
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kedves Kollégák! 

 
 

XVII. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Dermatológiai Társulat 
Kozmetológiai Kongresszusa, Továbbképzése. Helyszínül 2012 után ismét Debrecent 
választottuk.  A konferencia próbál átfogó képet adni az aktuális kozmetológiai, 
esztétikai témákban, hallhatunk előadásokat új kezelési lehetőségekről, terápiás 
módszerekről a szakma neves hazai és külföldi képviselőitől. Új témaként jelenik meg a 
kéz esztétikája. Napjainkban egyre nagyobb igény van nemcsak az arc esztétikai 
kezeléseire. A kéz esztétikus megjelenése is fókuszba kerül, ahogyan azt a nemzetközi 
trend is mutatja. Így a résztvevők megismerkedhetnek a kéznek, mint a 
mindennapokban exponált területnek nemcsak fiatalítási lehetőségeivel, hanem 
sebészeti vonatkozásaival is. A konferencián az MDT Dermatochirurgiai Szekció 
szervezésében is hallhatnak előadásokat újabb sebészi módszerekről, aktualitásokról.             
A fény, mint a bőr öregedését fokozó környezeti tényező, de mint fontos terápiás 
lehetőség (laserek) elmaradhatatlan témái a konferenciának.  A korábbi évek 
tapasztalatai, sikerei alapján növelni szeretnénk a gyakorlati kurzusok számát.                        
Így lehetőség lesz esztétikai, bőrsebészeti beavatkozások bemutatására, praktikus 
fogások elsajátítására is.   
 
A konferenciát szabadon választható formában 42 pontra akkreditálta a                      
Debreceni Egyetem.  
 
A szakmai program mellett a társasági programok kellemes alkalmakat jelenthetnek a 
kapcsolatépítésre, kikapcsolódásra.  
 
Szeretettel várjuk Debrecenben egy tartalmas, kellemes nyári hétvégére 

 
Prof. Dr. Remenyik Éva 

 
Dr. Szabó Éva 

Szervező Bizottság elnöke  Szervező Bizottság titkára 
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A Kongresszus elnöke 
 

Dr. Remenyik Éva, tanszékvezető egyetemi tanár 
DE ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

E-mail: dermatologia@med.unideb.hu  
 

A Kongresszus titkára 
Dr. Szabó Éva, egyetemi docens  

az MDT Kozmetológia Szekció elnöke, 
DE ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

 
 

A Kongresszus szervezője:  
 

 
 
 

Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda 
1052 Budapest, Kígyó u. 4-6., Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 553.  

Fax: 06 1 383-7918 
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: 2017. június 22-24. 
A Kongresszus helyszíne: Kölcsey Központ 

(4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.) 
 

Hivatalos nyelv: magyar 
Ünnepélyes megnyitó: 2017. június 22., 12.00 óra 

 
 
 
 

 
Helyszíni regisztráció 

2017. június 22. (csütörtök)  10.00 - 18.00 
2017. június 23. (péntek)    8.00 - 18.00 
2017. június 24. (szombat)    8.00 - 14.00 

  

 
JELENTKEZÉS 

 

   1.  A Kongresszusra való jelentkezés (regisztráció), elektronikus úton lehetséges, a Szervező Iroda 
honlapján keresztül.  
A honlap elérhetősége: http:// www.eqcongress.hu/aktuális kongresszusok 
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj és a megrendelt 
szolgáltatások költsége bankszámlánkra beérkezik.  
Az On-line jelentkezésre 2017. június 16-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! 
 

3. Az on-line rendszer a részvételi kategória kiválasztásakor ellenőrzi, hogy a jelentkező érvényes 
tagsággal rendelkezik-e.  

 
 

Részvételi díj (az árak az ÁFA-t tartalmazzák) 
 

Kategóriák 2017. április 28-ig  
befizetve 

2017. június 16-ig 
 befizetve 

2017. június 16. után  
és a helyszínen 

fizetve 
MDT tagjai 25.000.- Ft 35.000.- Ft 40.000.- Ft 
Nem MDT tag 29.000.- Ft 39.000.- Ft 44.000.- Ft 
Rezidensí 12.500.- Ft 16.000.- Ft 20.000.- Ft 
Napijegy - péntek 14.000.- Ft 16.000.- Ft 18.000.- Ft 
Napijegy – csütörtök, szombat 10.000.- Ft 12.000.- Ft 13.000.- Ft 
Kísérő 10.600.- Ft 12.000.- Ft 14.000.- Ft 
Nyugdíjas MDT tag Térítésmentes részvétel a Tudományos programon 

