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NEKROLÓG

In memoriam
Prof. Dr. FARKAS Mária
egyetemi magántanár,
ny. fõiskolai tanár
1934-2011

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara megrendülten fogadta a
szomorú hírt, hogy 2011. szeptember 18-án elhunyt Dr. Farkas Mária egyetemi
magántanár, ny. fõiskolai tanár a Kar Kaposvári Képzési Központja
Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus Szakának korábbi habilitált vezetõ-
je, a Kaposi Mór Oktató Kórház korábbi osztályvezetõ fõorvosa.

Dr. Farkas Mária 1934. augusztus 13-én született Székesfehérváron. Általános or-
vosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte 1958-ban, ezt köve-
tõen az Egyetem Kórélettani Intézetében dolgozott 1978-ig. 1962-ben orvosi la-
boratóriumi, 1982-ben izotópdiagnosztikai szakorvosi oklevelet szerzett. A
Mosdósi Tüdõgyógyintézet laboratóriumi osztályvezetõ fõorvosi kinevezést ka-
pott, majd 1983-tól a Kaposi Mór Oktató Kórház Izotópdiagnosztikai Laborató-
riumának vezetõ fõorvosa lett. 

A tudományos munkába már orvostanhallgató korában demonstrátorként kap-
csolódott be. E munkák fõ területei hõszabályozás-életkor-táplálkozás összefüg-
géseinek elemzése, a pajzsmirigyhormonok hatásának, továbbá a porártalomnak
kitett munkahelyeken, bányákban dolgozók légzésfunkciós paramétereinek vizs-
gálata volt. Kandidátusi értekezését 1958-ban védte meg, 1996-ban habilitált. 

Szakmai tevékenységének elismeréseként több hazai és külföldi tudományos
társaság tagja, illetve vezetõségi tagja volt. Számos elismerés, kitüntetés birto-
kosa. Tudományos munkásságának értékeit nagyszámú közleménye, könyvfeje-
zetek, elõadásainak anyagai õrzik. 

1992-tõl kapcsolódott be az Egészségügyi Fõiskolai Kar Kaposvári Képzési Köz-
pontjának oktató munkájába. Oktató, oktatást vezetõ munkáját megalapozta a
Pécsi Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézetében végzett oktató tevé-
kenysége, széleskörû tapasztalatait eredményesen alkalmazta Karunk oktató-ne-
velõ munkájában. A fõiskolai szintû orvos Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi
Analitikus képzés létrehozásában, szervezésében, oktatási programjának kialakí-
tásában alapvetõ volt a tevékenysége. A megindult képzést 2000-ig, nyugállo-
mányba vonulásáig vezette.

Dr. Farkas Mária professzor asszony személyében a Kar szakterületének kiváló
mûvelõjét, nagyra becsült oktatóját veszítette el.

Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Kar
dékáni vezetése minden munkatársa 

és hallgatója
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NEKROLÓG

In memoriam
Prof. Dr. KRISZBACHER Ildikó
egyetemi tanár
1964-2012

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karát mély megrendüléssel érte a
hír, hogy 2012. január 5-én, hosszantartó betegség után, életének 48. évében el-
hunyt dr. Kriszbacher Ildikó egyetemi tanár, az Egészségtudományi Kar tudományos
dékánhelyettese, az Egészségtudományi Intézet intézetigazgatója.

Dr. Kriszbacher Ildikó professzor asszony az egészségügyben, az egészségtudo-
mányban sajnos rövidre szabott életútját 1984-ben a Pécsi Orvostudományi Egye-
tem Általános Orvos Karának II. Belgyógyászati Klinikáján orvos írnokként kezdte,
1986-tól ápolói majd, 1993-tól EKG asszisztensi munkakört töltött be. 1993-ban az
Egészségtudományi Kar jogelõdjének az Egészségügyi Fõiskolai Kar Diplomás Ápo-
ló Szakán kezdte meg tanulmányait az egészségügyi felsõoktatásban, s lett diplomás
ápoló 1996-ban. A magasabb szinten végzett ápolói munkáját folytatva 1998-tól am-
bulanciavezetõ és oktatásvezetõ diplomás ápolójaként dolgozott. 1997-tõl kezdõ-
dõen haláláig részt vett a kar oktató munkájában, 2001-tõl ezt a tevékenységét, mint
fõiskolai tanársegéd, 2003-tól fõiskolai adjunktusként folytatta. Ebben az évben fe-
jezte be egyetemi okleveles ápoló tanulmányait, majd kiemelkedõ tudományos
munkájának eredményeként doktori fokozatot (PhD) szerzett 2006-ban, valamint
ekkor kapott egyetemi docensi kinevezést. Folytatva kimagasló oktató és tudomá-
nyos munkáját 2008-ban sikeresen habilitált és 2011-ben Magyarországon elsõként
kapta meg ápolói szakterületen az egyetemi tanári kinevezést.

