
Szakmai védnökök: Dr. Géher Pál elnök (Magyar Balneológiai 
Egyesület), Dr. Kovács János elnök (Magánorvosok Országos 
Szövetsége, Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú 
Egyesülete), Dr. Lukács Marianna elnök (Független 
Pénztárszövetség), Papadimitropuloszné D. Piroska elnök 
(Fizioterápiás Szakdolgozók Egyesülete), Dr. Szabó Zoltán 
elnök (Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesület), Prof. 
Dr. Székács Béla elnök (Magyar Gerontológiai és Geriátriai 
Társaság)

Szervezők: Dr. Rideg Sándor, Szikszai József, Dr. Weixl-
Várhegyi László

A Konferenciát az Egészségügy + Üzlet portál (www.euuzlet.
hu) rendezi.

FŐ TÉMÁK
• Idegenforgalom - egészség- és gyógyturizmus - wellness 

mozgalom
• A wellness elemei (selfness, mindness, fitness)
• A medical wellness lehetőségei a szállodákban, fürdőkben, 

gyógyüdülőkben és szanatóriumokban
• Az állapotfelmérés és a diagnosztikai kivizsgálás lehetősé-

gei a turisztikai szolgáltatás helyszínén
• Mit ajánljunk a néhány órára, 1-2 napra vagy egy egész 

turnusra érkező vendégnek?
• Személyre szabott tanácsadás, -kezelés és -gyógyítás, élet-

módváltás 
• Gyógyítás állatokkal, növényekkel, sóval, levegővel, vízzel, 

gázzal, mágnesterápiával (stb.)
• Az immunrendszer erősítése, étkezés, étrendkiegészítés, 

savasítás/lúgosítás 
• Sport, mozgás, rekreáció - az otthontól távol is
• Fitness és egészségfejlesztés 
• Szépészet, kozmetológia, szaunázás, szoláriumozás és lelki 

egészség 
• Egyéb témák, „legjobb gyakorlat”

Felkérésünket eddig elfogadó előadók (az előadók névsorá-
ban):
Várhatóan április 10-én: Prof. Dr. Bagdy Emőke (pszichofit-
ness), Dr. Csicsor János (a huminsavak és az immunrend-
szer), Dr. Jekő József (antioxidánsok, vitaminok), Dr. Kincses 
Gyula (a határon átnyúló ellátás szabályozása), Dr. Molnár 

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

Ezúton hívjuk meg Önt (és munkatársait) konferenciánkra. A 
Magyar Egészségszegmensek című tanulmány szerint Magyar-
országon négy csoportba sorolható a 15 évnél idősebb lakosság a 
saját egészségéhez fűződő viszonya szerint. Közel negyedük (24%) 
tekinthető a hagyományos értelemben egészségtudatosnak, akik 
sok erőfeszítést tesznek egészségük megőrzése érdekében. Tizenöt 
százalék az egészségközpontú viselkedést divatként követik és te-
szik mindennapjaik fontos részévé. 33 százalék sokkal többet tud 
az egészséges életvitelről, mint amennyit meg is valósít a minden-
napokban. Időről időre akár el is határozzák, hogy többet tesznek 
az egészségükért, azonban a legtöbbször valami mégis megaka-
dályozza őket ebben. 28 százalék passzív az egészségért tett erőfe-
szítések tekintetében.

A wellness felölel minden olyan tevékenységet, szolgáltatást, ame-
lyek az életminőség, a fizikum és a közérzet fejlesztését, fejlődé-
sét szolgálják. Egyszerre életstílus és életfilozófia, alapelve, hogy 
az egészség több, mint a betegség hiánya. Középpontjában a test 
és a lélek harmóniája, a kiegyensúlyozottság, a magabiztosság, 
és a pozitív közérzet áll. A medical wellness emellett a legújabb 
trendek egyike az egészségturizmusban, kombinálja az egészsé-
ges életmód módszereit olyan gyógyászati tevékenységekkel, ame-
lyeknek kulcsfontosságú eleme az orvosi tudás és felügyelet. 

