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PTE ETK TDK 2012

Központban a tudományok

A Kaposvári Képzési Központ adott otthont a Pécsi Tudományegye-
tem Egészségtudományi Kar XVIII. Kari Tudományos Diákköri Konfe-
renciának április 20. és 21. között. A számos kategóriában idén is na-
gyon sokan indultak és minden képzési központból érkeztek a jobb-
nál jobb egyetemi hallgatók a legjobb tudományos munkáikkal és
elõadásaikkal. A zsûrinek tehát idén sem volt könnyebb dolga, mint
eddig bármikor.

Az összes résztvevõ 263 fõ volt. A bejelentett és elfogadott elõadá-
sok száma 65 volt, melybõl ugyan csak 62 hangzott el (3 fõ elõzete-
sen jelezte távolmaradását), de ezek mindegyike színvonalas és ko-
moly munka volt. Látszott az egész éves kutatás és tanulás eredmé-
nye a munkákon, ahogy azt dr. Figler Mária, tudományos és minõség-
ügyi dékánhelyettes kiemelte. 

A következõ oldalakon részletesen is ismertetett eredmények alapján
látható a szekciók összeállítása és azok fõ témája is. A zsûri Minden
szekcióban 1–1 I, II, és III díjat osztott ki, így 15 fõ nyert a zsûrik ér-
tékelése alapján díjazást. A Hallgatói Önkormányzat az egyes szekci-
ókban 1–1 elõadónak adott díjat. Szakmai szervezetek, önkormány-

zatok 22 elismerést adtak át a résztvevõknek. Az OTDK-ra javasolt
elõadókról a késõbbiekben dönt a Kar TDK Tanácsa. Az már azonban
most biztos, hogy az országos fordulóba továbbjutó munkák mind-
egyike kiváló és figyelemreméltó. Remélhetõleg a jövõ tudományos
szakemberei ezen produktumok készítõibõl kerülnek majd ki és az
országos megmérettetésen is sok díjat sikerül bezsebelnie az ETK
hallgatóinak.

A konferenciához kapcsolódó programként április 21-én „Tudomá-
nyos ülést” szervezett a kar, ahol három olyan akadémikus kapott
szót, akiknek életpályája, tudományos eredményei és emberségük
példaképül szolgálhat a tudományos munkát végzõ hallgatók számá-
ra. Ezt megerõsítendõ a résztvevõk mindegyike úgy vélekedett szak-
mailag és emberileg is fontosak az ilyen és ehhez hasonló programok
a kar életében. A levezetõ elnök dr. Kovács L Gábor akadémikus volt.
Dr. Szolcsányi János egyetemi tanár, akadémikus a Nociceptorok far-
makológiája: az analgetikumok új fejezetének kibontakozása címen
tartott izgalmas elõadást, míg dr. Horn Péter egyetemi tanár, akadé-
mikus az emberiség élelmiszer-ellátásának alapvetõ kérdéseirõl tar-
tott gondolatébresztõ elõadást a hallgatóságnak.
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PTE ETK TDK 2012

I. szekció
I. helyezett
MOLNÁR ILONA BETTINA 
Ápolás és betegellátás alapszak, Ápoló szakirány – Pécs,
IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Jelnyelvet használó betegekkel való
kommunikáció az egészségügyi ellátás során 
Témavezetõk: Horváthné Kívés Zsuzsanna, Dr. Nagy Pé-
ter

II. helyezett
VESZPRÉMI RENÁTA 
Ápolás és betegellátás alapszak, Mentõtiszt szakirány –
Pécs, III. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Háziorvosok alapszintû életmentési
készségei 
Témavezetõ: Marton József

III. helyezett
BÁNFAI BÁLINT
Ápolás és betegellátás alapszak, Mentõtiszt szakirány –
Pécs, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Elsõsegély oktatásának kísérlete nagy-
csoportos óvodások körében 
Témavezetõ: Deutsch Krisztina

II. szekció
I. helyezett
KÁLMÁN KRISZTINA
Egészségügyi szervezõ alapképzési szak, Egészségturiz-
mus szervezõ szakirány – Zalaegerszeg, IV. évfolyam, le-
velezõ munkarend 
TDK munka címe: A metabolikus szindróma egészség-
ügyi, gazdasági jelentõségének vizsgálata 
Témavezetõ: Dr. Turcsányi Katalin

II. helyezett
JÄGER ANETT
Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési
szak, Egészségfejlesztés szakirány – Pécs, III. évfolyam,
nappali munkarend 
TDK munka címe: Szexuális magatartás vizsgálat közép-
iskolások körében
Témavezetõ: Dr. Tigyiné Dr. Pusztafalvi Henriette

III. helyezett
DANINÉ TURCSÁNYI ÉVA
Népegészségügyi mesterképzési szak, Egészségfejlesz-
tés szakirány – Pécs, II. évfolyam, levelezõ munkarend
TDK munka címe: Web alapú egészségfejlesztõ interven-
ció hatása a munkavállalókra
Témavezetõ: Müller Ágnes

III. szekció
I. helyezett
SIÓ ESZTER
Ápolás és betegellátás alapszak, Gyógytornász szakirány
– Zalaegerszeg, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Szívmûtéten átesett COPD-s betegek
perioperatív adatainak elemzése fizioterápiás szem-
pontból 
Témavezetõk: Császárné Gombos Gabriella, Mazur Mó-
nika, Dr. Rashed Aref

II. helyezett
RAPOSA BENCE
Népegészségügyi mesterképzési szak, Epidemiológia
szakirány – Pécs, II. évfolyam, levelezõ munkarend
TDK munka címe: Mesterséges színezékek molekuláris
epidemiológiai vizsgálata
Témavezetõk: Dr. Varjas Tímea, Gubicskóné Kisbenedek
Andrea

III. helyezett
HIRTH PETRA
Ápolás és betegellátás alapszak, Dietetikus szakirány –
Pécs, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: A tápszerek helye és szerepe a gyó-
gyélelmezésben egyetemünkön 
Témavezetõ: Bonyárné Müller Katalin

IV. szekció
I. helyezett
RAJCZI PETRA
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analiti-
kus alapképzési szak, Képalkotó diagnosztikai analitika
szakirány – Kaposvár, III. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: A bõrdaganatok CT tervezésen alapu-
ló közelterápiás sugárkezelése
Témavezetõk: Dr. Toller Gábor, Vandulek Csaba

II. helyezett
CSÁKVÁRI TÍMEA
Egészségügyi szervezõ alapképzési szak, Egészségbiz-
tosítás szakirány – Zalaegerszeg, III. évfolyam, nappali
munkarend
TDK munka címe: Magyarország kórházainak hatékony-
ságelemzése a Data Envelopment Analysis segítségével
Témavezetõk: Prof. Dr. Boncz Imre, Dr. Fekete Sándorné

III. helyezett
WUSCHING LAURA
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analiti-
kus alapképzési szak, Képalkotó diagnosztikai analitika
szakirány – Kaposvár, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Genito urinális mellékhatások a loká-
lisan elõrehaladott méhnyakrák MR vezérelt közel-
terápiás kezelésében 
Témavezetõk: Dr. Toller Gábor, Vandulek Csaba

V. szekció
I. helyezett
NÉMETVARGA TÍMEA
Egészségügyi gondozás és prevenció alapsza, Népegész-
ségügyi ellenõr szakirány – Pécs, IV. évfolyam, nappali
munkarend 
TDK munka címe: Méhnyakrák és HPV-vel kapcsolatos
tudásszint mérése 
Témavezetõ: Dr. Tigyiné Dr. Pusztafalvi Henriette

II. helyezett
TOPOR DÓRA 
Szociális munka alapképzési szak, Szociális munka szak-
irány – Szombathely,  III. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Párkapcsolatok alakulása a Szombat-
helyi Képzési Központ elsõ éves lány hallgatói körében 
Témavezetõ: Dr. Benkõ Brigitta

III. helyezett
VALKAI KORNÉLIA
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védõnõ
szakirány – Kaposvár, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Coeliakia gyermekkorban: Diagnoszti-
ka és kezelés védõnõi szemmel
Témavezetõ: Dr. Gelencsér Erzsébet

HÖK Különdíjak
I. szekció
BILORÁCKI ÁGNES
Ápolás és betegellátás alapszak, Ápoló szakirány – Pécs,
IV. évfolyam, levelezõ munkarend
TDK munka címe: Ápolók elismerése a betegek körében
Témavezetõ: Sziládiné Fusz Katalin

II. szekció
CSÉVE ORSOLYA
Egészségügyi szervezõ alapképzési szak, Egészségturiz-
mus szervezõ szakirány – Zalaegerszeg, III. évfolyam,
nappali munkarend
TDK munka címe: A méhnyakrák szûréstõl való távolma-
radás okai a Budapesten élõ középkorú nõk körében 
Témavezetõ: Karamánné Dr. Pakai Annamária

III. szekció
DEÉ KITTI
Táplálkozástudományi mesterképzési szak – Pécs, I. év-
folyam, levelezõ munkarend
TDK munka címe: Vakok és látássérültek tápláltsági álla-
pota
Témavezetõ: Prof. Dr. Figler Mária

IV. szekció
HUSZÁR ZSÓFIA
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analiti-
kus alapképzési szak, Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitika szakirány – Kapsovár, IV. évfolyam, nappali
munkarend
TDK munka címe: Az élelmiszerek E-vitamin tartalmának
változása a különbözõ konyhatechnikai eljárások hatásá-
ra
Témavezetõ: Dr. Nagy István

V. szekció
TAMÁSI TÍMEA, RÁCZ ERNA BERNADETT
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védõnõ
szakirány – Szombathely, IV. évfolyam, nappali munka-
rend 
TDK munka címe: Vélekedések a magzatjogokról váran-
dós anyák és terhesség megszakításra várók körében 
Témavezetõ: Prof. Dr. Horváth Boldizsár

Helyezések 

2012-02_OSSZEKOTO.qxd  2012.06.01.  9:17  Page 5



6

PTE ETK TDK 2012

I. szekció
A Diagnosztikai Képalkotó Oktatásért Alapítvány elisme-
rése ápoló hallgató részére 
A felajánlás összege: 50.000- Ft
MÉSZÁROS PÁL
Ápoló mesterképzési szak – Pécs, II. évfolyam, levelezõ
munkarend
TDK munka címe: Az ápolók szerepe és részvételi hajlandósá-
guk a minõségbiztosítás továbbfejlesztésében 
Témavezetõje: Czucz Péter

II. szekció
Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány elis-
merése a Zalaegerszegi Képzési Központ egészségturiz-
mus szakirányon tanuló hallgatójának. 
A felajánlás összege: 25.000 Ft.
KÁLMÁN KRISZTINA
Egészségügyi szervezõ alapképzési szak, Egészségturiz-
mus szervezõ szakirány – Zalaegerszeg, IV. évfolyam, le-
velezõ munkarend
TDK munka címe: A metabolikus szindróma egészségügyi,
gazdasági jelentõségének vizsgálata 
Témavezetõ: Dr. Turcsányi Katalin

III. szekció
Wellness Trade Kft. ügyvezetõ igazgatója dr.
Rappensberger Csaba elismerése Zalaegerszegi Képzési
Központ gyógytornász hallgatójának 
A felajánlás egy Multiboard készülék. 
SIÓ ESZTER
Ápolás és betegellátás alapszak, Gyógytornász szakirány
– Zalaegerszeg, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Szívmûtéten átesett COPD-s betegek peri-
operatív adatainak elemzése fizioterápiás szempontból 
Témavezetõk: Császárné Gombos Gabriella, Mazur Móni-
ka, Dr. Rashed Aref

Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány elis-
merése Zalaegerszegi Képzési Központ gyógytornász
szakirányú hallgatójának 
A felajánlás összege: 25.000 Ft.
SIÓ ESZTER
Ápolás és betegellátás alapszak, Gyógytornász szakirány
– Zalaegerszeg, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Szívmûtéten átesett COPD-s betegek peri-
operatív adatainak elemzése fizioterápiás szempontból 
Témavezetõk: Császárné Gombos Gabriella, Mazur Móni-
ka, Dr. Rashed Aref

EUREST KFT. elismerése dietetikus, táplálkozástudomá-
nyi MSc, vagy népegészségügyi MSc képzésben résztve-
võ hallgató részére
A felajánlás ajándékcsomag.
BOZÓNÉ KEGYES RÉKA
Táplálkozástudományi mesterképzési szak – Pécs, I. év-
folyam, levelezõ munkarend
TDK munka címe: Bioimpedance analysis in a weight-loss
programme during cardiac rehabilitation 
Témavezetõ: Prof. Dr. Figler Mária

NESTLÉ Nutrition elismerése dietetikus, táplálkozástudo-
mányi MSc, vagy népegészségügyi MSc képzésben részt-
vevõ hallgató részére 
Felajánlás ajándékcsomag.
KISS ANNA
Ápolás és betegellátás alapszak, Dietetikus szakirány –
Pécs, III. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Sebészeti mûtétre váró betegek preoper-
atív tápanyagbevitele a mûtét elõtti héten 
Témavezetõ: Armbruszt Simon

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége elismerése
dietetikus, táplálkozástudományi MSc képzésben részt-
vevõ hallgató részére
Felajánlás: A TDK Konferencián elhangzott tudományos
munka publikálása az ÚJ Diéta folyóiratban, illetve bemu-
tatása az MDOSZ Konferencián.
HARTMANN ESZTER
Táplálkozástudományi mesterképzési szak – Pécs, I. év-
folyam, levelezõ munkarend
TDK munka címe: Az elmúlt évek jogszabályi változásainak
hatása a szociális intézményekben élõk tápláltsági állapotára
Témavezetõ: Prof. Dr. Figler Mária

IV. szekció
Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság (MLDT) el-
ismerése a labordiagnosztika területén kiemelkedõ elõ-
adásért.
Felajánlás összege: 50.000 Ft.
SZÁLLÁSY ANITA
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analiti-
kus alapképzési szak, Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitika szakirány – Kaposvár, IV. évfolyam, nappali mun-
karend 
TDK munka címe: A diabétesz és az A-vitamin összefüggései
Témavezetõ: Dr. Nagy István

A Diagnosztikai Képalkotó Oktatásért Alapítvány elisme-
rése Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai
analitikus alapképzési szak hallgatója részére.
Felajánlás összege: 50.000.- Ft
SOMOGYI GERGELY
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analiti-
kus alapképzési szak, Képalkotó diagnosztikai analitika
szakirány – Kaposvár, III. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Hyalin porc kvantitatív MR vizsgálata
Témavezetõk: Prof. Dr. Bogner Péter, Nagy Szilvia Anett

Seffer-Renner Magánklinika elismerése
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika szakirány
hallgatója részére.
KURDI CSILLA
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analiti-
kus alapképzési szak, Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitika szakirány – Kaposvár, IV. évfolyam, nappali mun-
karend
TDK munka címe: Antidepresszánsok toxikológiai analízise
Témavezetõ: Dr. Vassné Lakatos Ágnes

V. szekció
A Diagnosztikai Képalkotó Oktatásért Alapítvány elisme-
rése az Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak vé-
dõnõ szakirány hallgatója részére.
Felajánlás összege: 50.000 Ft.
VALKAI KORNÉLIA
Egészségügyi gondozás és prevenció alapsza, Védõnõ
szakirány – Kaposvár, IV. évfolyam, nappali munkarend 
TDK munka címe: Coeliakia gyermekkorban: Diagnosztika és
kezelés védõnõi szemmel
Témavezetõ: Dr. Gelencsér Erzsébet

Numil Kft. elismerése a TDK Konferencián legjobb pre-
zentációt bemutató védõnõ hallgatója részére. 
Felajánlás ajándékcsomag.
NAGY ESZTER
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védõnõ
szakirány – Kaposvár, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Serdülõk ismerete és tapasztalatai az evés-
zavarokról (anorexia, bulimia) 
Témavezetõk: Pál Katalin, Petõné Csima Melinda 

Nestlé Hungária Kft. elismerése a TDK Konferencián a
serdülõk egészségmegõrzését szolgáló aktuális témavá-
lasztású elõadást bemutató védõnõ hallgató részére. 
Felajánlás ajándékcsomag.
NAGY ESZTER
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védõnõ
szakirány – Kaposvár, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Serdülõk ismerete és tapasztalatai az evés-
zavarokról (anorexia, bulimia) 
Témavezetõk: Pál Katalin, Petõné Csima Melinda 

Nestlé Hungária Kft. elismerése a TDK Konferencián a
prevenciót szolgáló aktuális témájú elõadást bemutató
védõnõ hallgató részére.
Felajánlás ajándékcsomag.
HUBER TÍMEA
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védõnõ
szakirány – Kaposvár, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Nem kötelezõ védõoltások 
Témavezetõk: Dr. Szinku Ilona, Dr. Gelencsér Erzsébet

