
MAGYAR GYERMEK- ÉS
IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA
ÉS TÁRSSZAKMÁK TÁRSASÁGA

ÉRTESÍTŐ

MAGYIPETT 42. KONGRESSZUSA
GYERMEK – CSALÁD – OTTHON

2018. MÁJUS 10-12.
GALYATETŐ



MAGYAR GYERMEK- ÉS
IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA
ÉS TÁRSSZAKMÁK TÁRSASÁGA

MEGHÍVÓ

MAGYIPETT 42. KONGRESSZUSA
GYERMEK – CSALÁD – OTTHON

2018. MÁJUS 10-12.
GALYATETŐ

KEDVES KOLLÉGÁK, KEDVES BARÁTAINK! 

Az egyik legszebb és legizgalmasabb szakma a 
miénk. Gyermekekkel és családokkal foglalkoz-
hatunk, gyermekek kiegyensúlyozott, elégedett 
és boldog életéhez járulhatunk hozzá nap 
mint nap az ennek útjában álló nehézségek, 
érzelmi, tanulási és mentális zavarok felisme-
résével és gondozásával. Átmenetileg a gye-
rekek életének részévé válunk, igyekszünk 
pozitív hatást gyakorolni az útjukra, majd 
tovább engedjük őket. 

Minderre azonban képtelenek lennénk a gye-
rekek családjai nélkül. Mind a problémák feltá-
rása, mind azok megoldása elképzelhetetlen, ha 
nem ismerjük a gyerekek közvetlen emberi kapcso-
latait és azok kölcsönhatásait.  Milyen hatással lehet 
a család, az otthon a gyerekek mentális egészségére? És 
milyen hatással lehetnek a gyerekek problémái a családra? 
Hogyan válhat a család a pszichopatológia okává és hogyan alakulhat a gyógyulás színteré-
vé? 

2018-ban, a család évében a család és az otthon perspektívájából szeretnénk majd ezekről a 
kérdésekről beszélgetni és egymástól tanulni. 

A kongresszus mindig lehetőséget teremt az ismeretek növelésén túl a párbeszéd és az együtt-
gondolkodás elősegítésére. Társaságunk kongresszusán az ismeretátadás különféle módjait 
szeretnénk ötvözni, plenáris előadások, műhelyek, esetmegbeszélő csoportok, munkacso-
port-bemutatkozások, kerekasztal beszélgetések szervezésével. 

Az idei kongresszus házigazdái és főszervezői a Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati 
Klinika Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Osztálya és a Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház 
és Szakambulancia munkatársai.

Nagyon sok szeretettel hívunk és várunk Benneteket május 10-11-12-én a festői Mátrába, 
Galyatetőre a MAGYIPETT 42. kongresszusára! Reméljük, a természet közelsége lehetőséget 
ad majd nagy sétákra, üdítő pihenésre, szellemi felfrissülésre.

Dr. Pászthy Bea
egyetemi docens

Semmelweis Egyetem
I.Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Nagy Péter
igazgató főorvos

Vadaskert 
Gyermekpszichiátriai

Kórház és Szakambulancia

Dr. Páli Eszter
elnök

MAGYIPETT

Fővédnök:
Dr. Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége 

Védnök: 
Prof. Merkely Béla, Semmelweis Egyetem, Klinikai Központ elnök, rektorjelölt

Házigazda intézmények:
Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika, Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Osztály
Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia

Szervezőbizottság elnökei:
Dr. Pászthy Bea, egyetemi docens – a kongresszus háziasszonya
Dr. Nagy Péter, kórházigazgató – a kongresszus házigazdája

Szervezőbizottság:
Dr. Ábrahám Ildikó,  Dr. Balázs Judit, Dr. Csenki Laura, Csernyák Péter, Dr. Gallai Mária, 
Dr. Halász József, Dr. Kapornai Krisztina, Dr. Kiss Enikő, Dr. Máté Mónika, Dr. Páli Eszter, 
Dr. Tárnok Zsanett  

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

• CSIKY MIKLÓS főorvos, MRE Bethesda Gyermekkórház:  Családi tűzhely vagy családi tűz-
fészek. Hiperaktív gyermek a családban

• SIMÓ JUDIT gyermekpszichiáter, Cseperedő Alapítvány, FSZK Nonprofit Kft (Montázs pro-
jekt): Az alma és fája. Autista gyermek a családban

• PÁSZTHY BEA egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika: 
Néma kiáltás. Anorexiás gyermek a családban

• SZENDI ISTVÁN egyetemi docens, SZTE Pszichiátriai Klinika: A pszichózis prodróma 

• L. RITÓK NÓRA igazgató, Igazgyöngy Alapítvány és Iskola: Esélyek és lehetőségek. A szeg-
regátumokban élő gyerekek helyzete az Igazgyöngy Alapítvány terepi tapasztalatai alapján. 

