
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kedves Kollégák! 
 
 
 
2023. június 15-17. között 21. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar 
Dermatológiai Társulat Kozmetológiai Kongresszusa. Helyszínül 2013 után ismét 
a nagy történelmi múltú Eger városát választottuk.  
A konferencia fő témái az arc régióinak kezelési lehetőségei, energia alapú 
terápiák, alakformálás. Kerekasztal megbeszéléseken a szakma tapasztalt 
szakértői vitatják meg a kozmetológiai beavatkozások előtti konzultáció 
legfontosabb pontjait, valamint a hegkezelés korszerű módjait. Emellett 
természetesen számos előadást hallhatunk aktuális kozmetológiai, esztétikai 
témákban a szakma neves hazai képviselőitől.  

A konferencián a pszichodermatológia is fontos szerepet kap. Töltőanyagok, 
izomellazító kezelés, bioszálak alkalmazása, scleroterápia területén hands-on 
workshop rendezvényen gyakorlati tudásukat is bővíthetik a résztvevők, valamint 
lézertémájú kurzuson, továbbá egy innovatív dermokozmetikum bemutatón is 
részt vehetnek. 

A konferenciát szabadon választható formában, 48 pontra akkreditálta a 
Debreceni Egyetem.  
 
Reméljük, hogy a szakmai program mellett kellemes kikapcsolódásra is lesz 
alkalmuk a társasági programokon, melynek nemcsak történelméről, de borairól 
is híres Eger nagyszerű helyszínül szolgál.   
 
Szeretettel várjuk Egerben, egy tartalmas, de kikapcsolódást is nyújtó kora nyári 
hétvégére! 
 
 
 
Prof. Dr. Szegedi Andrea   Prof. Dr. Remenyik Éva  
Szervező bizottság elnöke    Szervező bizottság tagja 

   
Dr. Szabó Éva 
MDT Kozmetológia szekció elnöke 
Szervező bizottság tagja 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
A KONGRESSZUS ELNÖKE 

 

Prof. Dr. Szegedi Andrea, tanszékvezető 
Debreceni Egyetem ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék, KK Bőrgyógyászati Klinika 

E-mail: dermatologia@med.unideb.hu 
 

 
A KONGRESSZUS SZERVEZŐ BIZOTTSÁGA 

 

Elnök: Prof. Dr. Szegedi Andrea 
Tagok: Prof. Dr. Remenyik Éva 

 Dr. Szabó Éva 
 

 
 
 
 
 
 
 

A SZERVEZŐ IRODA 
 

 
 
 
 

1052 Budapest, Kígyó u. 4-6., Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 553. 
Internet: http://www.eqcongress.hu 

 

Szervező:  
Regisztráció és 

szállásinformáció: 
Szalma Márta Veres Gabriella 

Tel: 06 1 302 5610 Tel: 06 1 311 6687 
E-mail: szalma@eqcongress.hu E-mail: veres@eqcongress.hu 

 
 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
 

A Kongresszus időpontja: 2023. június 15-17. 
A Kongresszus helyszíne: Hotel Eger & Park 

3300 Eger, Szálloda út 1-3. 
 

Hivatalos nyelv: magyar 
Ünnepélyes megnyitó: 2023. június 15., 14.00 óra 

 

http://www.eqcongress.hu/


 

 

 
  

Jelentkezés 
 

1. A Kongresszusra való jelentkezés (regisztráció), elektronikus úton lehetséges, a Szervező 
Iroda honlapján keresztül. A honlap elérhetősége: http://www.eqcongress.hu 

 Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj és a 
megrendelt szolgáltatások költsége bankszámlánkra beérkezik.  

  Az On-line jelentkezésre 2023. június 07-ig van lehetőség!  
 

2. Szponzorált részvétel: kizárólag a költségvállaló részéről írásban megerősített és a 
szervező irodának megküldött jelentkezéseket tudjuk figyelembe venni!                                           
A költségvállalási nyilatkozatról a jelentkező köteles gondoskodni! A regisztráció, 
szállásigény csak a nyilatkozat beérkezése után érvényes, mindaddig nem tekinthető 
foglalásnak! 

