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1. Számviteli beszámoló 
A Szövetség 2020. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve 
egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg jelentésünk melléklete. 
 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 
A tárgyévben a PÉF elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott. Állami költségvetési támogatásban részesült. 
 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 
A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak 
elérése érdekében. Egyéb -pl. befektetési tevékenységre- nem fordított pénzösszeget. 
 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
A PÉF 2020-ban az állami költségvetésből kapott címzett támogatásból gazdálkodott. 2020. évben kiadásokra 
19. 400. 000.- Ft-ot költöttünk el. 

 
5. A PÉF az alábbi közhasznú feladatokat végzi és támogatja: 

• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 
• szociális tevékenység, családsegítés, 
• tudományos tevékenység, kutatás, 
• oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
• emberi és állampolgári jogok védelme, 
• rehabilitációs foglalkoztatás, 
• munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolodó 

szolgáltatások. 
 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás: 
A vezető tisztségviselők semmilyen olyan külön juttatásban nem részesültek, amelyet a tisztségükkel 
összefüggésben kaptak volna, vagy amilyenben (pl. költségtérítés) bárki más ne részesült volna. 
 

7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló (kivonat) 
A Szövetség céljai megvalósítása során az alábbi közhasznú feladatokat végzi: 
 

•egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 
• szociális tevékenység, családsegítés, 
• tudományos tevékenység, kutatás, 
• oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
• emberi és állampolgári jogok védelme, 
• rehabilitációs foglalkoztatás, 
• munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolodó 

szolgáltatások. 
 
Közhasznú tevékenység célcsoportja: 
A Szövetség célcsoportja jelenlegi, korábban igénybevevő pszichiátriai betegek, a betegek hozzátartozói, illetve a 
reform szakemberek, jelenleg pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthonaiban, pszichiátriai betegek 
lakóotthonaiban vagy más hasonló intézményekben élnek, -beleértve pszichiátriai betegek ápoló-gondozó 
otthonaiban élő,  egyéb mentális zavarban szenvedőket is- /értelmi sérültek, fejlődési rendellenességben szenvedők, 
stb./. 



 
Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma: A lakosság kb. 26%-a. 
 

8. A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 

Szervezetünk elsődleges feladata, hogy a magyar pszichiátria helyzetén javítson, az ellátásban részesülő 
személyek érdekeit és emberi jogait védje, a pszichoszociális fogyatékossággal élőkkel kapcsolatot tartson és a 
reform pszichiátriai szempontok érvényre jutását segítse. Ebben a körben minden hasonló szellemiségű 
törekvést támogat. Részt vesz a Kormányzattal együtt a kodifikációs eljárásokban és általában is a lehető legtöbb 
egyeztetésben. Nemzetközi tagságából eredő feladatait ellátja, hazai és nemzetközi kutatásokban vesz részt. Az 
idei évben (talán) megkezdődhetett az érdemi kapcsolattartás az egészségügyi tárcával is. 
 
