
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

    M E G H Í V Ó  
 
 

 A Magyar Atherosclerosis Társaság ezúton,  
2014. október 16-án 

18.00 órára Közgyűlést hív össze. 
 

            A Közgyűlés helye: Hotel Szieszta***,  
           Sopron, Lővér krt. 37. C terem 

  A közgyűlés napirendi pontjai: 
  

   1. Vezetőség két éves beszámolója 

   2. Bizottsági beszámolók 

   3. Főtitkári beszámoló 

   4. Egyéb 

 Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a következő  
 Közgyűlés ideje, változatlan napirendi pontokkal és  
 helyszínnel: 2014. október 17-én 18.30 óra,  
 amely a létszámra való tekintet nélkül határozatképes. 

 
 
 
 
 
 



 
 

  
    

 
 
 
 
 
 

Mélyen tisztelt 
Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak! 

 
  

A Magyar Atherosclerosis Társaság 2014. október 16-18. között rendezi XX. Jubileumi 
Kongresszusát Sopronban, melyre a Társaság nevében szeretettel és tisztelettel meghívom. 
A Társaság folytatja a hagyományt, mely szerint kétévente lehetőséget ad a magyar 
orvostársadalom e fontos témakör iránt érdeklődő tagjainak az újdonságok és a vitatott 
kérdések ismertetésére és gondolatainak cseréjére. A kongresszuson a szív- és érrendszeri 
betegségek okainak, pathogenezisének, diagnosztikájának, megelőzésének és terápiájának új 
eredményeit és ma még vitákban érlelődő elképzeléseit szeretnénk áttekinteni, számítva az 
Önök aktív közreműködésére. Megközelítésünk továbbra is holisztikus, valamennyi, e 
témakörrel kapcsolatos szakmai terület tanult képviselőinek társaságát szeretnénk élvezni.   
A szorosan vett tudományos program elméleti és gyakorlati témái mellett napirendre 
tűzzük a Magyar Atherosclerosis Társaság által kezdeményezett, 2014. novemberében 
tartandó VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia tervezett ajánlásának 
ismertetését, valamint terveink szerint napirenden szerepel a korábbi ajánlás gyakorlati 
alkalmazásának elemzése is. Az atherosclerosis vélt okainak oly szerteágazó elméleti 
megközelítései, oly szövevényes pathomechanizmusa, oly színes klinikai képe, oly bonyolult 
kölcsönhatásai szükségessé teszik, hogy a lehető legszélesebb körből kerüljenek ki 
előadóink és hallgatóságunk, ezért szakmai területtől és társasági hovatartozástól 
függetlenül szívesen látunk mindenkit, aki szeretne hozzájárulni ismereteink bővüléséhez. 
Legfőbb célunk az e betegség következményeiben szenvedő embertársaink 
megpróbáltatásainak enyhítése, erre azonban csak tudásunk állandó gyarapítása mellett van 
esély. Szívből remélem, hogy mindannyian tanulni fogunk egymástól, remélem, hogy 
később gyümölcsöző tudományos együttműködési kapcsolatok is kialakulhatnak, remélem, 
hogy közvetve vagy közvetlenül "a beteg üdve a legfőbb érték" elv fogja áthatni 
együttlétünket. Minden érdeklődőt megkülönböztetett tisztelettel várunk, viszontlátásra 
Sopronban 2014. október havában.  
 
Budapest, 2014. február 

 
Tisztelő hívük:  

  
         Dr. Szollár Lajos, egyetemi tanár 

     a Magyar Atherosclerosis Társaság elnöke 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
A Kongresszus elnöke 

Dr. Szollár Lajos, egyetemi tanár 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora 
a Magyar Atherosclerosis Társaság elnöke 

 
A Kongresszus főtitkára 

Dr. Paragh György, egyetemi tanár 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora 

a Magyar Atherosclerosis Társaság főtitkára 
 

Tudományos Szervező Bizottság 
       elnök:     Dr. Karádi István, egyetemi tanár 

   a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 
           a Magyar Atherosclerosis Társaság alelnöke 
       tagok:     Dr. Márk László PhD, főorvos 

           Dr. Landi Anna PhD, főorvos 
           Dr. Pados Gyula PhD, főorvos 

            a Magyar Atherosclerosis Társaság alelnöke 
           Dr. Reiber István PhD, főorvos 
            a Magyar Atherosclerosis Társaság titkára 
 

Tudományos információ: 
Dr. Paragh György, egyetemi tanár 

Tel.: 06-52-255-101 
E-mail: paragh@internal.med.unideb.hu 

 
A Kongresszus időpontja: 2014. október 16-18. 

