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Konferencia felhívás 
 
A Magyar Artroszkópos Társaság 2021-ben ismét Szimpóziumot rendez Visegrádon. Az idei évben 
először az esemény a - Magyar Sportorvos Társaság közreműködésével valósul meg. 
 
A rendezvény időpontja: 2021. december 3-4. 
 
A rendezvény helyszíne: Silvanus Hotel Visegrád (2025 Visegrád, Fekete-hegy)  
 
Részvétel: MAT tagok részére ingyenes (regisztráció ebben az esetben is szükséges!) – 2020-ban és 
2021-ben is rendezett tagdíjfizetés mellett. A program tartalmazza a tudományos ülésen való 
részvételt, a kávészünetekben történő fogyasztást, a vacsorát és azt követő bulit, valamint az 
italfogyasztást éjfélig.  
 
MAT tagdíj a helyszínen is befizethető a társaság titkárnőjénél, illetve új tagok belépésre is van 
lehetőség, akik a tagdíj befizetése esetén szintén ingyenesen vehetnek részt a szimpózium fenti 
programjain. MAT tagsági díjak: orvosok: 8 000 Ft, gyógytornászok, szakdolgozók: 4 000 Ft 
 
Nem MAT tagok részére a részvételi díj: 20 000 Ft/fő. 
 

A szimpózium témái: 

Monarthritisek differenciál diagnosztikája 

Gócok szerepe az ízületi gyulladásokban 

Artroszkópia szerepe a synovitisek ellátásban 

Az arthrofibrosis fogalma és artroszkópos kezelése  

Atípusos alsóvégtagi panaszok érsebészeti vonatkozásai 

Lágyéktáji panaszok differenciál diagnosztikája 

Biodegradábilis porcfelszínpótlás - Video demonstráció  

Trochleaplastica Arthrex műszerkészlettel - Videó demonstráció 

Visszatérés a sportba elülső keresztszalag pótlás után. Meg lehet előzni az újra sérülést? 

Sportba való visszatérés LCA-pótlást követően - BIA funkciális vizsgálattal szerzett tapasztalataink 

Kérjük, hogy a konferenciára - tagként és nem tagként is - november 1-ig regisztráljon 

ezen REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP kitöltésével, vagy a csatolt jelentkezési lap titkárságnak történő 

visszaküldésével. 

Kedvezményes árú szobafoglalás 2021. november 1-ig lehetséges közvetlenül a Silvanus Hotelban, 
Flaskai Dóránál, a +3626597512-es telefonszámon vagy flaskai.dora@hotelsilvanus.hu email címen a 
rendezvényre hivatkozva az alábbi táblázat szerint. 
 
Szállás 

Szobatípus Áfa 
mértéke 

Nettó ár / fő Bruttó ár / fő 

Szobatípustól függetlenül egyágyas elhelyezéssel 5%   42 190,00 Ft   44 299,50 Ft  

Szobatípustól függetlenül kétágyas elhelyezéssel 5%   20 190,00 Ft   21 199,50 Ft  

IFA  0%        480,00 Ft         480,00 Ft  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf24aT-AIgFKHoS-QSgM4TIqTaLG8Lp1zUjxdzxCt8xmsNfGg/viewform


  

 MAGYAR ARTROSZKÓPOS TÁRSASÁG 
 

Konferencia titkárság: ALTAGRA Szervező és Utazási Iroda Kft. 
e-mail: mat@altagra.hu  

 
 

 
Egyéb szolgáltatások 

Vendéglátás (félpanzió) Áfa 
mértéke 

Nettó ár / fő Bruttó ár / fő 

Büféreggeli és büfévacsora 5%     7 810,00 Ft      8 200,50 Ft  

Parkolás (a helyszínen fizetendő) 27%        787,00 Ft     1 000,00 Ft 

 
Ezután már csak listaáron van lehetőség foglalásra a szabad szobák erejéig. Foglalás esetén a teljes ár 
befizetése szükséges, melyet kötbérmentesen csak a fenti időpontig lehet módosítani. 
A nem szállodában lakó kollégák a büfé vacsora díját közvetlenül a szálloda felé tudják rendezni a 
recepción. 
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