• JOHN OATES, fejlődés-pszichológus, egyetemi tanár, The Open University (UK): How does 
poverty harm children’s development and what can be done to protect them? 

• PÁL FERI ATYA: Kiégés nélkül, szenvedélyesen 

AKKREDITÁCIÓ

A kongresszus és a tanfolyam akkreditációja folyamatban van.
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ELŐZETES PROGRAM

2018. MÁJUS 10., CSÜTÖRTÖK
14:00 – 14:30 Megnyitó
14.30 – 18.00 Előadások
19.00 –  Vacsora 

2018. MÁJUS 11., 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
19:00 –  Kongresszusi Vacsora

2018. MÁJUS 12., SZOMBAT
09:00 – 10:30 Előadások
10:30 – 11:00 Szünet
11:00 – 12:30 Előadások
13:00 – Kongresszus  zárása

REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVA TARTÁSA

2018. május 10., csütörtök  13:00 – 19:00

2018. május 11., péntek   08:00 – 19:00

2018. május 12., szombat  08:00 – 13:00

HELYSZÍN

Hunguest Grandhotel Galya****
Galyatető 
(3234 Mátraszentimre, Kodály Zoltán sétány 10.)

A Grandhotel Galya 1937-39-ben, erdőkkel körülvett, pihentető sétákhoz ideális 5 hektáros 
park közepén épült, az Országos Kéktúra vonalán, a legmagasabban fekvő magyarországi 
szálloda. A 956 méteres tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő Galyatető Magyaror-
szág második legmagasabb pontja. A festői környezet, az enyhe szubalpin klíma, a friss hegyi 
levegő, valamint az országos átlagot meghaladó napos órák száma egészséges és nyugodt 
körülményeket biztosít a kongresszusi munkához és a feltöltődéshez. 

RÉSZVÉTELI DÍJAK A részvételi díjak 27% Áfa-t, és összesen 6000 Ft/fő közvetített étkezést tartalmaznak.

*Kedvezményes díjra jogosult: nyugdíjas, Gyed/Gyes, PhD hallgató, szakdolgozó, pedagó-
gus, gyógypedagógus

A RÉSZVÉTELI DÍJAK TARTALMAZZÁK
• a kongresszuson való részvételt
• a kongresszus kiadványait
• a kávészüneteket
• szendvicsebédet pénteken

A NAPIJEGY ÁRAK TARTALMAZZÁK
• az aznapi részvételt a tudományos programon
• a kitűzőt és a programfüzetet
• az aznapi kávészüneteket
• a pénteki napijegy a szendvicsebédet is tartalmazza

EBÉD

A kongresszusi részvétel csütörtökön és szombaton ebédet nem tartalmaz, résztvevőink az 
oda- és visszautazás közben, vagy a helyszínen a Hunguest Grandhotel Galya szállodában 
egyénileg rendezhetik ebédjüket ezen a két napon. Pénteken a kongresszus résztvevőinek 
szendvicsebédet biztosítunk.

VACSORA

Csütörtökön és pénteken büfévacsorát biztosítunk a kongresszus résztvevőinek a Hunguest 
Grandhotel Galya éttermében. A vacsora a kongresszusi irodán keresztül szállást foglaló 
résztvevőknek a szállás napján ingyenes.
Azok a vendégeink, akik más szálláshelyen, önállóan intézik a szállásfoglalásukat, 5200 Ft/fő 
áron vásárolhatnak vacsorajegyet.
A büfévacsora italt NEM tartalmaz. Külön italjegyet lehet vásárolni, mely 2 pohár italt tartal-
maz (ásványvíz, üdítő bor vagy sör). Az italjegyek ára (szállásfoglalástól függetlenül mindenki 
számára) 1000 Ft/db.