Oktató-nevelõ és tudományos munkájával párhuzamosan számos feladatnak, meg-
bízatásnak tett eleget, ezeket maradéktalanul teljesítette. 2002-tõl a Klinikai és Ápo-
lástudományi Intézet intézetigazgató helyettese, 2007-tõl a kar tudományos dékán-
helyettese, 2010-tõl az Egészségtudományi Intézet igazgatója volt. Az Egészségtu-
dományi Kar Doktori Iskolájának munkáját törzstagként és titkárként, valamint,
program- és témavezetõként segítette. A kar számos szakmai bizottságában mûkö-
dött közre. 

A kari feladatok ellátása mellett tevékenysége kiterjedt a Pécsi Tudományegyetem
egész területére is: 2010-tõl a Pécsi Tudományegyetem Tehetséggondozási és Tudo-
mányszervezési csoport rektori szaktanácsadójaként látott el fontos feladatokat;
ugyancsak 2010-tõl kezdõdõen volt a Pécsi Tudományegyetem K+F+I Orvos-
Egészségtudományi munkacsoport társelnöke, 2007-tõl a Kutatásfejlesztési Koordi-
nációs Bizottságának tagja, 2006-tól Pécsi Tudományegyetem Tudományos Bizott-
ság tagja volt. A Pécsi Akadémiai Bizottság Egészségtudományi Munkabizottságának
titkára volt 2008 óta. Tagja volt számos hazai és nemzetközi tudományos szervezet-
nek. Munkásságát elismerések és kitüntetések sora kísérte. 

2000-tõl Magyar Ápolási Egyesület Baranya megyei vezetõségi tagja, 2002-tõl a Ma-
gyar Ápolástudományi Társaság vezetõségi tagja, a Magyar Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara Baranya Megyei Területi Szervezetének elnöke volt.

Dr. Kriszbacher Ildikó professzor asszony halálával az Egészségtudományi Kar az
egészségtudomány kiváló mûvelõjét, a hallgatók elhivatott oktatóját veszítette el.

Emlékét kegyelettel megõrizzük!

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar dékáni vezetése, 
rektora minden munkatársa és hallgatója
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DÉKÁNI INTERJÚ

Amikor az interjú elõtt összeszámolom,
hogy mennyi is telt el a dékáni ciklusból, ak-
kor gondolom át, hogy ez akár egy félidõs
beszélgetés is lehet. Hiszen másfél éves dé-
kánságot követõen, bár kétségkívül már sok
minden lezajlott, de még mindig innen va-
gyunk sok gondolat megvalósulásán. Az
Egészségtudományi Kar vezetése és dékán-
ja kétségkívül a fiatalabbak közül való a Pé-
csi Tudományegyetemen, ennek megfelelõ-
en érezhetõ is a lendület. Hogy a fiatalos
hév mögött megfontoltság is van, arra már
az elsõ válasz is rámutat.

Majd' másfél éve szavazott Önnek bizalmat az
Egészségtudományi Kar, amikor dékánná vá-
lasztották. Egy fiatal dékán egy fiatal karon,
hogy fogadták Önt? 

Az egészségtudományi képzések területén
megfigyelhetünk egy érdekes jelenséget:
szinte teljességgel hiányzik az oktatói kor-
fából a negyvenes-ötvenes generáció. Kez-
detben nem sok embert vonzott ez a terü-
let, másutt kecsegtetõbbek voltak a lehetõ-
ségek. Akiket viszont megfogott, azok meg
a végsõkig kiálltak és dolgoztak érte, orvos-
ként is felvállalták ennek a területnek a fon-
tosságát. Az a generáció, amely ezt komo-
lyan vette és ösztönözte a továbblépést,
szerencsére a mai idõkre ki tudott nevelni
egy olyan fiatal generációt, amely majd to-
vább tudja vinni, amit megkezdtek. Amikor
némi hezitálás után elvállaltam a dékáni je-
lölést , talán az is sokat nyomott a latban,
hogy mindazok, akik kezdték és azok, akik
át tudják venni a stafétát, meg tudják talál-
ni a közös hangot, hogy folytonosság le-
gyen és fejlõdés. És szerencsére megtalálták
és engem is jól fogadtak mind a korban kö-
zelebb állók, mind azok a kollégák, akiktõl
magam is sokat tanultam. És van fejlõdés is
ennek köszönhetõen, a sokat vitatott hvg
rangsorokból is látszik például, hogy a mi-

nõsített oktatók számában az egyetlen kar
vagyunk a tudományterületen, amely meg-
felel az egyetemi kar minõsítésnek az új fel-
sõoktatási törvény szerint. 

Kicsit visszatekintve, nem kis utat tett meg az a
kar, hogy ma már versenyképes tudjon lenni.

