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ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ 
Magyar Homeopata Orvosi Egyesület 

2019. május – 2020. május 

 

EGYESÜLETI ÉLET 

- Az egyesületi élet 2020-ban kényszerű, de sok haszonnal is járó átalakuláson ment 

keresztül. A koronavírusjárvány miatt rohamosan megnövekedett információigény 

és az, hogy nem volt lehetőség személyes találkozásokra, rendezvényekre, még 

inkább az online megoldások felé terelte Egyesületünket. A 2016-tól elindított 

digitalizáció, az e-technológiák egyre nagyobb tért nyerő használata kiváló alapot 

nyújtott arra, hogy a járvány alatt is jól tudjuk használni az online megoldásokat. 

- Hétfőnként összegyűltünk az online térben, hogy megbeszéljük a járvánnyal 

kapcsolatos kérdéseket, tapasztalatokat, információkat. A járvány lecsengésével 

más fontos témákról is szó esett, például az EESZT-hez való csatlakozásról. – Gál 

Adrien, Radnai Andrea, Tóth Marian (ápr. 13., 20., 27., máj. 4., 11., 18., 25., jún. 8.) 

- A szükség hozta megoldás nagyon jól vizsgázott, nagyon sok tagunk 

bekapcsolódott a beszélgetésekbe. A jövőben is folytatjuk ezeket az online 

fórumokat! 

 

GAZDASÁGI ÉS SZEMÉLYI DÖNTÉSEK 

- A 2016-ban elkezdett racionalizálás eredményeképpen pozitív mérleggel zártuk a 

2019-es évet is. 

- A gazdasági nehézségek ellenére is prioritásként kezeltük a szakmai információk 

széles körű elérhetőségének javítását.  

- A 2018-19-es években legtöbb tanfolyamunkat akciók keretében is értékesítettük, 

hogy minél több tagunk részt vehessen képzéseinken. 

- Ugyancsak akciósan, majd elérhető áron hirdettük meg „Bevezető” e-learning 

tanfolyamunkat, hogy valamennyi érdeklődő – egészségügyi képzettséggel 

rendelkező és nem rendelkező - hozzáférhessen az alapvető homeopátiás 

ismeretekhez.  

 

A BEFOGADÓK ÉS TÁMOGATÓK 
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- A Gazdagréti Patika Kft., Fejes Szabolcs jóvoltából kedvező kondíciókkal bérlünk 

irodaként és oktatórendelőként egy háziorvosi rendelőt, váltásban egy másik 

háziorvossal. Ezen felül a várótermet hétvégenként használhatjuk tanfolyamok 

céljára. 

- A Boiron Kft., Sípos Balázs segítségének köszönhetően vezetőségi üléseinket a cég 

tárgyalójába hívtuk össze, ahol homeopátiás könyvtárunkat is elhelyezték. 

- 2019-ben az Avasi Patika, Kabay Patika, KM Kristály Kft., Medic Poliklinika, Poncsák 

Mária, Ritter Med. Bt., Simon Patika és a Boiron Kft. is támogatta működésünket. 

- Valamennyi Befogadónknak és Támogatónknak köszönjük a támogatást ! 
 

PÁLYÁZATOK - BEADOTT PÁLYÁZATAINK 

- Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán sok év után 2018-ban jelképes 300 000 Ft-ot 

nyertünk, amit 2019. évi alap működtetésünkre használtunk fel - Radnai Andrea 

 

OKTATÁSUNK 

ALAPTANFOLYAM ORVOSOK, FOGORVOSOK, GYÓGYSZERÉSZEK ÉS ÁLLATORVOSOK 

SZÁMÁRA 

- 2019-2020-ban is folytattuk a digitális lehetőségek beépítését az oktatásba. Az 

alaptanfolyamunk teljes digitalizálása megtörtént, emellett más anyagokat is 

elhelyeztünk 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. – Gál Adrien, Radnai Andrea, Heiczman Ágnes 

- 2019-ben Kezdő és Mester tanfolyamot is tartottunk. – Gál Adrien, Sasvári Ferenc 

- Alaptanfolyamunk és továbbképző tanfolyamaink akkreditáltak. 