Rendezvényünk célja, hogy bemutassuk, az eddig különálló 
iparágak hogyan kapcsolódnak össze (pl. egészség és turizmus) a 
gyógyuláson felül megjelenő új igényeknek és elvárásoknak (tes-
ti-lelki egyensúly, jó/l/lét, boldogság, aktivitás stb.) való megfelelés 
érdekében, a szereplői milyen szolgáltatásokat tudnak nyújtani 
ennek érdekében, s mit tehetnek azért, hogy az egészségpiac minél 
nagyobb területet hódítson el a betegségpiactól. Várjuk tehát egy-
felől a (wellness)szállodák, (gyógy)fürdők, szanatóriumok (stb.) 
menedzsereit, az itt dolgozó egészségügyi szakembereket, másfe-
lől pedig az ezen intézményekben alkalmazott és alkalmazható 
eljárásokkal elméleti és gyakorlati szinten foglalkozó orvosokat, 
nem megfeledkezve a komplementer medicina képviselőiről sem.

Bízunk benne, hogy Ön és munkatársai személyes jelenlétükkel 
megtisztelik rendezvényünket!

Tisztelettel: 
a szervezők

Budapest, 2014. április 10-11.

www.euuzlet.hu/wellness 
Facebook-esemény: https://www.facebook.

com/events/413509952129194

II. Orvosi Wellness 
Konferencia



2014. április 11.
09:00-13:00  Előadások III.
13:00-14:00 Ebéd
14:00-16:00 Előadások IV.

A első napon inkább (de nem kizárólag) az egészségturiz-
mussal, sporttal, rekreációval, gyógyászattal, orvosi felügye-
lettel, a másodikon pedig a test és a lélek harmóniájával, 
környezeti ártalmakkal, alternatív medicinával kapcsolatos 
előadások kerülnek megtartásra. 

ÁLTaLÁnoS TÁJÉKoZTaTó

a KonFEREnCia hELySZínE: 
Hunguest Hotel Griff, Smaragd terem (1113 Budapest, 
Bartók Béla út 152.)

REGiSZTRÁCió: 
A Jelentkezési lapot mellékeltük. Kérjük lehetőleg 2014. 
március 23-ig - pontosan kitöltve - a következő címre meg-
küldeni szíveskedjen: É+L Kft. (Várhegyi László ügyveze-
tő igazgató, 1364 Budapest 4, Pf. 354, 1081 Budapest, Kiss 
József u. 4., Tel./Fax: 313-2027, E-mail: el.kft@chello.hu) 
A rendezvény Internet címe: http://www.euuzlet.hu/well-
ness
Facebook: https://www.facebook.com/egeszsegipar 

RÉSZVÉTELi DíJ: 
Tartalmazza a szakmai programokon való részvételt, a kong-
resszusi nyomtatványok és a kávészünetek költségeit (az 
ÁFA-t nem).

ápr. 10-re ápr. 11-re mindkét napra
Márc. 23. előtti jelentkezés 14.000 14.000 18.000 Ft
Márc. 23. utáni jelentkezés 17.000 17.000 20.000 Ft
helyszíni jelentkezés 20.000 20.000 24.000 Ft

az előadóknak nem kell részvételi díjat fizetniük! A mind-
két napra legalább 4 főt regisztráló cégek részére 3 négyzet-
méter kiállítási területet biztosítunk díjmentesen. 
Számlamódosítás esetén - amennyiben arra nem a szervezők 
miatt van szükség - 1.000 Ft (+ ÁFA) adminisztrációs díjat 
számítunk fel!

ÉTKEZÉS:
A konferencia helyszínén ebédlehetőséget biztosítunk 2.960 
Ft/fő/alk. áron (+ ÁFA).
A vacsora díja 3.900 Ft/fő (+ ÁFA). 