Magyar Védõnõk Egyesülete elismerése valamennyi vé-
dõnõ hallgató részére.
Felajánlás ajándékcsomag.
HORVÁTH LEILA, STARITZBÜCHLER KITTI
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védõnõ
szakirány – Szombathely, III. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Thrombózis kockázatbecslés egy nagy for-
galmú onkológiai osztályon 
Témavezetõ: Prof. Dr. Horváth Boldizsár
valamint Lehet-e többet tenni a szülészeti thromboemboliás
szövõdmények csökkentéséért? 
Témavezetõ: Prof. Dr. Horváth Boldizsár

HUBER TÍMEA
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védõnõ
szakirány – Kaposvár, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Nem kötelezõ védõoltások 
Témavezetõk: Dr. Szinku Ilona, Dr. Gelencsér Erzsébet

NAGY ESZTER
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védõnõ
szakirány – Kaposvár, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Serdülõk ismerete és tapasztalatai az evés-
zavarokról (anorexia, bulimia) 
Témavezetõk: Pál Katalin, Petõné Csima Melinda 

RÁCZ ERNA BERNADETT, TAMÁSI TÍMEA
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védõnõ
szakirány – Szombathely, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Sürgõsségi fogamzásgátlásról való ismere-
tek és attitûdök jellemzõi, valamint Vélekedések a magzatjogok-
ról várandós anyák és terhességmegszakításra várók körében 
Témavezetõ: Prof. Dr. Horváth Boldizsár

VALKAI KORNÉLIA
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak,Védõnõ
szakirány – Kaposvár, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Coeliakia gyermekkorban: Diagnosztika és
kezelés védõnõi szemmel
Témavezetõ: Dr. Gelencsér Erzsébet

Magyar Védõnõk Egyesülete elismerése védõnõ hallgató
részére.
Felajánlás: A TDK Konferencián elhangzott tudományos
munka publikálása a Védõnõ folyóiratban, illetve bemuta-
tása az Országos Védõnõ Konferencián
TAMÁSI TÍMEA
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védõnõ
szakirány – Szombathely, IV. évfolyam, nappali munkarend
TDK munka címe: Vélekedések a magzatjogokról várandós
anyák és terhességmegszakításra várók körében 
Témavezetõ: Prof. Dr. Horváth Boldizsár

Elismerések
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Kormánymegbízotti találkozó

Az egészségtudományi humánerõforrás biztosításának összehangolása
Nyugat- és Dél-Dunántúlon címmel rendeztek szakmai találkozót febru-
ár 22-én dr. Betlehem József dékán felhívására a PTE Egészségtudo-
mányi Karán. A találkozó célja az volt, hogy az egészségügyi és szo-
ciális ellátó rendszer egyes szereplõi (képzés, ellátás, irányítás) közö-
sen vitassák meg a szakmát érintõ kérdéseket. A rendezvényen a kar
képzési központjainak otthont adó városok kórházigazgatói, kor-
mányhivatali/önkormányzati tisztségviselõi, valamint a PTE és a kar
képviselõi vettek részt.

PhD Konferencia

„Táplálkozástudományi kutatások” –  PhD konferencia került megren-
dezésre 2012. január 28-án Budapesten a Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszé-
kén a Magyar Táplálkozástudományi Társaság, az SE-ETK, a Kaposvá-
ri Egyetem, a PTE ETK és a Debreceni Egyetem (OEC) közös szervezé-
sében, melyen karunk oktatói közül Gubicskóné Kisbenedek Andrea,
Polyák Éva és Armbruszt Simon a Táplálkozástudományi és Dietetikai
Tanszék munkatársai vettek részt. A konferencián résztvevõ PhD hall-
gatók közül a 3 legjobb elõadást a Központi Élelmiszertudományi Ku-
tatóintézet és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Inté-
zet jeles képviselõibõl álló bizottság díjazta. Elsõ helyet szerzett Po-
lyák Éva: „Édesítõszerek hatásának állatkísérletes vizsgálata” címû
elõadásával és második helyezett lett Armbruszt Simon: „CART
(Cocaine- and Amphetamine-Regulated Transcript) peptid immunore-
aktivitásának vizsgálata a táplálék-szabályozásért felelõs agyi köz-
pontok területén” címû elõadásával (Témavezetõik: prof. dr. Figler
Mária, prof. dr. Ember István és dr. Ábrahám Hajnalka voltak). A har-
madik helyet dr. Koncsos Péter a DE-OEC I. Belgyógyászati Klinika
munkatársa szerezte meg. Az elért helyezésekhez az elõadóknak és
témavezetõiknek gratulálunk!

Gólyabál Pécsett

A már tradicionálisnak mondható ETK–ÁOK gólyabált 2012. február
18-án rendezték meg, rendhagyó módon a Pécsi Expo Centerben. Az
ide ellátogató bálozókat pizza-sarok, teaház, disco, koktélpult, for-
raltbor és még tömérdeknyi lehetõség, meglepetés várta. Az este fo-
lyamán fellépett a Pannon Filharmonikusok kamarazenekara is, emel-
ve ezzel az est fényét. A talpalávalót a DEPO Band húzta és a jó szín-
vonalnak köszönhetõen a bál hajnalig tartott. Aki ellátogatott a ren-
dezvényre az nem csalódhatott, hisz ismételten egy kellemes és szín-
vonalas programon vehetett részt, az Egészségtudományi, illetve az
Orvostudományi Kar közös rendezésében.

Campus

Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy a kar pécsi belvárosi cam-
pus kialakítása kapcsán a Vörösmarty utcai épületben a Dékáni Hiva-
tal (Gazdasági Osztály, Humánpolitikai és Marketing Osztály, Külügyi
Iroda, Szakképzési és Továbbképzési Igazgatóság) szervezeti egysé-
geinek kollégái 2012. március 12-tõl elfoglalhatták új irodáikat. 

PTE intézményi akkreditáció

2011 szeptemberében megkezdõdött a Pécsi Tudományegyetem intéz-
ményi akkreditációs felülvizsgálata. Az akkreditációhoz szükséges kari
adatokat prof. dr. Figler Mária dékánhelyettes koordinálásával a Rektori
Hivatal rendelkezésére bocsátotta karunk. A folyamat következõ lépése-
ként a MAB látogató bizottsága 2012. március 19–20-án karunkon járt. A
Bizottság elnöke dr. Makara Gábor, az MTA rendes tagja, kutatóprofesz-
szor (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) volt. Az ülésen részt
vett prof. dr. Bódis József rektor, dr. Kovács L. Gábor rektorhelyettes, a kar
és a képzési központok vezetõsége. A kétnapos látogatás keretében vizs-
gálták – többek között – karunk MAB követelményeinek való megfelelé-
sét, karunk vezetési rendszerét, a minõségbiztosítás alapelveit és gyakor-
latát, az oktatók tudományos tevékenységét, képzési programok létesí-
tésének folyamatát, az oktatás eredményességét, hallgatói szolgáltatáso-
kat. A vizsgálat eredményérõl a késõbbiekben kap jelentést karunk.

Megállapodás a Pécsi Tudományegyetem
és a Pannon Filharmonikusok között

Megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem és a Pannon Filhar-
monikusok, melynek értelmében tovább erõsítik Pécs Megyei Jogú
Város Pro Communitate díjas zenekara és „Magyarország elsõ egye-
temének” kapcsolatát, színvonalas kulturális szórakozási lehetõséget
biztosítva ezzel az egyetemi polgárok számára. Az együttmûködés
célja, hogy az egyetemi hallgatók és dolgozók helyben elérhetõ, von-
zó és színvonalas kulturális lehetõségek közül válogathassanak, még-
hozzá jutányos áron. A megállapodás értelmében a zenekar 40% ked-
vezményt a hallgatók, a PTE dolgozói részére pedig 10% kedvezményt
biztosít a hangversenyeinek jegyárából, mely kedvezmény igénybevé-
teléhez elegendõ a jegyvásárláskor a személyes adatokat megadni.
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Ápoló workshop

Az Ápolástudományi Tanszék szervezésében államvizsgára felkészítõ
workshopot rendeztek 2012. április 5–6. között a IV. évfolyamos pé-
csi és szombathelyi ápoló hallgatók részére. A kétnapos programso-
rozat keretein belül a hallgatók megismerkedhettek többek között a
legújabb, bizonyítékokon alapuló ápolási beavatkozásokkal, gyógy-
szertani- és élettani ismeretekkel. A hallgatói visszajelzésekbõl kide-
rült, hogy hasznosnak ítélték a rendezvényt, így a tanszék rendszere-
sen megrendezendõ programsorozat elindítását tervezi, hogy a vég-
zõs hallgatók a mindenkori, aktuális ápolásszakmai ismeretekkel tisz-
tában legyenek függetlenül attól, hogy azokat képzésük hányadik
szemeszterében tanulták adott tantárgyak keretein belül.

Alumni

Elindult a PTE Egészségtudományi Kar Alumni weboldala, ahol folya-
matosan friss információkról és különbözõ kedvezményekrõl tájéko-
zódhatnak hallgatóink és öregdiákjaink. Az Alumni tagság számtalan
kedvezménnyel jár minden ETK-s számára, emellett az alumni
weboldal segítségével megkereshetõek a régi évfolyamtársak, talál-
kozók szervezhetõek. Jelenleg a kar 771 regisztrált Alumni taggal
rendelkezik, reméljük, hogy egyre többen csatlakoznak az internetes
alumni közösséghez. Bõvebb információ: http://alumni.etk.pte.hu/

Sportsiker

Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy 2012. március 4-én a
Pécs–Harkány országúti futóversenyt Récsei Petra ápoló szakos hall-
gatónk – karunk támogatásával – kiváló eredménnyel, nõi egyéni in-
dulóként a hetedik legjobb idõvel teljesítette a 25 km-es távot. Ered-
ményéhez gratulálunk!

Egyeztetõ tárgyalás

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzését érintõ jogszabályi
változásokról, ennek kapcsán a karunkat és képzési központunkat
érintõ feladatokról a térség egészségügyi intézményei vezetõinek
szervezett fórum keretében dr. Betlehem József dékán és Gáspár
Gyula szakképzési és továbbképzési igazgató tartott tájékoztatót
2012. február 27-én Zalaegerszegen. Az elõadásokat követõ meg-
beszélés során a résztvevõk egyöntetûen megfogalmazták igényü-
ket, hogy az egészségügyi szakdolgozók kötelezõ továbbképzése-
it, az azokon való részvétel lehetõségét karunk a Zalaegerszegi
Képzési Központban biztosítsa számukra. Kórházak, járóbetegel-
látó intézmények és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
vezetõi, valamint a továbbképzésekben potenciálisan érintett ok-
tatóink vettek részt. 

Öltözz Pirosba!

A Szemem Fénye Alapítvány 2011 novemberében induló kezdemé-
nyezéséhez „Vegyél fel egy piros kiegészítõt vagy ruhadarabot és
támogasd a gyermekhospice-t!”– 2012. február 17-én a PTE Egész-
ségtudományi Kar kollégái is csatlakoztak. A Gazdasági Osztály
kollégáinak felhívására összeállt a kar jótékonysági csapata és ösz-
szesen 8400 Ft-tal támogatták a Dóri és Tábitha Gyermekhospice
Házakat.

FOKOZATSZERZÉSEK

Habilitáció
2012. február 8-án dr. Betlehem József egyetemi docens (Ápolás és Beteg-
ellátás Intézet) habilitációs eljárását sikeresen megvédte. Tudományos elõ-
adásának címe: Az egészségtudományi szakemberek helyzete a XXI. szá-
zadban.

PhD fokozat szerzés
2012. január 23-án Szabó József tanársegéd (Ápolás és Betegellátás Intézet)
sikeresen megvédte „A narratív pszichológiai megközelítések addiktoló-
giai alkalmazási lehetõségei” címû PhD értekezését. Témavezetõ: dr. Betle-
hem József, társ témavezetõ: dr. Gerevich József.
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Pécs

Nyílt napon vehettek részt az érdeklõdõk 2012. január 12-én Pécsett a
Szepesy utcai épületben. Az épület bejáratánál hallgatóink köszöntötték
az érkezõket és adták át részükre a regisztrációs csomagot. (kari felvéte-
li tájékoztató, sebtapasz és papírtáska). A résztvevõket dr. Betlehem Jó-
zsef dékán, prof. dr. Figler Mária tudományos és minõségügyi dékán-
helyettes, Basler Judit tanulmányi osztályvezetõ és Kühn Petra a Hallga-
tói Önkormányzat elnöke köszöntötte. Az érdeklõdõk között idén is
több szülõ jelent meg. A rendezvény zökkenõmentes lebonyolítása érde-
kében az érdeklõdõket csoportokra bontottuk, akiket hallgatóink kísér-
tek el minden program helyszínére.
Olyan programokon vehettek részt az idelátogatók, mint például az Ápo-
lástudomány a XXI. században, ahol kipróbálhatták az érdeklõdõk a vércu-
kormérést, vércsoport meghatározást és az auszkultációs modellt; a Moz-
gás, de okosan! programon a gyógytorna eszközrendszereit mutatták be;
a Táplálkozz egészségesen! elnevezésû programon a dietetikus szakirány,
szakismertetése, reformkonyha kóstoló és táplálkozási tanácsadás is vár-
ta a résztvevõket, az igazi vészhelyzet címmel a mentõtiszt szakirány
mutatkozott be, kárhely szimulációval; az Egészségügyi gondozás és preven-
ció címmel a népegészségügyi ellenõr szakirányt ismerhették meg, míg a
Rekreációszervezés és egészségfejlesztés programon a hallgatók és oktatók
közösen mutatják be a rekreációszervezés és az egészségfejlesztés alap-
szakot és szakirányait.

Kaposvár

Karunk Kaposvári Képzési Központja 2012. január 19-én szervezte
meg a középiskolásokat, tanáraikat és szüleiket nyitott kapukkal vá-
ró bemutató és ismertetõ napot. Az érdeklõdõk az elõzõ év tapaszta-
latával szemben kisebb számban voltak jelen, ami tükrözi a felsõok-
tatást érintett államilag finanszírozott hallgatói keretlétszám csökke-
nését. A nyílt nap délelõtt 11:30 órakor kezdõdött dr. Kelemen János
képzési központ igazgató megnyitójával, melyben bemutatta karunk
történetét és a bolognai képzési rendszer felépítését. Általános tájé-
koztatót tartott a jelentkezésrõl, az egészségügyi alapképzésrõl, az
alapképzésre épülõ BSc, MSc és PhD képzésrõl és a munkaerõpiaci le-
hetõségekrõl.
Ezt követõen Basler Judit, a kar tanulmányi osztályának vezetõje bemu-
tatkozása következett. Az érdeklõdõknek elmagyarázta a jelentkezés

menetét, kitért a fontos betartandó határidõkre és szintén említette a
kar képzési szerkezetének felépítését, valamint az itt folyó kulturális, tu-
dományos és hétköznapi társasági életet. Az általános bemutatókat az
egyes alapszakok és szakirányok bemutatása követte. Az Orvosi labora-
tóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszakot, melynek vá-
lasztható Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus és Kutató labora-
tóriumi analitikus szakirányait dr. Kelemen János képzési igazgató ismer-
tette. A Képalkotó diagnosztikai analitikus szakirányt prof. dr. Bogner Pé-
ter tanszékvezetõ-helyettes mutatta be. Az Egészségügyi gondozás és
prevenció alapszakról dr. Gelencsér Erzsébet tanszékvezetõ tartott tájé-
koztatót. Az elõadók bemutatták a látogatóknak a szakok történetét, a
jelenlegi képzési rendszereket, azok tanulmányi moduljait. Említést tet-
tek az elhelyezkedési, munkaerõpiaci lehetõségekrõl is.
A szakirányok szerinti bemutatást az oktatási infrastruktúra megtekinté-
se követte. A látogatók érdeklõdésük szerint csoportokra oszlottak és
egy-egy tanár vezetésével meglátogatták az elõadótermeket, a laborató-
riumokat, a védõnõi gyakorlati termeket és a képalkotó demonstrációs
és gyakorlati termeket. A nyílt nap érdeklõdõi minden bizonnyal sok is-
merettel, újdonságokkal, és reményeink szerint pozitív élményekkel tá-
voztak képzési központunkból.