A kezdetekben kijelölt célok a rendszerváltás
idejéhez kapcsolódnak, amikor egy új képzé-
si terület nyílt ki, lehetõséget adva a felzár-
kózásra az orvosi és nyugati tendenciákhoz.
Addig a harmincas évek szintjén voltunk, a
középiskolai képzés szintjén zajlott minden.
A hetvenes évekig nem volt felsõfokú egész-
ségtudományi képzés, akkor fõiskolai szin-
ten indulhatott el a gyógytornász, a védõnõ,
a dietetikus és a mentõtiszt oktatás. Aztán a
kilencvenes években megnyílt a lehetõség a
fejlõdésre, 1995-ben a POTE keretén belül fõ-
iskolai karként jött létre az EFK, majd 2000-
tõl egyetemi szinten folytathattuk. Rapid vál-
tozások és szinte töretlen fejlõdés jellemez-
te ezt a korszakot, a kar alapítóinak köszön-
hetõen, akik a doktori szintig kialakították a
képzés spektrumát. Olyan eredményekre le-
hetünk büszkék, mint például hogy a védõ-
nõi és ápolói szakmai egyetemi szintû képzé-
se elõször Pécsett indult el vagy hogy önálló
doktori iskola itt alakult meg elõször a tudo-
mányterületen.

Ugyanakkor az alapokhoz is visszanyúltak, hi-
szen a kar kötelékébe már középfokú képzés is
tartozik.

Egy másik dimenzió természetesen a képzé-
si palettánk szélessége, ami jelenleg az
egészségtudományi képzés teljes vertiku-
ma, ahogy mondta, a középfokkal együtt,
hiszen Pécsett és Szombathelyen már átvet-
tük az egészségügyi szakképzõ iskolákat,
de ezen a téren tárgyalunk Zalaegerszegen
is. Ezzel már a középfokú képzésbe jelent-

kezõknek jövõképet tudunk felmutatni, le-
hetõséget a karrierre, akármelyik szintig is
szeretne eljutni. 

Innen nézve a kar eddigi fejlõdése kerek sikertör-
ténetnek tûnik. 

Azért a képzés területén is vannak feladata-
ink, ilyenek például a nemzetközi képzések,
idegen nyelvû képzések, hiszen a kihelye-
zett, székhelyen kívüli képzések terén van-
nak próbálkozásaink, elindultak tapogató-
zások, sõt értünk is el eredményeket, de ha
õszinték akarunk lenni, akkor itt még sok
tennivalónk akad.

A képzések sokszínûsége mellett azok minõsége
is mérlegre kerül minden évben, a felvételi je-
lentkezéskor. 

A karon belül az oktatói minõsítések aránya
jól alakult, de persze szeretnénk, ha a saját
oktatóink még nagyobb arányban szerezné-
nek fokozatokat, ebbe érdemes energiát és
pénzt fektetni. Egy másik megközelítés
azonban, hogy a polihisztorok kora lejárt,
és így az is a célunk, hogy minél jobb okta-
tóink legyenek minél több szakterületre.
Nem kell mindenkinek tanárként, kutató-
ként és tudósként is magasra törnie, de a
választott területén törekedjen a legjobbra.
A hallgatói létszámot tekintve az elmúlt év-
ben 46 százalékkal több hallgatót vettünk
fel, nem sok intézmény mondhatta el ezt
magáról az államilag finanszírozott terüle-
ten. A korábbi évek csökkenése után stabi-
lizálni tudtuk a helyzetünket, a munkatársi
létszámot, de nagy fegyvertény, hogy meg-
maradtak és mûködnek a vidéki képzési
központjaink, és sikerült magunk mellé állí-
tani a városokat is, ahol központjainkkal je-
len vagyunk. Ez sokat jelent a jövõnket te-
kintve, hiszen ezek a mi elõretolt bástyá-
ink.

„A fejlõdés alapja a kölcsönös bizalom”

Perspektívát nyújt 
az egészségügyi képzés

Dr. Betlehem József dékán
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A képzés egyik része az oktatás színvonala, de a
hallgatók az iskolai körülményeket, a kari szol-
gáltatásokat is mérlegelik. Az épületek színvo-
nala pedig azért hagy némi kívánni valót maga
után…

A sikerek mellett természetesen szólni
kell arról is, ami az elmúlt évek során nem
sikerült. Ez pedig a kar méltó elhelyezése.
A campus-fejlesztés hosszú évek óta téma
a karon, az egyetemen,  de mindeddig
nem sikerült megoldás találni. Most úgy
tûnik, egy alaposan átgondolt és 13 mo-
dulból kialakított fejlesztéssel, példa érté-
kû gazdaságossági számításokkal és körül-
tekintéssel sikerül létrehozni a belvárosi
ETK-campust, amely hosszú évtizedekre
megoldhatja a kar megfelelõszintû körül-
ményeit az oktatáshoz, a kutatáshoz, az is
mondhatnánk, a mindennapi mûködésé-
hez.

