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ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ 
Magyar Homeopata Orvosi Egyesület 

2016. május – 2017. május 

 

 

EGYESÜLETI ÉLET 
- 2015 augusztusában együttműködési megállapodást kötöttünk az Eltérő 

Alapítvánnyal egyéves időtartamra. Az együttműködés célja a homeopátia 
sikeresebb népszerűsítése a lakosság körében (média-marketing), valamint 
az Egyesület szervezeti fejlesztése. Az egy év elteltével részletesen értékeltük 
a szerződésben foglaltak megvalósulását. E szerint jelentős eredménynek 
tartottuk az Egyesület helyzetének, identitásának pontosabb 
meghatározását, a hosszabb távú kérdések előtérbe kerülését, a 
kommunikációban (elsősorban média) és az Egyesület belső életében 
indukált változásokat. A megvalósítás tempóját lassabbnak ítéltük az 
eltervezettnél, a konkrét lépések sok területen hiányoztak. Összességében 
minden résztvevő pozitívnak ítélte a közös munkát. Az elnökség úgy döntött, 
hogy az egyesületben elindított változások megszilárdítására és az 
együttműködés során megfogalmazott tervek megvalósítására koncentrál, 
amit tanácsadók nélkül valósít meg.  

- 25 évesek lettünk! Egyesületünk 2016. október 12-én lett 25 éves, amit Anne 
Schadde tanfolyama alatt jelenleg is aktív alapító tagjaink  rövid 
visszaemlékezéseivel és tortával, ünnepeltünk meg. 

- A Homeopátia Hete alkalmából (április 10-16.) elismerésben részesültek 
honlapunk és Facebook oldalunk tartalmát író, szerkesztő kollégák. 
Ugyancsak elismerésben részesültek a költözésben résztvevők. 

- 2017. április 8-án megszerveztük az első homeopata túrát. (A másodikat 
május 21-re hirdettük meg.) Az elnökség folyamatosan keresi azokat az 
alkalmakat, ahol tagjaink megismerhetik egymást, találkozhatnak és 
megbeszélhetik a közös témákat. Erre kiváló lehetőségnek gondoljuk a 
kirándulásokat.  

- 2017 májusában pályázatot hirdettünk az LMHI kongresszusán való 
részvételre a szervezők jóvoltából. Pályázni esetleírásokkal és önkéntes 
munkával lehet.  

- A 2017 májusi közgyűlésre alapszabálymódosítási javaslatot készítettünk elő, 
hogy a homeopátiás és egyéb egészségügyi társszervezetek tagjai számára 
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egyszerű legyen a tanfolyamaink látogatása. Emellett kiemelt pártoló 
tagságot határoztunk meg, az egyesületünk életében aktívan részt vevő 
nem orvos, nem gyógyszerész kollégák számára.  

- Örömmel látjuk, hogy lelkes tagok kapcsolódtak be ismét az Egyesület 
munkájába, támogatásába (szervezés, infokommunikáció, Simile), melyet 
ezúton is köszönünk.  

- Szeretettel várjuk továbbra is a homeopátia ügyéért munkálkodni 
szándékozó tagtársainkat! 

 

GAZDASÁGI ÉS SZEMÉLYI DÖNTÉSEK 
- A 2016-2017-ban sor került a gazdálkodás felülvizsgálatára is (Ezt a 

gazdálkodási beszámolóban részletezzük.) Ennek következtében az 
egyesület teljes életére, működésére kiható döntéseket hozott meg az 
elnökség. 

- 2016-ban megváltunk egyik asszisztensünktől. 
- 2017-ben Bocskai úti bérleményünkhöz kapcsolódó szolgáltatások jelentősen 

szűkültek (elvesztettük a külön terem bérleti díjban foglalt évi 12 napos 
használatának lehetőségét), ezen felül a bérleti díjak emelését (kb. 10%) 
jelentette be a tulajdonos. Az elnökség a bérlet felmondása és a költözés 
mellett döntött. 

- A költözés az elmúlt 25 év dokumentációjának teljes áttekintésével, 
selejtezésével, ingóságaink eladásával és összes elérhetőségünk 
megváltozásával járt.  

- A Gazdagréti Patika Kft. jóvoltából kedvező kondíciókkal bérlünk irodaként 
és oktatórendelőként egy háziorvosi rendelőt, váltásban egy másik 
háziorvossal. Ezen felül a várótermet hétvégenként használhatjuk 
tanfolyamok céljára. 