 
 

 

RÉSZVÉTELI DÍJ (az árak az ÁFA-t tartalmazzák) 
 

Kategóriák 2023. április 28-ig 
befizetve 

2023. június 07-ig 
befizetve 

A helyszínen 
fizetve 

MDT tagjai 38 000.- Ft 45 000.- Ft 50 000.- Ft 
Nem MDT tag / cégképviselő 50 000.- Ft 55 000.- Ft 60 000.- Ft 
Nyugdíjas MDT tag 17 000.- Ft 20 000.- Ft 30 000.- Ft 
Rezidens / Szakdolgozó 20 000.- Ft 23 000.- Ft 26 000.- Ft 
Napijegy – péntek   20 000.- Ft 25 000.- Ft 
Napijegy – csütörtök, szombat   15 000.- Ft 20 000.- Ft 
Ebéd  8 000.- Ft/fő/alk. 8 000.- Ft/fő/alk.   
Nyitóvacsora (kísérő) 17 000.- Ft   
Bankett vacsora 17 000.- Ft   
 

A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális és egyéb költségek részletezését írják elő, így a számlán külön sorban 
kerülnek feltüntetésre. A részvételi díjak béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes juttatásokat tartalmaznak, 
melyek után az adók megfizetése – minden gazdálkodó szervezet esetén – a számla kifizetőjét terhelik.  
Az MMDDTT  ttaaggjjaa,,  NNeemm  MMDDTT  ttaagg,,  vvaallaammiinntt  aa  RReezziiddeennss rréésszzvvéétteellii  ddííjj  tartalmazza a tudományos programon való 
részvételt, a Kongresszushoz kapcsolódó kiállítás látogatását, a nyitó fogadáson való részvételt, a 
kávészüneteket, a program és absztrakt füzetet, névkitűzőt, és tesztírás ellenében a kreditpont igazolást. 
A nnaappiijjeeggyy tartalmazza a megjelölt napon, a tudományos programon való részvételt, a kiállítás látogatását, a 
kávészüneteket, a program és absztrakt füzetet és a névkitűzőt. 
NNyyuuggddííjjaass  MMDDTT  ttaagg  ddííjj,, tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a Kongresszushoz kapcsolódó 
kiállítás látogatását, a nyitó fogadáson való részvételt, a kávészüneteket, a program és absztrakt füzetet, 
névkitűzőt. 
RReezziiddeennss  rreeggiisszzttrráácciióó::  
Az MDT pályázat kiírásával támogatja a rezidens kollégák részvételét a kongresszuson. A kedvezményes részvétel feltétele, a 
rezidensi viszony igazolása a jelentkezéssel egy időben! AA  ffeennttii  kkeeddvveezzmméénnyy  ccssaakk  aabbbbaann  aazz  eesseettbbeenn  éérrvvéénnyyeessíítthheettőő,,  hhaa  aa  
rreezziiddeennss//sszzaakkoorrvvoossjjeellöölltt  tteesszztteett  íírr  aa  kkoonnggrreesssszzuuss  vvééggéénn!!   

 

AKKREDITÁCIÓ 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

PROGRAMTERV 

 

„HANDS-ON” KURZUSOK - WORKSHOPOK 
A Workshopok péntek és szombat reggel, 08:00-10:00 óra között kerülnek 

megrendezésre, a helyszínen.  Részvétel kizárólag regisztrációval lehetséges.  
 

  Workshop  Díja létszám IDEJE 
1. Allergan Aesthetics 10.000.- Ft 10 fő 16.jún 
2. WLB Service Kft. 8.000.- Ft 10 fő 16.jún 
3. Center Kft. 10.000.- Ft 14 fő 16.jún 
4. Ipsen Pharma Hungary Kft. 10.000.- Ft 10 fő 17.jún 
5. Navitamed Kft. 10.000.- Ft 10 fő 17.jún 
6. NAOS - Institut Esthederm díjmentes 70 fő 17.jún 

 

1. Allergan Aesthetics an Abbvie company 
Hyaluronsavas feltöltés: Teljes arc harmonizálása a JUVEDERM® hyaluronsavas 
töltőanyagaival és HArmonyCaTM, mint új hibrid filler használatával.  
Tréner: Dr. Altmayer Anita  

 

2. WLB Service Kft.  
Sclerotherapia kurzus: A reticularis varicositas és teleangiectasiák kezelése.  
A workshopon a hallgatók elméleti ismereteket kapnak a felületes 
vénatágulatok sclerotizációval történő kezeléséről, majd gyakorlati bemutatót 
követően a résztvevők is alkalmazhatják a bemutatott módszert. 
Tréner: Dr. Szabó Éva 



 

 

 
3. Center Kft. 

Új lézertechnológia bemutatása: Pikoszekundumos lézerek széleskörű 
alkalmazhatósága az orvosi praxisban. 
Tréner: Dr. Harmos Ferenc 

 

4. Ipsen Pharma  
Botulinum Toxin kezelés alaptechnikái:  
Botulinum toxinnal történő kezelés elmélete és gyakorlata - Az arc kezelése.  
A workshopon a résztvevők rövid elméleti frissítést kapnak, melyet követően 
gyakorlati bemutató után minden résztvevőnek lehetősége lesz a bemutatott 
módszer alkalmazására.  
Tréner: Dr. Balogh György 

 