Ha mindez összejön, talán azt a célomat is
sikerül elérni, hogy a hallgatói és dolgozói
elégedettség területén javuljanak a mutató-
ink. Ha a hallgatóink nem azt látják, hogy
minden más karon inkább egyetemi körül-
mények közt tanulnak társaik, míg itt sötét
alagsorokban kénytelek elõadásra járni, ha-
nem ehelyett korszerû termekben tanulhat-
nak, vizsgázhatnak. Ha a szolgáltatások
színvonalát emelhetjük és bõvíthetjük, ha a
hallgatói adminisztráció területén elõre tu-
dunk lépni, s ugyanígy ha a munkatársaim
tisztességes irodákat kaphatnak, akkor sok-
kal inkább érezhetik, hogy nem hiába a
munka s a tanulás. Nem luxust kérünk, nem
luxusra gyûjtöttünk az elmúlt években, ha-
nem alapvetõ egyetemi körülményekre,
amelyek elengedhetetlenek, ha minõségi
munkát várunk el. És mivel azt várunk el, és
erre szerencsére törekszik a kar minden pol-
gára, ehhez ez a fejlesztés elengedhetetlen.

Hol tart most, a mérleg nyelve az elért vagy a
még csak tervezett eredmények felé billen?

Örömteli, hogy a kar megítélése a nehézségek
ellenére javul. Az újjáalakult szakmai kollégiu-
mokban tagként, de elnökként is számos kol-
léga kapott helyet, van reputációnk számos
tudományterületen, és talán az érdekérvénye-
sítésünk is javult. A dékáni ciklus mozgalmas
volt eddig minden területen, de a jövõ is az
lesz, efelõl sincsenek kétségeim. Ha azonban
a munkatársi-emberi viszonyok terén még
többet tudunk felmutatni, akkor lesz olyan tá-
mogatásunk, hogy a dékáni vezetés is ered-
ményesebb legyen. Az elmúlt években és
most is zajlik az a szerves identitáskeresés,
ami a kart pozicionálja, az orvosi és termé-
szettudományos képzések mellé. Hangsúlyo-
zom: mellé, mert fejlõdésünk révén a karnak
vannak lehetõségei, van jövõje, amiért ki kell
állnunk és most kell kiállnunk.
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HÍREK

Pro Sanitate-díj a dékánhelyettesnek

Kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréseként dr. Oláh András, ka-
runk dékánhelyettese és az Ápolástudományi Tanszékének tanszékve-
zetõ egyetemi docense, Pro Sanitate-díjban részesült. A díjátadásra
Batthyány-Strattman László születésének 141. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen került sor 2011. október 27-én, a díjazottakat
dr. Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás miniszter köszöntötte. A Pro
Sanitate-díj adományozásának feltétele: Az egészségügyi ellátás érde-
kében kifejtett kiemelkedõ szakmai vagy közszolgálati tevékenységért
adományozható, évente legfeljebb 70 fõ kaphatja meg. A kitüntetéshez
gratulálunk!

Kaposvár szépe az ETK-n

2011-ben Kaposvár szépe Gyurmán Patrícia lett, aki 20 éves, és a PTE
ETK elsõ éves hallgatója. A 176 centi magas szépségkirálynõ jelenleg
szingli, egy kétéves kapcsolata néhány hónapja ért véget. Kedvenc
étele a pizza. 12 éven keresztül versenyszerûen sportolt, ritmikus
sportgimnasztikában diákolimpiát nyert. Ma már csak kedvtelésbõl,
de rendszeresen fut. 

ETK-díjak a Magyar Tudomány Ünnepén

1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét Magyar Tu-
dós Társaság alapításának céljára felajánlotta, és ezzel lehetõvé tette
a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását, ezért ezt a napot
2003-ban a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánították. A Magyar Tu-

domány Ünnepe 2011. évi rendezvénysorozata november 3-30. kö-
zött, az egész országban kerül megrendezésre. Pécsett november 7-
én a Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában tartották a nyitó rendez-
vényt, melyen az ünnepélyes díjátadásokra is sor került.
A Pécsi Tudományegyetem számos oktatója vehetett át rangos elis-
merést a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Pécsi Akadémiai
Bizottság Székházában megrendezett eseményen. Az ünnepségen
karunk két oktatóját is díjazták: a Pécsi Akadémiai Bizottság ezüst
plakettjét vehette át dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár, a Pécsi Tu-
dományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese, vala-
mint a Pécsi Akadémiai Bizottság javaslatára az Alexandra Tudomá-
nyos Díjat kapta meg dr. Kriszbacher Ildikó egyetemi tanár, a PTE
Egészségtudományi Kar tudományos dékánhelyettese. A kitünteté-
sekhez gratulálunk!

Zalaegerszegért-díj az ETK oktatójának 

Zalaegerszegért-díjban részesül Tóthné Steinhausz Viktória a
Fizioterápiás Tanszék oktatója. A díj átadására 2011. december 16-án
kerül sor. A Zalaegerszegért-díj azon szervezetnek vagy egyesület-
nek, személynek adható, aki a város építésében, fejlesztésében és
környezetvédelmében, a város mûvészeti, kulturális, oktatási és sport
életében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város önkor-
mányzatában vagy közigazgatásában példa értékût és maradandót al-
kotott, tevékenységével hozzájárult a város jó hírnevéhez. Az elisme-
réshez gratulálunk!

