
MÁSODIK ÉRTESÍTŐ



KÖSZÖNTŐ
Kedves Kollégák!

A házigazdák számára öröm és megtiszteltetés, hogy a MAGYIPETT  44. 
Kongresszusának megrendezéséhez helyszínként Fejér megyére esett a vá-
lasztás. Szakmai tapasztalatunk, hogy a beteg/tünethordozó gyermeket és 
családját csak  multidiszciplináris team tagjaként, az egészségügy, közne-
velés és szociális ellátórendszer szoros szakmai együttműködésben tudja 
hatékonyan segíteni.

A Szent György Egyetemi Oktató Kórház Gyermekpszichiátriai Szakrende-
lésén gyermekpszichiáter, gyermekpszichológus, gyógypedagógus, logo-
pédus, szociális munkás szoros kooperációjában, a pedagógiai szférával,  
a gyermekvédelemmel interakcióban próbálunk dolgozni pácienseink 
egészségesebb mentális jövőjéért, az esetleges családi diszharmónia oldá-
sáért. Az egyéni pszichoterápiák mellett családterápiára, csoportterápiákra, 
állatasszisztált terápiára biztosítunk lehetőséget.

Erre a szoros szakmai team-munkára a másik legszebb példa a Tóparti  
Szakambulancia intézmény, amely ellátási területén a 0-6 éves korú gyer-
mekek fejlődési zavarainak korai felismerését, komplex vizsgálatát, terápiá-
ját, a fejlődés követését és a szülők támogatását biztosítja speciális szakmai 
összetételben. A Velencei-tó partján elhelyezkedő, korunk modern szakmai 
követelményeinek megfelelő koragyermekkori intervenciós központ mellett 
szállás, sport, szabadidős, rekreációs, rehabilitációs és korai fejlesztés szol-
gáltatásokat is nyújt az állami tulajdonú fenntartó, a Pro Rekreatione Köz-
hasznú Nonprofit Kft.

Kívánjuk, hogy az értékes multidiszciplináris előadások, az ismeretszerzés 
és a különböző társszakmák munkájának megismerése mellett a tartalmas 
eszmecserékre, és - a kellemes tavaszi időben bízva - élménygazdag ter-
mészetközeli szabadidős programokra is legyen lehetőség. Mindezt annak 
érdekében, hogy  feltöltődve folytathassuk szakmai munkánkat. A tópart 
élményei mellett természetesen lehetőség lesz egyénileg a koronázóváros, 
Székesfehérvár történelmi és  kulturális értékeinek megismerésére is.
                              
A kongresszus házigazdái:

Dr. Ficsor Bea       
Szent György Kórház       
Gyermekpszichiátriai 

Szakrendelés  és Gondozó

Mahlerné Köfner Anikó
Tóparti Szakambulancia

Deák Csaba
Pro Rekreatione Kh. Nkft. 

ügyvezető



Kedves Kollégák!

Szeretettel várunk Benneteket következő kongresszusunkon, melyet 2020. 
május 21-23. között rendezünk Gárdonyban, a házigazdák által bemutatott, 
festői környezetben elhelyezkedő Tóparti Szakambulancia korszerű, szép 
épületében. Mottónk ezúttal a multidiszciplinaritás, a komplex ellátás.

Ezen a helyszínen „testközelből” érzékelhetjük a fejlődéssel kapcsolatos 
problémák sokoldalú megközelítésének, a különböző szakterületek szak-
embereinek összmunkájának megvalósulását a gyermekek ellátásában.  
A közös munka során „kitágul a horizont”, hasonlóan ahhoz, ahogy a tóparton,  
a széles, sima víztükörrel a látótérből elhárulnak az akadályok, és tisztáb-
ban, szélesebb látószöggel, távolabbra ellátunk.

Ezen az inspiráló helyszínen saját magunk is megtapasztalhatjuk az együt-
tes erőfeszítés eredményességét: sárkányhajózásra is lesz lehetőség…

Mindenkinek tartalmas szakmai és élménybeli feltöltődést kívánunk ezen a 
kellemesnek ígérkező „Tóparti Party”-n, a Velencei-tó mellett!
       
Dr. Páli Eszter
a MAGYIPETT elnöke
  

A KONGRESSZUS FŐVÉDNÖKE
Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár

A KONGRESSZUS HÁZIGAZDÁI
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. - Tóparti Szakambulancia
Szent György Kórház Gyermekpszichiátriai Szakrendelés és Gondozó

SZERVEZŐBIZOTTSÁG
Dr. Balázs Judit
Dr. Ficsor Beáta
Dr. Gallai Mária

Dr. Halász József
Dr. Kapornai Krisztina 
Dr. Kiss Enikő

Mahlerné Köfner Anikó 
Dr. Nagy Péter
Dr. Páli Eszter

AKKREDITÁCIÓ
A kongresszus és a tanfolyam akkreditációja folyamatban van.