Feladatainkat a korábbi módokon láttuk el. Mivel helyiséggel nem rendelkezünk, székhelyünk felszereltségével 
dolgoztunk. Ennek legjelentősebb részei a számítógépek, a fax, a telefonok és az internet, illetve a gépjármű 
használat. Nagy mennyiségű iratot is tárolunk, ezek közül a panasz-jellegűeket páncélszekrényben, de csak az 
adott ügy elintézéséig. A GDPR hatása következtében nagy mennyiségű papír és elektronikus alapú anyagot 
kellett megsemmisítenünk, így minden panasz újként érkezik, ami nagyon nagy pluszmunka. Panaszokat azok 
elintézése után minden esetben törlünk, a harmadik félhez továbbított anyagokat külön dokumentáljuk. A 
szolgáltatás bárki számára elérhető. Kérdést, panaszt, beadványt -nagyon kivételes eseteket leszámítva- nem 
utasítunk el. A társadalom 1999. óta széles körben megismerte szolgáltatásainkat, ideértve a szakmát is. 
Elsősorban természetesen maguk a betegek azok az érintettek, akik leggyakrabban partnereink. A tárca 
feladataihoz a lehető legnagyobb mértékben kapcsolódik tevékenységünk, lévén, hogy céljaink azonosak. Az 
Országos Fogyatékosságügyi Tanács és az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület 
munkájában is részt veszünk, Radó Iván személyében. A fogyatékossággal élő személyek számára áttörést a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény jelentette, melyet hazánk is ratifikált. Az ENSZ 
egyezmény alapján megszületett a kiváltás stratégia. A 2011. évtől a jelenleg fogyatékossággal élő, nagy létszámú 
bentlakásos intézményekben ápoltak életkörülményein javítunk és az önálló, az intézményi falakon kívüli 
életvitelüket segítjük. Ez egybeesik a kormányzati szándékkal és a PÉF az NFSZK munkájában a kezdetektől 
résztvevő. Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület tagjaként feladatunk a következő 
ciklus előkészítése, a  stratégia céljainak érvényesítése, beépítése a 2015-2020-es tervezési időszak különböző 
szintű dokumentumaiba. Azonban az IFKKOT átalakulása csak a közelmúltban kezdődhetett meg, így most 
működése átmenetileg szünetel, feladata közös a miénkkel: folyamatos szakmai támogatás a fenntartóknak és 
működtetőknek az intézményi férőhely kiváltási terv elkészítésében és végrehajtásában, férőhely kiváltási tervek 
nyomonkövetése és értékelése. A folyamatban résztvevő szervezetek hálózatszerű munkájának segítése, 
tapasztalatcsere a különböző szinteken a legfontosabb érintettek bevonásával: intézetvezetők, intézetfenntartók, 
gazdasági szakemberek, lakók, szociális szakemberek, hozzátartozók, gondnokok. Ebben a körben számos 
külön megjelenésünk volt IFKKOT, FSZK üléseken, Visszacsatolás a tapasztalatokról, eredményekről a 
jogalkotó felé. Azt megmondani, hogy a PÉF szolgáltatásait konkrétan mennyien vették igénybe lehetetlen, 
hiszen itt nem csak közvetlen találkozásokról van szó. Inkább úgy közelítenénk meg ezt, hogy minden szakmai 
szervezet és magánszemély, aki érdeklődik munkánk iránt, vagy legalább nem utasítja azt el, vagy a területen 
működik, ismer minket és együttműködik. Betegszámot sem volna szerencsés mondani, hiszen üzeneteink 
bárkihez eljuthatnak. Honlapunk naprakész, Facebook oldalunk is van. Számot panaszosokkal és érdeklődőkkel 
kapcsolatosan lehet mondani. Ahogyan ezt mindig kommunikáljuk, a területről évi ezer megkeresést kapunk, ez 
így volt megalakulásunk idején, így az EU csatlakozás környékén és napjainkban is. Ezek a megkeresések 
telefonon, írásban történnek. Személyes találkozásokra van a legkisebb lehetőség. Részben azért, mert a profi 
csapat mindent meg tud válaszolni, általában még a 30 napos határidő előtt. Részben kliensek fogadása nem 
történhet csak hivatalos helyiségben, amellyel nem rendelkezünk (egyedüliként az összes fogyatékos szervezetet 
tekintve). Igaz az is, hogy mi jóval később kerültünk be a törvénybe. Az Ébredések Alapítvány nappali 
kórházával szerteágazó együttműködésünk van, ők a magyar közösségi pszichiátria úttörői, egyszersmind 
jelentős a betegforgalmuk és szakmailag is felkészültek, itt a PÉF előadásokat és képzéseket tart. 
 