 

Ebéd (3 fogásos ebéd, ásványvízzel): 3.950.- Ft/fő/alk.  
Bankett vacsora: 11. 000.- Ft/fő 

 

Az MMDDTT  ttaagg jjaa,,  NNeemm  MMDDTT  ttaagg ,,  vvaallaammiinntt  aa  RReezziiddeennss rréésszzvvéétteellii  ddíí jj  tartalmazza a tudományos programon 
való részvételt, a Kongresszushoz kapcsolódó kiállítás látogatását, a nyitó vacsorán való részvételt, a 
kávészüneteket, a program és absztrakt füzetet, névkitűzőt, és tesztírás ellenében a kreditpont igazolást. 
A rezidensek hallgatói jogviszonyának igazolása a jelentkezéssel egy időben szükséges! 
A nnaappiijjeegg yy tartalmazza a megjelölt napon, a tudományos programon való részvételt, a kiállítás látogatását, a 
kávészüneteket, a program és absztrakt füzetet és a névkitűzőt. 
NNyyuugg ddííjjaass  MMDDTT  ttaagg ,, ingyenes részvétele a tudományos programokon való részvételre vonatkozik, tartalmazza 
továbbá a névkitűzőt, programfüzetet és a kiállítás megtekintését.  
KKíísséérrőő  rréésszzvvéétteellii  ddííjj tartalmazza a nyitó vacsorán való részvételt, valamint a kávészüneteket. 
  

http://www.eqcongress.hu/
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íRReezziiddeennss  rreegg iisszzttrráácciióó::  
Az MDT pályázat kiírásával támogatja a rezidens kollégák részvételét a kongresszuson. A kedvezményes részvétel 
feltétele, a rezidensi viszony igazolása! 
AA  ffeennttii   kkeeddvveezzmméénnyy  ccssaakk  aabbbbaann  aazz  eesseettbbeenn  éérrvvéénnyyeessíítthheettőő,,  hhaa   aa   rreezziiddeennss//sszzaakkrrvvoossjjeellöölltt  tteesszztteett  íírr  aa   
kkoonnggrreesssszzuuss  vvéégg éénn!!    
 
 

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 (bruttó 4. 950/fő/nap), melyek után az adók 
megfizetése – minden gazdálkodó szervezet esetén – a számla kifizetőjét terhelik.  

 
 

ELŐADÁS BEJELENTÉS 
 
Várjuk a tisztelt kollégák aktív részvételét és reméljük, hogy minél nagyobb számban jelentenek be előadásokat, 
esetismertetéseket.  
Az absztraktok terjedelme a szerzők listáját és a címet is magába foglalóan, a szóközökkel együtt maximum 2200 
karakter lehet külön-külön.  
Az előadás-kivonatoknak tartalmaznia kell a felhasznált módszerek és a kapott eredmények részletes leírását, a 
következő tagolásban: Célkitűzés, Módszer, Eredmények, Következtetés. 

 

1. TECHNIKAI ÚTMUTATÓ 
· Az absztrakt változatlan formában jelenik meg kérjük, figyeljen a hibákra! 
· Több szerző esetén kérjük, húzza alá az előadó nevét! 

2. BEKÜLDÉS 
· Az előadások bejelentése kizárólag On-line történik. Csak a Web-rendszerben elérhető On-line űrlapon 

keresztül bejelentett előadások kerülnek a Tudományos Bizottság által elbírálásra. 
A honlap elérhetősége: http:// www.eqcongress.hu/aktuális kongresszusok/ Magyar Dermatológiai 
Társulat Kozmetológiai Kongresszusa 

· Beküldési határidő: 2017. április 10.  
· A szimpózium előadások összefoglalójának elektronikus beküldése is kötelező! 
 

Az előadások poszter bemutatásra való átsorolásának jogát a Kongresszus Tudományos Bizottsága fenntartja. 
 
 

 
AKKREDITÁCIÓ 

 

A kongresszus 42 pontra előakkreditált az alábbi szakvizsgával rendelkezők számára:    
1. allergológia és klinikai immunológia, 2. bőr-, nemibetegségek és kozmetológia,   
3. bőrgyógyászat, 4. bőrgyógyászat (bőr-, nemibetegségek és kozmetológia), 5. klinikai onkológia, 
6. pathológia, 7. plasztikai (égési) sebészet, 8. sebészet.  
A 42 pont azon résztvevőknek kerül jóváírásra, akik a kongresszus mindhárom napján és a 
tesztíráson részt vettek. 
 