PLENÁRIS ELŐADÁSOK
Balázs Judit elnök, Magyar Pszichiátriai Társaság: 
GYERMEKPSZICHIÁTRIA: TÁGULÓ HORIZONT 

Bruno Falissard Professor of Public Health, Université Paris-Sud, Paris (France), 
a IACAPAP korábbi elnöke: 
CHALLENGES AND THE FUTURE OF CHILD AND ADOLESCENT MENTAL 
HEALTH IN 21TH CENTURY

Kéri Szabolcs egyetemi tanár, BME Kognitív Tudományi Tanszék: 
HOGYAN JÁRULNAK HOZZÁ AZ IDEGTUDOMÁNYOK A MENTÁLIS  
REPREZENTÁCIÓK MEGÉRTÉSÉHEZ

Pászthy Bea vezető egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, 
I. Gyermekgyógyászati Klinika: 
ÚJ GENERÁCIÓK, ÚJ CIVILIZÁCIÓS HATÁSOK, ÚJ 
GYERMEKPSZICHIÁTRIAI MORBIDITÁSOK. MILYEN VÁLASZOKAT 
ADHAT ERRE A GYERMEKPSZICHIÁTRIA?

Prekop Csilla gyógypedagógus, „Zöld Alma” Diagnosztikai és Terápiás Központ: 
GYERMEKPSZICHIÁTRIA – GYÓGYPEDAGÓGIA EGYÜTTMŰKÖDÉSE: 
AUTIZMUS 

REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVA TARTÁSA 
2020. május 21., csütörtök  13:00 – 19:00 
2020. május 22., péntek  08:00 – 19:00 
2020. május 23., szombat  08:00 – 13:00

ELŐZETES PROGRAM
2020. május 21., csütörtök 
14:00 – 14:30   Megnyitó 
14.30 – 18.00   Előadások

2020. május 22., péntek
09:00 – 12:00   Előadások 
12:00 – 13:00   Ebédszünet 
13:00 – 15:00   Előadások 
15:00 – 16:00   Közgyűlés 
16:00 – 18:00   Előadások 
19:30 –    Közös Vacsora

2020. május 23., szombat
09:00 – 10:30   Előadások 
10:30 – 11:00   Szünet 
11:00 – 12:30   Előadások 
13:00 –    Kongresszus zárása



HELYSZÍN
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. 
Tóparti Szakambulancia / VVSI Sport Hotel
2484 Gárdony, Tópart u. 17.

Budapest és a Balaton között félúton kéklik a Velencei-hegység lábánál el-
nyújtózó bársonyos vizű Velencei-tó, a Balaton és a Fertő-tó után hazánk 
harmadik legnagyobb természetes tava. A 26 km2-es sekély vizű tó hossza 
10,5 km, átlagos szélessége 2,4 km. Gárdony, a tó legnagyobb települése a 
déli parton fekszik, lakott helyként 1424-ben említi okirat először. Három, 
némileg eltérő arculatú városrészből áll: Gárdony városias településrész, 
széleskörű kereskedelmi, és kulturális szolgáltatásokkal, Agárd kertváros jel-
legű, sok hétvégi házzal és idegenforgalmi létesítményekkel, Dinnyés csen-
des, természeti értékekben gazdag, az ökoturizmus célpontja.
A közvetlenül a tó partján, gyönyörű környezetben elhelyezkedő Tóparti 
Szakambulancia és VVSI Sport Hotel ad otthont az idei Kongresszusnak. A 
tudományos programok mellett a késő tavaszi tópart látványa, a természet 
közelsége jó alkalmat ad egy kis relaxációra, csendes szemlélődésre, de le-
hetőség nyílik aktív rekreációs programokra is, földön és vízen, gyalog vagy 
kerékpárral, kenuval, sárkányhajóval vagy sétahajóval. 