- Képzésünket és vizsgarendszerünket az Európai Homeopátiás Bizottság (ECH) 

akkreditálja; az akkreditáció megújítását 2020. november 15-ig kell elvégezni. 

 

TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMOK HOMEOPÁTIÁS ORVOSOK, GYÓGYSZERÉSZEK SZÁMÁRA 

A 2019-es és 2020-as tanfolyamaink: 

- Kürti Katalin, Molnár Mariann, Boza Laura - Oltásokról a jelenlegi tények tükrében 

(febr. 2.) 

- Heiner Frei – Polaritásanalízis (máj. 24-25.) 

- Jónás Eszter - Mit tehetünk daganatos betegeinkért homeopátiával? (szept. 28.) 

- Meghna Shah – Kígyók és más hüllők (okt. 19.) 
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- Dr. Sasvári Ferenc - Aktualitások a COVID homeopátiás kezelésében, Manish 

Agarwala indiai orvos kutatásairól, genus epidemicus javaslatáról (ápr. 16.) 

- Homeopátián innen és túl (május 16., május 23., május 30 és június 6.) 

Dr. Borbély Katalin: Funkcionális orvoslás, híd az allopatia és a homeopátia közt? 

Dr. Bartók Péter: Bélnozódák és duofrekvenciás mikroáramú technika a 

bélbetegségek kezelésében 

Dr. Tolnai Valéria: Joalis méregtelenítés és aromaterápia 

Dr. Vajna- Balchandani Anna: Ton Jansen detox rendszere 

 

GYAKORLATI KÉPZÉS 

- 2018. márciusában együttműködést kezdtünk a The Other Song Akadémiával, 

melynek keretében Sankaran klinikájának eseteit tanulmányozhatjuk. 2020-ban a 

második esetsorozat feldolgozására került sor - Bódizs Ildikó, Gál Adrien, Herczeg 

Márta, Pocsaji Ágnes, Radnai Andrea  – Esetmegbeszélő kurzus (2020. február-

május) 

 

TANFOLYAMOK HOMEOPÁTIÁS KÉPZETTSÉGGEL NEM RENDELKEZŐ KOLLÉGÁK RÉSZÉRE  

- Videós „Bevezető” e-learning tanfolyamunk 2015. tavasza óta folyamatosan induló  

képzés.  

- Antibiotikum: barát vagy ellenség? Lehetőségek a rezisztenciakrízis küszöbén - e-

learning kurzus 

- Szív-érrendszeri betegségek - e-learning kurzus 

 

- Valamennyi orvosegyetemen tarthattunk rövid ismertetőket a homeopátiáról 

rezidenseknek, orvostanhallgatóknak vagy kollégáknak –  

Cs. Szabó Zsuzsanna, Jónás Eszter, Molnár Mariann, Sal Péter 

 

ÁLLATORVOSKÉPZÉS  

- Állatorvos kollégáink a humán alaptanfolyamon tanulhatnak, külön képzést nem 

szervezünk számunkra. 

- Az Állatorvosi Egyetem oktatásának keretében kidolgozták az Alternatív 

állatorvoslás szakképesítés követelményrendszerét. Az első kurzus 2021. tavaszán 

indul, benne 30 óra homeopátia. – Farkas Rita, Wallner Gabriella 

 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

HOMEOPÁTIÁS TANÁCSADÁS 

- Közhasznú tevékenységünk részeként 19. éve folyamatosan működik a hétvégi 

telefonos tanácsadás, gyakorlott és diploma vizsgára készülő kollégák részvételével. 
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– Páll Katalin Anna és Borbély Katalin, File Emília, Horti Ilona, Jelencsics Dalma, Kiss 

Annamária Kovács Gabriella, Sík Ildikó, Sóos Beáta, Székely Izabella, Zelcsényi 

Judit, Velancsics Magdolna, Wéber Katalin 

- Folyamatosan működik honlapunk „Az orvos válaszol” rovata is, ahol Sal Péter, 

Sebő Zsuzsa és Tóth Marian válaszolnak a páciensek kérdéseire. 