Mint a Mental Health Europe Hungarian Focal Pointja rendszeres megkereséseket kapunk tőlük, ezek egy része 
kérdés, más része statisztika vagy kérdőív. Ennél erőteljesebb az MHE nemzetközi -általában direkt az EU felé 
irányuló- tevékenysége, amelyben partnerek vagyunk. Nagy jelentőségű ügyekben az MHE közvetlenül az 
európai döntéshozókhoz fordul és egyetértésünk esetén ezekhez mi is csatlakozunk. Minimum évi egy 
alkalommal személyes találkozóra is sor kerül, általában Brüsszelben és/vagy egy másik városban (pl.: Utrecht 



stb.). A pandémia mindenbe beleszólt, főleg telefonos és online, illetve írásos kommunikációban vettünk részt, 
de sor került néhány személyes (pl. minisztériumi) találkozóra is. 
 
 Az Országos Fogyatékosságügyi Program 2022-ig tartó Intézkedési Tervében foglalt munkacsoportok 

létrehozásáról, valamint delegálás e munkacsoportokba: 
1)   „Munkacsoportot kell létrehozni az érintett érdekvédelmi szervezetek bevonásával a pszichoszociális 

fogyatékosság fogalmának meghatározása érdekében.” 
2)   „Munkacsoportot kell létrehozni és szakmai javaslatot kell kidolgozni a fogyatékos embereket képviselő 

szervezetek részvételével a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény, valamint a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 
Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény összhangjának megfeleltetése, továbbá a 
hatályos jogszabályok korszerű fogyatékosságügyi szemléletének érvényesítése érdekében.” 

3)   „Az érdekvédelmi szervezetek bevonásával létrehozott munkacsoport keretében kell áttekinteni a 
koragyermekkori megelőzést és megsegítéseket (intervenciót) érintő fejlesztések eredményeit.” 

 
Az 1-es mcs. a pszichoszociális fogyatékosság defiícióját meghatározta, a komplex anyagot teljeedésbe menően 

elkészítette és a Minisztériumnak benyújtotta. 
A 2-es mcs. gyakorlatilag nem csinált semmit, ott a PÉF elnöke a delegált. 
A 3-as mcs-be Kun Viktóriát delegáltuk, de az mcs tevékenysége lassan halad. 
 
Sajtóközlemények: 3 esetben.  
Sajtófigyelő: 9 megjelenés a hazai színtérről. 
Cikkek: 7 esetben. 
 
Főbb megjelenéseink, jelenlét: 18 esetben.  
 
➢ ÉrtékPlacc Nemzetközi Konferencia. 
➢ NFSZK ülés 2 alkalommal. 
➢ A Magyar Pszichiátriai Társaság és a Pszichiátriai Szakmai Kollégium Pszichiátriai Tagozata és Tanácsa 

szakmai állásfoglalása Bányai Borbála és Légmán Anna „Életutak a társadalomban pszichiátriai beteg 
diagnózissal” című közleményével kapcsolatban. 

➢ Tapasztalati szakértők képzése a FOF 2019. pályázatának keretében. 
➢ MHE közgyűlés 2 alkalom. 
➢ MHE Webinar 2 alkalom. 
➢ Discover the European Citizens’ Initiative webinar. 
➢ Részvétel IFKKOT alakuló ülésén. 
➢ Részvétel az Egyensúlyunkért Alapítvány szervezésében rendezett Karantén után (?) című online 

konferencián. 
➢ Lelki egészség világnapja. 
➢ Részvétel OFT ülésen online. 
➢ Online részvétel a MEOSZ által szervezett „Kié a döntés?” - A fogyatékos emberek törvény előtti 

egyenlőségéért című szakmai műhelyen. 
➢ Részvétel az Afázai Egyesület által szervezett Teleterápia című webináriumon. 
➢ A PÉF részt vett a Szociális és az Európai tárcák által szervezett EU partnerséget bemutató webináriumán. 
➢ Részvétel az MHE által szervezett Medicating Normal film screening and discussion-paneljén. 
➢ Halmozott megjelenések a Minisztériumban. 
 