- Egy felajánlásnak köszönhetően kisebb tanfolyamainkat az ő rendelőjében is 
megtarthatjuk. 

- A Boiron Kft. segítségének köszönhetően vezetőségi üléseinket a cég 
tárgyalójába hívhatjuk össze, ahol homeopátiás könyvtárunkat is elhelyezték 

PÁLYÁZATOK - BEADOTT PÁLYÁZATAINK 
- Nemzeti Civil Alapprogram – működési támogatáshoz és programokhoz, 

várólista 159. és 1220. helyén állnak 
- Holdkő Alapítvány – informatikai fejlesztésekre 
- GE a Fenntartható Szervezetekért – adminisztráció fejlesztésére 
- TNS Hoffmann A kutatás mindenkié 2017 – kutatás az 

antibiotikumhasználattal kapcsolatosan  
Egyik pályázaton sem nyertünk. 
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OKTATÁSUNK 
ALAPTANFOLYAM ORVOSOK, FOGORVOSOK, GYÓGYSZERÉSZEK ÉS ÁLLATORVOSOK SZÁMÁRA 
- Képzésünk a Tanítás Csoporban kidolgozott módszerek szerint folyik, 

folyamatos visszajelzések biztosítása mellett. 
- 2016-2017-ben folytattuk a digitális lehetőségek beépítését az oktatásba. 

Egyre több anyagot rögzítünk digitálisan és helyezünk el a Moodle-oktatási 
platformon, a skype-konzultációk egyre több hallgatónk számára jelentenek 
könnyebb hozzáférést, a Google-alkalmazások használata bizonyos 
funkciókra, például a tesztek és visszajelző kérdőívek, általánossá vált.  

- Az Egyesület életében először, a február 11-i Anyaszerek tanfolyamot élőben 
közvetítettük vidéki és külföldi tagjaink számára.  

- 2017-ben ismét elindítottuk a Kezdő tanfolyamot.  
- 2017-ben Mester tanfolyamot is tartunk.  
- Alaptanfolyamunk és továbbképző tanfolyamaink akkreditáltak. 
- Képzésünket és vizsgarendszerünket 2018. december 31-ig akkreditálta az 

Európai Homeopátiás Bizottság; az MHOE diplomát szerzők igényelhetik az 
Európai Diplomát. 

 
TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMOK HOMEOPÁTIÁS ORVOSOK, GYÓGYSZERÉSZEK SZÁMÁRA 
- Rendszerszemléletű csoport tagjai - Állati szerek (október 8.) 
- Anne Schadde (nov. 11-13.) 
- Borbély Katalin – Anyaszerek (febr. 11.) 
- Pocsaji Ágnes - Gondolkodjunk rendszerszemléletben (ápr. 1.) 
- Bhawisha és Shachindra Joshi – Az Állatok birodalma homeopátiás szemmel 

(máj. 26-28.) 
- A 2017-es külföldi tanfolyamokat a rendszerszemlélet köti össze, ezekhez 

felkészítő tanfolyamot is szerveztünk (Gondolkodjunk rendszerszemléletben!), 
hogy tagjaink minél többet profitáljanak a neves előadók látogatásából.  

 
GYAKORLATI KÉPZÉS 
- Akut esetek a Homeopátiás Műhelyben  
- Egyéni gyakorlati képzés mentorok rendelőjében 
- 2017-ben először repertorizációs kurzust hirdettünk, hogy ezt az alapvető 

készséget minél hamarabb és minél magasabb szinten elsajátíthassák 
hallgatóink  

 
VIZSGA 
- Vizsgáztatásunkat és vizsgára felkészítő tanfolyamainkat 2016-2017-ben a 

megszokottól eltérően kellett szerveznünk, mert a Pécsi Tudomány Egyetem 
Dietetikai és Komplementer Medicina Tanszéke 2017. március 9-ére írta ki az 
egyetemi homeopátiás záróvizsgát, 2016 ősze helyett. 
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- Vizsgáztatóink rugalmasságának köszönhetően január-februárban meg 
tudtuk tartani a 3 vizsgaelőkészítőt és 2 vizsgát, lehetővé téve a hallgatók 
számára a pécsi vizsgázást. 