MAGYIPETT tag
Nem tag
Kedvezményes díj*
Napijegy csütörtök
Napijegy péntek
Napijegy szombat

RÉSZVÉTELI DÍJAK 2018.04.13-IG

22.000,- Ft
27.000,- Ft
17.000,- Ft

2018.04.14-TŐL

24.000,- Ft
29.000,- Ft
19.000,- Ft

HELYSZÍNEN

27.000,- Ft
32.000,- Ft
22.000,- Ft
10.000,- Ft
17.000,- Ft
9.000,- Ft
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SZÁLLÁS, SZOBAFOGLALÁS

A szállásfoglalásokat a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. Kérjük pontosan megjelölni 
a jelentkezési lapon a kívánt szoba típusát, és hogy meg kívánja-e osztani azt valakivel (név). 
Szállást csak a teljes szállásdíj befizetésével tudunk lefoglalni és visszaigazolni. FIGYELEM: A 
szállásfoglalás határideje 2018. április 30., ez után nem áll módunkban foglalást biztosítani.

HUNGUEST GRANDHOTEL GALYA
Galyatető – 3234 Mátraszentimre, Kodály Zoltán sétány 10.
Egyágyas szoba:  17.600 Ft/éj 
Kétágyas szoba:  23.700 Ft/éj (11.850 Ft/fő/éj)
A fenti árak tartalmazzák a reggelit, vacsorát és az adókat (ÁFA, IFA)

GALYATETŐ TURISTACENTRUM
Galyatető – 3234 Mátraszentimre, Kodály Zoltán sétány hrsz. 1182/20
A kongresszus helyszínével szemközti, 2015-ben megnyílt, fiatalos, vidám, környezetbarát 
szálláshelyen két-, három- és négyágyas szobákat, valamint apartmanházat kínálunk, egyéni 
ajánlat alapján (kb. 12.000 Ft/fő áron). A Kongresszusi Irodán keresztül foglaló vendégek 
számára ajánlott áraink tartalmazzák a helyszíni reggelit, adókat (ÁFA, IFA) és vacsorát a 
Grandhotel Galya szállóban.

REGISZTRÁCIÓ ÉS SZÁLLÁSFOGLALÁS LEMONDÁSI FELTÉTELEI

Kérjük a lemondást írásban a Szervezőirodának jelezni. Lemondási határidő: 2017. április 23.
2018. március 22. előtti befizetés és lemondás esetén a részvételi díj 80% át és a szállásdíj 
egészét visszafizetjük.
2018. március 22 – április 12. közötti lemondás esetén a részvételi díj 50%-át és a szállásdíj 
50%-át visszatérítjük.
2018. április 13. utáni lemondás esetén nem áll módunkban a részvételi és a szállásdíjat 
visszafizetni.

KÖZLEKEDÉS, HASZNOS INFORMÁCIÓK

Autóval az M3 autópályáról nyugat felől Atkárnál, kelet felől Mátrafüred lehajtónál a 3-as útra 
Gyöngyös felé letérve és onnan a 24-es úton haladva; vagy Hatvantól a 21-es úton haladva 
Pásztóig, onnan a Kékesi/Mátrai úton haladva közelíthető meg a kongresszus helyszíne.

Budapest Stadionok autóbusz-pályaudvarról, illetve Gyöngyös autóbusz-állomásról naponta 
többször indul buszjárat Galyatetőre. A buszról Galyatető, Kodály Zoltán sétány megállónál 
leszállva egy rövid ( 2 perces) sétával érhető el a szálloda. A csütörtöki napon javasoljuk a 
Budapestről 10:45-kor, Gyöngyösről 12:15-kor induló járatot, mellyel 13:13-ra a kongresz-
szus nyitására kényelmesen, időben lehet megérkezni. Szombaton, a kongresszus zárása után 
14:30-kor indul buszjárat Gyöngyös felé.

TÚRÁZÁSI LEHETŐSÉG

A kongresszus helyszíne az Országos Kéktúra útvonalán fekszik, de több más turistaút (pl. a 
sárga és piros jelzés) is érinti, illetve egy kb. 5 órás körtúrát is tehetnek a kalandvágyók a Már-
ta-nyereghez és vissza. Rövid kirándulással elérhető a Galya-kilátó. A turistacentrum épülete 
mellől indul a lépcsős út a Péter hegyesén (960 m) álló toronyhoz, ahonnan szinte az egész 
Mátra belátható, jó időben a felvidéki hegyóriások, az Alacsony-Tátra is látszik.

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