Közigazgatási/társadalmi egyeztetésekben minden esetben részt veszünk. Ezek száma változó. Az internetről és 
a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció is ezek része. Figyelemmel kísérjük a Digitális Jólét Program 
tevékenységét, adott esetben véleményezéssel.  
 
Az UN Groups in Focus Section, Treaty Bodies Division at Office of the High Commissioner for Human 
Rights magyarországi visszajelzését küldte meg nekünk, további rendszeres konzultációk a következőkkel: a 



WHO, a World Psychiatry, a Mental Health Europe stb. Utóbbi külön is kiemelte a stratégiai megállapodást, 
melyet az EMMI Szociális Politikáért Felelős Államtitkárságával kötöttünk. 
 
Beszámolónkban szerepeltetjük tagszervezeteink működésének releváns adatait. Az Alapítvány a Pszichiátriai 
Betegek Emberi Jogaiért szervezethez semmilyen támogatás sem érkezik és az alapítóval is (aki jobbára 
elérhetetlen) egyeztetniük kellene a szükséges változásokról. Az Egyensúlyunként Alapítvány tevékenysége 
rendkívül jelentős, ők székesfehérvári székhellyel működnek és alapvetően közösségi ellátást, oktatást-képzést, 
konkrét gyógyítást adnak, illetve végeznek. Csoportos és egyéni programokat is tartanak, tréningeket tartanak a 
megye, illetve a város területén. Az év során 2x12 alkalommal tartottak pszichoedukácios csoportot betegeknek 
és hozzátartozóknak, kb. 20-20 résztvevővel. (Kb. 100 főt érhetett el az információ). Hanghalló csoportot 
szintén számos alkalommal tartottak. A Pszichotikus Betegségekben Szenvedők Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Érdekvédelmi Egyesülete sok sikeres pályázaton van túl. Tagsága 117 fő körüli. Fő céljuk a társadalmi befogadás 
elősegítése, a stigmatizáció csökkentése, a kirekesztettség érzésének megakadályozása.  
Fentiekből az is következik, hogy a PÉF-nek több ponton is közvetlenebb -akár direkt- segítséget kell tudni 
nyújtania a klienseknek. Ilyen példa, hogy a mindenszentek - környéki időszakban felkeressük a temetőket. 
 
Oktatási tevékenység: 
 
➢ Útmutató kiadása a COVID-19 terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális 

alapszolgáltatásokban címmel. 
➢ Hogyan éljék túl lelkileg a dolgozók a krízishelyzetet? 
➢ Tapasztalati szakértők képzése a FOF 2019/96. pályázatának keretében. 
Recenzió: 
 
➢ Az Országos Fogyatékosságügyi Program aktuális Intézkedési Terveinek véleményezése, illetve minden e 

grémium elé kerülő anyag szakértői véleményezése, folyamatos. 
➢ EFOP 2.2.5 folyamatos véleményezése. 
➢ Több esetben jeleztük a tárca felé, hogy adott cikkekkel nem értünk egyet, sőt szakmai cáfolatot is 

mellékeltünk. Amennyire tudjuk, a tárca nem élt a lehetőséggel. 
➢ Jelölés a 2020-as Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra (szakdolgozói vonatkozásban is). 
➢ EFOP-2.2.2-17-2017-00025 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - 

intézményi férőhely kiváltás véleményezése. 
 
Közzététel: 
 
Dokumentumok rovatunkban rendszeresen adunk közre általánosan használható anyagokat, némely esetben 
fordítással, nagyon ritkán eredeti nyelven, de alapvetően magyarul.  
 
Jogi lépések: 
 
A szükséges mértékben és számban. 
 
Javaslat: 
 
➢ Állásfoglalás a COVID19 járvány és a kötelező bírói (bírósági) szemle kapcsán. 
➢ Az SZGYF kérésére a Továbbképzési programok kidolgozásához igényfelmérő levél előkészítése fogyatékos 

tématerületen című anyag véleményezése (társszerzők: Berényi Gábor, Kun J. Viktória, Lechnerné Vadász 
Judit). 

