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Egyesületi élet 

Az egyesületi élet ebben az évben is online módon folytatódott, a corona vírus 
járvány jegyében telt az egész év. A negatív hatások mellett pozitív hatások is 
vannak, melyek főleg az egyesületi kommunikációban érhetőek tetten. 
Megszokottá  és elterjedtté vált a digitális, online kommunikáció használata, melynek 
eredménye, hogy vidéki és külföldi kollégák is be tudnak kapcsolódni a fórumokba, 
előadásokba, akár a vezetőségi ülésekbe. 

Egyre bátrabban és ügyesebben használják a tagok az online tér lehetőségeit, 
idősebb kollégák is becsatlakoznak, megbarátkozva az informatika kihívásaival. Az 
e-learning felület, a moodle, a zoom, a honlap, a Facebook és a digitális Simile 
használata egyre jobban terjed. 

Folytattuk tavalyi, immár hagyományos rendezvényünket a Homeo Cafét. Szakmai, 
egyesületi és akár személyes információk hangzanak el, nem egyszer a 
továbbképzési előadások ötleteként. Ez a fórum lehetőséget ad minden tagnak, hogy 
gondolatait, véleményét a vezetőségi tagokkal megbeszélhesse, ötletek, taktikák 
hangzanak el, csökkenti az információs hasadékot a vezetőség és az aktív tagság 
között. Nem egyszer kölcsönös bátorítást és megértést nyújt a járvány okozta lelki 
gondok, nehéz döntések esetén. 

Toborzó címmel  pályázatot hirdettünk meg tagjaink között, melynek témája: Miért jó 
homeopátiás orvosnak lenni? Ezt leginkább tagjaink tudják elmesélni. A pályázati 
anyagok megérkeztek, a szavazás folyamatban van. 

Korona vírus járvány kapcsán kérdőívet szerkesztettünk, mely a tagság tapasztalatát 
térképezi fel a járványról. ( Katona Edit, Zelcsényi Judit, Lieber Andrea, Pocsaji 
Ágnes, Szabady Júlia) A válaszok beérkezése folyamatban van. 

  

Gazdasági megfontolások 



A tavalyi évet is pozitív pénzügyi mérleggel zártuk. A szakmai információk 
terjesztését elsődlegesnek tartjuk továbbra is (oktatás, honlap, digitális Simile). 

Sajnos a megújult Simile olyan mértékű gazdasági veszteséget termelt, csökkenő 
olvasottság mellett, hogy a korábbi formáját 2020-tól megszüntettük. 2020-ban a 
2006-2007 Simile évfolyam digitális változatát kapják kézhez az olvasók, 2021-ben 
2008-2009 év fog újra megjelenni. 

Rendszeresen akciók keretében értékesítjük e-learning tanfolyamainkat, növekvő 
érdeklődés mellett. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy több  orvos kolléga 
jelentkezzen alapképzésre, ezért 2021 tavaszán rendkívüli kedvezménnyel hirdettük 
meg tanfolyamunkat, a végzetteknek is  ismétlési kedvezményt ajánlunk fel.  A 
népszerűsítés jegyében minden tagunk felelősségére felhívnám a figyelmet, hogy a 
homeopátiás orvoslás megújulása csak rajtunk múlik! 

  

Befogadók, támogatók 

A Gazdagréti patika Fejes Szabolcs jóvoltából továbbra is kedvezménnyel 
bérelhetünk iroda helyiséget. 

A BOIRON Kft Sípos Balázs segítségének köszönhetően továbbra is jó szakmai és 
munkakapcsolatot alakítunk ki. 

További támogatóink:   

Kabay Patika 

Kristály Patika 

Ritter Med Bt 

Simon Patika 

Támogatóinknak ezúton is köszönjük! 

