
Beszámoló a lillafüredi konferenciáról 
 

A konferenciára nem kaptunk meghívást, arról csak véletlenül értesültünk. Hasznos volt a média 

bemutatkozása: ismertették a kialakult gyakorlatot és az érdeklődési szinteket. Ezekből kiderült, 

hogy a média kiváncsi a véleményünkre. 

 

Pozitív volt Füredi Professzor kedvessége és udvariassága. Kurimay Doktor is befogadónak 

mutatkozott. Csalódás volt Móré Doktor hozzáállása, akit mint egy holding vezérigazgatóját 

mutatott be Füredi Professzor. Nem tudja elfogadni a semmit rólunk nélkülünk elvét és beállt azok 

sorába, akik azt szajkózzák, hogy majd az MPT eldönti, kivel működik együtt. Értsd: a betegek 

valódi képviselővel nem. 

 

Negatív volt az első nap ebéd mizériája, amikor képviselőink nem jutottak át a 4 ajtónállón, akik, 

mivel nem volt ebédjegyük, nem engedték be őket a pszichiáterek közé. Az MPT helyében ezt nem 

tűrtem volna, de ez történt. Így egyik kollégánk a városban, míg másikuk az á la carte étteremben 

fogyasztott, a pszichiáterek pedig maguk között. 

 

Pozitív volt, hogy másnap az egyébként igénybe nem vett ebédjegyek közül kollégáinknak is adtak, 

így nem kellett szeparáltan ebédelniük. 

 

A Palotaszálló csak részlegesen akadálymentesített, ezen felettébb csodálkoztunk. 

 

Mindenkitől lehet tanulni, ahogy Kurimay Tamás Elnök úr is ezt Seress Attila PÉF szakértővel 

egyezően mondották.  

 

A szakmai elit egy része kifejezte idegenkedését az érdekvédelmi szakértelem bevonásától. Az 

idejétmúlt, avítt szakmai kompetencia önvédelmi retorikája lehet, hogy felelősséget nem minden 

esetben vállaló, központosításra hajló, szakma által irányított betegszervezetekkel tud 

együttműködni a jelenlegi MPT. A szakmai autentikus források között lehet azonban mégiscsak a 

független volt felhasználók és jelenlegi felhasználók (auto-) szakértelme kell meghatározó legyen. 

 

Pszichiáterek gondja: ki legyen az emblematikus figurájuk a médiában? Jelenleg ilyen személyük 

nincs. 

 

Az MPT elmondása szerint kidolgozott egy sajtóstratégiát. Ennek részleteit nem ismertették. 

 

A Védőháló Alapítvány elérhetőségét nem meglepő módon az MPT honlapjáról kívánják 

megoldani. A Fényes Nappalok, Sötét Éjszakák is az MPT honlapon történő regisztrációs folyamat 

után érhető el. Azt eddig se gondoltuk, hogy ezek bármelyike független szervezet, de ezt a nyílt 

felvállalást legalább értékelni lehet. Azt mondani se kell, hogy ők jelen voltak mint meghívottak, 

természetesen az igen megterhelő díjak kifizetése nélkül is. 

 

 



Az MPT elnöke elmondotta, hogy a kiskunhalasi eset kapcsán az MPT nem tud és nem akar 

felelősséget vállalni, jóllehet mi véleményt és nyilatkozatot vártunk. Az MPT nem érti vagy nem 

akarja érteni, hogy minden pszichiátriai betegotthon pszichiátriai intézménynek is tekintendő, 

valamint, hogy az MPT minden hasonló esetben fel kellene emelje szavát. 

 

Németh Doktor az OPK képviseletében azt a hajmeresztő kijelentést tette, hogy az általuk írt 

emlékeztető jegyzőkönyvben feltárt hiányosságok, elírások ellenére annak javítását nem látja 

szükségesnek. Erre szokták mondani, hogy köpni-nyelni nem tudtunk. Így a saját (valós) verziónkat 

fogjuk honlapunkon feltüntetni. 

 

Az OPK betegellátási referens holding vezérigazgató Móré Doktor számára a PÉF szakértő 

elnevezés is zavaró és nem tartja jónak. Ebben a körben szükségesnek látjuk a figyelmet felhívni, 

hogy szakértőink hírneves, tapasztalt emberek. 