SZÁLLÁS:
A szervezők szállást a konferencia helyszínén biztosítanak. 
Kérjük, hogy pontos igényüket a Jelentkezési lap megfelelő ro-
vatában adják meg! A szobákat a jelentkezések beérkezési sor-
rendjében töltjük fel. Amennyiben az Ön által igénybe venni 
kívánt férőhely(ek) betelt(ek), a szervezők megkeresik Önt a 
szükséges módosítás megbeszélése céljából. Természetesen le-
hetőség van a szobáknak a megadottnál hosszabb idejű igény-
bevételére is. Amennyiben a jelentkező szobatársat nem jelöl 
meg (és a szervezők sem tudnak biztosítani), a teljes szobaárat 
kell megfizetni!  

1. a) 1 ágyas szoba: 8.600 Ft/éj.
1. b) 2 ágyas szoba: 5.200 Ft/fő/éj.
Az árak tartalmazzák a svédasztalos reggelit, a korlátlan fit-
ness terem használatot, napi egy alkalommal szauna és jacuzzi 
igénybe vételét (az ÁFA-t nem).

PaRKoLÁS
A szálloda zárt parkolóiban (korlátozott számban) a rendez-
vényre érkezőknek ingyenes.

LEMonDÁSi FELTÉTELEK:
A regisztrációs díjat abban az esetben tudjuk visszatéríteni, ha 
erre vonatkozó igényét 2014. április 1-ig írásban eljuttatja az 
É+L Kft-hez. Az adminisztrációs költségek fedezésére ebben 
az esetben a díjak 20%-át számítjuk fel. A fenti határidőn túl 
nem áll módunkban visszatéríteni a már befizetett összeget. 

KiÁLLíTÁS:
A konferenciához kapcsolódóan az É+L Kft. kiállítást rendez. 
Várjuk a cégek érdeklődését!

Csaba (,,keleti’’ és ,,nyugati’’ masszázsmódszerek össze-
hasonlítása orvosi és wellness szempontból), Dr. Müller 
anetta (a szabadidős tevékenységek szerepe az egészség-
turizmusban és a szabadidő-gazdaságban), Dr. neuwirth 
Tamás - Szalay Ferenc (a sóterápia hatásmechanizmusa), 
Sas istván (a rivalizálás melletti kooperáció a wellness-szak-
mák és szolgáltatások közt), Dr. Taraczközi istván (well-
ness, fittness, supervisor), Dr. Toldi Ferenc (dentalwellness)
A programot Dr. Görög ibolya Wellness - Illendően c. 
MINITRÉNINGJE színesíti.

Várhatóan április 11-én: Dr. Erdei Edit (a magnetoterápia 
biológiai hatásai), Dr. Gere Tibor (bioenergetikai állapot-
felmérésre alapozott gyógyítás lehetőségei), Dr. Márai Géza 
(primer prevenciós lehetőségek a táplálék- és a környe-
zet-minőség alakulása alapján), Prof. Dr. Peresztegi Sándor 
(a Talp-Teszt-Ideg-Diagnosztika szerepe a modern gyógyá-
szatban és a turisztikai gyógyitásban), Dr. Péntek irén (a 
Szt. Gellért Gyógyfürdő Nappali Kórház szolgáltatásai), Dr. 
Riesz istván (gyakorlati ayurveda a betegségmegelőzésben 
és kezelésben), Dr. Weixl-Várhegyi László (környezeti ár-
talmak, táplálék, lelki problémák, rendszertelenség)

A referátumok mellett lehetőség van 15 perces előadások be-
jelentésére (2014. március 16-ig), amelynek elfogadásáról a 
beküldött kivonatok alapján a Szervező Bizottság dönt. Az 
összefoglalók kinyomtatásra kerülnek, és a konferencia hon-
lapján is elérhetőek lesznek.

TEChniKa
Számítógép és projektor áll rendelkezésre. Az ettől eltérő 
igényeket az előadóknak kell biztosítaniuk, s a jelentkezéssel 
egyidőben a Szervező Bizottságot tájékoztatniuk.

TERVEZETT iDŐBEoSZTÁS

2014. április 10.
09:00-10:00   Regisztráció
10:00-12:00   Megnyitó, Előadások I. 
12:00-13:30  Ebédszünet
13:30-17:00  Előadások II. 
17:00-  Vacsora