Díjazottjaink 

Címzetes egyetemi docens 

A Pécsi Tudományegyetem 2011. november 3-án Ünnepi Szenátusi Ülést
rendezett a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott rendezvényen
Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet, va-
lamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitûzõt adományozott Molnár
Kornéliának, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet fõtanácsosának.

Doktoravatások

A Pécsi Tudományegyetem 2011. november 3-án Ünnepi Sze-
nátusi Ülésén vehette át doktori fokozatát a neveléstudomá-
nyok területén: Harjánné Brantmüller Éva és Tigyi Zoltánné;
a filozófiai tudományok területén Barcsi Tamás, a PTE ETK
oktatói.
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Karácsonyi Ünnepség  

2011. december 19-én a Szepesy épület elõadótermében karácsonyi
összejövetelre került sor. Dékán úr köszöntötte a vendégeket, vázol-
ta a 2011-es év történéseit és megköszönte a kar valamennyi munka-
társának egész éves munkáját.

Tudományos ülés

A Pécsi Akadémiai Bizottság Egészségtudományi Munkabizottsága
szervezésében „Egészséges élet, éltetõ egészség?” címmel 2011. de-
cember 16. tudományos ülést szerveztek a PAB pécsi székházában.
Dr. Józsa Rita professzor asszony megnyitóját követõen tartották meg
az elõadásokat. Az üléselnökök prof. dr. Józsa Rita, valamint prof. dr.
Kriszbacher Ildikó voltak.

Karácsonyfa díszítés
A Kaposvári Képzési Központ Hallgatói Önkormányzata közös karácsonyfa
díszítésre invitálta az iskola oktatóit, munkatársait és természetesen a hall-
gatókat.  A délutáni eseményen az aulában felállított fenyõfát öltöztették
díszes, ünnepi ruhába a megjelentek.  Karácsonyi zene, forró tea és finom
édességek társaságában és meghitt hangulatban zajlott. A csúcs dísz felté-
tele izgalmas kihívás volt a közel 3 méteres fára. A színes gömbök, csillo-
gó boák, különféle habcukrok és szaloncukrok fára akasztgatása mindenki
számára nagyon jó élmény volt. Nagyon szép lett a karácsonyfa és kellemes
karácsonyi hangulatot varázsolt az épület aulájában. 

Adakozás

Karunk is csatlakozott a PTE ÁOK Vöröskeresztes Alapszervezet, a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetének közös
jótékonysági akciójához,m mellyel a  a pécsi Gyermekklinika részére
szerveztek adománygyûjtést.

Szigorodik a dohányzási tilalom

A nemdohányzók védelmérõl szóló törvény értelmében 2012. január 1-
jétõl tilos a dohányzás a közintézményekben (munkahelyeken, szórako-
zóhelyeken, stb.), így a kar valamennyi épületében és udvarán TILOS a
dohányzás, illetve a dohányzásra kijelölt helyek megszûnnek. Pécsett
nem lehet rágyújtani a kulturális intézmények, az oktatási-, egészség-
ügyi-, és egyházi intézmények 50 méteres körzetében sem! Kaposváron
a közterületeken (utcán) elhelyezett „dohányzásra kijelölt hely” jelzésû
tábla három méteres körzetén kívül tilos a dohányzás. Kérjük a dohány-
zási tilalom betartását!

Karunkon történt

Oklevélátadó Ünnepség
2011. november 28-án a PTE Dr. Halassy-
Nagy József Aulájában rendezték meg az
õszi oklevélátadó ünnepséget, ahol 79
végzõs hallgató vehette át oklevelét. A
rendezvényen részt vett dr. Betlehem Jó-
zsef dékán, dr. Oláh András általános és
stratégiai dékánhelyettes, prof. dr. Figler
Mária fejlesztési dékánhelyettes, prof. dr.
Bogner Péter oktatási dékánhelyettes.
Burány Tünde népegészségügyi ellenõr
szakos végzõs hallgató Gulyás Dávid men-
tõtiszt szakos hallgató gitárkíséretével el-
énekelte Bródy Sándor Ha én rózsa volnék
c. dalát, illetve Csatári Mónika rekreá-
ciószervezés és egészségfejlesztés szakos
hallgató Veronica Shoffstall Útravaló c.
versével köszöntötte a friss diplomáso-
kat.
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Komplementer medicina hírcsokor
A Fizioterápiás és Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet Komp-
lementer Medicina Tanszéke sikeresen befejezte és átadta a MAB
akkreditációra váró oktatási anyagot, amely elõször Magyarországon
diplomás továbbképzést nyújt a komplementer medicinában a hallga-
tóknak, akik nappali és levelezõ oktatási formában is szerezhetnek
képesítést az „Életmódtanácsadás- természetes gyógymódok terape-
utája” címû témából. Tekintettel ezen ismeretek hiányt pótló voltára
a magyar felsõoktatásban, remélhetõleg többen is választják majd
ezen ágat. Annál is inkább, mert az ETI alapképzettségként megszer-
zett ismereteit bõvíti és rendezi, szélesebb palettát felvéve, ezzel tá-
gabb mûködési területet is ajánlva a hallgatóknak.