 
 

 
 

GYAKORLATI KÉPZÉSEK – WORKSHOP 
 

Gyakorlati kurzusok ideje (ráncfeltöltés, Botox-kezelés, scleroterápia, lézeres kezelések, 
dermokozmetikumok hatékonysági vizsgálata) 2017. június 23. péntek és június 24. szombat  

8:00-10:00, helyszíne: Kölcsey Központ/DE ÁOK Bőrgyógyászati Klinika. 
A kurzusok az adott napon párhuzamos időben kerülnek megrendezésre, azokra előzetes 

regisztráció szükséges. Jelentkezés részleteiről a későbbiekben küldünk információt. 
 

 
FONTOSABB IDŐPONTOK 

 

2017. április 10. ● Előadás, poszter bejelentés, absztrakt beküldési határidő 

2017. április 28. ● Kedvezményes díjú regisztráció fizetési határideje 

2017. május 08. ● Workshop regisztráció                                                                             
● Szállásfoglalás és befizetés határideje 

2017. június 05. ● Részvétel lemondás határideje 

2017. június 16. ● On-line regisztráció zárása 
 
 

 
TÁRSASÁGI PROGRAMOK, EBÉDEK 

 
¯ Vacsora:   2017. június 22., 20.00 

  Helyszín:  Kölcsey Központ 
   (4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.)  

     (A regisztrációs díj tartalmazza a részvételt.) 
 
¯ Bankett Vacsora: 2017. június 23., 20.00 
     (Részvétel a regisztrációs felületen  megadott feltételek szerint.) 
 

¯ Ebédek 
     Helyszín: Hotel Lycium éttermében 

 Fakultatív - (3 fogásos ebéd, ásványvízzel) 
 - ára: 3.950.-Ft/fő/alk.alom (tartalmazza az ÁFA-t) 
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SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK 

 
 

Szállásfoglalás és a foglalt szállás díjának befizetési határideje: 2017. május 8. 
Ez után kizárólag lekérést követően, a kapacitások függvényében tudunk szálláshelyet biztosítani! 
 
Hotel Lycium**** 
/H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3./ 
Szobaszám: 80 szoba 
A KONGRESSZUS HELYSZÍNE.  

 

A szálloda igazi belvárosi szálloda, amely a Kölcsey 
Központ épületegyüttesében található, Debrecen 
központjában. A minőségi szolgáltatásokra helyezik a 
hangsúlyt, amely eredményeként a Magyar Turizmus 
Minőség Díja kitüntetésben részesültek. A szállodában a 
dohányzás nem megengedett.  
Szobaár tartalma: Szállás svédasztalos reggelivel; Wellness 
részleg korlátlan igénybevétele (medence, jakuzzik, 
hagyományos és aromaterápiás szaunák, infra kabin, 
merülő medence, fitneszrészleg használata a nyitva tartás és 
az üzemelés függvényében), fürdőköpeny használat, 

korlátlan díjmentes WIFI hozzáférés a szálloda egész területén, vezetékes internet használat a szobákban, 
business corner használat, ÁFA; IFA. A szállodai szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és 
az utazás napján 10.00 óráig kérik elhagyni. Parkolás: A szobafoglalással rendelkező szállóvendégek 
részére a Kölcsey Központ mélygarázsában a szálloda részére elkülönített, külön sorompóval ellátott belső 
fedett parkoló használata biztosított, melynek ára 2.300.-Ft / szgk. / nap és közvetlenül fizetendő, a 
szobaár nem tartalmazza. A parkolókártya érvényesítése a hotel recepcióján történik. 
 
 
Hotel Divinus***** 
/H-4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1./ 
Szobaszám: 20 darab szoba 
 

Kelet-Magyarország első ötcsillagos konferencia és wellness 
szállodája. 2008-ban elnyerték a legszebb szállodai szoba díját.  
Szobaár tartalma: szállás klimatizált szobában, amerikai 
büféreggelivel, helyben készített a’ la minute ételekkel 
kiegészítve. A szálloda wellness és fitness részlegének 
korlátlan használata a nyitvatartási időben (25 méteres 
úszómedence, melegvizes relaxációs medence, jacuzzi, 
gyermekmedence, merülőmedence, finn szaunák, infra 
szauna, fény- és aromaterápiás gőzkabin), 110 m2-es fitness 
terem kardio- és erősítő gépekkel. Fürdőszobai bekészítések, 

fürdőköpeny, wellness törölköző és papucs biztosítása. Vezetékes internet használata, ÁFA, IFA. A 
szállodai szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az utazás napján 10.00 óráig kérik 
elhagyni.  
Parkolás: a szálloda előtt a szabad helyek függvényében térítésmentes, a mélygarázsban fizetős 3.000.-Ft / 
személygépkocsi / éj. 