➢ FELHÍVÁS A nagylétszámú intézményi ellátási forma kiváltásának, és magas minőségű, hozzáférhető 
közösségi alapú ellátási formák kialakításának megvalósítására. A Felhívás címe: Intézményi ellátásról a 
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás 2023-ig. A Felhívás 
kódszáma: EFOP–2.2.5–17, című anyag véleményezése. 

➢ A kiváltás/kitagolás ellenzékével szemben alkalmazható -tényeken alapuló- érvrendszer. 
➢ Szerzőként a A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum javaslatai az MPT Forenzikus Pszichiátriai Műhely, 

módszertani leírásaihoz, cím anyagban, 2020. január 23. 



➢ Szerzőként a Lakóotthonokra vonatkozó evidence based technikák, melyek az eddig elképzelteknél nem 
jelentenek aránytalanul nagyobb terhet (némileg átalakítva a PÉF által), című anyagban 2020. január 24. 

 
Publikációk (RI): 
 
➢ Szerkesztőként a Mental Health Europe ENSZ CRPD eszköztár a (pszichoszociális) fogyatékosság területén 

működő civil szervezetek részére, a CRPD Egyezményben foglaltak megvalósulásának ellenőrzési 
mechanizmusához és az azt időszakonként vizsgáló Bizottság felé történő (rendszeres) jelzésadáshoz, 2019. 
folyamatos. 

➢ Szerzőként A forenzikus pszichiátria aktuális alkalmazása és emberi jogi -érdekvédelmi vonatkozásai, 
időszerű kérdései- javaslatokkal és magyarázatokkal, 2019. november. 

 
Szakmai program feladatainak szempontjából: 
 
➢ Direkt segítségnyújtás a klienseknek. 
➢ Általános tájékoztatás a Szövetség tevékenységébe tartozó területeken. 
➢ Általános jogi segítségnyújtás emberi jogi, érdekvédelmi, gondnoksági területeken: konstans évi 1000 fő. 
➢ Részvétel az Országos Fogyatékosságügyi Tanács munkájában. 
➢ Részvétel az Intézményi Férőhely Kitagolást Koordináló Országos Testület munkájában. 
➢ Pszichiátriai betegotthonok és egyéb intézmények eseti látogatása és monitorozása (pl. IMEI). 
➢ Részvétel nemzetközi partnereink munkájában. 
➢ Részvétel szakmai rendezvényeken, konferenciákon. 
➢ Részvétel a szakma és a felhasználók/segítők/szaktárca közötti kooperatív tevékenységekben. 
➢ Szükség esetén szakemberhez/szakintézményhez irányítás, pl. szakorvos, gyámhivatal. Szükség esetén 

szakértők bevonása. 
➢ Rendszeres kapcsolattartás a médiával, nyilatkozatok, sajtóközlemények. A média híreinek folyamatos 

követése, a mentálisan sérültek személyiségi jogai megsértésének tekintetében. Antistigma tevékenység. 
➢ Jogszabálytervezetek véleményezése a felhasználói szempontok előtérbe helyezése, pl. egészségügyi, szociális, 

foglalkoztatási, gondnoksági területeken. Folyamatos tevékenység a FOT végrehajtási rendeletének sürgős, 
komplex kidolgozásában a pszichoszociális területen. 

➢ Részvétel a Fogyatékosságügyi Országos Szakmai Kollégium munkájában. 
➢ Részvétel a Digitális Jólét Fórum munkájában. 
➢ Részvétel kutatási, pályázati (pl. pszichoszociális tárgyú) programokban. 
➢ Folyamatos tevékenység a 2013. évi LXII. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról (FOT-hoz) kapcsolódó jogszabálykoncepció 
kidolgozása érdekében a pszichoszociális területen. Magyar és külföldi egyeztetéseket folytatunk arra, hogyan 
lehet a mi területünkön a fogyatékosságot mérni. A Bárczy-s kutatás sokat segített, de választ nem tudott 
adni. A WHO adatlapja használhatatlan. Idén, október 15-én az OFP keretében 3 munkacsoport 
alakult. Mindegyikben részt veszünk, azonban a pszichoszociális fogyatékosság definiálására 
létrejött munkacsoport (1-es számú) munkáját december 20-án teljesedésbe menően be is fejezte 
(civil oldal). 