A PTE ÁOK-n a meghirdetett orvostanhallgatói magyar és angol
nyelvû képzésre 6 magyar és 15 angol nyelvû hallgató jelentkezett
és jár. A 2 kreditet érõ studium végével mindenki szakmai dolgo-
zatot ír, ami feltétele a sikeres abszolvációnak, jellemzõen a Nyu-
gat Európai országok hallgatói érdeklõdõbbek, amely megfelel az
ezen országokban észlelhetõ CAM (Complementary and alterna-
tive medicine) iránt megnövekedett figyelemnek is. 

Nemzetközi kapcsolataink ápolásában a Paneurópai Uniós
Cambrella Frame Program 7-es projektben (www.cambrella.eu)
végzett tevékenységünkrõl számolunk be: Berlinben és Bologná-
ban volt az idõközi szakmai konferencia, amelyen a magyarorszá-
gi rendelet elõkészítésérõl, illetve a jelenleg is érvényes rendeleti
szabályozásról számoltunk be, elkészítve a projekt félidõs ma-
gyarországi beszámolóját. 

A NATO RTO 195 CAM projekt Párizsban indult 2011-ben és õsszel
Bolognában folytatódott, ahol az akupunktúra és egyéb CAM mód-
szerek katonai alkalmazásáról számoltunk be. Az amerikai széles-
körû gyakorlatnak is megfelelõen kiterjedten alkalmazottak a
mind és body technikák egyes részei, valamint az akupunktúra
gyakorlata is. Az elõadásunkat annyira értékelték, hogy cikként el-
fogadták közlésre is az amerikai Acupunctur in medicine c. szak-
lapban, idei megjelenéssel. 2012. áprilisában a tanszékünk szerve-
zésében a munkacsoport áprilisban Budapesten tanácskozik, ame-
lyet tanszékünk szervez majd meg. 

Elkezdõdik az V. évfolyamon a Hagyományos Kínai Orvoslás tanfo-
lyama szakorvosoknak, amelyre az elmúlt évekhez hasonlóan, je-
lentõs az érdeklõdés. A most befejezett IV. HKO tanfolyam hallga-
tói 2012. elsõ hetében tesznek licenszvizsgát a PTE ETK-n, mely
reméljük mindenki számára sikeres vizsga lesz, hiszen 2 évig meg-
feszített tempóban tanultak a hallgatók.. Megjegyezzük, hogy ez
az egyetlen, hivatalos engedélyt eredményezõ HKO oktatás ma
Magyarországon, amelynek alapjait 1986-ban helyeztük le a ko-
rábbi HIETE-n Budapesten. 

Pekingben 2011. október 31. – november 3. között rendezte meg
a TCM Kinai Orvosi Akadémia világkongresszusát, amelyre 40 per-
ces referátum tartásával dr. Hegyi Gabriella tanszékvezetõt meg-
hívták, aki egyúttal a P.R. Kina kinevezett tagja a nemzetközi
International Preparatory Committee of TCM bizottságában 2008
óta.  
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A tudományos diákköri munka iránt érdek-
lõdõ hallgatók számára tartottunk összejö-
vetelt 2011. október 4-én a Zalaegerszegi
Képzési Központban. A hallgatók érdeklõ-
désének felkeltése, erõsítése mellett azt is
fontosnak tartjuk, hogy tudjunk egymásról,
ismerjük meg egymás munkáját, adjunk
egymásnak ötleteket, legyünk folyamatosan
kapcsolatban egymással, segítsünk egymás-
nak, ha kell. A tudományos munka mindig
több ember együttmûködését, közös tevé-
kenységét feltételezi, még ha egyénileg, kü-
lön-külön végzik is a munka nagy részét. Fo-
telokban, körbeült asztalnál, teázgatás köz-
ben beszélgettünk, s elhatároztuk, havonta
tartunk ilyen alkalmakat, ahol mindig egy-

egy „érdekes” TDK-zó hallgató mesél a TDK
munka során szerzett saját élményeirõl.

Október 25-én ismét összejöttünk, hogy ötó-
rai tea mellett éberen tartsuk és elmélyítsük
érdeklõdésünket a tudományos munka iránt.
Ezúttal is egy „érdekes” élménybeszámolót
hallhattunk: meghívott vendégünk, Varga
Viktor, az Óbudai Egyetem hallgatója, a
Jánossy Ferenc Szakkollégium alapító tagja
mesélt a szakkollégiumi mozgalomról, mû-
ködõ szakkollégiumokról, az õ közremûkö-
désével létrejött szakkollégium alapítási kö-
rülményeirõl, mûködésérõl, nemzetközi kap-
csolatairól. Elmondta, hogy a szakkollégiumi
tagság rangot jelent, egész életen át tartó

összetartást és minimum-feltétele a folyama-
tos, kiemelkedõ TDK-munka.