 
 
Hotel Óbester**** 
/H-4026 Debrecen, Péterfia u. 49./ 
Szobaszám: 30 darab szoba 
 

A szálloda Debrecen történelmi belvárosban helyezkedik 
el. A hotel az ország egyetlen huszár szállodájaként 
varázslatos időutazásra invitálja vendégeit. Minden apró 
részletével a magyar hősi századokat idézi meg a korabeli 
mintára, egyedileg tervezett és készített bútoraival, 
autentikus kiállítási tárgyaival. Szobaár tartalma: Szállás 
svédasztalos reggelivel, díjmentes WIFI használat, 
parkolás, Wellness Sziget (jakuzzi, szauna, infra szauna, 
fényterápiás sóbarlang, fitness terem) használata, ÁFA, 
IFA. A szállodai szobákat az érkezés napján 14.00 órától 
lehet elfoglalni és az utazás napján 10.00 óráig kérik elhagyni. Parkolás: díjmentes a szálloda zárt 
parkolójában. 
 

Centrum Hotel Debrecen***superior 
/H-4026 Debrecen, Kálvin tér 4-8./ 
Szobaszám: 55 darab szoba 
 

Debrecen óvárosának központjában található a szálloda, 
melynek szobái minden kényelemmel felszereltek. 
Szobaár tartalma: Szállás svédasztalos reggelivel, kávé-
tea bekészítés vízforralóval, vezeték nélküli internet, 
ÁFA, IFA. A szállodai szobákat az érkezés napján 14.00 
órától lehet elfoglalni és az utazás napján 10.00 óráig 
kérik elhagyni. Parkolás: Szobaár tartalmazza a 
szállodával szemben található parkoló szigeteken. 
 
 
Malom Hotel**** 
/H-4027 Debrecen, Böszörményi út 1./ 
Szobaszám: 22 szoba 
 

A szállodát a műemlék Hortobágyi Gőzmalom 
átépítésével alakították ki, ahol egyszerre van jelen az 
eredeti funkciókat idéző dekoráció és a modern design. 
A szállodában a dohányzás nem megengedett. Szobaár 
tartalma: Szállás svédasztalos reggelivel, zárt parkoló 
használata korlátozott számban, internet használat a 
szálloda egész területén, ÁFA, IFA. A szállodai szobákat 
az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az 
utazás napján 10.00 óráig kérik elhagyni. Parkolás: 
Szobaár tartalmazza a szabad helyek függvényében. 
 
 



 

 

 
 
Debreceni Sport Hotel***superior  
/H-4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5./ 
Szobaszám: 40 szoba 
 

A szálloda Debrecen legszebb részén a természetvédelmi 
oltalom alatt álló Nagyerdőn, csendes, nyugodt környezetben 
található. Wellness-részlege modern fitness gépekkel, 
szoláriummal, infra szaunával felszerelt.  
Szobaár tartalma: Szállás svédasztalos reggelivel, 
internethasználat, parkolás, ÁFA, IFA. A szállodai szobákat 
az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az utazás 
napján 10.00 óráig kérik elhagyni.  

Parkolás: Szobaár tartalmazza. A Konferencia helyszínének megközelíthetősége 
tömegközlekedéssel: a szálloda közeléből induló 1-es villamossal 8 megálló. /Felszállás Nagyerdei körút 
megállónál, leszállás Kálvin tér megállónál/. 
 
 
Péterfia Panzió és Apartmanház  
/H-4026 Debrecen, Péterfia u. 37/b./ 
Szobaszám: 18 szoba 

 

A Péterfia Panzió és Apartmanház, Debrecen centrumában a 
Nagytemplomtól 400 méterre található, családias légkörben, 
parkosított környezetben várja a vendégeket. Szobaár 
tartalma: Szállás reggelivel, WIFI internet használata, 
parkoló használata, ÁFA, IFA. A szállodai szobákat az 
érkezés napján 13.00 órától lehet elfoglalni és az utazás 
napján 10.00 óráig kérik elhagyni.  
Parkolás: Szobaár tartalmazza. 