Zalaegerszeg

A középiskolások és középiskolai oktatók számára megrendezett fóru-
mok után – melynek keretében képzési központunk Szlovéniába is elju-
tott és a Lendva városban található magyar tannyelvû középiskolában is
bemutatkozott – 2012. január 16-án rendezték meg a Zalaegerszegi Kép-
zési Központ hagyományos Nyílt Napját. A program 10 órakor kezdõ-
dött. Erre az idõre a nagyelõadó zsúfolásig megtelt érdeklõdõ diákokkal
és az õket elkísérõ szüleikkel. A bejáratnál 124 fõ regisztrálta magát, ahol
az õket fogadó fõiskolások tájékoztató prospektussal és apró ajándékok-
kal köszöntötték õket. Megyénken kívül a környezõ Veszprém, Vas, Gyõr-
Moson-Sopron és Somogy megyékbõl, valamint Budapestrõl is érkeztek
az érdeklõdõk. A regisztrációs lista alapján kitûnt, hogy a megjelentek 70
%-a az Ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány, a 30 %-a
az Egészségügyi szervezõ alapszak iránt érdeklõdött. 
A program dr. Csidei Irén képzési igazgató asszony köszöntõjével vet-
te kezdetét. Az egyetem által kínált képzési lehetõségekrõl és a fel-
vételi rendjérõl Basler Judit tanulmányi osztályvezetõ tartott tájékoz-
tatást. Képzési központunkat dr. Szabó József igazgatóhelyettes mu-
tatta be, tájékoztatott arról is, hogy helyben lehetõség van a diploma
átvételéhez szükséges nyelvvizsga letételére is. Ezután érdekes gya-
korlati bemutatók várták a diákokat. Többek között Tóthné
Steinhausz Viktória tanárnõ bimechanikai gyakorlatot mutatott be,
Császárné Gombos Gabriella adjunktus asszony alapozó mozgástuda-
tosítást vezetett, amelybe aktívan bevonta az érdeklõdõket is. Az
Egészségügyi szervezõ alapszakot Fekete Sándorné dr. fõiskolai ad-
junktus és dr. Turcsányi Katalin tanársegéd mutatta be, érdekes pre-
zentációval kísérve. Ezután volt és jelenlegi hallgatók mondták el mi-
ért érdemes ezt a szakot választani, Zalaegerszegre jelentkezni.
Karamánné dr. Pakai Annamária adjunktus látványos elsõsegé-
lynyújtási gyakorlatot tartott. Intézményünkben most elõször volt le-
hetõség fényterápiás és relaxációs gyakorlatot megtekinteni dr. Sza-
bó József igazgatóhelyettes vezetésével. 
A vendégek élményekkel és sok információval gazdagodva távoztak intéz-
ményünkbõl, reményeink szerint többüket 2012 szeptemberében hallga-
tóként üdvözölhetjük. 
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ELISMERÉSEK, KITÜNTETÉSEK

Szakmai kitüntetések
Március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából dr. Réthelyi Miklós mi-
niszter szakmai kitüntetéseket adott át a NEFMI Nagytermében 2012.
március 13-án. 

Kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréseként „PRO SANITATE
DÍJ” elismerésben részesült prof. dr. Horváth Boldizsár, a Vas Megyei
Markusovszky Kórház Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zrt. tudo-
mányos és oktatási igazgatója, a Szülészet-Nõgyógyászati Osztály fõ-
orvosa, karunk fõiskolai tanára, tanszékvezetõ, a Szombathelyi Kép-
zési Központ képzési igazgatója.

Több évtizeden át végzett példaértékû tevékenységért, életmû elis-
merésként „A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTER DÍSZOKLEVELE” el-
ismerésben részesült prof. dr. Kopa János, a kaposvári Kaposi Mór Ok-
tató Kórház Idegsebészeti, Ideggyógyászati és Agyérbetegségek Osz-
tálya osztályvezetõ fõorvosa, karunk emeritus fõiskolai tanára.

Eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként „NEMZETI
ERÕFORRÁS MINISZTERI DICSÉRETBEN” részesült dr. Váradyné Hor-
váth Ágnes, karunk Ápolás és Betegellátás Intézete Ápolástudományi
Tanszékének szakoktatója.

A 2011. november 6-ai tragikus egyiptomi autóbusz baleset sérültje-
inek magyarországi fogadása és a megfelelõ egészségügyi intézmé-
nyekbe történõ szállításának megszervezésében, valamint ellátásuk-
ban végzett magas színvonalú, kiemelkedõ szakmai munkájuk elis-
meréseként „MINISZTERI DICSÉRET” szakmai elismerésben részesült
dr. Göndöcs Zsigmond, az Országos Mentõszolgálat mûveleti és Szer-
vezési igazgatója, karunk címzetes egyetemi docense.

Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
A PTE Egészségtudományi Kar vezetõségének elõterjesztése alapján
a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa dr. Lakner László fõiskolai do-
cens részére címzetes egyetemi docensi címet adományozott.

MAVE-díj
A Magyar Védõnõk Egyesülete MAVE-díjat adományoz tagjai javas-
lata alapján, azon védõnõk részére, akik kimagasló eredményt értek
el a védõnõi munka területén, az egyesületi élet menedzselésében,
a védõnõi asszertivitás elfogadtatásában, és a védõnõi hivatás gya-
korlatának és szakmai elismertségének megerõsödésében. 2011
novemberében a XXII. Országos Védõnõ- Szülésznõ- Gyermekápoló
Konferencián MAVE díjban részesült Harjánné dr. Brantmüller Éva
védõnõ, adjunktus (Ápolás és Betegellátás Intézet Védõnõi Tan-
szék). 

A Magyar Kultúra Lovagja
A 2012. január 22-én megrendezett XVI. Magyar Kultúra Napja Gálán,
a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma a Kultúra Lovagrendje
nemzetközi tanácsadó testülete javaslata alapján a Magyar Kultúra
Lovagja címet adományozta dr. Széll Kálmán emeritus fõiskolai tanár
részére (Egészségbiztosítási Intézet Egészségfejlesztési és Népegész-
ségtani Tanszék).

Gratulálunk a díjazottaknak!

KÜLÜGY

Erasmus Info Nap
Karunk jelentõs nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, így lehetõség
nyílik arra, hogy a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó hallgatók tanulmánya-
ik egy részét, vagy szakmai gyakorlatukat az ERASMUS Life Long Learning
program keretein belül külföldi egyetemeken, intézményekben töltsék.
Jelenleg 14 ország partnerintézményeivel állunk kapcsolatban (Finnor-
szág, Spanyolország, Németország, Hollandia, Egyesült Királyság, Portu-
gália, Belgium, Svédország, Törökország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia,
Románia). A 2012/13-as akadémiai év ERASMUS mobilitásbeli nyitánya-
ként 2012. március 6-án került sor a kari toborzónapra, a kari Külügyi Iro-
da szervezésében a Szepesy u. épület nagyelõadója elõtti folyosón. Az in-
tézményi ERASMUS Iroda jóvoltából nem csak információk tárházával
gazdagodhattak az érdeklõdõk, hanem egy dobófal nyújtotta lehetõsége-
ket kihasználva hasznos nyereményekre is szert tehettek. Terveink közt
szerepel azonban, hogy a következõ pályázati idõszakra több embert
nyerjünk meg a Toborzónap programjai számára, az idei alacsony részvé-
teli létszám okán. 

PTE ETK és az MNE Alapítvány Frankfurti pályázatának 
Információs Napja
Karunk közismerten az ERASMUS Life Long Learning mobilitási prog-
ramon túl a PTE ETK és a MNE Alapítvány által biztosított pályázati le-
hetõséggel is büszkélkedhet, melynek keretein belül ápoló, gyógytor-
nász, dietetikus és egészségügyi szervezõ szakos hallgatóknak nyílik
lehetõsége egyhónapos tanulmányútra Frankfurtban. A pályázathoz
kapcsolódóan a Kari Külügyi Iroda szervezésében került sor a pályá-
zat 2012. február 21-ei Információs Napjára, melyen az érdeklõdõk
minden hasznos információhoz hozzájuthattak a pályázattal kapcso-
latosan, és az elmúlt évek pályázati nyerteseinek élménybeszámoló-
ját is meghallgathatták. Továbbra is várunk azonban minden pályázni
kívánót – különös tekintettel az ápoló szakos hallgatókra, hiszen
2012 szeptemberében pótpályázat kerül kiírásra. 

Német ápolók Pécsett
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karára a frankfurti szék-
helyû AGAPLESION kórházszövetségtõl érkezett 2012. április 15–18-ig
egy 20 fõs delegáció, melynek tagjai vezetõ pozíciót töltenek be az ápo-
lásvezetés területén. Vendégeink szakmai elõadásokat hallhattak többek
közt a magyar egészségügyi ellátórendszer felépítésérõl, a magyarorszá-
gi ápoló képzésrõl és továbbképzésrõl, valamint a multikulturális kommu-
nikációról az egészségügyben. Az elméleti elõadások mellett klinikaláto-
gatásokra, szakmai tapasztalatcserére is sor került a magyar ápolókkal,
sõt egy interdiszciplináris kerekasztal beszélgetésen is részt vehettek a
vendégek a gyakorlatban tevékenykedõ magyar ápolókkal, melynek során
megvitatták az ápolói szakma XXI. századi kihívásait.

Német ápolók továbbképzése Frankfurtban 
Elsõ alkalommal kerül sor magyar továbbképzési program alapján német
ápolók továbbképzésére Németországban. A PTE Egészségtudományi Kar
közremûködésével indul szakápoló továbbképzés 2012. õsztõl a frankfur-
ti Diakonissza Klinikákon. A német városban szeptembertõl húsz ápoló
kezdheti meg szakápolói továbbképzését és négy szemeszter alatt tehet
szert a sürgõsségi betegellátásban a korábbinál mélyebb elméleti és gya-
korlati ismeretekre. A PTE ETK oktatói a képzés kidolgozását és az elmé-
leti oktatást vállalták, a klinikák feladatai közé a gyakorlati foglalkozások
megszervezése és az infrastruktúra biztosítása tartozik.
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A TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0061 projekt
zár rendezvényét és könyvbemutatóját
2012. március 30-án a Danubius Hotel Gel-
lértben tartották meg. Rendszeres olvasóink
korábban már értesülhettek arról, hogy ka-
runk két TÁMOP-4.1.2-08/1/A tananyagfe-
jlesztési projektet valósított meg 2010. áp-
rilis óta, melyek közül a TÁMOP-4.1.2-
08/1/A-2009-0061 azonosítószámú „Inter-
diszciplináris (élet-, társadalom- és jogtudo-
mányi ismeretköröket integráló) ápolástan,
valamint elsõsegélynyújtás és egészségügyi
menedzsment többnyelvû elektronikus tan-
anyagfejlesztés az Ápolás- és betegellátás
alapszak hallgatói részére” címû projekt
szakmai megvalósítása 2012 márciusában
zárult. 

Ehhez kapcsolódóan 2012. március 30-án
megtartották a projekt zárórendezvényét és
a projektben elkészült tankönyvek ünnepé-
lyes könyvbemutatóját. A Budapesten tar-
tott rendezvényeken a tankönyvek szerzõi,
lektorai, a tananyagfejlesztõ munkacsoport-
ok tagjai, a szakmai és szakmapolitikai élet
képviselõi valamint karunk több hallgatója
is részt vett. A rendezvények és a projekt
eredményei iránti nagy érdeklõdést mi sem
mutatja jobban, mint az a tény, hogy a ren-
dezvényen 100 fõ megjelent. A záróren-
dezvényen dr. Betlehem József, karunk dé-
kánja, dr. Oláh András, karunk általános és
stratégiai dékánhelyettese, prof. dr. Boncz
Imre, karunk kapcsolati dékánhelyettese, dr.
Lampek Kinga, projektmenedzser és

Farkasvölgyi Frigyesné, a Medicina Könyvki-
adó Zrt. vezérigazgatója, elõadásait hallgat-
hatták meg a résztvevõk. 

A délutáni könyvbemutatón a projektben
elkészült tankönyvekrõl hallhattak érdekes-
ségeket a meghívottak. A projekt során öt
tankönyv készült el: dr. Oláh András (szerk.)
„Az Ápolástudomány tankönyve” (magyar és
angol nyelven), dr. Betlehem József (szerk.)
„Elsõ teendõk sürgõs esetekben – elsõse-
gélynyújtás” (magyar és angol nyelven), dr.
Boncz Imre (szerk.) „Egészségügyi finanszíro-
zási, menedzsment és minõségbiztosítási
alapismeretek”. A tankönyvek Közremûködõ
Szervezet (ESZA) által történõ ellenõrzése
után a www.tankonyvtar.hu-n mindenki által
ingyenesen elérhetõek lesznek. 

2012 márciusában elindult a nagy sikerû
Egészség-Akadémia eladássorozatunk 5.
évadja. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre
több az elõadásokat rendszeresen látogató
vendégek száma, továbbá az elõadások vé-
gén a közönség egyre aktívabb, egyre több
kérdést tesznek fel vendégeink, amibõl na-
gyon jó hangulatú beszélgetések alakulnak.
2012. március 5-én, az elõadássorozat 25.
elõadását prof. dr. Tóth Kálmán tartotta,
Kardiovaszkuláris betegségek megelõzésé-
nek és gyógyításának modern szemlélete
címmel. Az érdekfeszítõ elõadáson képet
kaphattunk a kardiovaszkuláris betegségek-
rõl, az elõadó kitért a klasszikus és új rizikó-
faktorokra, részletesen tárgyalta a kardio-
vaszkuláris prevenció és terápia stratégiáit,
bemutatta a kapcsolódó legújabb kutatások
eredményeit. 

2012. április 2-án prof. dr. Zámbó Katalin:
Izotópokkal a daganatok nyomában elõ-
adását hallgathattuk meg. Az igen látvá-
nyos elõadáson az elõadó részletesen be-
mutatta a mai modern képalkotó techni-
kákat, a különbözõ vizsgálati- és a terápi-
ás módszereket, és ezek jelentõségét a
gyógyításban.

A soron következõ elõadást 2012. május
14-én prof. dr. Korinek László: Nemi szere-
pek és a bûnözés címmel tartja. 

A 2012. áprilisi és májusi elõadás a
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 „Tudomá-
nyos képzés mûhelyeinek támogatása a
Pécsi Tudományegyetemen” címû projekt
keretében került/kerül megrendezésre.

Az elõadásokról TV felvétel is készül az
UNIV Televízió jóvoltából, így a Nyitott
Egyetem mûsorán egy késõbbi idõpontban,
illetve a honlapjukon is megtekinthetõ.

Kérjük, látogassanak el az „Egészség-
Akadémia program” honlapunkra is
(http://www.etk.pte.hu/menu/309/296),
ahol nyomon követhetik az aktuális elõ-
adások idõpontjait, továbbá megtekinthe-
tik a korábbi évek elõadásait is.

Amennyiben szívesen kapna meghívót az
elõadásokra, az alábbi telefonszámon vagy
e-mail címen szíveskedjék jelezni Kóczán Ka-
talin Mária, ETK InnoPont menedzsernél: 
72/251-146, 
katalin.maria.koczan@etk.pte.hu.

Elektronikus tananyagfejlesztés

Elindult az ötödik évad
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Április 16–18. között rendezték meg a Zalaegerszegi Fõiskolások
Fesztiválja a PTE ETK ZKK HÖK, a BGF ZKK HÖK és a NYME BME meg-
szervezésében. A változatos programok mind a szakmai érdeklõdõk,
mind a bulizni vágyók igényeit kielégítették.

Egy kis ráhangolódással indult a programsorozat április 16-án a Za-
laegerszegi Termálfürdõben. Az intézmények hallgatói kedvezményes
áron pancsolhattak és ismerkedhettek kedvükre. Ez a program újítás
volt az elmúlt évek rendezvényeihez képest és osztatlan sikert ara-
tott! Ezután a BGF épületében ingyenes Stand Up Comedy követke-
zett Hadházi Lászlóval és Felméri Péterrel, melyet egy kellemes kok-
télozás koronázott meg. Miután mindenki könnyesre nevette magát,
kezdõdhetett az este; buli a Club Angelsben csocso versennyel és ital-
akciókkal. A mûvelõdni vágyók napközben a BGF Karriernapján vehet-
tek részt.

Másnap folytathattuk, amit elkezdtünk, a PTE udvarán fõzõverseny
várta a résztvevõket és a bámészkodókat. Élõ csocso, szumó és az el-
maradhatatlan rodeó bika szórakoztatta a társaságot, volt borkósto-
ló a Szeremley Pincészet jóvoltából, pálinkakóstoló, blues koncert, és

az iskolánk hallgatóiból verbuválódott zenekar punk rock koncertje.
A fõzõcsapatokat összemérték tudásukat a zsûri elõtt, majd ered-
ményhirdetés következett az elõzõleg megszervezett sportverseny
díjazásával egybekötve. Este jött a fénypont, Kocsmazaj, Ganxta
Zolee és a Kartel, valamint a Delta zenekar estje a VMK-ban.

A záró napon a BGF udvarán volt fõzõverseny a hallgatóknak, foci-
kupa, futóverseny, sörsátor és sok más mókás dolog. A PTE ETK szer-
vezte meg a szakmai napot, gyógytornász és egészségügyi szervezõ
szak hallgatói részére. Az elõadásokon nem csak hallgatók, hanem
végzett gyógytornászok is érkeztek, így bátran mondhatjuk, hogy
színvonalasra sikeredetett. Az egészségügyi szervezõk elõadásaira
szintén sok kíváncsi fül figyelt.

A rendhagyó programsorozat idén nagyobb volumenû volt a meg-
szokottnál, reméljük sikerül megtartani ezt a szintet a hallgatót szá-
mára. Köszönjük mindenkinek a támogatást, részvételt, jövõre újra
izgalmas programokkal várunk minden kedves érdeklõdõt!