Az összejövetelen – mint tudományos diák-
köri tevékenységet folytató hallgatók – részt
vettek a HÖK (ZKK) tagjai is. Elmondták,
hogy a hallgatói önkormányzat dicséretesnek
és fontosnak tartja a tudományos munka
iránti érdeklõdés erõsödését. A Zalaegersze-
gi Képzési Központ hallgatóinak az idei TDK-
konferencián elért sikereit örvendetesnek
tartjuk, és kiindulópontnak tekintjük a kö-
vetkezõ konferencián való szerepléshez. 

Lilla, Márió, Niki, Zoli 
és a többiek

Szent Mártont ünnepelték Szombathelyen

Libaételek fogyasztása, újbor kóstolása, lampionos felvonulás, vásár, ün-
nepi szentmise, városi gálamûsor, elõadások, hogy csak a legfontosabb
eseményeket említsük, amelyekkel Szombathely városa híres szülöttére –
Szent Mártonra emlékezik minden évben november 11-e körül. A PTE
ETK Szombathelyi Képzési Központjában hagyománnyá vált, hogy mi is
bekapcsolódunk az ünneplésbe. 2011-ben tizenkettedik alkalommal idéz-
tük fel a segítõ, gyógyító szent példáját ünnepi keretek között.
Dr. Németh Norbert, a Savaria Egyetemi Központ egyetemi lelkésze tar-
tott elõadást, melyben Márton életpéldáján keresztül méltatta a segítõ,
gyógyító hivatást végzõk áldozatvállalását, hangsúlyozva felelõsségüket.
Kedves és megható bemutatkozást láttunk az Aranyhíd Oktatási és Neve-
lési Központ Micimackó csoportjának óvodásaitól. Ez az intézmény fo-
gyatékkal élõ gyermekek nevelését végzi, az õ munkájuk segítésére ren-
deztünk gyûjtést a Jótékonysági Bazárban, ahol libazsíros kenyeret, Már-
ton napi bort, süteményeket, hallgatók által készített apró tárgyakat vá-
sárolva gyûlt az adomány, közel 50.000 Ft-ot adhattunk át a gyerekek
képviselõjének. Hallgatóink munkáiból kiállítást is láthattunk az ünnep-
hez kapcsolódóan.
Szent Márton, Savaria szülötte, a tevékeny szeretet, az önzetlen segítés,
a szerénység, a méltóság példája, méltó arra, hogy megemlékezzünk ró-
la, alkalmas arra, hogy gazdagítson bennünket, erõt adjon nekünk.

Mészáros Béláné

Német hallgatók vendégségben

Októberben a PTE ETK ZKK német partnerintézményének hallga-
tói és oktatói vendégeskedtek a fõiskolán. 1999 óta áll fenn szo-
ros szakmai együttmûködés a németországi Heilbad –
Heiligenstadt város gyógytornász képzõ iskolájával, a
Bildungszentrum für Heilberufe GmbH-val.
A kapcsolat célja az oktatók és a hallgatók szakmai tapasztalatszer-
zése, egymás oktatási és kórházi ellátásának megfigyelése, mely lá-
togatás azóta rendszeresen megvalósult. Idén októberben két né-
met hallgató és egy oktató töltött el két hetet a fõiskolán és a Zala
Megyei Kórházban. A kórház oktatásszervezése és a fõiskola kiváló
együttmûködésének köszönhetõen a vendégek a délelõttöket a kór-
ház szívsebészeti, kardiológiai rehabilitációs, ortopédiai, sebészeti
és fizioterápiás osztályán töltötték, délutánonként pedig a fõiskolán
elméleti és gyakorlati órákon vettek részt, illetve a német oktató tar-
tott bemutató masszázs órát a magyar hallgatóknak. Hétvégén aztán
lehetõséget kaptak a hévízi Szent András Kórház Fizioterápiás rész-
legének megtekintésére és egy kis tófürdõzésre is.
Három napra a heiligenstadti intézményvezetõk is meglátogattak
bennünket, köztük Gabriele Heusing, a testvérintézmény igazga-
tónõje. Karunk dékánja, dr. Betlehem József Pécsett fogadta a kül-
döttséget, a Kari Külügyi Bizottságot Máté Orsolya képviselte. A
kar dékánja tájékoztatta a vendégeket karunk életérõl, továbbá a
jövõbeli együttmûködés lehetõségeirõl folytattak megbeszélést. A
küldöttség tagjai találkoztak a Zalaegerszegi Képzési Központ
igazgatónõjével, dr. Csidei Irénnel, aki egyben a Zala Megyei Kór-
ház fõigazgatójaként is üdvözölte a vendégeket, és Bognárné La-
posa Ilona ápolási-igazgatóhelyettessel együtt bejárták a Zala Me-
gyei Kórház új osztályait is. Kölcsönösen megerõsítették az
együttmûködés fontosságát, s a megvitatták a kapcsolatbõvítés
további lehetõségeit.
A német vendéghallgatók – elmondásuk szerint – nagyon sok új
ismerettel gazdagodtak, a látott mûtétek kiemelkedõ élményt je-
lentettek számukra, s az osztályos fizioterápiás munkát tekintve
kiemelték a beteg–gyógytornász közötti szoros együttmûködés
példaértékét, a gyógytornászok szakmai elkötelezettségét.