5. Navitamed Kft.  
Bioszálak alkalmazása: A 30 éves múlttal, 18 nemzeti és 8 nemzetközi 
szabadalommal rendelkező APTOS szálak tejsavból és kaprolaktonból álló, 
összetételüknél fogva a kollagéntermelés erős stimulusát eredményezik a bőr alatti 
kötőszövetbe helyezve. Jelen oktatás alkalmával a 30 féle rendelkezésre álló szálból 
a Visage Excellence családra fókuszálunk, mely szálakból már hialuronsavval 
dúsított verzió is elérhető. A tréningen a bemutatót követően a résztvevőknek 
alkalmat biztosítunk a szálak behelyezésére is. 
Tréner: Dr. Szomolai Eszter 
 

6. NAOS - Institut Esthederm 
Az Esthederm Age Proteom Advanced szérum bemutatása: 
A workshopon bemutatásra kerül egy innovatív dermatológiai bőrápoló termék, 
amelynek alapja a Bioderma szakértelme és az Institut Esthederm kozmetikumok 
világában szerzett 40 éves tapasztalata. Bőrgyógyász szakorvos kolléga ismerteti a 
termék hatásmechanizmusát és a termék gyakorlati alkalmazását szakképzett 
kozmetikus mutatja be. 
Tréner: Dr. Hatvani Zsófia 
 

 
TÁRSASÁGI PROGRAMOK, EBÉDEK 

 

 Ebédek 
      Helyszín: Hotel Eger & Park 

 Fakultatív - (Büféebéd, szállásdíj tartalmazza, kiegészítés rendelhető) 
 

 Fogadás:  2023. június 15., 19.30 
  Helyszín: Hotel Eger & Park 

     (A regisztrációs díj tartalmazza a részvételt.) 
 
 
 
 



 

 

 

 Bankett Vacsora: 2023. június 16., 18.30 
  Helyszín: Kulacs Csárda 
  (3300 Eger, Szépasszonyvölgy 3768/1. hrsz.) 
  Fakultatív - 5 poharas Borkostolóval egybekötve 
  A szállodától busztranszfer biztosított, oda és  
  vissza. Indulási idő: 18:30 

 
 
 

SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK 
 

Szállásfoglalás és a foglalt szállás díjának befizetés határideje: 2023. május 15.  
Ez után kizárólag lekérést követően, a kapacitások függvényében tudunk 
szálláshelyet biztosítani! 

 
Hotel Eger & Park****  
(3300 Eger, Szálloda út 1-3.) 
GPS cím: N47.897118 E20.376162    

 

Szoba szám: Hotel Eger – 170 szoba  
Hotel Park –   30 szoba 

 

Eger belvárosától öt percnyi sétára az Érsekkert és 
a Gárdonyi Géza Színház szomszédságában 
található felújított szálloda, amely a Kongresszus 
helyszíne is egyben.  
Szállodai szolgáltatások: fedett medence, 
látványmedence, pezsgőfürdő, infra-, fény-, aroma-
, jég-, gőzkabin, sókamra, szauna, fitness terem/, 
gyógyászat, éttermek, drinkbárok és szórakozási 
lehetőségek illeszkednek a gyönyörű és 
folyamatosan megújuló barokk Eger kínálatához. 
Hotel Eger**** szoba: A felújított és modern 
bútorokkal berendezett többségében erkélyes 
szobák felszereltsége: telefon, minibár, színes 
televízió kábel TV csatornákkal, szobaszéf, 
hajszárító. 
Hotel Park**** szoba: A század eleji hangulatú 
szobák felszereltsége: telefon, minibár, LCD 
televízió kábel TV csatornákkal, szobaszéf, 
hajszárító, masszázsfallal felszerelt zuhanyzós 
fürdőszoba. A Park Hotel valamennyi szobája 
nemdohányzó!   



 

 

 
Szobaár tartalma mindkét kategóriában: Szállás svédasztalos reggelivel, ebéddel, 
a szálloda wellness részlegének használata, köntös használata, ÁFA, IFA.  
Parkoló használata: 2.000.-Ft/autó/éj.  
Bejelentkezés: az érkezés napján 15.00 órától.  
Kijelentkezés: az elutazás napján 10 óráig. Igény esetén csomagszobát biztosítanak.  
 
 
 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 
 

 

A KONGRESSZUS HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE 
 

  Megközelítés vonattal (menetrendet a www.elvira.hu weblapon indulás 
előtt ellenőrizzék) 
 
 Megközelítése busszal: Budapest, Stadion pu. 
 

 Megközelítés autóval: 
Budapestről (M3-M25) 

 

Budapestről az autópályán érkezve hajtson a belváros irányába, majd a 
Színháznál jobbra fordulva eljuthatunk a szállodához. 

 

http://www.elvira.hu/
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