Berki Nóra

A PTE Egészségtudományi Kar tavaszi Oklevélátadó Ünnepségét
2012. március 26-án 11 órakor rendezték meg a Közgazdaságtudo-
mányi Kar dr. Halassy-Nagy József Aulájában.

Az ünnepség elnökségét dr. Betlehem József egyetemi docens, ka-
runk dékánja, dr. Oláh András egyetemi docens, általános és stra-
tégiai dékánhelyettes, prof. dr. Figler Mária tudományos és minõ-
ségügyi dékánhelyettes, prof. dr. Bogner Péter a Diagnosztikai
Képalkotó Tanszék tanszékvezetõ-helyettes, prof. dr. Vattay Péter
Egészségügyi Szervezõ Tanszék tanszékvezetõ, Éliás Zsuzsanna
fõiskolai docens, Szociális Munka Tanszék tanszékvezetõ, vala-
mint Kühn Petra karunk Hallgatói Önkormányzatának elnöke al-
kották.

Az avatáson 36 végzõs hallgató nevében az oklevél átadás iránti ké-
relmet Hanzel Adrienn népegészségügyi MSc-s hallgató terjesztette
elõ. Az ünnepség levezetõ elnökeként dr. Oláh András kérte fel a vég-
zõsöket a fogadalomtételre. Az eskütételt követõen dékán úr kéz-
adással ápolóvá, csecsemõ és gyermeknevelõ-gondozóvá, egészség-
turizmus szervezõvé, gyógytornász-fizioterapeutává, okleveles nép-
egészségügyi szakemberré, okleveles ápolóvá, orvosi laboratóriumi
és képalkotó diagnosztikai analitikussá, szociális munkássá avatta a
jelölteket.

A dékáni beszédet követõen Csatári Mónika rekreációszervezés és
egészségfejlesztés szakos hallgatónk Veronica Shoffstall – Útravaló
címû szavalatát hallgattuk meg, végül a Szózattal zárult az oklevél-
átadó ünnepség. Gratulálunk valamennyi friss diplomásunknak!

Fõiskolás Fesztivál Zalaegerszegen

Tavaszi Oklevélátadó Ünnepség 
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Hagyományteremtõ szándékkal került meg-
rendezésre a rekreációszervezõ és egészség-
fejlesztõ szakos hallgatók szakmai napja
2012. március 24-én. Dr. Betlehem József dé-
kán úr és prof. dr. Boncz Imre intézetigazgató
úr köszöntötte a megjelenteket és örömüket
fejezték ki a program életre keltése miatt. 

A nap elsõ részében meghívott szakemberek
tartották meg kiváló elõadásukat, melyet a
hallgatóság nagy figyelemmel követett. Elsõ-
ként dr. Szabó Géza tanszékvezetõ egyetemi
docens az egészségturizmus dél-dunántúli
régiós helyzetét vázolta fel. Majd Vermesi
Andrea (volt hallgatónk) az International
Wellness Institute cégvezetõje foglalta össze
a hazai wellness és spa szolgáltatások jelen-
legi állapotát. Végül dr. Koltai Mária pszichiá-
tertõl hallgathattunk érdekfeszítõ elõadást a
párkapcsolatról és azok mûvészi megjelení-
tési formáiról. Az elõadásokat dr. Lampek
Kinga, tanszékvezetõ moderálta.

Az ebédet követõen – melyet a HÖK támogatá-
sának köszönhettünk – végzett hallgatóink kö-
zül mutatták be néhányan kutatásuk eredmé-
nyeit, a jelenlegi diákok nagy örömére, dr. Bar-
csi Tamás vezetésével.

A következõkben dr. Tigyiné dr. Pusztafalvi
Henriette moderálta a programot, ahol az
Egészségfejlesztõ Mûhely mutatkozott be,
azaz aktív hallgatóink adtak elõ új módszere-
ket, eszközöket, játékokat, melyet az egész-
ségfejlesztés gyakorlatában hatékonyan tud-
nak alkalmazni. Több projekt is bemutatásra
került, melyet szakértõk értékeltek dr.
Szabóné Bárdos Csilla a PTE Babits Gimnázi-
um igazgató helyettese és Fischerné Virág
Éva egészségfejlesztõ szakember. Tanácsaik-
kal és biztató szavaikkal, ötleteikkel látták el
a hallgatókat, majd együttes részvételre kér-
ték fel õket, hogy a további közös munkában
lehetõleg minél többen vegyenek részt. 

A nap már kötetlenebb formában folytató-
dott, azaz bemutatkoztak az évfolyamok,

ahol sok értékes produkciót élvezhettünk,
mint például Németh Anita mazsorett elõ-
adását. Ezután Újvári Viktória és a másod-
éves hallgatók egy csoportjának Zumba be-
mutatójának örülhettünk. Fazekas Zsófi he-
gedûszólójával bûvölte el az érdeklõdõket. A
hangulatot fokozva következett a borkóstoló
pécsi termelésû borokból, dr. Laczkó Tamás
közremûködésével.

A nap meglepetés zenei produkcióval zá-
rult, ahol Havasdi József tanár úr néhány iro-
nikus hangvételû dal elõadásával tette emlé-
kezetessé az estét. A résztvevõk a nap végén
már a következõ Szaknapot tervezgették. Le-
gyen így! Töltsünk jövõre ugyanígy, ugyanitt
együtt egy szép, és érdekes napot!

Az Egészségfejlesztési 
és Népegészségtani Tanszék munkatársai

A Szakmai nap rendezvény a Pécsi Tudomány-
egyetem Alapítvány támogatásával jött létre.

Rekreációszervezõk és egészségfejlesztõk
elsõ szakmai napja
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A PTE ETK ZKK és a ZALAVÍZ ZRt. az idén
együtt ünnepelte a víz világnapját. 2012.
március 21-én huszadik alkalommal ünne-
pelték világszerte a Víz Világnapját. Ha az
egész világ összefogna, együtt lépne fel a ví-
zért és a víz ellen, az tenné igazi ünneppé az
ünnepet. Erre valószínûleg még sokáig várni
kell, de az összefogást elkezdeni minden-
képpen érdemes. Szép példa erre a PTE ETK
ZKK és a ZALAVÍZ ZRT. erre irányuló együtt-
mûködése.

A ZALAVÍZ ZRt. 10 éve hirdet versenyt mely-
re, az óvodásoktól az érettségizõkig egyéni-
leg és csoportokban lehet jelentkezni min-
den mûvészeti ágban víz témájú alkotások-
kal. Az idén közel 400 pályázat érkezett, ami-
bõl 30-at díjaztak. A díjkiosztó ünnepségre
2012. március 21-én 10 órakor a kar Zala-
egerszegi Képzési Központ „A” épületében
került sor – abban a nagyelõadóban, ahol
máskor tudományos elõadások hangzanak
el, most óvodások énekével, kisiskolások ze-
nésverses mûsorával, hittanos csoport bábjá-
tékával színesített vidámság uralkodott. A dí-
jakat Nagy András jelenlegi, és Bein György
nyugalmazott vezérigazgató valamint
Mányoki Attila hosszútávúszó adták át. A
nyertes pályamunkák egy napig a képzési
központ aulájában voltak láthatóak, majd át-
szállították a VÍZMÛ üzemcsarnokába.

A konferenciát 13 órakor dr. Csidei Irén, a
PTE ETK ZKK igazgatója nyitotta meg, majd
Nagy András, a ZALAVÍZ ZRT. vezérigazgató-
ja és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jo-
gú Város alpolgármestere köszöntötte a kon-
ferencia résztvevõit. Nagy Dóra, végzõs
egészségügyi szervezõ szakos hallgató trom-
bitaszóval szórakoztatta a közönséget, Né-
meth Zsófia, végzõs gyógytornász hallgató
népdalokat énekelt a vízrõl, Kramarics Judit,
II. éves egészségügyi szervezõ hallgató Nagy
László: Balatonparton címû versét szavalta. 

Elsõként Deme Dávid, evangélikus lelkész
tartott elõadást a víz bibliai vonatkozásairól
„Az élet forrása” címmel. Ezután dr.
Gasztonyi Beáta, a Zala Megyei Kórház bel-
gyógyász osztályvezetõ fõorvosa a víz életta-
ni szerepérõl, dr. Bagdi Magdolna, a
zalakarosi Gránit Gyógyfürdõ reumatológus
szakorvosa a víznek a gyógyászatban történõ

hasznosításáról beszélt. Bödör Alexandra, aki
a Zalaegerszegi Képzési Központban ez év
februárjában fejezte be tanulmányait és szer-
zett BSc oklevelet, a zalai gyógyfürdõk
egészségturizmusban betöltött szerepét
vizsgálta szakdolgozatában, megosztotta
vizsgálati eredményeit a konferencia résztve-
võivel. 

Ezután Bencze Ágnes, a ZALAVÍZ ZRt. labora-
tóriumának bakteriológiai és biológiai csoport-
vezetõje „Csapvíz – Élelmiszer – Biztonság” cím-
mel tartotta meg elõadását. Betekintést nyer-
hettünk a biztonságos ivóvíz biztosításának ku-
lisszatitkaiba. Nádor István, a Nyugat-Dunántúli
Vízügyi Igazgatóság igazgatója „Vízvédelem és
vizek elleni védelem” címmel tartott lenyûgözõ
elõadást. Beszélt az Igazgatóság sokrétû mun-
kájáról, a vízért való és a víz elleni küzdelemrõl. 

A szünet után László Endre, II. éves egész-
ségügyi szervezõ hallgató elõadása követke-
zett a vizek minõségbiztosításáról.  Nagy si-

kert aratott Delacasse László, a ZALAVÍZ ZRt.
szennyvízágazat vezetõjének elõadása a bio-
gáz elõállításáról. Felvázolta elõttünk az
ökováros jövõképét, ahol az autóbuszok
szennyvízbõl elõállított, környezetkímélõ,
olcsó üzemanyaggal közlekednek majd. 

A víz a közlekedésben és a sportolásban is
fontos szerepet játszik. Mányoki Attila vízi-
maratonista „Megúsztam” címû elõadásában
a sportolásra igénybe vett vizek tisztaságá-
nak fontosságára hívta fel a figyelmet.  A kon-
ferencia zárásaként a Nyugat-Dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság tevékenységét bemutató fil-
met tekintettük meg. 

Bízunk abban, hogy tehettünk valamit
együtt a VÍZ Ügyéért! Kelt Zalaegerszegen,
2012. március 21-én, a tavaszi nap-éj egyen-
lõség idején, a csillagászati tavasz elsõ nap-
ján, a VÍZ VILÁGNAPJÁN.

Dr. Turcsányi Katalin 

„Azért a víz az úr!”
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A továbbképzési idõszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdol-
gozónak e rendelet szerinti kötelezõ szakmacsoportos elméleti,
szabadon választható elméleti, és gyakorlati továbbképzési for-
mákban kell részt vennie. A továbbképzési idõszak alatt a szak-
képesítésének (szakképesítéseinek) megfelelõ szakmacsopor-
tonként összesen 150 pontot kell teljesíteni. Legalább 30 pontot
kötelezõ szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam teljesítésé-
vel kell megszerezni. Melléklet szerint 17 szakmacsoportot külö-
nítenek el. Az egészségügyért felelõs miniszter a SZK, GYEMSZI,
MESZK javaslatára legalább ötévenként meghatározza a kötelezõ
szakmacsoportos továbbképzési tanfolyamok szakmai tartalmát,
majd azt a minisztérium honlapján a jövõben folyamatosan hoz-
záférhetõvé teszi. A kötelezõ szakmacsoportos továbbképzés
legalább 15 óra idõtartamban tudásszint felmérõ teszttel, mely
reklám, vagy üzleti érdeket szolgáló programelemet nem tartal-
mazhat! Fontos új eleme, egészségügyi fõiskolai végzettséggel,
illetve mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel szerve-
zésére kizárólag a felsõoktatási intézmények orvos- és egészség-
tudományi karai jogosultak, és a kötelezõ tanfolyam mindenki-
nek INGYENES!

A szabadon választható elméleti továbbképzés az a minõsített
elméleti továbbképzési tanfolyam, mely lehet a munkahelyen be-
lül szervezett rendszeres továbbképzés, a szakmai célú tanul-
mányút, az adott szakterületen végzett tudományos tevékeny-
ség, és az adott szakképesítésnek megfelelõ szakmai vizsga
(GYEMSZI) jellemzõ írásbeli feladatsorának legalább 75%-os
eredménnyel történõ megoldása. Gyakorlati továbbképzés része-
ként hazai, vagy külföldi foglalkoztatónál megfelelõ munkakör-
ben kell eltöltenie, egy év gyakorlati idõ értéke 20 pont, egy év-
nél rövidebb gyakorlati idõ is figyelembe vehetõ, legalább két
egymást követõ hónapon át végzett egészségügyi tevékenységet
– kéthavonként 3 pont. Részmunkaidõben történõ foglalkozta-
tás esetén a pontszám a teljes munkaidõhöz mérten, idõarányo-
san kerül beszámításra. Gyakorlati továbbképzés azok számára,
akik a szükséges 60 pontot nem szerezték meg, a gyakorlati rész
teljesítését 1–3 hónapig tartó, felügyelet mellett végzett kiegé-
szítõ gyakorlati továbbképzéssel pótolhatják. Az így teljesített
gyakorlati idõ értéke havonta 20 pont. A felügyeletet ellátó sze-

mély e tevékenységéért havonta 5 szabadon választható elméle-
ti továbbképzési pontra jogosult.

MESZK ellenõrzi, értékeli a lefolytatott képzési programok mi-
nõségét. A pontok nyilvántartását a GYEMSZI végzi. Fontos tud-
ni, hogy a rendelet 2012. január 1-jén lépett hatályba, a hatály-
balépését megelõzõen pontértékeléssel ellátott, teljesített tan-
folyamok pontértéke e rendelet szerinti kötelezõ szakmacsopor-
tos továbbképzés keretében megszerzett pontként kerül beszá-
mításra. A hatálybalépéskor 3 év vagy annál kevesebb idõ van
hátra összesen 100 pont teljesítését kell igazolnia. 

A tájékoztatón elhangzott, hogy a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központja, mint a
térség meghatározó egészségtudományi képzõ intézménye, mû-
ködési területének meghatározó egészségügyi szolgáltatóival szé-
lesíteni kívánja az együttmûködést. Az Egészségtudományi Kar
felsõfokú képzések és továbbképzések mellett 2008 óta középfo-
kú iskolai rendszerû és iskolai rendszeren kívüli egészségügyi és
szociális szakképzéseket is folytat, valamint a továbbképzéseket
is szervez. Mint ismeretes, az egészségügyi szakdolgozók tovább-
képzéseinek szabályairól szóló kormányrendelet a kötelezõ szak-
macsoportos továbbképzések esetében az egészségügyi felsõok-
tatási intézmények számára biztosítja a szakmacsoportos tovább-
képzések megvalósításának lehetõségét. A Pécsi Tudományegye-
tem Egészségtudományi Kara élve ezen jogszabály adta lehetõség-
gel, 2012-tõl a térségben mûködõ egészségügyi ellátó intézmé-
nyekkel együttmûködve megkezdi a továbbképzések szervezését.

Az együttmûködés megvalósítása érdekében tartott tájékozta-
tó és egyeztetõ tárgyaláson Vas megye egészségügyi szolgáltatói
a megye ÁNZSZ vezetése, valamint a Petz Aladár gyõri kórház
ápolási igazgatója is részt vett. A találkozó célja volt a naprakész
tájékoztatáson túl a továbbképzési ciklus megtervezéséhez az
igény és szándék megismerése és felmérése.

Prof. Dr. Horváth Boldizsár

Továbbképzésben 
a szakdolgozók

2012. február 27-én Szombathelyi Képzési Központban a szakdolgozók továbbképzésérõl tartottak tájékoztatót. 
A meghívottak széles körét és az érdeklõdés mértékét jól tükrözi, a csaknem ötven megjelent résztvevõ. 

A tájékozató bevezetõjében dr. Betlehem József dékán úr részletesen ismertette az új jogszabályt 
a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendeletet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályait, 

melynek lényeges elemei:
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A minõségi oktatás és a tudományos kutatómunka feltételeinek biztosítása, valamint az oktatói állomány felsõoktatási minõségi elvárásoknak
való megfeleltetése érdekében karunk évek óta következetes és szisztematikus humánpolitikai fejlesztési koncepciót folytat. Ennek a tudatos
fejlesztõ munkának köszönhetõen az elmúlt évben számos, országosan és nemzetközileg is elismert, PhD fokozattal és/vagy habilitációval
rendelkezõ oktató kezdte meg munkáját karunkon. E mellett számos kari oktató szerzett ebben az idõszakban tudományos fokozatot. A
riportsorozattal ezen oktatók munkáját, karon kívüli életét szeretnék megismertetni, bemutatni az olvasóknak.