- 2017. januárjában 2-2 kolléga tette le sikeresen az 1. és a 2. szintű vizsgát, és 
kapott MHOE Bizonyítványt, illetve Diplomát.  

- 2017. márciusában 17 tagunk sikeres egyetemi záróvizsgát tett Pécsen. 
 

TANFOLYAMOK HOMEOPÁTIÁS KÉPZETTSÉGGEL NEM RENDELKEZŐ KOLLÉGÁK RÉSZÉRE  
- Videós „Bevezető” e-learning tanfolyamunk 2015 tavasza óta folyamatosan 

induló, akkreditált képzés.  
- Homeopátiás kurrikulum a SE Egészségügyi Főiskolai Karán, 15 órában, 

vizsgával zárva, 1-2 évente ismételve. 
- Komplementer gyógymódok kurrikulum a Testnevelési Egyetemen, ebből 

nappalin 12, levelezőn 8 órában homeopátia. 
 

INTEGRATÍV KONFERENCIA 
- Antibiotikum: barát vagy ellenség? Lehetőségek a rezisztenciakrízis küszöbén 

címmel a MOTESZ égisze alatt interdiszciplináris konferenciát rendeztünk 2016. 
szeptember 9-én. Az eseményen közel 130-an vettek részt és nagyon pozitív 
visszajelzéseket adtak róla. A konferencia előadásairól videófelvételek 
készültek, amelyeket a honlapunkon tettünk közzé a minél szélesebb körű 
tájékoztatás érdekében.  

 
ÁLLATORVOSKÉPZÉS 2016-2017-BEN SEM VOLT. 
 
TANÁRKÉPZÉS  
- Az Egyesület előadói, valamint a szupervízióban/mentorálásban részt vállaló 

kollégák számára, évente két alkalommal. 
 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 
SZAKMAI CSOPORTOK 
- Bálint-csoport – Halász Gabriella 
- Rendszerszemléletű csoport 
- CHE-MHOE-MKHOA közös tudományos csoport  

 
HÉTVÉGI HOMEOPÁTIÁS TELEFONOS TANÁCSADÁS 
- Közhasznú tevékenységünk részeként 18. éve folyamatosan működik, 

gyakorlott és diploma vizsgára készülő kollégák részvételével. 
 

EU SZABVÁNY A HOMEOPATA ORVOSOK SZÁMÁRA 
- Az ECH kezdeményezésére indult európai projekt eredményeként 2016 

végén megjelent a homeopátiás végzettségű orvosok képzésének, 
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vizsgájának és rendelésének szabályait rögzítő szabvány (CEN//TC 427 
Services of Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy 
(MDQH). Requirements for health care provision by Medical Doctors with 
additional qualification in Homeopathy.) Ezt a Magyar Szabványügyi Hivatal 
2017.04.30-án vezette be a magyar szabványrendszerbe MSZ EN 16872 
Homeopátiás képesítésű orvosok (MDQH) szolgáltatásai. Homeopátiás 
képesítésű orvosok egészségügyi szolgáltatásnyújtására vonatkozó 
követelmények címmel.  

 
KONGRESSZUSOK - RENDEZVÉNYEK  
- Az Európai Integratív Orvoslás Konferenciára (ECIM) 2016. szeptember 9-11-

én került sor Budapesten, amelyen 4 tagunk vett részt. 
- Európai Homeopátiás Bizottság (ECH) első kongresszusát Bécsben rendezte 

2016. november 16. és 19 között, így sok kollégánk számára lehetővé vált a 
részvétel. Egyesületünkből Takács Györgyi adott elő. 

 

A HOMEOPÁTIA MEGISMERTETÉSE, NÉPSZERŰSÍTÉSE 
MÉDIAMEGJELENÉSEK 
- 2015 őszén indított stratégiánk részeként megváltozott a médiában történő 

megjelenésünk. A homeopátiát negatívan és félrevezetően bemutató 
cikkekben, riportokban, vitákban lehetőség szerint elkerültük a részvételt. 

- A Magyar Nemzet pozitív tartalmú cikket közölt a Hyland Belladonna 
készítménye kapcsán tájékoztató háttéranyagunknak köszönhetően. 

- A részvételünkkel készített televíziós műsorokban jellemzően előkerülnek 
szenzációvadász elemek, pl a Hyland esete vagy a kanyarójárvány. 
Résztvevő homeopata kollégáink jól helytálltak ezekben a nehéz 
szituációkban. 