➢ Rendszerszintű ügyekben peres képviselet. 
➢ Képzésekben való részvétel, pl. bíráknak, igazságügyi szakértőknek, pszichiátereknek. 
➢ Részvétel az Ébredések Alapítvány által elnyert FOF/2019/96 pályázatban, melyben részünkről februárban 

volt végeredménye, érdekvédelmi képzés formájában. 
➢ A klienseket sértő esetekben haladéktalanul eljárunk, mindig a megfelelő szakterület igénybevételével, bár a 

legtöbb esetben önállóan is képesek vagyunk a problémák megoldására. 
➢ Szükség esetén kliensek vagy hozzátartozóik kérésére véleményezzük az adott esetet és a véleményt a kliens 

vagy hozzátartozója felhasználhatja az aktuális eljárásokban. 
➢ Részvétel a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

munkájában. 
➢ Államtitkári és főosztályvezető vagy egyéb felkérésre megjelenések a Minisztériumban, személyes 

megbeszélések. 
 



Stratégiai megállapodás az EMMI Szociális Ügyekért Felelős Államtitkáságárával. 
 
Vidéki kiküldetések (a látogatások egyes esetekben ismétlődnek, akár többszörösen is): 
 
➢ Bázakerettye, 
➢ Gödöllő, 
➢ Iklad, 
➢ Sarkad, 
➢ Szentgotthárd, 
➢ Zalaapáti. 
 
Budapesti kiküldetések: 
 
➢ számos esetben 
 
Külföldi kiküldetések: 
 
Több látogatás elmaradt a COVID miatt. 
 
Nehézségek: 
 
➢ A székhely (iroda) hiánya, 14 szervezet van az OFT-ben, ebből 13 nagy. Székhelye mindenkinek van, de 

vannak székházak, jelentős apparátus, adminisztrációs és más segítség, ezt mi saját erőből oldjuk meg. Itt 
elsősorban a kredit sérül, illetve a kliensek fogadása lehetetlenül el. Nem lehet és nem is méltó, hogy a PÉF-
nek (egyetlen nagy fogyatékosságügyi szervezetként) ne legyen ilyenje. 

➢ A költségvetési támogatás késői érkezése, mely minimálisan az év első 3 hónapjában (de volt már példa az 5 
hónapra is) nulla ft. működési és megélhetési költséggel jár. Szerencsére a folyamat tavaly némiképpen 
felgyorsult. 

➢ A monitorozás agyonbonyolítása, melyek során nemhogy váratlanul, de hetekig tartó engedélyeztetési 
folyamat után jutunk be az intézménybe. Itt megjegyezzük, hogy ezt az utat gyakran nem követjük. 
Látogatásaink egy része nem publikus és „nem hivatalos”. Időközben az ügyet kirobbantó MDAC Quality 
néven folytatja méregdrágán bérelt belvárosi irodájában azt a tevékenységet, amelynek mibenléte 
meglehetősen ismeretlen számunkra, bár vannak sejtéseink, miért épp Budapesten ütöttek tanyát. 

➢ Minthogy folytatólagosan kihagynak az OPCAT NMM-ből, (pedig új AJBH elnök van) így személyesen -
quasi illegalitásban” is szoktunk látogatni. Ezek formája lehet: 

 
1/ Spontán látogatás, 
2/ panaszt követő látogatás és természetesen előre tervezett és engedélyezett, 
3/ hivatalos látogatás. 