Karamánné dr. Pakai Annamária egész életében
ápoló szeretett volna lenni. Leginkább arra
büszke, hogy õ a nyugaton olyannyira elterjedt
gyakorlat szerint diplomával rendelkezõ ápoló
lett, aki ráadásul a fiatal nemzedékek egymás-
utánját terelgeti az egészségügyi pályán. A Pé-
csi Tudományegyetem Egészségtudományi Ka-
rának adjunktusa, akit a család és a hivatás is
Zalaegerszegre köt. Két gyermek édesanyja,
egy nõ akinek a hivatása a hobbija is egyben.
Vele beszélgettem életrõl, karrierrõl és a jövõ-
rõl.

Pakai Annamária 1999-ben a férje révén ke-
rült Zalaegerszegre, ahol az akkor éppen meg-
hirdetett gyakornoki állást el is nyerte az ETK
helyi intézményében. A ranglétrán haladva ta-
nársegéd, majd pedig adjunktus lett a karon.
Mára az Ápolás- és Betegellátási Intézet Ápolás-
tudományi Tanszékének megbecsült oktatója,
aki azóta a tudományos pályán is sikereket ért
el, hiszen Ph.D. fokozatot szerzett. Fõ tantár-
gyai a kutatásmódszertan, anatómia és koráb-
ban, amíg Zalaegerszegen volt ápolói képzés
szakmai tantárgyak oktatásában is részt vett.
Jelenleg Szombathelyen és Pécsen is oktat MSc
és BSc szakokon. 

Bár a családi háttér nem predesztinálta ezt
az életutat, Pakai Annamária mégis ezt válasz-
totta és a laboráns édesanya, valamint a raktár-
vezetõ édesapa lányából valódi értelmiségi lett,
aki tenni akart, olyan munkát szeretett volna,
ahol segíthet másokon. 

– Érettségi elõtt az akkori osztályfõnököm beszélt
arról, hogy tõlünk nyugatra már diplomás ápolók is
dolgoznak az egészségügyben. Egyébként teljesen
magától értetõdõ volt az, hogy én ezt a pályát vá-
lasszam, bár nem egészen úgy alakult az életem,
ahogy én azt akkoriban gondoltam, de kicsi korom-
tól tudatosan készültem az ápolói hivatásra. Világ
életemben szociálisan érzékeny voltam, én segíteni
szerettem volna másokon és azt gondoltam nincs is
jobb terep erre, mint az egészségügy, azon belül pe-
dig az ápolói terület. Számomra természetes volt,
hogy nekem segítenem kell az embereken, így ez a

szakma kézenfekvõnek tûnt. Egyéb-
ként elárulhatom, hogy a nyolcvanas
években induló kórházsorozatok na-
gyot lendítettek az én pályaválasztá-
somon, hisz ezeknek a világa nagyon
magával ragadott engem. – meséli
mosolyogva Annamária a pályavá-
lasztás legszebb pillanatait. 

Ám még mindezek elõtt a céltu-
datosság egyik legfontosabb bizo-
nyítékaként egy évig dolgozott a
Szolnoki Hetényi Géza Kórház
Gyermekosztályán ápolónõként. 

– Szerettem ott dolgozni, de konk-
rét céljaim voltak és megvolt az út,
amin haladnom kellett. Mindenkép-
pen tovább szerettem volna tanulni
és a következõ évben felvételt nyer-
tem Szegedre a Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem Fõiskolai
Karára, ahol nagyon alapos és szerte-
ágazó képzést kaptam.

Fontos kérdés volt Annamária
életében is, hogy ha ennyire az or-
vostudomány és egészségtudomány az, amit
választott, akkor miért nem lett belõle orvos.
Ezen a kérdésen csak mosolyog, de egyenes vá-
laszt ad: Persze megfordult a fejemben, de úgy
érzem az ápolói munka számomra a hivatás és
ez esetben mindegy is, hogy tanítom, vagy pe-
dig konkrétan csinálom. A fõiskolán egyébként
meg sem fordult a fejemben, hogy én majd egy-
szer oktató leszek. 

Az oktatáson kívül pedig mára a legfonto-
sabb területe a kutatásmódszertan lett. Jelen-
leg is tanul és fejleszti magát, mert nincs meg-
állás és mindig újabb és újabb célok kerülnek
elé. Az egyetem 2019-re tûzte ki a habilitációt
feladatul. A mostani nyár arról fog szólni, hogy
lelkileg felkészülök erre és nagyjából átgondo-
lom, hogy mivel is kellene ezt teljesítenem. Így
újabb kutatási területek kerülnek majd a látó-
mezõmbe és persze az eddigieket is folytat-

nom kell. – A PhD-vel és a doktori cím megszer-
zésével ugyan a legnagyobb álmai már teljesül-
tek Annamáriának, de a szakmai karrierjében
még bõven vannak elérendõ célok. Szabadide-
jében is dolgozik saját bevallása szerint, de so-
kat kirándul családjával, nagyon szereti a szín-
házat, sokat olvas  és persze a rengeteg elfog-
laltság mellett azért mindig szakít idõt, arra,
hogy feltöltõdhessen a természetben. Végeze-
tül Annamária üzen tanítványainak kedvenc
musical-e szövegével: 

„Távol innen színarany minden.
Csillagok hívnak, és messze ûz a szenvedély. 
Harc az élet, gyõz, aki téved, 
de bátran járja az útvesztõt.
Nosza, indulj csak el, 
hiszen rajtad a jel, 
s így nem riaszt téged el, száz veszély!”

(Lévay-Kunze: Mozart)

Egy vérbeli ápoló
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Ha röviden kellene összefoglalni, miben külön-
leges, miben különbözik a sürgõsségi a hagyo-
mányos betegellátástól?

A sürgõsségi betegellátás általában az élet-
veszélyes, kritikus helyzetekkel foglalko-
zik. Ezért nemcsak gondolkodni kell, de
gyorsan cselekedni is. Tehát gyorsan cselek-
szünk, közben gondolkodunk, de hallgat-
nunk kell a megérzéseinkre is. Nem szabad
elfelejteni, hogy ha gyorsak is vagyunk, ez
nem jelenti azt, hogy kapkodnánk. A sür-
gõsségi betegellátást úgy kell elképzelni,
mint egy tortát. Nemcsak egy szeletet, egy
szakterületet veszel ki, hanem pont a köze-
pébõl, ahol mindenbe bele kell kóstolnod
kicsit. 

A tanítási tapasztalattal a hátad mögött, mi
a véleményed, kibõl lesz jó sürgõsségis? 

Két féle ember létezik, ezt bárki könnyen
megtapasztalhatja. Az egyik féle embertípus
az, aki ha az utcán rosszul lesz valaki, rög-
tön odaszalad segíteni. A másik féle ember
meg inkább elszalad, vagy úgy tesz, mintha
nem látna semmit. Persze aki pusztán segí-
tõkész és tenni is akar, azért még nem lesz
jó sürgõsségi ellátó, és a legtöbb félreértés
ebbõl szokott születni. A képzésben jellegé-
nél fogva nagy a lemorzsolódás aránya, igaz
a kemény mag marad meg. Mi igyekszünk

minél hamarabb szembesíteni a diákot az-
zal, hogy nem elég bírni a vér látványát, de
nem is elég kizárólag jól tanulni. Sokkal in-
kább kell helyesen gondolkodni.

Ez azért nem hangzik úgy, mint egy speciális
készség.

Speciális készség nincs is: aki elszántan men-
tõtiszt akar lenni, mentõtiszt is lesz belõle.
Ha valaki tudatosan építi a karrierjét, már lát-
ja, hogy ez a szakma nem túl családbarát,
nem stresszmentes, nagy a felelõsség és nagy
áldozatokat kell meghozni, hiszen a környe-
zet és feltételek folyamatosan változnak. Ezt
jól érzékelteti, hogy a mentõszolgálat dolgo-
zói azt mondják, aki egy évnél többet lehúz,
az marad is a szakmában. 

Nem egyedi, de azért nem is gyakorlat
még, hogy az oktató saját honlapot szerkesz-
szen a diákjainak. Bár nem teljesen idegen
tõled: ügyeleti bázist már akkor készítettél,
amikor épp csak elterjedõben volt az intéz-
ményi internethasználat.

Kis szójátékkal oxyologika a honlapom cí-
me, ezzel is a szakterületünk és a logikus
gondolkodás összefonódását kívánom sugall-
ni. De folyamatban van egy azonos címû
könyv is, amivel módszertanilag próbálom a
hallgatókat segíteni. És a tudomány is köny-
nyebben sajátítható el, ha „cukros”. 

Mi a filozófiád tanítás közben?
Ez egy gyakorlatias szakma elsõsorban, ahol
az elmélettel szorosan összhangban kell mû-
ködni. De munka közben meg kell hozni egy
döntést, illetve azt a folyamatot kell elsajátí-
tani, hogyan hozzuk meg helyesen a megfe-
lelõ döntést, akár minden protokoll hiányá-
ban. Nem lehet mindig sablonokban gondol-
kodni, vannak esetek, amikor mérlegelni kell
a környezeti és emberi változókat is, és ha
szükséges, akkor el kell térni az elõírt lépé-
sektõl.  A protokoll könnyít a dolgunkon, de
szükséges olykor felülvizsgálni. Hiszen min-
den eset más, fõleg igaz ez sürgõsségin.

Mi a különbség például a budapesti és pécsi
mentõtiszti munka között? 

Bizonyos szempontból a budapestiek, bizo-
nyos szempontból a pécsiek vannak elõny-
ben. Az esetek nem oszlanak arányosan, nyil-
ván a fõvárosban az esetszám magasabb, de
vidéken több idõt lehet eltölteni a beteggel.
Azt biztosan állíthatom, hogy a pécsi képzés
most az egyik legerõsebb az országban. En-
nek szellemében folyik a tantárgyi háló átala-
kítása, amire ráadásul megvan az intézményi
nyitottság és támogatás is. Különösen erõsek
vagyunk a hallgatók látókörének kiszélesíté-
sében, és annak a szellemnek az átadásában,
hogy mindig a beteg az elsõ.

„Nem szabad mindig sablonokban gondolkodni”
Ezt vallja dr. Radnai Balázs, a PTE Egészségtudományi Kar Sürgõs-
ségi Ellátási Tanszékének adjunktusa, tanszékvezetõ helyettese.
Hogy valóban így is gondolja, arra eddigi életpályája a legjobb bi-
zonyíték. A Semmelweis Egyetemen 1998-ban diplomázó Radnai
az oklevél átvételekor már egy éve „az elsõ vonalban teljesít szol-
gálatot”: mentõtisztként. Az elsõk között jelentkezik az újraala-
kuló PhD-képzésbe, miközben „tanulás mellett végig kocsiztam”,
árulja el a fiatal oktató. Aki nem elégszik meg a kihívásokkal,
mintegy harmadik fõállásként a fõvárosi MÁV Kórház Sürgõsségi
osztályán dolgozik, és szerez életre szóló és meghatározó tapasz-
talatokat a két terület, vagyis a helyszíni és a kórházi sürgõsségi
ellátás összekapcsolásának szükségességérõl. 2005-ben oxyológia
szakvizsgát tesz, 2009-ben már a Semmelweis katedráján oktatja
a leendõ mentõtiszteket, 2010-ben a Budapesti Corvinus Egyete-
men orvos-közgazdász képesítést szerez, és még ugyanez év  de-
cemberében igent mond a dékáni hívásra, és átigazol a Pécsi Tu-
dományegyetem Egészségtudományi Karára. A diákokat rendha-
gyó oktatási módszerével rendre elvarázsoló, szabadidejében
módszertani könyvet, tanulmányi honlapot szerkesztõ Radnai Ba-
lázs életfilozófiája, mint mondja, másokra is hatással van. „Bár
igyekszem a munkát nem hazavinni, a lányom a nem hivatalos mentõs
az iskolában: ha valaki rosszul lesz az ebédlõben, rögtön intézkedik,
ápolja, vizet hoz neki.”
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Szociálisan érzékeny embernek tartom ma-
gam. Nem azért írom le, hogy filantróp szín-
ben tetszelegjek, hanem azért, mert vannak
dolgok, amik e miatt nagyon fájnak. Épp,
hogy sikerült túlesnem az év elején ért sok-
kon, mi szerint idén változik a cafeteria jutta-
tási rend, és kivesznek a zsebembõl évi brut-
tó 88.000 Ft-ot, mire jön egy levél, ami fel-
borzolja a kedélyállapotomat.

Rektor úr ugyanis körlevélben buzdít arra,
hogy az egyetem polgárai legyenek szolidári-
sak és támogassák lehetõségeikhez mérten a
„Klinikai Központ áldozatos, embert próbáló
munkát végzõ, kis keresetû egészségügyi
dolgozói”-t. 

Miért csak õket? Más nem dolgozik em-
bert próbálóan? Nincs más az egyetemen, aki
kis keresetû? 

Ez nem fair! Már csak azért sem, mert
2012 februárjában kiküldött rektori/gazdasá-
gi fõigazgatói tájékoztatásából az derült ki,
hogy az egyetem vezetése minden olyan kol-
légát támogatni kíván, aki az adójóváírás
megszûnése miatt rosszul jár: „Az Egyetem
vezetése tisztában van azzal is, hogy a meg-
állapított 2012. évi személyes cafeteria keret
adott esetben jelentõs forráskiesést jelent a
munkatársaknak, ezért a kis keresetû munka-
vállalók – azaz a bruttó 216.500 Ft alatt kere-
sõk – jövedelemkiesésének kompenzálására
Szolidaritási Alapot hoz létre.”. Ez számomra
azt jelenti, hogy, nem tesznek különbséget

az egyes szervezeti egységek dolgozói kö-
zött. Sajnos áprilisra kiderült, hogy ismét
csak kedélyeket lecsillapító ígéretet kaptunk.

Mi az oka annak, hogy bár a klinikákon hal-
mozódnak milliárdos veszteségek, mégis az
ott dolgozóknak jár a szolidaritás? A Szolida-
ritási Alap egyik forrását az egyetem „rész-
ben a meglévõ megtakarításának átcsoporto-
sítása” képezi. Hogy lehet szó megtakarítás-
ról egy sokmilliárdos veszteséggel bíró intéz-
ménynél? Miért van az, hogy a kiskeresetû
dolgozóknak le kell mondania a cafeteria ke-
retükrõl, miközben – sajtóhírek szerint – a
PTE rektora havi 2 millió forintos fizetésével
a hazai egyetemek legjobban fizetett rekto-
rainak egyike?

Szeretném leszögezni, hogy maximálisan
méltányolom a Klinikai Központos kollégák
erõfeszítését és tisztelem munkájukat. Azzal
is tisztában vagyok, hogy nem rajtuk múlik
az, hogy az egészségügy alulfinanszírozott
és ezért hatalmas a Klinikai Központ adós-
ságállománya. Azt is elfogadom, hogy magas
vezetõ beosztásokban, komoly felelõsségvál-
lalással nem kereshet valaki minimálbért. DE:

Az ETK 20 éves fennállása alatt idén elõ-
ször tervez negatív költségvetést. Ennek hát-
terében többek között – ahogy a költségve-
tés tervezés lépéseit én ismerem – az elmúlt
évek csökkenõ hallgatói számából fakadó
normatíva kiesés, a rezsi költségek növeke-
dése és nem utolsó sorban az egyetemi elvo-

nási rendszer karunk földrajzi tagoltságát fi-
gyelmen kívül hagyó gyakorlata áll, melyben
csak részlegesen sikerült a kar vezetõségé-
nek korrekciót elérni. Az éveken át tartó po-
zitív mérlegû kari gazdálkodásnak sajnos
nincs jutalma, a maradványainkat beolvaszt-
ják a közös kalapba, így a dolgozók cafeteria
juttatása persze zárolódik.

Miután ezzel kapcsolatos véleményemet a
Rektori Fórumon megírtam, abban a szeren-
csében volt részem, hogy rektor úr beszélge-
tésre hívott magához 2012 márciusában. El-
hangzott, hogy a cafeteria juttatásomért ko-
pogtassak a dékánom ajtaján, mert arról kari
hatáskörben döntenek. A fentiek tükrében ez
sovány vigasz, hiszen ha marad az év végén
keret a kari kasszában, akkor megkaphatom
a juttatást, de ha nem marad, akkor a rektori
vezetés mossa kezeit, tekintettel arra, hogy a
cafeteria keretrõl a karok önálló hatáskörben
döntenek.

Rektor úr megpróbált meggyõzni a cafete-
ria kerettel kapcsolatos „kényszerû„ lépés jo-
gosságáról. Nos, nem sikerült. Sõt!! Az azóta
eltelt idõben sem sikerült meggyõzõdnöm
arról, hogy a rendszer így korrekt. Különösen
a szolidaritási felhívás óta.

Mit tehetek? Írok egy különvéleményt az
Összekötõbe.