 
A Kongresszus helyszíne: Hotel Szieszta*** 

               9400 Sopron, Lővér krt. 37. 
 

A Kongresszus szervezője: 
Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda 

1052 Budapest, Kígyó u. 4-6. 
Levélcím: 1243 Budapest, Pf. 553. 

Tel.: 06 1 311-6687 
Fax: 06 1 383-7918 

Internet: http://www.eqcongress.hu 
 

Szervezési és kiállítási információ: 
Szalma Márta 

E-mail: szalma@eqcongress.hu 
 
 

Regisztrációs és szállás információ: 
Szepesi Gizella 

Tel.: 06 1 332-4556 
E-mail: szepesi@eqcongress.hu 

 
 

mailto:paragh@internal.med.unideb.hu
http://www.eqcongress.hu/
mailto:szalma@eqcongress.hu


 
 
 

 
 
 
A KONGRESSZUS PROGRAMTERVEZETE 
 

2014. október 16. csütörtök 
 

14.00 Ünnepélyes megnyitó 
14.30 Tudományos főtémák szekciói 
18.00 Magyar Atherosclerosis Társaság Közgyűlése I. 
19.00 A Társaság Nyitó Fogadása 

 
2014. október 17. péntek 
 

09.00 Tudományos főtémák szekciói 
18.30   Magyar Atherosclerosis Társaság Közgyűlése II. 
20.00 Bankett 

 
2014. október 18. szombat 
 

09.00 Tudományos főtémák szekciói 
14.45 Kongresszus zárása 

 
A KONGRESSZUS TERVEZETT FŐTÉMÁI: 
 
1. Érelmeszesedés és szívelégtelenség  
2. Diabetes mellitus és érelmeszesedés  
3. Diabetes mellitusban, cerebrovascularis érelmeszesedésben, vese-betegségben és hyper- és 

dyslipoproteinaemiában szenvedő egyének kezelése 
4. Metabolikus syndroma  
5. Abdominális elhízás, elhízás és a zsírszövet  
6. Az érelmeszesedés genetikája  
7. Globális kardiometabolikus kockázat  
8. Lipázok, lecitin-koleszterin-acil-transzferáz, koleszterin-észter-transzfer protein  
9. A reziduális kockázat lipid és nem lipid elemei  
10. Endothel dysfunkció  
11. Oxidatív stressz, lipid peroxidáció és antioxidánsok  
12. Lipoprotein (a)  
13. Az érelmeszesedés invazív és non-invazív vizsgálata  
14. LDL aferesis  
15. Statinok 
16. A gyógyszeres kezelés lehetősége hyperlipidaemiában  
17. Atherosclerosis és gyulladás 
18. Az érelmeszesedés thrombotikus rizikófaktorai  
19. A lipidanyagcserében szerepet játszó receptorok 
20. A diéta és életmód szerepe az atherosclerosis progressziójának csökkentésében  
21. NAFLD, NASH és atherosclerosis  
22. Epidemiológiai adatok a kardiovaszkuláris betegségekben  
23. Kardiovaszkuláris megelőzés lehetőségei gyermekkorban  

 
 



 
 
 
 
 

24. Kardiovaszkuláris kockázat nőkben és időskorban  
25. A postprandiális állapot, mint kockázat  
26. Perifériás érbetegségek 
27. Stroke 
28. A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia javasolt új elemei 

  
A Kongresszus Tudományos Bizottsága várja a főtémákhoz kapcsolódóan előadások, 

poszter prezentációk bejelentését, minden a témákkal foglalkozó kollégától. 
  
