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dr. Szemelyácz János vagyok pszichiáter-addiktológus-pszichoterapeuta, az INDIT Közalapítvány 
addiktológiai intézményrendszerének szakmai vezetője és kuratóriumának elnöke, az ELTE és a PTE 
c. egyetemi docense. 1991-ben végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. 

Alaptevékenységem a deviáns személyek-, addiktológiai problémákkal küzdők/szenvedélybetegek, ill. 
comorbid esetek több szintű szociális- és egészségügyi ellátása egyéni, ill. család- és párterápiás 
formában. 

Első munkahelyem Szigetvár Város Kórházának Psziciátriai és Pszichoterápiás Osztálya (1991 okt.), 
majd 1992. január 1-től a POTE Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai Klinikájára kerültem 
rezidensnek. 

1995-ben szakvizsgáztam pszichiátriából és 1995. novemberében a Kerpel-Fronius Ödön 
Gyermekkórház Drogközpontjának főorvosa lettem. 1999-ben az addiktológiai tevékenység az INDIT 
Közalapítványba szerveződött ki. Még ambulanciavezetőként kezdtem szervezni addiktológiai ellátó 
rendszerünk önállósodását, és tartottam egyre fontosabbnak a hálózatban való gondolkodást és 
működést. Több szakmai szervezet létrehozásában, működtetésében vettem részt. 

2000-ben addiktológiából, 2004-ben pszichoterápiából (rövid dinamikus analítikusan orientált 
pszichoterápiás módszerrel) szakvizsgáztam. 2010-12-ben végeztem a Károli Református egyetemen 
szupervíziót, 2013-ban szupervízió alapú coachingot. 

Ezzel párhuzamosan (1996 őszétől) Pécsett - Székely Ilona usa-beli családterapeuta által alapított – 
Megújulás Családterápiás Intézetben kezdtem dolgozni – részállásban –, és vettem részt képzésein, 
tanultam meg a családterápia elméletét és gyakorlatát. Ebben az intézetben 2013-ig dolgoztam. 

Az INDIT folyamatos fejlődése saját és kollégáim munkájának egyik legjelentősebb, hazánkban is 
modellértékű eredménye. Az INDIT Közalapítvány addiktológiai területen (alkohol-,  illegális 
szerhasználat- és viselkedéses-függőségek) ad szolgáltatást 10-12 intézménnyel ill. szolgáltatás-
típussal, kb. 60 munkatárssal elsősorban Baranyában és Somogy megyében (korábban a fővárosban ill. 
Bács-Kiskún megyében is) működtetünk intézményeket, szolgáltatásokat. 

Rendszerünk integráltsága a terápiás filozófiát és a rendszer „üzemmódját” jelenti.  

Filozófiánk az addiktológiai problémák komplex megközelítésén alapul, figyelembe véve a hozzánk 
segítségért fordulók szociális rendszerét, pszichológiai- és testi állapotát/adottságait, továbbá 
ártalomcsökkentő szemléletet képvisel ötvözve ezt a józan kultúra eszmeiségével. 

A kezelés, rehabilitáció és reszocializáció mellett jelentős energiát fordítunk a prevencióra (elsősorban 
serdülők részére), az általános szemléletformálásra (média jelenlét, előadások, továbbképzések, 
felsőfokú oktatásban való részvétel, szabadidős tevékenység), valamint az ún. elérő programokra, 
mely következményeként folyamatosan nő a korai kezelésbe-, a korai intervencióra jelentkezők száma. 
Az évek során sorra alakultak új szolgáltatásaink. 

A fenti tevékenységek mellett folyamatosan jelen voltam az országos szakmai rendszerekben (Magyar 
Addiktológiai Társaság vezetőségi tagja, jelenleg elnöke, korábban a Kábítószerügyi Koordinációs 
Bizottság tagja, Addiktológiai Szakmai Kollégium tagja, ill. a Kábítószerügyi Civil Koordinációs 
testület elnöke). 

Tanítok több felsőoktatási intézményben: PTE, ELTE, SE. 

Szupervíziót és vezetői coachingot tartok több intézményben az ország különböző régióiban. 