Goldbach Julianna

Cafeteria
Különvélemény

18
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KARI TANÁCS

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Betlehem József dékán:
Köszöntötte a Kari Tanács tagjait, majd elmondta, hogy a kart
mély megrendüléssel érte a hír, hogy 2012. január 5-én, hosz-
szantartó betegség után, életének 48. évében elhunyt dr.
Kriszbacher Ildikó egyetemi tanár, a kar tudományos dékán-
helyettese, az Egészségtudományi Intézet intézetigazgatója.
Dr. Kriszbacher Ildikó professzor asszony az egészségügyben,
az egészségtudományban sajnos rövidre szabott életútját
1984-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Or-
vostudományi Karának II. Belgyógyászati Klinikáján orvos ír-
nokként kezdte meg, 1986-tól ápolói, majd 1993-tól EKG asz-
szisztensi munkakört töltött be. 1993-ban a kar jogelõdjének,
az Egészségügyi Fõiskolai Kar Diplomás ápoló szakán kezdte
meg tanulmányait az egészségügyi felsõoktatásban, és lett
diplomás ápoló 1996-ban. A magasabb szinten végzett ápolói
munkáját folytatva 1998-tól ambulanciavezetõ és oktatásve-
zetõ diplomás ápolóként dolgozott. 1997-tõl kezdõdõen ha-
láláig részt vett a kar oktatómunkájában, 2001-tõl ezt a tevé-
kenységét, mint fõiskolai tanársegéd, 2003-tól fõiskolai ad-
junktusként folytatta. Ebben az évben fejezte be egyetemi ok-
leveles ápoló tanulmányait, majd kiemelkedõ tudományos
munkájának eredményeként doktori fokozatot (PhD) szerzett
2006-ban, valamint ekkor kapott egyetemi docensi kineve-
zést is. Folytatva kimagasló oktató és tudományos munkáját,
2008-ban sikeresen habilitált és 2011-ben Magyarországon el-
sõként kapta meg ápolói szakterületen az egyetemi tanári ki-
nevezést. Oktató-nevelõ-tudományos munkájával párhuza-
mosan számos feladatnak, megbízatásnak tett eleget, ezeket
maradéktalanul teljesítette. 2002-tõl a Klinikai és Ápolástudo-
mányi Intézet intézetigazgató-helyettese, 2007-tõl a kar tudo-
mányos dékánhelyettese, 2010-tõl az Egészségtudományi In-
tézet igazgatója volt. A kari Doktori Iskola munkáját törzstag-
ként és titkárként, valamint, program- és témavezetõként se-
gítette. A kar számos szakmai bizottságában mûködött köz-
re. Tevékenysége kiterjedt az egyetem egész területére is:
2010-tõl a PTE Tehetséggondozási és Tudományszervezési
csoport rektori szaktanácsadójaként látott el fontos feladato-
kat; ugyancsak 2010-tõl kezdõdõen volt a PTE K+F+I Orvos-
Egészség-tudományi munkacsoport társelnöke, 2007-tõl a
Kutatásfejlesztési Koordinációs Bizottságának tagja, 2006-tól
PTE Tudományos Bizottság tagja volt. A Pécsi Akadémiai Bi-
zottság Egészségtudományi Munkabizottságának titkára volt
2008 óta. Tagja volt számos hazai és nemzetközi tudományos
szervezetnek. Munkásságát elismerések és kitüntetések sora
kísérte. 2000-tõl Magyar Ápolási Egyesület Baranya megyei
vezetõségi tagja, 2002-tõl a Magyar Ápolástudományi Társa-
ság vezetõségi tagja, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara Baranya Megyei Területi Szervezetének elnöke volt.
Dr. Kriszbacher Ildikó professzor asszony halálával az ETK az
egészségtudomány kiváló mûvelõjét, a hallgatók elhivatott
oktatóját veszítette el.

Kérte a tanácstagokat, hogy egy perces néma csenddel, felál-
lással emlékezzenek meg dr. Kriszbacher Ildikó professzor
asszonyról. 

Majd ezt követõen kérte a napirendi pontok kiegészítésével
kapcsolatos esetleges javaslatok, észrevételek megtételét. 

A Kari Tanács a módosított napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadta.
Dékán úr javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság összeté-
telére: elnök: dr. Takács Magdolna fõiskolai docens, kari jogi
tanácsadó, tagok: dr. Kelemen János fõiskolai tanár, képzési
igazgató és Kühn Petra HÖK elnök.

A Kari Tanács a szavazatszámláló bizottság összetételére vo-
natkozó elõterjesztést a bizottság tagjainak tartózkodása
mellett elfogadta.

2. Tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar Kari Tanács tagválasztásáról. 

Dr. Figler Mária minõségügyi dékánhelyettes:
Elmondta, hogy a Kari Tanácstagok mandátuma 2011. decem-

ber 31-én lejárt. Ismertette a Kari Tanács tagválasztás eredmé-
nyét, Pécsett dr. Radnai Balázs és Járomi Melinda, Kaposváron
dr. Kelemen János és Harjánné dr. Brantmüller Éva, Szombat-
helyen dr. Horváth Boldizsár és dr. Takács Magdolna, Zalaeger-
szegen dr. Csidei Irén és dr. Schmidt Béla került megválasztás-
ra. Az oktatást segítõket Egyed Anna képviseli, dr. Ágoston
István meghívott tanácstag lett, dr. Gelencsér Erzsébet és
Marton József tagsága pedig megszûnt.

Dékán úr megköszönte a választási bizottság munkáját, gra-
tulált a megválasztott tanácstagoknak és átadta számukra a
megbízó leveleket. 

1. Személyi ügyek

Javaslat dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, dékáni tanácsadó
professzor emeritusi kinevezéséhez

Dr. Betlehem József dékán:
Elõterjesztésében elmondta, hogy dr. Sulyok Endre a kar
Egészségtudományi Intézetének egyetemi tanára, dékáni ta-
nácsadó, az MTA doktora. Általános orvosi diplomát 1965-ben
kapott a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Csecsemõ- és
gyermekbetegségek (1969), neonatológia (1985), nefrológia
(1996), hipertonia (1998) szakképesítésekkel rendelkezik. Ko-
rábbi munkahelyei a POTE Gyermekklinikája (1965-tõl), a Szü-
lészeti és Nõgyógyászati Klinikája (1976-tól osztályvezetõ fõ-
orvos), a Fejér Megyei Kórház Gyermekosztálya (1984-tõl osz-
tályvezetõ fõorvos), a Baranya Megyei Gyermekkórház illetve
a Kerpel-Fronius Ödön Gyermek és Egészségügyi Központ
(1987-tõl igazgató fõorvos) voltak. Munkásságának fõ terüle-
te az újszülöttkori adaptáció, a testösszetétel, a folyadék és
elektrolit-háztartás renális és neuroendokrin szabályozása.
Kandidátusi érdekezését 1974-ben (Az újszülöttkori hõszabá-
lyozás direkt kalorimetriás vizsgálata), akadémiai doktori érte-
kezését 1980-ban védte meg (A sav-bázis egyensúly és az
elektrolit forgalom újszülöttkori sajátosságai). Tudományos
munkássága a hazai és nemzetközi tudományos életben álta-
lánosan ismert, legfontosabb megállapításai kézikönyvi/tan-
könyvi adatokká váltak és részei a mindennapi klinikai gyakor-
latnak. Számos hazai és nemzetközi tudományos/szakmai tár-
saság tagsági illetve vezetõ tisztségét tölti és töltötte be. Szá-
mos európai ország Gyermekgyógyász Társasának tiszteletbe-
li tagja, továbbá szakfolyóiratok szerkesztõ bizottsági tagja.
Tudományos munkásságának értékrendjét szcientometriai
adatai jól demonstrálják a jelenlegi adatok alapján: közlemé-
nyeinek száma 252, Kummulatív impaktfaktora 259, idézett-
sége külföldi szakirodalomban 1366. Szakmai és közéleti
munkásságát állami, MTA, országos és helyi szakmai kitünte-
tések sora ismerte el. A kar oktató-nevelõ tevékenységében
1998 óta vesz részt, vezetésével indult meg Pécsett a védõnõ
szak munkája. Úttörõ szerepe volt az egyetemi szintû védõnõ
képzés kurrikulumának kialakításában, és az egyetemi védõ-
nõ szak munkájának beindításában, mely országosan elsõ volt
az egészségügyi felsõoktatásban. Sulyok professzor karunkon
végzett munkájának fontos részét képezi, hogy 2004–2005-
ben a kar fõigazgatói teendõit látta el, mely idõszak az ETK
egyetemi karrá történõ átalakításának periódusa volt. A gyer-
mekgyógyászat oktatásában igen aktívan vesz részt. Tevé-
kenysége meghatározó jelentõségû a Kari Doktori Iskola éle-
tében (program és témavezetõ), tagja a kar Habilitációs és
Doktori Tanácsának, Tudományos Bizottságának továbbá az
Egyetemi Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottságnak. 

Tudományos, oktatói, vezetõi, valamint nemzetközi megítélé-
se alapján javasolta dr. Sulyok Endre professzor emeritusi ki-
nevezését. 

Dr. Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhe-
lyettes:
Dr. Sulyok Endrét az egyetem nagy preztizsû professzorának
tartja, aki aktív segítõje számos tudományos munkacsoport-
nak és az EHHB munkájának. Támogatta az elõterjesztést. 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Taná-
csa titkos szavazással, 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett
elfogadta dr. Sulyok Endre professzor emeritusi kinevezését. 

Javaslat dr. Lakner László fõiskolai docens részére történõ
címzetes egyetemi docensi cím adományozására a Pécsi Tu-
dományegyetem Egészségtudományi Karán.

Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy dr. Lakner László a kar Szombathelyi Képzési
Központjának igazgatója, a Vas Megyei Markusovszy Lajos
Kórház elnök vezérigazgatója volt 2011-ig. Általános orvosi
diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1965-
ben szerezte meg, szakvizsgát társadalom orvostanból tett. A
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen egészségügyi
menedzser képesítést szerzett, közigazgatási szakvizsgával
és közbeszerzési szakképesítéssel rendelkezik. Az Egészség-
ügyi Fõiskolai Kar – karunk jogelõdje – létrehozásának, a kép-
zés elõkészítõ munkáinak vezéralakja volt. 1989-tõl kezdõdõ-
en nevéhez fûzõdik a Szombathelyi Képzési Központ kialakí-
tása, fejlesztése, melyet igazgatóként vezetett. A kar oktató-
jaként és vezetõ beosztású munkatársaként, valamint az
egészségügy különbözõ szintjein szerzett széleskörû tapasz-
talatait a hallgatók oktatásának folyamatában kiválóan hasz-
nosítja. Oktató munkáját a szakmai-tudományos igényesség,
a pedagógia tudományos szinten való gyakorlati mûvelése jel-
lemzi. Ennek folyamatában állandó innovatív szemléletben
fejleszti az általa oktatott egészségtudományi terület tan-
anyagát, érintve az egészségügyi intézményrendszer fejlõdé-
sével kapcsolatos hazai és világtendenciákat, beleértve a pre-
venció, az egészségmegõrzés és fejlesztés lehetõségeinek
sokoldalú bemutatását az oktatásban. Mindezek tükrözõd-
nek az általa készített oktatási anyagokban, publikációkban.
Mint a Markusovszy Lajos Kórház elnök vezérigazgatója ki-
emelt figyelmet fordított arra, hogy a Képzési Központja hall-
gatói a kórházi elméleti és gyakorlati képzés során a lehetõ
legoptimálisabb felkészülési lehetõséget kapjanak minden te-
rületen. Iskolateremtõ tevékenysége tette lehetõvé, hogy az
általa vezetett kórházban mûködjön a kar oktató-nevelõ mun-
kájában alapvetõ Diagnosztikai Intézet. Dr. Lakner László ve-
zetõi és oktatói munkája a kollégák és a hallgatók maximális
elismerését vívta ki. Személyében az egészségügyi felsõokta-
tásban kiváló, példamutatóan eredményes munkát végzõ ve-
zetõ munkatársát javasolja a kar a címzetes egyetemi docen-
si cím adományozására, akinek tapasztalatokban gazdag
munkájára a kar továbbra is számít.

Mindezek alapján javasolta a Kari Tanácsnak, hogy támogassa
a felterjesztést.

Dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes: 
Támogatja az elõterjesztést, melyet komplexitása miatt ne-
héz kiegészíteni, mert dr. Lakner László már a Szombathelyi
Képzési Központ kialakításában is részt vett, mely kezdetben
nagyobb volt, mint a pécsi. 

Dr. Boncz Imre kapcsolati dékánhelyettes: 
1999-tõl kezdõdõen szoros és eredményes együttmûködést
alakított ki dr. Lakner Lászlóval, messzemenõen támogatja az
elõterjesztést. 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Taná-
csa titkos szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
támogatta dr. Lakner László részére címzetes egyetemi do-
censi cím adományozását.

Javaslat prof. dr. Horváth Boldizsár fõiskolai tanár képzési
igazgatói megbízásához

Dr. Betlehem József dékán:
Tájékoztatást adott arról, hogy a Szombathelyi Képzési Köz-
pont igazgatói feladatainak ellátásával 2012. január 15-étõl
kezdõdõen a  Kari Tanács véleményének kialakításáig dr. Hor-
váth Boldizsárt bízta meg, aki a Képzési Központban 1990-tõl
vesz részt a védõnõképzésben. Nevéhez fûzõdik a szülésznõ,
a csecsemõ és kisgyermek gondozó, és nevelõ képzés elindí-
tása. Dr. Horváth Boldizsár ellátja a szombathelyi védõnõi tan-
széki csoport, továbbá a Szülésznõi Tanszék, valamint a cse-
csemõ és kisgyermek gondozó, nevelõ képzés vezetését, tag-

Jegyzõkönyv
a 2012. január 25-ei Kari Tanács ülésérõl (PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. Kari Tanácsterem)
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ja a PTE ETK Kari Tanácsának, újraválasztásra is került. A Vas
Megyei Markusovszky Kórház – Egyetemi Oktatókórház szü-
lész-nõgyógyász fõorvosa, tudományos és oktatási igazgató-
ja szoros szakmai kapcsolatot épített ki a Szombathelyi Kép-
zési Központ hallgatói számára a Vas Megyei Markusovszky
Kórházzal. Kiváló szakmai kapcsolatokkal és társadalmi elfo-
gadottsággal bír Szombathelyen és a régióban. A Nyugat Ma-
gyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára. Angol és né-
met nyelvbõl állami nyelvvizsgával rendelkezik. Dr. Horváth
Boldizsár szakmai elõéletére, elért tudományos és szakmai
eredményeire, továbbá személyes adottságaira tekintettel
kérte a Kari Tanács támogatását.

Dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes: 
Aktívnak és innovatívnak tartja dr. Horváth Boldizsárt. Példa-
ként hozta fel, hogy a fejlesztési tervet már a két ünnep kö-
zött megküldte. 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Taná-
csa titkos szavazással, 17 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett
elfogadta dr. Horváth Boldizsár Szombathelyi Képzési Köz-
pont képzési igazgatójává történõ kinevezését. 

Javaslat dr. Csidei Irén képzési igazgatói megbízásához

Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy a Zalaegerszegi Képzési Központ igazgatói
feladatainak ellátásával 2011. május 12-étõl kezdõdõen dr.
Csidei Irén került megbízásra, aki 1979-ben szerzett orvosi
diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvos-
tudományi Karán, 1983-ban fül-orr-gégészeti szakvizsgát,
1989-ben gyermek fül-orr-gégészeti szakvizsgát tett. 1979-tõl
a Zala Megyei Kórház orvosa, 1996-tól orvosigazgatója, 1998.
óta pedig fõigazgatója, mely a Zalaegerszegi Képzési Köz-
pont fõ gyakorló helye. Irányító szerepet játszott a Zala Me-
gyei Kórház gazdasági stabilitásának megõrzésében, a minõ-
ségirányítási rendszer kialakításában és folyamatos fejleszté-
sében. A társintézményekkel rendszeres szakmai és munka-
kapcsolatot tart fenn, az intézmény számára megfelelõ hu-
mán erõforrás biztosítása érdekében. Igazgató Asszony meg-
bízása óta eltelt 8 hónapban a képzési központ sikeres pályá-
zatokat nyújtott be és nyert el, többek közt megtörtént a sür-
gõsségi szakápoló és a pszichiátriai szakápoló OKJ-s képzések
kidolgozása és megszervezése. Ezen képzések elméleti okta-
tása a képzési központban, gyakorlati oktatása pedig a Zala
Megyei Kórházban történik. 2011. június 30-án a kar, Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Zala
Megye Önkormányzata sajtótájékoztatót tartott a képzési
központban az együttmûködési megállapodásról, melynek
célja, hogy a helyi gyógyturizmus, egészségipar és gyógyásza-
ti szakellátás szakmai hátterének számító egészségügyi felsõ-
oktatás erõsítése érdekében alakuljon ki a szerzõdõ felek kö-
zött még szorosabb, stratégiai együttmûködés. Dr. Csidei Irén
szakmai kapcsolatait is felhasználva folyamatos marketing te-
vékenységet folytat. Az õsz folyamán sikeres konferenciát bo-
nyolítottak le az etnikai kisebbségi egészségfejlesztõ referens
szakirányú továbbképzésünk népszerûsítése érdekében. Ne-
véhez kapcsolódik a régió egyik legjelentõsebb munkáltatójá-
tól 2011-ben kapott 5 millió Ft-os szakképzési hozzájárulás.
További célkitûzései közt szerepel többek közt az oktatás
esélyteremtõ szerepének erõsítése, a gazdasági-társadalmi
kapcsolatok erõsítése, az oktatás hatékonyságának és minõ-
ségének további javítása. 

Dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes: 
Dr. Csidei Irén irányítása alatt stabilnak és fejlõdõnek ítélte a
képzési központ mûködését. 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Taná-
csa titkos szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
elfogadta dr. Csidei Irén Zalaegerszegi Képzési Központ kép-
zési igazgatójává történõ kinevezését. 

3. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Doktori Iskola egyes törzstagjainak 
változása. 

Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy rektor úr a napirendi pont elõterjesztõje
egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, ezért

ismertette, hogy a PTE ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa a
következõk szerint javasolta az Egészségtudományi Doktori
Iskola egyes törzstagjainak módosítását: Dr. Kránicz János
egyetemi tanár tagságának megszüntetésével dr. Figler Mária
egyetemi tanár törzstaggá választását, továbbá dr. Sulyok
Endre egyetemi tanár korábbi törzstag emeritus törzstaggá
választását. Dr. Kriszbacher Ildikó egyetemi tanár, a Doktori Is-
kola titkára elhunyta miatt megüresedõ helyre a DHT nem kí-
vánt új tagot jelölni.

Dr. Figler Mária minõségügyi dékánhelyettes:
Kérdése volt, hogy dr. Kránicz János tagsága miért kerül meg-
szüntetésre.
Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy nem rendelkezik pontos információval. 

Dr. Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhe-
lyettes:
Nem tudja a pontos meghatározást, hogy a MAB kit fogad el
törzstagnak, a tudományos teljesítményt évente értékelik.
Véleménye szerint nem indokolt a törlés. 

Dr. Betlehem József dékán:
Kérte az SzMSz-ben a vonatkozó rész megtekintését, szüksé-
gesnek tartja Rektor úrral megbeszélni az elõterjesztést.

Dr. Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhe-
lyettes:
Rektor úrral folytatott telefonos egyeztetést követõen el-
mondta, hogy a MAB elnökétõl érkezett értesítés szerint dr.
Kránicz János esetében problémát jelentett a friss publikációk
hiánya, témavezetõi feladatokat továbbra is elláthat, csak a
törzstagság alól lesz felmentve. 

4. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi 
Karán a 2012/2013. tanévben hallgatói jogviszonyt léte-
sítõ hallgatók önköltségének jóváhagyására.

Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy az önköltség összegének meghatározásánál
a központi iránymutatást követte a kar. 

Basler Judit tanulmányi osztályvezetõ:
Az Országgyûlés által 2011. december 23-án elfogadott a
nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a koráb-
bi államilag támogatott és költségtérítéses képzés helyett, ál-
lami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges finan-
szírozási formákat határoz meg. A fentiekre tekintettel a
NEFMI Felsõoktatásért és Tudománypolitikáért Felelõs helyet-
tes államtitkára a 2012. január 5-én kelt levelében tájékoztat-
ta az egyetemet az egyes képzési területekre vonatkozó
iránymutató költségkeretekrõl. A kar a versenyképesség meg-
õrzése érdekében azon alap- és mesterképzési szakok eseté-
ben, melyeknél az önköltség mértéke nem érte el a NEFMI ál-
tal meghatározott költségkeret alsó határát, ott a minimálisan
elõírt önköltség került rögzítésre. Elmondta továbbá, hogy az
egyetemnek nem volt támpontja az összegek nagyságrendjé-
rõl. Dux László levelében foglaltak szerint 5–600.000 Ft kö-
zötti összegek szerepeltek. Levelezõ képzésnél nem volt le-
hetõség a csökkentésre, problémát jelentett, hogy nem volt
mozgástér, azonban minden képzés esetén a legminimálisabb
összeg került meghatározásra. 

Dr. Betlehem József dékán:
Legsúlyosabbnak a levelezõ képzés helyzetét ítélte, a feltéte-
leket irreálisnak tartja. 

Dr. Csere Tibor dékáni tanácsadó:
Érdeklõdött, hogy csak az újonnan felvett hallgatókra vonat-
kozik-e a törvény. 

Dr. Betlehem József dékán:
Válaszul elmondta, hogy kizárólag a 2012. évtõl érvényes.

Mindezek alapján javasolta a Kari Tanácsnak, hogy hagyja jó-
vá a 2012/2013. tanévben hallgatói jogviszonyt létesítõ hall-
gatók önköltségének mértékét.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Taná-
csa nyílt szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett el-
fogadta a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán

2012/2013. tanévben hallgatói jogviszonyt létesítõ hallgatók
önköltségének jóváhagyásáról szóló elõterjesztést.  

5. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása.

Dr. Betlehem József dékán:
Ismertette, hogy a kar Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
nak módosítása a tanszéki/intézeti struktúra átalakításával
költséghatékony mûködést tesz lehetõvé, összhangban a
struktúrához kapcsolódó humánerõforrás feladatközpontú
centralizálásával. A strukturális átalakítás lehetõvé teszi, hogy
a kar megfeleljen a MAB akkreditáció, valamint az új Felsõok-
tatási törvény által támasztott kihívásoknak, továbbá reagál a
hallgatói létszám és összetétel várható változásának hatásai-
ra. Az Egészségtudományi Intézet megszûnésével a Védõnõi
Tanszék (Kaposvár) az Ápolás és Betegellátás Intézethez, a
Szociális Munka Tanszék (Szombathely) és a Népegészségtani
Tanszék – Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék
(Pécs) néven – az Egészségbiztosítási Intézethez kerül átszer-
vezésre. 

Dr. Figler Mária minõségügyi dékánhelyettes:
Számításai szerint a Kari Tanács létszáma nem egyezik az elõ-
terjesztésben szereplõ 32 fõvel.

Szarka Evelin dékáni hivatalvezetõ:
Ismertette, hogy a dékánhelyettesek száma 5-rõl 4 fõre csök-
ken, ezért a hallgatói arány 10-rõl 9 fõre módosul. 

Dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes: 
Elmondta, hogy a Kari Tanács létszáma 30 fõ-re változik, mely
indokolttá teszi a hallgatói létszám 10-rõl 9 fõre történõ csök-
kentését. 

Dr. Kelemen János képzési igazgató:
Véleménye szerint az eltérés abból adódik, hogy dr.
Kriszbacher Ildikó dékánhelyettes és intézetigazgató is volt.

A Kari Tanács összetétele az alábbiak szerint változik:
9. §  (1) A Kari Tanács funkcióból eredõ és választott tagok-
ból (továbbiakban: tanácstagok) áll. A Kari Tanács létszáma:
30 fõ.

(2) A Kari Tanácsnak hivatalból tagja:
a) a dékán (1)
b) a dékánhelyettesek (4 fõ)
c) intézetigazgatók (4 fõ)
d) gazdasági osztályvezetõ (1 fõ)
e) dékáni hivatalvezetõ (1 fõ)
f) kari HÖK elnök (1 fõ)

A Kari Tanács választott tagjai, akiket a 12. §-ban meghatáro-
zott módon választanak:
a) oktatók, kutatók, tanárok: a székhelyrõl és a képzési köz-
pontokból 2–2 fõ (8 fõ).
b) az egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak:
kari szinten 1 fõ
c) a kari Hallgatói Önkormányzat Választmánya által választott
9 fõ hallgató
A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítása – összhang-
ban a tanszéki/intézeti struktúra átalakításaival – pontosítja a
Kari Tanács tagjainak, valamint választásainak szabályait.

Mindezek alapján javasolta a PTE ETK szervezeti struktúrájá-
nak elõterjesztettek szerinti módosításának támogatását.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Taná-
csa nyílt szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett el-
fogadta a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról szóló
elõterjesztést. 

6. Egyebek

Dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes: 
Beszámolt arról, hogy a campus projekttel kapcsolatban 11
verzió kidolgozásában vett részt.
Ennek során lehetõségként merült fel a Gyermekgyógyászati
Klinika épülete; a Berek utcai bölcsõde, óvoda, iskola és új
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Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Betlehem József dékán:
Köszöntötte a Kari Tanács tagjait. Beszámolt arról, hogy
Dr. Bogner Péter igazgatóvá történõ kinevezése miatt le-
mond az oktatási dékánhelyettesi tisztségrõl, bemutatta
Dr. Ács Pongrác oktatási és innovációs vezetõt. Elmondta
továbbá, hogy kiemelkedõ szakmai tevékenysége elisme-
réseként „Pro Sanitate díj” elismerésben részesült Dr.
Horváth Boldizsár, „A Nemzeti Erõforrás Miniszter Dísz-
oklevele” kitüntetésben részesült Dr. Kopa János. Ered-
ményes, példamutató tevékenységéért „Nemzeti Erõfor-
rás Miniszteri Dicséretet” kapott Dr. Váradyné Horváth
Ágnes, továbbá „Miniszteri Dicséret” szakmai elismerés-
ben részesült Dr. Göndöcs Zsigmond a Mentõszolgálat
mûveleti és szervezési igazgatója, karunk címzetes egye-
temi docense.

Kühn Petra HÖK elnök:
Bemutatta a HÖK által újonnan megválasztott hallgatói
kari tanácstagokat Péter Pál Pétert és Németh Nikolettát. 

Dr. Betlehem József dékán:
Kérte, hogy a 2. sz. napirendi pont a 3. sz. és a 4. sz. na-
pirendi pontot követõen kerüljön megtárgyalásra

Kérte a napirendi pontok kiegészítésével kapcsolatos
esetleges javaslatok, észrevételek megtételét. 

A Kari Tanács a módosított napirendi pontokat egyhangú-
lag elfogadta.

Dékán úr javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság
összetételére: elnök: Dr. Takács Magdolna fõiskolai do-
cens, kari jogi tanácsadó, képzési igazgató helyettes, ta-
gok: Járomi Melinda szakoktató és Kühn Petra HÖK el-
nök.

A Kari Tanács a szavazatszámláló bizottság összetételére
vonatkozó elõterjesztést a bizottság tagjainak tartózko-
dása mellett elfogadta.

1. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 
2012. évi költségvetése.    

Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy az ETK elsõ alkalommal készített negatív
költségvetést, a gazdasági tervezés anyagát megküldte a
kar minden munkatársa számára, azonban a rektori veze-
tés az észrevételeket rossz néven vette. Ennek következ-
tében csak minimális szolidaritást kapott a kar a képzési
központok mûködésének megkönnyítése érdekében. A
képzési központokat 50%-kal veszik figyelembe, így a
120–140 millió Ft-os elvonást 26 millió Ft-tal csökkentet-
ték. 
Az anyagból kiolvasható, hogy az ETK meg fog felelni az
új Felsõoktatási Törvény által meghatározott kritériu-
moknak. 2011 végére a minõsített arány elérte az elõírt
mértéket. A felvételi eljárás során a hallgatói létszám
46%-os emelkedését sikerült elérni. 

Dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes: 
Beszámolt arról, hogy 2010 óta problémát jelent a kiadá-
si oldal tervezése képzési központonként. 2011-ben
meghatározásra került, hogy a 4 képzési hely területen-
ként mennyit költhet, ezt azonban nem tartották be, en-
nek következtében Kaposváron és Szombathelyen hiány
keletkezett. Elmondható, hogy a jelentõs bevételcsökke-
nés ellenére az elmúlt évet zárta mindössze kb. 29 mil-
lió Ft hiánnyal az ETK kari szinten. A 2005–2011 évek-
ben a képzési központok összesítve 732 millió Ft-tal já-
rultak hozzá a központi elvonásokhoz, miközben a pécsi
székhely ugyanezen idõszakban egyrészrõl fizette a
Pécsre esõ elvonásokat, ezen kívül további 366,7 millió
Ft-ot adott át a pécsi bevételekbõl a képzési központok
veszteségeinek fedezésére,  a mûködõképesség és a ka-
ri nullszaldós egyenleg fenntartására. A szigorú és kö-
vetkezetes költséggazdálkodás ellenére a Szombathelyi
Képzési Központ: 15,9 millió Ft, a Kaposvári Képzési
Központ: 15,5 millió Ft, és az eddig stabilan gazdálkodó
Zalaegerszegi Képzési Központ: 4,9  millió Ft hiánnyal
zárja a 2012. évet, míg Pécs gazdálkodása nullszaldós.
Az egyetemi elvárás a pozitív nullszaldós költségvetés
tervezése, azonban a kar a Szenátus részére megküldött
anyagban 30 millió Ft hiánnyal tervezett, konszolidációs
tervvel kiegészítve. Az ETK nem ért egyet a képzési köz-
ponti struktúra teljes körû figyelmen kívül hagyásával, a
PTE elvonás nehezen átlátható elveivel és a képzési köz-
pontok által kigazdálkodhatatlan mértékével, az általuk
igénybevehetetlen szolgáltatások, valamint az ETK pécsi

székhelyére továbbra is indokolatlanul ráterhelni kívánt
elvonási tételek nagyságrendjével (pl. PPP kollégiumok).
A központi elvonás az összesített bevételre vetítve 19%.
A kar drasztikus mértékû leépítéseket (az oktatók 49,68
%-a és az oktatást segítõk 26,37 %-a került leépítésre)
hajtott végre az elmúlt években a kiadási oldal egyen-
súlyban tartása érdekében, mely területen további meg-
takarításra nincs lehetõség. Ezen intézkedések nélkül a
hiány meghaladná a 70 millió Ft-ot. Fontosnak tartja a
karon a havi szintû monitorozást és kontrollingot, a be-
vételek növelését, valamint a felelõs gazdálkodás folyta-
tását. 

Emõdy Barnabás gazdasági osztályvezetõ:  
Ismertette, hogy a kar 2012-ben is, a korábbi évekhez ha-
sonlóan, decentralizált gazdálkodást folytat, melyet a fõ-
hatósági intézkedések által bekövetkezõ bevételkiesés,
valamint a PTE nem pécsi és pécsi egységeinek mûködé-
sét nem kellõképpen figyelembe vevõ elvonási metodiká-
ja határoz meg. A forráscsökkenést a 2011/2012. tanév-
ében megvalósult 46%-os hallgatói felvételi többlet sem
tudja ellensúlyozni. Ennek következménye a le nem
adott 179 millió Ft összegû normatíva kiesése, a költség-
térítéses képzések hatósági díjmegállapítása következté-
ben várható 15,3 millió Ft-os díjbevétel csökkenése, a
mesterképzések normatívájának 78 ezer Ft-tal való csök-
kentése. Az ETK bevételei, a 2011. évben több részletben
megvalósult 100,4 millió Ft összegû minisztériumi elvo-
nást, mint korrekciós tételt figyelembe véve 106,48 mil-
lió Ft-tal csökkentek. 

Egyed Anna gazdasági csoportvezetõ:
Kérése volt a VW Golf személygépkocsi értékesítésébõl
tervezett 990.000 Ft-os összeg bevételként való törlése,
mert Horváth Béla logisztikai osztályvezetõvel történt
egyeztetés alapján a karnak nem származik bevétele a
gépkocsi eladásából, melyet a képzési központ a saját
költségébõl vett. 

Emõdy Barnabás gazdasági osztályvezetõ:  
Egyetértett Egyed Annával, mert a 100.000 Ft-os fenntar-
tási költségbõl származó megtakarítás nem jelentõs. 
Dr. Takács Magdolna kari jogi tanácsadó:
Jelezte, hogy az egyetemi tanári megbízás megszünteté-
se 2012 júliusától lép érvénybe. 