  

Oktatás 

Alaptanfolyamok orvosok, gyógyszerészek, állatorvosok számára 

A 2020-21-es évben is folytatódott a szakmai alapképzés digitális formában. A 
kényelem, a rugalmasság, a visszahallgathatóság, a járványügyi megfontolások 
mellett továbbra is az online forma az irányadó. Munkacsoportokban, a szervezésben 
már természetes a digitális és felhő alapú felületek használata. 

Alaptanfolyamunk, továbbképző tanfolyamaink akkreditáltak. Képzésünket és 
vizsgarendszerünket továbbra is az Európai Homeopátiás Bizottság (ECH) 
akkreditálja. 

Vizsga 



Évek óta először 2021-ben mind az I.-es, mind a II.-es szintű vizsgát kiírtuk, vizsga 
előkészítő tanfolyamok meghirdetésével. 

Jelentkezők száma: 3 fő 

Buzdítjuk tagjainkat a tanulásra és a vizsgázásra, hiszen a mi/ti felelősségünk, hogy 
a homeopátiás orvoslás elismerése és gyakorlata sokkal népszerűbb legyen! 

  

Továbbképző tanfolyamok  

Michal Yakir: A növények csodálatos rendje 

Sasvári Ferenc: A post COVID szindróma homeopátiás kezelése 

Sal Péter : A polaritás analízis alkalmazása 

Homeopátián innen és túl 2 sorozat: 

Radványi Noémi: Növénygyógyítás homeopátiával 

Papp Huba: A holisztikus fogászat ösvényein 

Lieber Andrea: Mindenki ért hozzá, de igazából mégsem…kozmetika 

Imre Gábor: Az ezerarcú Koenzim Q10 élettani szerepe az energiatermelésben és 
azon túl 

Török Zoltán: A tudatos jelenlét és egészség ( Mindfulness ) 

  

Gyakorlati képzés: 

TOS3 

Folytatódik az együttműködésünk a The Other Song Akadémiával, immár 3. 
alkalommal szerveztük meg esetfelvételi és eset követési videós kurzust magyar 
előadók tolmácsolásában (Herczeg Márta, Pocsaji Ágnes, Radnai Andrea 2021 
május-október.) 

  

Állatorvosi képzés 

Állatorvosok a humán alaptanfolyamon tudnak alap képesítést szerezni. 

Az állatorvosi szekció kidolgozta az alternatív állatorvoslás követelmény rendszerét, 
mely képzés 2021 januárjában elindult volna  a budapesti Állatorvostudományi 
Egyetemen 30 órában, sajnos a járvány miatt 2021 őszére tolódott. Köszönet érte 
Wallner Gabriellának a szervezésért, az állatorvosi szekció minden tagjának, külön 
köszönet Radnai Andreának a tudományos háttér megteremtéséért. 



 

Gyógyszerész képzés 

„ Lehet-e  komplementer evidence based?” címmel Radnai Andrea előadásával 
egyesületünk is becsatlakozott  a Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerészeti karán meghirdetett „Komplementer Medicinák pro és kontra” 
gyógyszerészeti továbbképzésbe. ( 2020. ápr., 1 nap) 

  

Egyéb tanfolyami lehetőségek 

Bevezető e-learning tanfolyamunk továbbra is kedvezménnyel hallgatható online 
formában nem homeopata orvos kollégák számára. 

Továbbra is lehetőség van egyesületünkben tanfolyamot hallgatni orvosi 
végzettséggel nem rendelkező személyeknek a homeopátia népszerűsítésének 
jegyében. 

Szakmai tevékenység 

Orvos válaszol rovatunk folyamatosan nagy sikerrel működik a honlapunkon és a 
Facebook-on keresztül. Köszönet érte Sebő Zsuzsának, Tóth Mariannak, Sal 
Péternek! 

Hétvégi telefonos tanácsadás 

A COVID miatt  tervezett homeopátiás ügyelet kapcsán előtérbe került a hétvégi 
telefonos ügyelet eddigi működése. 
Hosszas megfontolások után úgy döntöttünk, hogy az ügyeletet ebben a formában 
tovább nem tarthatjuk fenn. Újra szervezése terveink között szerepel. 
  