 
➢ A PÉF idén a COVID folytán különleges nehézségekkel nézett szembe.  
➢ A közös minisztérium ellenére problematikus az egészségügyi kapcsolat. Míg a szociális tárcával rendezett, 

addig az egészségügyivel csikorgó, vagy éppen semmilyen. A probléma megoldását nem a mi oldalunkon 
találhatjuk meg. Ez kissé javulóban van. 

➢ Részben idetartozik, hogy megkérdezésünk nélkül -és a nemzetközi trenddel is szembemenően- az OPAI 
területén 30 ággyal megnyitják a „magas biztonsági fokozatú pszichiátriai egységet”. 

➢ A pszichiátria hazánkban túlzott stigmatizációja. 
➢ Az OFT tagszervezetek általi ellehetetlenítési kísérletei, melyek szinte minden adekvát kérdésben negatív 

álláspontot képviseltek, kiemelve a MEOSZ-t. Nagy kérdés, hogy a fogyatékosságügyi szervezetek kitől 
kaptak felhatalmazást arra, hogy NE támogassák (egyebek mellett) a kitagolást. 

➢ Törvény született a honlapok akadálymentesítéséről, ami számunkra szakmai és financiális okokból is 
aránytalan terhet jelent, egyelőre nincs kormányzati támogatás a cél eléréséhez. Így -a minimálisan 
megoldható- megfelelő lépéseken túlmutató munkát ebben a körben végezni egyelőre nem tudunk. 

➢ Nehézséget jelent, ha más szervezet profiljába vágó -igen súlyos és sürgető- problémákkal kell foglalkoznunk, 
azonban a kliens érdeke az első. Nem könnyű megérteni, hogy az adott szervezet -mely nem mellesleg több 
száz millió ft. nagyságrenddel több támogatásban részesül- miért nem végzi alapfeladatát, de ha az OFT 



ülések kapcsán érzékelhető -főleg alapvető érdekek mentén született, mégis ellenszavazatokat kapott 
javaslatok- szintjén vizsgáljuk a problémát, választ ugyan nem találunk, de meglepődni nincs okunk. 

➢ Az AJBH felvette azt a szokást, hogy a kliensektől beérkező panaszokat hozzánk továbbítja. Ezeket is 
feldolgozzuk, de különösnek tűnik. 

➢ Sok konferenciára hívnak minket, de ilyesmire nincs keretünk. 
➢ Az NFSZK kiadványaiban úgy mutatja be a híreket, hogy az elhatározó jelentőségű PÉF-et gyakorlatilag 

mindenből kihagyja. 
 
A személyes és gyakorlati együttműködésben kiemelem az alábbi személyeket/intézményeket, a 
teljesség igénye nélkül: 
 
➢ Fülöp Attila EMMI államtitkár, 
➢ Metzker Erika EMMI főosztályvezető, 
➢ Szőke László SZGYF osztályvezető, az OFT titkára, 
➢ Kocsis Tamás EMMI (pénzügyek), 
➢ Prof. Réthelyi János igazgató, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, 
➢ Dr. Baran Brigitta PhD docens, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, 
➢ Prof. Mario Maj, World Psychiatry, 
➢ Dr. Lehóczky Pál pszichiáter, magánpraxis, 
➢ Dr. Ostoros András, általános orvos, sürgősségi, igazságügyi és toxikológiai gyakorlattal, 
➢ Lechnerné Vadász Judit közgazdász, szociális szakértő, 
➢ Györe Edina SZGYF Zala Megyei Területi Igazgató, 
➢ Dr. Huszár Lilla PhD SZGYF Vas megyei Területi Igazgató. 

 
A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum / Mental Health Interest Forum nevű szervezet szerepel, az európai 
átláthatósági nyilvántartásban, a 802162121033-32 számon. 
 
A PÉF szerepel a Kormány által kiadott Semmit Rólunk, Nélkülünk! Szövetségben a fogyatékossággal élő 
emberek című kiadványban. Egy további kormányzati kiadvány készülőben. 
 
 
Budapest, 2021. május 13. 
  
 
 
 

 
Radó Iván elnök 

 
 