 
Korona Panzió 
/H-4026 Debrecen, Péterfia u. 54./ 

Szobaszám: 6 szoba 
 

A panzió Debrecen belvárosában a Nagyerdőre kivezető 
úton a Református Nagytemplom közelében helyezkedik el, 
szobái igényes berendezésűek. Szobaár tartalma: Szállás 
reggelivel, WIFI internet használata, parkoló használata, 
ÁFA, IFA.  
A szállodai szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet 
elfoglalni és az utazás napján 11.00 óráig kérik elhagyni.  
Parkolás: Szobaár tartalmazza. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Belvárosi Panzió 
/H-4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 60./ 
Szobaszám: 4 darab egyágyas szoba; 11 darab kétágyas szoba;  
8 darab háromágyas szoba; 1 darab négyágyas szoba.  
 

Családias hangulatú, igényesen kialakítású panzió, amely 
Debrecen belvárosában helyezkedik el.  
Szobaár tartalma: Szállás reggelivel, parkoló használata, ÁFA, 
IFA.            A szállodai szobákat az érkezés napján 14.00 órától 
lehet elfoglalni és az utazás napján 10.00 óráig kérik elhagyni.  
Parkolás: Szobaár tartalmazza. 

 
 
 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 
 

Az egyes szolgáltatások (étkezés, kísérő programok) a kiadott jegyek  
ellenében vehetők igénybe! 

 
ÉTKEZÉS  
Ebédet szervezetten a szálloda éttermében biztosítunk a regisztrált résztvevők részére előzetes megrendelés 
alapján, a végleges programban feltüntetett időpontban.  
Helyszíni ebédrendeléseket csak korlátozott számban tudunk elfogadni.  
 
SZÁLLÁSFOGLALÁS  
A szállást csak a 2017. május 8-ig beérkezett megrendelés esetén tudjuk garantáltan biztosítani. Kétágyas 
elhelyezés esetén, kérjük a szobatárs(ak) nevét – a vele történt előzetes egyeztetést követően – feltüntetni. 
(Kétágyas szoba csak két fő részére igényelhető.)  
A szállásigényeket a jelentkezések beérkezésének sorrendjében tudjuk kielégíteni! 
A határidőt követően egyéni lekérés szerint van lehetőség szállásfoglalásra.  
 
SZÁMLÁZÁS  
Adathiányos számlázási rovattal megrendelését nem áll módunkban elfogadni! A számlázási nevet, címet és 
e-mail címet kérjük olvashatóan és pontosan adják meg!  
Számlával kapcsolatos reklamációt a számla kézhezvételét követő 8 napon belül (levél, fax, e-mail) fogad el 
a szervezőiroda.  
Határidőn túl számlát módosítani, illetve sztornózni nincs lehetőség!  
Jelentkezése akkor válik véglegessé, amikor a megrendelt szolgáltatások költségei – a megadott 
határidőkig – beérkeznek a szervezőiroda bankszámlájára.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
LEMONDÁSI FELTÉTELEK  
A regisztrációkor megjelölt szolgáltatásokat megrendeljük, ezért lemondást kizárólag írásban 
(levél, fax, e-mail) fogadunk el!  
Szállás megrendelését 2017. május 8-ig, regisztrációra vonatkozó megrendelését pedig                      
2017. június 5-ig mondhatja le térítésmentesen. A megadott időpontok utáni lemondás esetén a 
megrendelt szolgáltatások díját a kötbéres szerződések miatt teljes mértékben meg kell fizetni, függetlenül 
attól, hogy a díj addig befizetésre került-e.  
A megrendelt szolgáltatások költségeinek ki nem egyenlítése nem minősül lemondásnak.  
 
FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS  
A rendezvény közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset, betegség, poggyász és 
felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén a 
szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni. 
 

 
 

A KONGRESSZUS HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE 
 
 

 u Megközelítés vonattal (kérjük a menetrendet a www.elvira.hu weblapon indulás előtt ellenőrizzék) 
  IC járatok óránkénti indulással Budapest-Nyugati pályaudvarról, menetidő: 2:29 perc 
  Első vonat: 6:23; utolsó indulás: 19:23 

 

 

é Megközelítés autóval: 
  Budapestről (M3 ® M35 ® 33 főút) 
  Budapestről érkezve hajtson a belváros irányába, Böszörményi út – Mester utca – Hunyadi János   
  utca. 

 
  
Helyi tömegközlekedéssel: 
 

A Főpályaudvarról:  
Az 1-es számú villamos járattal, leszállás a Kálvin tér megállónál. 
Az Autóbusz Állomásról: 
Az 5-ös busszal 2 megálló, majd átszállás ®a 24-es busszal 2 megálló a Kálvin térig. 

 
 
 
 

http://www.elvira.hu/