 
A HOMEOPÁTIA NÉPSZERŰSÍTÉSE A LAKOSSÁG KÖRÉBEN  
- Honlapunkon (pl. Gyógyult esetek, Kérdezzen-Válaszolunk, „A hónap 

homeopátiás növénye” sorozat), Facebook oldalunkon (heti több poszt és 
hozzászólások),  kiadványainkkal (pl. A homeopátia kézikönyve), 
Hírleveleinkben népszerűsítjük a homeopátiát a lakosság körében. 

- Facebook oldalunkon a kedvelők száma már jóval meghaladta az 5000-et; 
elsősorban a lakossági érdeklődőket érjük itt el. Szeretnénk kérni a FB-on aktív 
tagjainkat, hogy osszák meg saját oldalukkal a MHOE posztjait, így 
hatványozottan tudjuk terjeszteni az információkat, ezáltal népszerűsíteni a 
homeopátiát és az Egyesületet. 

- Plakátkampányt szerveztünk tagjaink aktív részvételével, saját kreatív ötletek 
megvalósításával, a legsikeresebb ötletek jutalmazásával. A plakátok olyan 
népszerűek voltak, hogy második kiadásra is sor került.  
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HONLAP ÉS SIMILE 
- Honlapunkat 2016 nyarától megújítjuk, hogy alkalmas legyen mobil 

eszközökön való megjelenítésre is. A technikai megújítás mellett a honlap 
tartalmát is áttekintjük és frissítjük.  

- Simile c. szaklapunk papíralapon 2016-2017 telén jelent meg utoljára, 2017 
tavaszától online publikáljuk. Az újság nemcsak külsőségeiben, de 
tartalmában is megújul az új főszerkesztőnek és szerkesztőbizottságnak 
köszönhetően.  

 

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 
- A Szakmai Kollégium 3 fős Komplementer Medicina Tagozatába tavaly ismét 

beválasztották Jónás Esztert.  
- A MOTESZ-ben Sebő Zsuzsa képviseli Egyesületünket. 
- 2016. júniusában közérdekű bejelentésre eljárás indult egyesületünk ellen a 

homeopátiás gyógymódot népszerűsítő videóink miatt, amelyek 
honlapunkon, facebook oldalunkon és a youtube csatornánkon voltak 
láthatók. A bejelentő véleménye szerint gyógyszerek reklámozására került 
sor, majd ezt a véleményt az OGYÉI is osztotta és részletesen 
„alátámasztotta”. Az eljárást szeptemberben megszüntették és a 
megszüntető végzésben az alábbiak olvashatók:  
“A vizsgálat során – figyelembe véve az OGYÉI állásfoglalásában foglaltakat 
– megállapítást nyert, hogy a fenti tartalmak kapcsán gyógyszerek 
reklámozására került sor. ..... Az eljárás alá vont részletekbe menően 
tájékoztatta a hatóságot a vizsgálat alá vont kommunikáció kapcsán. A 
nyilatkozatban foglaltak tanulmányozása, valamint az a körülmény, hogy a 
fenti tartalmak már nem érhetők el az eljárás megszüntetésére adnak 
lehetőséget.” 

 
H A Z A I  K A P C S O L A T O K  
- PTE Komplementer Medicina Tanszék  
- SOTE  
- SZIE Állatorvosi Kar  
- Kaposvári Egyetem  
- MOTESZ  
- Szakmai Kollégium  
- OGYÉI  

 
E G Y Ü T T MŰK Ö D É S E K  
- Gazdagréti Patika és további patikák  
- Boiron 
- Peithner/Schwabe 
- Phönix 
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- Bilka 
- CHE 
- Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság 
- MKHOA 
- Terápia Natura Alapítvány 
- Vis Vitalis Kiadó 

 
N E M Z E T K Ö Z I  K A P C S O L A T O K  
- Európai Homeopátiás Bizottság (ECH) Albizottságai  
- Homeopátiás Állatorvosok Nemzetközi Szervezete (IAVH)  
- Homeopátiát Használók Európai szervezete (EFHPA)  
- Nemzetközi Homeopátiás Orvosi Liga (LMHI) 
- Kapcsolattartás a környező országok homeopátiás egyesületeivel 

(tanfolyamok)  
 

Budapest, 2017. május 8. 
 

Az Elnökség nevében 
Dr Radnai Andrea 
Elnök 

 