Várunk lelkes és aktív önkénteseket, kollégákat, akik az ügyelet újra szervezését el 
tudják indítani, természetesen az előírt egészségügyi feltételek betartásával, hogy 
valóban ügyelet lehessen. 

  

Homeopátia népszerűsítése 

2015 óta megváltozott a média stratégiánk, tudatosabb a megjelenés és kerüljük a 
homeopátiát lejárató riportok, tévé-, rádióműsorokban a részvételt. 

A járvány kapcsán a lakosság homeopátiás támogatását fontosnak tartjuk, ebben 
továbbképzések, fórumok segítik tagjainkat. 

Honlapunkon, Facebook oldalunkon továbbra is cikkekkel és információkkal látjuk el 
a hozzánk érkező látogatókat. 

2021-től rendszeres kapcsolattartás van az MHOE és civil homeopátiás szervezetek 
között. Az elmúlt évtizedekben kialakult kommunikációs hasadás feloldása és a 



közös felületek megtalálása folyamatban van. Bizakodunk benne, hogy a közös célok 
kitűzése a homeopátiás palettát színesíteni, a hazai homeopátiás közösséget pedig 
erősíteni fogja. 

Honlap és Simile 

Honlapunkon folyamatosan jelentetünk meg új tartalmakat.  Ettől az évtől 
rendszeresen közlünk tudományos cikk fordításokat összefoglalók formájában. 
Köszönet érte Sal Péternek, Sebestyénné Kurnát Ritának, Szlávik Mariettának. 

2020-tól a Simile eddigi formájában megszűnt, 2020-ban a 2006-2007 Simile 
évfolyam digitális változatát kapják kézhez az olvasók, 2021-ben 2008-2009 év fog 
újra megjelenni. Szívesen várjuk tagjainktól az aktív részvételt  szeretett Similénk 
újraindítása ügyében. 

Korona vírus járvány kapcsán indított ingyenes Simile különszámot igyekeztünk 
tovább vinni. Köszönet érte Sal Péternek, Tóth Mariannak, Radnai Andreának. 

Egyesületi hírlevelünkben folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat és az érdeklődőket 
tanfolyamokról, eseményekről, tudományos hírekről. 

  

Érdekérvényesítés 

MOTESZ-ben továbbra is Sebő Zsuzsa képviseli egyesületünket.  

A Magyar Integratív Medicina Szövetségben továbbra is aktívan képviseli 
egyesületünket az ötletgazda, Radnai Andrea.  

Köszönet munkájukért! 

Szakmai Kollégium Komplementer Medicina Tagozata 2020-ban megszűnt, a 
Komplementer gyógymódokat jelenleg senki nem képviseli az EMMI-ben.   

Együttműködések 

Gazdagréti patika 

Boiron Kft 

MIMSZ 

MIHE 

Kabay Patika 

Kristály Patika 

Ritter Med Bt 

Simon Patika 



Terápia Natura Alapítvány 

CHE 

Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság 

Vis Vitalis kiadó 

 Háttér munka 

Az egyesület háttérmunkájában nélkülözhetetlen Kiss Melinda, köszönet a 
munkájának. Hálásak vagyunk, hogy tagjainkat sokszor munkakörén túl is szívesen 
segíti. 

Az informatikai személyi háttér megváltozott. Elköszöntünk Pál Tamástól, jelenleg 
Bolemányi Attila (Comega7 Kft.) és Kiss Péter látja el a digitális és internetes 
feladatokat. (honlap, moodle) Munkájukat ezúton is köszönjük! 

Külön köszönet a Vezetőség minden egyes tagjának. Évek óta, havonta, két hetente 
rendszeresen összegyűlünk, és igazgatjuk a homeopátia szerteágazó ügyét. 
Szívesen látunk bárkit tagjaink közül, aki érdeklődik az egyesületi munka iránt! 

 

  

 2021. máj. 14. 

  

 