BEKÜLDÉS 
• Az előadás-, poszterbejelentés preferáltan on-line történik a Szervezőiroda honlapján 
 keresztül. A honlapon elérhető on-line űrlap kitöltésével kérjük megküldeni az 
 összefoglalókat 2014. február 28-tól. 
 A honlap elérhetősége: www.eqcongress.hu 
• Lehetőség van a hagyományos módon történő absztrakt beküldésre is; a letöltött  

  formanyomtatványt az alábbi e-mail címre küldjék: szalma@eqcongress.hu 
 Az absztrakt formula letölthető az Interneten: www.eqcongress.hu / Aktuális 
 rendezvények / Magyar Atherosclerosis Társaság Kongresszusa 
 Beküldési határidő: 2014. június 4. 
 
 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
Fontosabb dátumok:   

 
 
 
 
 
 
 
 

Interneten elérhető információs honlapok: www.atherosclerosis.hu 
 www.eqcongress.hu 
 

A kongresszus tudományos programjának akkreditációja folyamatban van. 
(Az igazolás kiállításához szükséges az orvosi pecsét száma) 

 
Ünnepélyes megnyitó: 2014. október 16. (csütörtök) 14.00 
 

Helyszíni regisztráció: 
 

         2014. október 16. (csütörtök):     10.00-18.00 
        2014. október 17. (péntek):       8.30-18.00 
        2014. október 18. (szombat):       8.00-14.00 
 
 

2014. június 4. 2014. augusztus 11. 2014. szeptember 8. 
           

            
● Absztrakt 
beküldési 
határidő  

● Kedvezményes 
jelentkezés befizetés 

határideje 

● Szállásdíj befizetésének 
határideje 

● Részvétel lemondás határideje 

mailto:szalma@eqcongress.hu


 
 

 
 
 
Részvételi díj (az árak az ÁFA-t tartalmazzák) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ebéd: 3.800 Ft/fő (büfé, az ár tartalmazza az ÁFÁ-t) 
 Bankett: 7.700.-Ft/fő (az ár tartalmazza az ÁFÁ-t) 
 

A vonatkozó törvények az étkezési és kulturális költségek részletezését írják elő, így a 
számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre! 

 
A résztvevők regisztrációs díja tartalmazza a tudományos programon való részvételt és a 
kiállítás megtekintését, a programfüzetet, a névkitűzőt, a nyitó fogadáson való részvételt, 
valamint a pontszerző igazolást.  
 
Kísérő regisztrációs díja tartalmazza az esti programokon való részvételt. 
 

A kongresszuson való részvételre a jelentkezés két módon lehetséges; on-line a 
Szervezőiroda honlapján keresztül, valamint a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és 

annak megküldésével. Postacím: Expert-Quality Kft., 1243 Budapest, Pf. 553. 
Fax: 06 1 383 79 18; E-mail: szepesi@eqcongress.hu 

 
A Magyar Atherosclerosis Társaság tagjának az tekinthető, aki 2014. február 28-ig 

rendezte a 2014. évi tagdíját! 
 
TÁRSASÁGI PROGRAMOK: 
 
 2014. október 16. csütörtök 
    Nyitó Fogadás 

(A regisztrációs díj tartalmazza.) 
 
 2014. október 17. péntek 
    Bankett, a kongresszus helyszínén 
    /svédasztal, korlátlan italfogyasztás, zene, tánc/ 

  (Részvétel a jelentkezési lapon megadott feltételek szerint.) 
 
 
 
 
 
 

Regisztrációs 
díjak 

2014. 08. 11-ig 
befizetve 

2014. 08. 11-után 
befizetve 

2014. 09. 22-után és a 
helyszínen befizetve 

MAT tagja 15.000.- Ft 17.000.- Ft 19.000.- Ft 
Nem tagok       17.000.- Ft 19.000.- Ft 22.000.- Ft 
Nyugdíjas           9.000.- Ft 12.000.- Ft 14.000.- Ft 
35 éven aluli      11.000.- Ft 14.000.- Ft 16.000.- Ft 
Kísérő 15.000.- Ft 16.000.- Ft 17.000.- Ft 

mailto:szepesi@eqcongress.hu


 
 
 
 
 
 
MEGKÖZELÍTHETŐSÉG 
 

Autóval: Budapest (Győr) felől: M1-es autópálya majd az M85 autópálya ezt követően a 85 majd 
a 84 főút Sopronig, a városon áthaladva a „Lővérek” irányába. 
 