RÉSZVÉTELI DÍJAK
2020.04.19-ig 2020.04.19-től Helyszínen

MAGYIPETT tag 25.000 Ft 27.000 Ft 30.000 Ft

MAGYIPETT tag 
Kedvezményes díj* 22.000 Ft 24.000 Ft 26.000 Ft

Nem tag 33.000 Ft 35.000 Ft 37.000 Ft

Nem tag 
Kedvezményes díj* 26.000 Ft 28.000 Ft 30.000 Ft

Napijegy 
csütörtök/szombat 13.000 Ft

Napijegy péntek 19.000 Ft

A részvételi díj 27% Áfa-t, valamint 6000,- Ft/fő/nap közvetített étkezést tartalmaz
*Kedvezményes díjjal regisztrálhat: nyugdíjas, Gyes/Gyed, PhD hallgató, eü.szakdolgozó, pedagógus, 
gyógypedagógus

A részvételi díjak tartalmazzák:
• a kongresszuson való részvételt
• a kongresszus kiadványait
• a kávészüneteket
• közös vacsorát pénteken

A napijegy árak tartalmazzák:
• aznapi részvételt a tudományos programon 
• a kitűzőt és a programfüzetet 
• aznapi kávészüneteket 
• a pénteki napijegy a vacsorát is tartalmazza

Lemondási feltételek:
• Lemondási határidő: 2020. április 30. 
• 2020. március 31. előtti befizetés és lemondás esetén a részvételi díj 80% 

át visszafizetjük. 
• 2020. március 31. - április 19. közötti lemondás esetén a részvételi díj  

50%-át visszatérítjük. 
• 2020. április 19. utáni lemondás esetén nem áll módunkban a részvételi 

díjat visszafizetni. 
• Kérjük a lemondást írásban a Szervezőirodának jelezni. 

SZERVEZŐIRODA
CongressLine Kft. – Benyhe Ildikó, Golovanova Bea
1065 Budapest, Révay köz 2. 
Tel: (1) 429-0146 Fax: (1) 429-0147 
E-mail: golob@congressline.hu 
www.congressline.hu



KONGRESSZUSI VACSORA
Pénteken közös vacsorát biztosítunk a kongresszus résztvevőinek a VVSI 
Sport Hotel Bríz Éttermében. A kongresszusi részvételi díj tartalmazza a fo-
gadóitalt és a három fogásos vacsorát, az italfogyasztást vendégeink egyé-
nileg rendezhetik a vacsora helyszínén.
 
SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS ÉS PROGRAM SZOLGÁLTATÁSOK
Szálláslehetőség a kongresszus helyszínén, a VVSI Sport Hotelben (2484 
Gárdony, Tópart u. 17.) az alábbi árakon lehetséges:
Egyágyas elhelyezés:  17.200,- Ft/fő/éj
Kétágyas elhelyezés:  12.200,- Ft/fő/éj
A megadott ár tartalmazza a reggelit és az Áfát. Az idegenforgalmi adó 
(IFA) mértéke 430 Ft/fő/éj, mely a helyszínen külön fizetendő.
 
A házigazdák a kongresszus mindhárom napján opcionális szendvicsebé-
det, csütörtök este opcionális vacsorát biztosítanak a résztvevőknek. A 
helyszín komplexitása lehetővé teszi fakultatív sport és rekreációs progra-
mok igénybevételét is. Kerékpár- vagy túrakenu kölcsönzés, sétahajózás is 
elérhető, az igazán „bevállalós” munkacsoportok és baráti társaságok a sár-
kányhajózást is kipróbálhatják.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kongresszusi helyszín közelében mind a szál-
lás, mind az étkezés lehetőségei korlátozottak, ezért javasoljuk a helyszín 
által ajánlott szolgáltatások igénybevételét.

Szállás, étkezés és programok foglalása: a recepcio@vvsi.hu e-mail címre 
megküldött külön megrendelőlappal. Kérjük, minden esetben hivatkozza-
nak a MAGYIPETT 2020 Kongresszusra az e-mail üzenet tárgyában.

KÖZLEKEDÉS, HASZNOS INFORMÁCIÓK
Gárdony a fővárostól 50, a megyeszékhelytől, Székesfehérvártól 17 kilomé-
terre található. A 7-es főút áthalad a település teljes hosszán, de Budapest-
ről és Székesfehérvárról könnyen megközelíthető a település vonattal vagy 
busszal. Autóbusszal közlekedők a Csutora étterem megállóhelynél szállja-
nak le, innen 5 perc sétával érhető el a helyszín. A vonattal közlekedőknek 
Agárd állomáson kell leszállni, és Székesfehérvár irányába 10 perc sétával 
megközelíthető az intézmény. A gépkocsival közlekedőknek ’Velencei-tavi 
Vízi Sportiskola’ tábla jelzi a haladási irányt. Az intézmény területén belül 
lehetőség van ingyenes parkolásra.