- Folyamatban van ezen tevékenységek áttekintése és tervezzük megújításukat is. – 

Gál Adrien, Pál Katalin Anna, Radnai Andrea, Tóth Marian 

 

KONGRESSZUSOK - RENDEZVÉNYEK  

- „Integratív szemlélet az antibiotikum rezisztencia elleni küzdelemben” A 

konferencián előadások és kerekasztal beszélgetés keretében ismerhették meg az 

érdeklődők a konvencionális és a homeopátiás komplementer megközelítést a 

fertőző betegségek kezelésében az antibiotikumfelhasználás racionalizálása 

érdekében. - Radnai Andrea, Sal Péter, Sebő Zsuzsa, Terápia Natúra Alapítvány, 

Promenade Kiadó. (2019.03.29.) 

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. 

- 2019-ben is számos rádió, TV és írott sajtóbeli megjelenésünk volt – RTL klub 

magazin műsorai, Duna TV, Kossuth rádió, Életmódi újság, hvg.hu, 

homeopatia.info.hu, Terapia Natura – Sal Péter, Sebő Zsuzsa és Farkas Rita, Jónás 

Eszter, Kovács Gabriella, Mátray Árpád, Nagy Beáta, Németh József, Radnai 

Andrea, Tóth Marian 

 

A HOMEOPÁTIA NÉPSZERŰSÍTÉSE A LAKOSSÁG KÖRÉBEN  

- Honlapunkon (pl. Gyógyult esetek, „A hónap homeopátiás növénye” sorozat), 

Facebook oldalunkon (heti több poszt és hozzászólások),  kiadványainkkal (pl. A 

homeopátia kézikönyve),  

- A járványos időszak alatt új oldalakkal egészítettük ki honlapunk Betegségek A-Z-ig 

fejezetét. A lázas légúti betegségek oldalcsoport a lázas, köhögéssel, rekedtséggel, 

torokfájással, orrfolyással, orrdugulással járó állapotok otthoni gyógyításához ad 

segítséget, amit szerválasztó táblázattal egészítettünk ki, és ezt megküldtünk az 

érdeklődőknek. – Radnai Andrea és Jónás Eszter, Sal Péter 

- Facebook oldalunkon a kedvelők száma átlépte a 7000-et; elsősorban a lakossági 

érdeklődőket érjük itt el.  
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Kérjük 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. 

 

HONLAP ÉS SIMILE 

- Honlapunkat 2016-tól megújítottuk és folyamatosan helyezünk el rajta tartalmakat – 

Gál Adrien, Radnai Andrea, Sal Péter, Tóth Marian 

- Hírleveleinkben informáljuk aktuális témákról a homeopatákat és a homeopátia iránt 

elkötelezett felíratkozókat. 

- Simile c. szaklapunk papíralapon 2016-2017 telén jelent meg utoljára, 2017. 

tavaszától 2019. végéig online publikáltuk. Az olvasóktól érkezett visszajelzések 

alapján a Simile szerkesztősége úgy döntött, hogy nyomtatásban is megjelenteti a 

Simile 2019-es négy számát. – Pocsaji Ágnes és Herczeg Márta, Kiss Melinda, 

Hassmann Péter 

- A koronavírusjárvánnyal kapcsolatos információk megosztására ingyenesen 

hozzáférhető Simile különszámot szerkesztettünk – Radnai Andrea és Cs. Szabó 

Zsuzsanna, Farkas Orsolya, Gerő Marianne, Katona Edit, Kálmán Eszter, Pocsaji 

Ágnes, Sal Péter, Sasvási Ferenc 

 

TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSA 

- 2018. őszén a HVG szellőztette meg, hogy az egészségügyi kormányzat szigorítani 

kíván a homeopátia szabályozásán. Hivatalosan a Parlament honlapján jó néhány 

héttel később (2018.11.20.) megjelenő törvénytervezetből értesültünk arról, hogy a 

hír igaz. A Parlament az egészséguüggyel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2018. évi CXVIII. sz. törvényben (Magyar Közlöny, 207/2018.) a 

homeopátiás szerekkel kapcsolatban több módosítást is elfogadott.  