Vonattal: Indulási időpontok: 2014. október 
 Bp. Keleti pu.: IC vonatok; menetidő: 2.30 óra 
 Indulás: 06.10; 08.10; 10.10; 14.10; 16.10; 18.10 órakor 

 

 
A GYSEV pályaudvarról az 1-es jelzésű helyi járatos busszal lehet eljutni a Hotel Sziesztába, 
amely közvetlenül a szálloda előtt áll meg. Jegyet venni a buszon is lehet a buszvezetőtől. 

 
SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 
 
 Hotel Szieszta*** 
 H-9400 Sopron, Lővér krt. 37. Szobaszám: 70 szoba 
 

A konferencia helyszínéül szolgáló szálloda a híres Lővérek 
legszebb részén egy őspark közepén található. A felújított 
Standard szobák felszereltsége: televízió, telefon, 
hűtőszekrény.  
A szobaár tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, a szálloda 
Wellness Szigetének használata, belépő a közeli Lővér 
uszodába, Áfa, Ifa.  
Szálloda felszereltsége: Étterem, Drink Bár, Wellness Sziget 
/beltéri medence, pezsgőfürdő, finn szauna, gőzfürdő, fitness 
terem/, teniszpályák.  A vendégek részére 500.-
Ft/db/tartózkodás áron tudnak fürdőköpenyt biztosítani. 
Parkolás: a szállodában lakó vendégek a parkolót ingyenesen 
használhatják. Külső vendégeknek a parkolás 550.-
Ft/személygépkocsi/nap. Bejelentkezés: 14.00 órától. 
Kijelentkezés: 10.00 óráig.  
  
 Hotel Fagus****  
     H-9400 Sopron, Ojtózi fasor 3. Szobaszám: 20 szoba 
 

Sopron zöldövezeti részében található a szálloda, amelyben 
tilos a dohányzás, erre csak az erkélyeken van mód.                      
A barátságos hangulatú Deluxe szobák felszereltsége: 
légkondicionáló, műholdas televízió, internet kapcsolat (WiFi) 
szobaszéf, minibár, telefon, hajszárító, fürdőköpeny bekészítés.  
A szobaár tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, Wellness 
Centrum használata, Áfa, Ifa.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Szálloda felszereltsége: Borago Étterem, Crocus Bár, Melange 
Kávézó, Wellness Centrum /fitness terem, medencék, jacuzzik, 
szaunák, gőzfürdő/, squash pálya, testkezelések, kozmetika, 
masszázs, szolárium.  
Parkolás: a szálloda külső parkolója ingyenes. Mélygarázs 
használata: 1.500.-Ft/gépkocsi/éj. Bejelentkezés: 14.00 órától. 
Kijelentkezés: 11.00 óráig.  
 
 
 Danubius Hotel Lővér****  Szobaszám: 20 szoba 
     H-9400 Sopron, Várisi u. 4. 
 

A Danubius Szállodalánchoz tartozó hotel a város szubalpin klímájú 
zöldövezeti részében található. A tágas alapterületű Standard szobák 
felszereltsége: televízió, fizetős mozi csatornák, vezeték nélküli Internet 
elérés, minibár, telefon, rádió, hajszárító.  
A szobaár tartalma: szállás büféreggelivel, Danubius Premier Fitness 
Klub használata, részvétel a napi wellness programokon, Áfa, Ifa. 
Szálloda felszereltsége: Borostyán Étterem és Terasz, Ajándékbolt, 
Danubius Premier Fitness Klub /uszoda, szauna, pezsgőfürdő és fitness 
terem használata/, Emporium Wellness & Beauty /kozmetika, 
masszázs, manikűr, pedikűr, fodrászat, Hidro- és elektroterápia, Kneipp 
kezelések, szolárium/.  
Parkolás: a szálloda külső parkolója ingyenes.  
Bejelentkezés: 14.00 órától. Kijelentkezés: 11.00 óráig.  
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