épületrész kialakítása; a volt Fészek Áruház, a Magas ház (iro-
dák tantermek, kollégium kialakításával); belvárosi elhelyezés
az alábbi 4 épületben: PTE Központi Könyvtár, Mária utca
5–7., Vörösmarty u. 4., Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár; Bõr-
klinika épülete és új épületrész kialakítása; Budapesti campus
kialakítása; a Mûvészeti Kar épületei és új épületrész kialakí-
tása; késõbb ismételten elõtérbe került megoldásként a bel-
városi elhelyezés: (PTE Központi Könyvtár, Mária utcai 5–7.,
Vörösmarty u. 4., Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár); saját épü-
letekben történõ elhelyezés (Vörösmarty, Rét, Berek) tetõtér
beépítéssel + Rákóczi úti épület; valamint a Frankfurti cam-
pus kialakítása. 
2011 áprilisában rektor úr kérésére A–B–C verziós campus
terv került összeállításra. Az „A” verzióban a Vörösmarty utca
(nagy elõadó építése és tetõtér beépítés), Egyetemi Könyvtár
és a Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár (tetõtér beépítéssel) épü-
lete szerepel. A „B” verzióban a Vörösmarty utca (nagy elõadó
építése), Egyetemi Könyvtár, illetve a Rét utca 4. és József At-
tila u. 10. számú épületek szerepelnek. Míg a „C” verzióban a
PTE Mûvészeti Kar Damjanich úti épülete és a megépítendõ
új épület merült fel lehetõségként. Végül 2011 júniusában a
Szenátus által elfogadásra került a végleges campus terv az
alábbiak szerint: Vörösmarty utcai épület (nagy elõadó kiala-
kításával, tetõtér beépítéssel), Rét utcai, Mária utcai, illetve
Szepesy utcai épületek.
Ismertette továbbá épületenként a tervezett átalakításokat. 
Vörösmarty u.: villamoshálózat, vizesblokkok felújítás, lép-
csõházfestés, a Sürgõsségi Ellátási Tanszék és Ápolástudo-

mányi Tanszék irodáinak, demonstrációs termek kialakítása
a földszinten. A Dékáni Hivatal konyharészének, illetve a
HPMO és Gazdasági Osztály irodáinak kialakítása az I. eme-
leten.  Az alagsorban 300 fõs elõadó, közösségi terek, aula,
étterem kialakítása, fûtéskorszerûsítés, valamint homlokzat
felújítás, homlokzati nyílászárók cseréje szerepel a tervek
között. 
Rét u.: a Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet irodá-
inak, tantermeinek kialakítása, az Élettudományi laboratóri-
um és tankonyha berendezése, Fusch lakás tisztasági festése,
öltözõk, tusolók, raktár kialakítása az alagsorban.
Mária u.: villamoshálózat, vizesblokkok felújítás, fûtéskor-
szerûsítés, homlokzat felújítás, homlokzati nyílászárók cse-
réje, irodák kialakítása és az Egészségbiztosítási Intézet el-
helyezése. 
Szepesy u.: nagy elõadó és a Tanulmányi Osztály helyének ki-
alakítása, a tetõtérben 2 tanterem, valamint 5 iroda kialakítá-
sa, vizesblokkok felújítása, raktárak és konditerem berende-
zése, a II. emeleten kari tanácsterem kialakítása.
A kar épületei betûvel és kari logóval lesznek ellátva. A Berek
utcai épületben pedig kizárólag a SZESZI maradna. 
Megköszönte Szabó Csilla, Emõdy Barnabás, Jankó-Király
Attila, valamint a Humánpolitikai és Marketing Osztály
munkáját. 

Dr. Boncz Imre kapcsolati dékánhelyettes:
Nagy feladatnak tartja a megvalósítását, mely kar jelleget biz-
tosít. 

Dr. Komáromy László dékáni tanácsadó:
Gratulált dékánhelyettes úrnak és a kari vezetésnek a látvá-
nyos fejlõdéshez. 

Dr. Figler Mária minõségügyi dékánhelyettes:
Tájékoztatást adott a TDK Konferenciáról, mely 2012. áp-
rilis 20–21.-én Kaposváron kerül megrendezésre. Az elsõ
napon a hallgatói elõadásokra kerül sor, míg 21.-ére neves
szakemberek meghívását tervezik. Kérte a képzési igazga-
tókat, hogy ösztönözzék a hallgatókat, mert a tavalyi év-
ben alacsony volt a jelentkezõk létszáma.

Dr. Betlehem József dékán:
Ismertette, hogy a soron következõ Kari Tanács ülés idõpont-
ja 2012. március 7. 

Kmf.

Dr. BETLEHEM József
egyetemi docens, dékán, 

a Kari Tanács elnöke

SZARKA Evelin
dékáni hivatalvezetõ

Jegyzõkönyv
a 2012. március 21-ei Kari Tanács ülésérõl (PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. Kari Tanácsterem)
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KARI TANÁCS

Emõdy Barnabás gazdasági osztályvezetõ:  
Elmondta, hogy a tervezés során figyelembe lett véve.

Dr. Takács Magdolna kari jogi tanácsadó:
Kérte a Szociális Munka MA képzés elszámolását. 

Dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes: 
Elmondta, hogy megállapodás fog készülni teljes körûen át-
tekintve a bevételi és kiadási oldalt a szakra vonatkozóan. 

Gáspár Gyula szakképzési és továbbképzési igazgató:
Jelentõs problémának tartja a kommunikáció hiányát, a
SZESZI-bõl adódó bevételi forrásokról nem rendelkezik
pontos információval. A projektek, pályázatok feltétel-
rendszere bizonytalan. A jelenlegi versenyhelyzetben el-
sõdlegesnek tartja a pontos kontrollingot. A SAP-ban a
60–80 napos átfutás nem tartható, belsõ könyvelést tart
szükségesnek.

Dr. Betlehem József dékán:
Kérése volt a kontrollingot illetõen a beszámoló szintû
számonkérés.

Dr. Boncz Imre kapcsolati dékánhelyettes:
Érdeklõdött a dologi kiadásokat érintõ 200 millió Ft-os
PTE elvonásról, jelezte továbbá, hogy a 700 millió Ft-os
személyi kiadás nincs bontva. 

Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy a PTE elvonásról nem kapott pontos in-
formációt.

Dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes: 
Válaszul elmondta, hogy a kar munkatársai számára a
költségvetéssel kapcsolatban megküldött anyag, vala-
mint a szenátusi elõterjesztés is részletesen tartalmaz-
za a PTE elvonást, a mutatószámok a gazdasági fóru-
mon egyeztetve lettek. A személyi költségek pedig
adat- és személyiségi jog védelem miatt nem nyilváno-
sak. A dologi kiadásokat 11,6 %-al, a személyi kiadáso-
kat 7%-al csökkenti a kar. A bérjellegû kifizetések nem
csökkenthetõek tovább, mert az elmúlt 6 évben a ka-
ron 49,68 %-os leépítés történt az oktatók részérõl, és
26,37 % az oktatást segítõknél. A vezetõk körében
aránytalannak tartja a feladatmegosztást. Kritikával il-
lette Emõdy Barnabást a havi kontrolling hiánya miatt. 

Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy a PTE vezetõivel feszült viszony alakult
ki, azonban a kar az együttmûködésre és a konszenzusra
törekszik.

Dr. Kelemen János képzési igazgató:
A költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a köz-
üzemi díjak csökkentését tervezik a fûtés szakaszolásá-
val. A pályázati tevékenység fokozását, hallgatói létszám-
növelést és bérbeadást terveznek a hiány csökkentésé-
nek érdekében.

Dr. Betlehem József dékán:
Támogatta igazgató urat, a cél a kiadás szerkezet átte-
kintése volt. Új képzések, jogszabály által elõírt szakmai
továbbképzések és szakképzések indításával szintén
többletbevételre tehet szert a kar, melyre 400 millió Ft-os
minisztériumi forrás áll rendelkezésre. Az új Felsõoktatá-
si Törvény elõírása szerint kötelezõ a fejlesztési stratégia
összeállítása, mely a kar jövõjét tartalmazza 3–5 éves táv-
latban. 

Egyed Anna gazdasági csoportvezetõ:
Fontos célnak tartja a bevételek növelését. A kollégiumi dí-
jat az EHÖK határozza meg, melynek összege jelenleg
12.000 Ft. Kérése volt, hogy a kollégiumi felvételi elbírálás-
nál jelen lehessen. Problémának tartja továbbá a terembér-
letek esetében a Vagyongazdálkodási Igazgatósággal tör-
ténõ engedélyeztetést, mely jelentõs csúszást eredmé-
nyez. 

Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy a kollégiumi felvételi elbírálás a HÖK ha-
tásköre, elsõdlegesnek ítéli az optimális kihasználtságra
törekvést. A felújításra azonban nincs lehetõség. 

Kühn Petra HÖK elnök:
Támogatta Egyed Anna kérését, a költségtérítéses hallga-
tók minimális felvételére fognak törekedni. 

Dr. Betlehem József dékán:
Indítványozta, hogy Dr. Ágoston István, Kühn Petra és
Emõdy Barnabás egyeztessen az ügyben.

Dr. Kelemen János képzési igazgató:
Egyetértett Egyed Annával a terembérlettel kapcsolat-
ban. Érdeklõdött arról, hogy a kollégiumi díjak emelése
kinek a hatáskörébe tartozik. 

Dr. Betlehem József dékán:
Válaszul elmondta, hogy a szenátus jogosult dönteni a
díjemelésrõl. 

Kühn Petra HÖK elnök:
Minimális esélyt lát a díjemelésre a kategorizálás miatt. 

Dr. Kelemen János képzési igazgató:
A kismértékû emelést is eredménynek tartja, kérte, hogy
a HÖK képviselje a kar álláspontját. 

Dr. Betlehem József dékán:
A terembérlettel kapcsolatban egyeztetni fog Dr. Bilonka
Bélával.

Dr. Boncz Imre kapcsolati dékánhelyettes:
Az egységes mintatárban megtalálható szerzõdés fel-
használását javasolta. 

Egyed Anna gazdasági csoportvezetõ:
Elmondta, hogy az egyetemi holnapon található szerzõ-
déseket használják, azonban problémát jelent, hogy a va-
gyongazdálkodási igazgató is aláíróként szerepel, mely
hosszadalmassá teszi a szerzõdések megkötését. Dr.
Bilonka Bélának korábban jelezte az ügyet. 

Dr. Betlehem József dékán:
Kérte a Kari Tanácsot, hogy támogassa a 2012. évi költ-
ségvetést az engedélyezett kiadásokat egyeztetve a kon-
szolidációs tervben elõírt nullszaldó megtartása érdeké-
ben.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással, 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem Egészségtu-
dományi Kar 2012. évi költségvetésérõl szóló elõterjesz-
tést.  

2. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudo-
mányi Kar Záróvizsga Bizottsági elnökök megbízá-
sára.

Basler Judit tanulmányi osztályvezetõ:
Ismertette, hogy a záróvizsga bizottságok elnökeit a Pé-
csi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
62. § (2) pontja, valamint az Egészségtudományi Karra
vonatkozó külön rendelkezések 4. § (2) pontja alapján –
a Kari Tanács egyetértésével – a dékán bízza meg 1 év
idõtartamra, így a 2011. április 7-ei Kari Tanács által jóvá-
hagyott záróvizsga bizottsági elnökök megbízása a kö-
zeljövõben lejár.

Kérte a Kari Tanácsot, hogy hagyja jóvá a 2011/2012. tan-
év tavaszi, valamint a 2012/2013. tanév õszi szemeszte-
rében a Záróvizsga Bizottsági elnökök személyére vonat-
kozó javaslatot.

Dr. Takács Magdolna kari jogi tanácsadó:
Ismertette a szavazás eredményét, 1 érvénytelen szava-
zólap volt.  

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa titkos szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem Egészségtu-
dományi Kar Záróvizsga Bizottsági elnökök megbízásáról
szóló elõterjesztést.  

3. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudo-
mányi Kar 2012/2013. tanév idõbeosztására.

Basler Judit tanulmányi osztályvezetõ:
Elmondta, hogy a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ) 34. § (5) bekezdé-
se alapján a karnak a tanév idõbeosztását a rektor részé-
re a tanév kezdetét megelõzõ április 15-ig jóváhagyásra
meg kell küldenie.
A 2012/2013-as tanév idõbeosztása a 39/2011. (X. 14.)
számú a munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló
NGM rendeletben, valamint a TVSZ 34. § (3) bekezdésé-
ben foglaltak figyelembe vételével került elõkészítésre.
Ismertette a szakdolgozat, pótszakdolgozat leadási ha-
táridejét, valamint a záróvizsga idõszakokat. Az Oklevél-
átadó ünnepség idõpontja várhatóan 2013.07.05.

Javasolta a Kari Tanácsnak, hogy támogassa a 2012/2013.
tanév idõbeosztására vonatkozó elõterjesztési javaslatot.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Ta-
nácsa nyílt szavazással, 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mel-
lett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomá-
nyi Kar 2012/2013. tanév idõbeosztásáról szóló elõterjesz-
tést. 

4. Egyebek 

Dr. Betlehem József dékán:
Az akkreditációs eljárással kapcsolatban elmondta, hogy
elnök úr kérte az ETK-n való részvételt, a kar korrekt kri-
tikát és konstruktív észrevételeket kapott elnök úrtól, aki
elismeréssel méltatta a kar tevékenységét. Megköszönte
valamennyi közremûködõ kolléga munkáját, azonban az
egyetemi útmutatást nem tartotta elegendõnek. 

Kühn Petra HÖK elnök:
Tájékoztatást adott arról, hogy 2012. június 30-án le-
mond HÖK elnöki tisztségérõl, a tisztújító választásra áp-
rilis 7-ét követõen kerül sor, a pályázatok leadásának ha-
tárideje március 23.

Dr. Figler Mária minõségügyi dékánhelyettes:
Ismertette a TDK Konferenciával kapcsolatban, mely
2012. április 20–21.-én Kaposváron kerül megrendezés-
re, hogy a kiküldött absztraktok bírálatának határideje
ma éjfélkor lejár. 

Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy március 30-án kerül megrendezésre a
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0061 pályázat záró rendezvé-
nye, melyen bemutatásra kerülnek „Az ápolástudomány
tankönyve”, a „Elsõ teendõk sürgõs esetekben – elsõse-
gélynyújtás”, valamint az „Egészségügyi finanszírozási,
menedzsment és minõségbiztosítási alapismeretek” cí-
mû könyvek. A programon rektor úr is részt vesz.

Kmf.

Dr. BETLEHEM József
egyetemi docens, dékán, 

a Kari Tanács elnöke

SZARKA Evelin
dékáni hivatalvezetõ
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Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

2012/2013. Tanév Idõbeosztása

2012/2013. tanév Õszi szemeszter

Regisztrációs hét 2012. 08. 27. – 2012. 08. 31.

Szorgalmi idõszak 2012. 09. 03. – 2012. 12. 14.

Õszi szünet 2012. 10. 29. – 2012. 10. 31.

Vizsgaidõszak 2012. 12. 15. (szombat) – 2012. 12. 21.

2013. 01. 02. – 2013. 01. 22. (kedd)

A költségtérítés 50%-nak befizetési határideje 2012. 09. 14.
Költségtérítés befizetési határideje 2012. 10. 31.

Ünnepek miatti munkanapváltozás:

2012. 10. 22. (hétfõ) pihenõnap – 2012. 10. 27. (szombat) munkanap (órarend szerint)

2012. 11. 02. (péntek) pihenõnap – 2012. 11. 10. (szombat) munkanap (órarend szerint)

2012. 12. 24. (hétfõ) pihenõnap – 2012. 12. 15. (szombat) munkanap

2012/2013. tanév Tavaszi szemeszter

Regisztrációs hét 2013. 01. 28. – 2013. 02. 01.

Szorgalmi idõszak 2013. 02. 04. – 2013. 05. 17.

Tavaszi szünet 2013. 04. 02. – 2013. 04. 05.

Vizsgaidõszak 2013. 05. 21. (kedd) – 2013. 06. 28.

Vizsgaidõszak végzõsöknek 2013. 04. 22. – 2013. 05. 03.

A költségtérítés 50%-nak befizetési határideje 2013. 02. 15.
Költségtérítés befizetési határideje 2013. 03. 29.

Ünnepek miatti munkanapváltozás:

2013. 03. 15. (péntek) munkaszüneti nap

2013. 04. 01. (hétfõ) Húsvét 

2013. 05. 01. (szerda) munkaszüneti nap

2013. 05. 20. (hétfõ) Pünkösd

Szakdolgozat/Záródolgozat/Diplomamunka

Pótszakdolgozat, pótdiplomamunka leadási határidõ: 2012. 09. 14. (péntek)

Késedelmes leadási határidõ: 2012. 09. 21. (péntek)

Szakdolgozat/Záródolgozat/Diplomamunka leadási határidõ: 2013. 04. 05. (péntek)

Késedelmes leadási határidõ: 2013. 04. 12. (péntek)

Páratlan félévi képzési idejû szakok

Szakdolgozat/Diplomamunka leadási határidõ: 2013. 01. 07. (hétfõ)

Késedelmes leadási határidõ: 2013. 01. 14. (hétfõ)

Záróvizsga

Pótzáróvizsga idõszak (beleértve a védést is) páros és páratlan félévi képzési idejû szakokon: 2012. 10. 24. – 2012. 10. 31.

Záróvizsga idõszak (beleértve a védést is) páros félévi képzési idejû szakokon: 2013. 05. 06. – 2013. 05. 31.

Záróvizsga idõszak (beleértve a védést is) páratlan félévi képzési idejû szakokon: 2013. 02. 18. – 2013. 02. 22.

Oklevélátadó ünnepség: (várhatóan) 2013. 07. 05. (péntek)

Oklevélátadó ünnepség páratlan félévi képzési idejû szakok: (várhatóan) 2013. 03. 22. (péntek)

Dékáni pályamunka leadási határidõ: 2013. 05. 17. (péntek)
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