- A módosítások a homeopátiás szerek ajánlására vonatkozó szabályokon túl érintik a 

homeopátiás szerek forgalomba hozatalát is. 

- A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke megbeszélést hívott össze a törvénynek 

megfelelő patikai tájékoztatás kidolgozására, melyen Egyesületünk is képviseltette 

magát. A megbeszélések eredményeképpen következő szöveg született, amit a 

patikákban javasolt alkalmazni homeopátiás szerek ajánlásakor: 

„A homeopátiás készítmények hatásossága a hagyományos (allopátiás) 

gyógyszerekéhez hasonló klinikai vizsgálatokkal általánosan nem igazolt. A 

homeopátiás gyógyszer szedése nem helyettesíti az orvossal történő konzultációt, 

a diagnózis megállapítását és a javasolt egészséges életmódot. Feltétlenül 

tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha a tünetei az Ön kezelőorvosa 
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vagy gyógyszerésze által megadott időn belül nem enyhülnek, vagy éppen 

súlyosbodnak.” 

- Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot 

szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 29. §. szerint  

„A 2004. május 1. előtt engedélyezett, terápiás javallattal rendelkező homeopátiás 

gyógyszerek 2020. július 1-jét követően akkor forgalmazhatók, ha a 2001/83/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv, illetve az azt átültető jogszabályok ezen 

gyógyszerek forgalomba hozatalára vonatkozó előírásainak megfelelnek. 

Ennek hatására változik a homeopátiás gyógyszerkincs Magyarországon, mert a 

magyar gyógyszerügyi hatóság nem tartotta megalapozottnak egyetlen indikációval 

rendelkező, OGYÉI-hoz újraértékelésre benyújtott homeopátiás szer (elsősorban 

komplexek) indikációját sem. Ezek a homeopatikumok 2020. július 1-től csak 

indikáció nélkül forgalmazhatók, de egyes gyártók-forgalmazók a változásokhoz 

nem alkalmazkodnak és kivonják készítményeiket Magyarországról. 

 

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 

- A Szakmai Kollégium 3 fős Komplementer Medicina Tagozatának 2011. óta tagja 

Jónás Eszter, a Komplementer Medicina Tanácsba pedig 2017-ben Radnai Andrea 

is helyet kapott. A jelenlegi Szakmai Kollégium 2020. február 15-el lejáró 

mandátumát a miniszter meghosszabbította. 

- A MOTESZ-ben Sebő Zsuzsa képviseli Egyesületünket. 

- Bejegyzés alatt van a Magyar Integratív Medicina Szövetség (MIMSZ), melynek 

ötletgazdája az MHOE. Helyet biztosítottunk a MIMSZ megalakulásához és a 

MIMSZ első kongresszusán előadásokkal képviseltettük magunkat. - Radnai Andrea 

és Nagy Beáta, Németh József (2019.10.4-5.) 

 

E G Y Ü T T MŰK Ö D É S E K  

- Gazdagréti Patika és további patikák   

- Homeopátiás Öntevékeny Baráti Kör 

- Boiron 

- Terápia Natura Alapítvány 

- CHE 

- Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság 

- Vis Vitalis Kiadó 

- Phönix 

- Bilka 

- MKHOA 

- MIMSZ  
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H A Z A I  K A P C S O L A T O K  

- PTE Komplementer Medicina Tanszék - Jónás Eszter, Radnai Andrea 

- SZIE Állatorvosi Kar – Wallner Gabriella 

- Kaposvári Egyetem – Farkas Rita 

- OGYÉI – Székely Izabella 

 

 

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) Politikai Albizottsága – Radnai Andrea 

- Homeopátiás Állatorvosok Nemzetközi Szervezete (IAVH) – Farkas Rita 

- Homeopátiát Használók Európai szervezete (EFHPA) – Kovács Gabriella 

- Nemzetközi Homeopátiás Orvosi Liga (LMHI) 

- Kapcsolattartás a környező országok homeopátiás egyesületeivel (tanfolyamok)  

- The Other Song Akadémia – Radnai Andrea 

 

 

Budapest, 2020. június. 15. 

 

Az Elnökség nevében 

Dr Radnai Andrea, elnök 