Teázgatunk, Diskurálunk, Kíváncsiskodunk
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A kaposvári képzési központunk hagyo-
mányaihoz híven rendezte meg a gólyabált
2011. november 22-én. Az elsõs hallgatók
bálja állófogadással kezdõdött, melyet dr.
Kelemen János központigazgató nyitott
meg ünnepi köszöntõjével, majd a Hallga-
tói Önkormányzat nevében László Anett, a
Kaposvári Képzési Központ alelnöke és
Kühn Petra, a PTE ETK Hallgatói Önkor-
mányzatának elnöke köszöntötte a diáko-
kat, illetve az oktatókat, munkatársakat,
vendégeket.
Koccintással és vacsorával folytatódott a
fogadás; különféle finom fogásokkal, salá-
tákkal, sültekkel tölthettük meg hasunkat.
A bál megnyitójaként az elsõ évfolyamos

gólyák közül 8 pár, egy ismert mese az
Anastasia: Once upon a december címû zene-
számra bécsi keringõt táncolt, ezután a
hallgatók felkérték oktatóikat egy közös
táncra. 
Az egész este tartó bál alatt az Ideál együt-
tes húzta a talpalávalót. Majd éjfél elõtt a
várva várt tombolasorsolás következett,
melyen értékes nyereményekben részesül-
hettek a sorsjegyek tulajdonosai. A nyere-
mények különbözõ felajánlásokból gyûl-
tek össze. Nagyon kellemes és hangulatos
eseményt tudhatunk magunk mögött. Kí-
vánok a leendõ elsõsök számára is ilyen jó
élményeket a gólyabállal kapcsolatban.

Huszár Noémi 

A cigányság jelenkori problémáiról, az integráció
kérdéskörérõl rendeztünk konferenciát 2011.
november 30-án a Zalaegerszegi Képzési Köz-
pontban. A megjelenteket dr. Csidei Irén, a Kép-
zési Központ igazgatója köszöntötte. A vendé-
gek a Nyugat-Dunántúli Régió közintézményei-
bõl (általános- és középiskolák, óvodák, polgár-
mesteri hivatalok), fegyveres testületektõl és
egészségügyi intézményekbõl érkeztek. 

Összefoglalóan 
az elhangzott elõadásokról:

Vajda László, a Zala Megyei Közgyûlés Kisebbsé-
gi és Nemzetiségi Bizottságának elnöke, kisebb-
ségi tanácsnok számolt be a „Zala megyei cigá-
nyok élethelyzete 2011-ben” címû elõadásában
a zalai cigányok körében leggyakrabban elõfor-
duló problémákról, foglalkoztatási, oktatási, lak-
hatási és egészségügyi gondokról, feladatokról.

Bogdán Iván, a „Hálózat az Integrációért” Alapít-
vány munkatársa elõadásában bemutatta a 2002
októberében megalakult Alapítvány romák fel-
zárkóztatásában végzett munkáját, a megvaló-
sult illetve a jelenleg is futó programokat. 

Dr. Alotti Nasri egyetemi docens, a Zala Megyei
Kórház Szívsebészeti osztályának osztályvezetõ
fõorvosa „A roma kisebbség egészségügyi ellátá-
sának kérdései” témakörben tartott elõadást.
Bemutatta a roma populáció egészségi állapotát,
elemezte az iskolázottsági mutatókat, végül be-

számolt az egészségügyben fellelhetõ diszkrimi-
natív jelenségekrõl illetve ismertette a megoldá-
si lehetõségeket.

Szabó Katalin az Alsónemesapáti Általános Isko-
la igazgatója a „Roma gyermekek integrációjá-
nak lehetõségei” címmel tartott elõadásában
gazdag képanyaggal szemléltette iskolája kör-
nyezetét, felszereltségét. Részletesen beszámolt
a cigány gyerekek szocializációs nehézségeirõl,
ismertette mindazon programokat, amelyek je-
lentõs eredményeket hoztak eddig is a gyerme-
kek oktatásában, nevelésében.

Gáspár Zoltánné, Nemesapáti község polgár-
mestere a „ Jenõ, csak a háncsot gyûjtsd össze! –
Közfoglalkoztatás Nemesapátiban” címû elõadá-
sában faluja roma közösségének jellemzõirõl,
gondjairól, a romák foglalkoztatásának problé-
máiról, sajátosságairól számolt be. Elõadásában
kitért mindazon erõfeszítésekre, melyeknek
eredményeként a falu Zala Megye egyik szépen
gondozott, díjakat, hivatalos elismeréseket ma-
gáénak mondható települése. 

Labodáné Lakatos Szilvia PTE BTK Romológia
Tanszék egyetemi tanársegédje, a pécsi Kheta-
nipe Egyesület vezetõje „A Khetanipe Egyesület
bemutatása – különös tekintettel az egészség-
ügyi programokra” címû elõadásában az egyesü-
let alapításáról, az alapító személyekrõl, az egye-
sület tevékenységi körérõl számolt be. Az általuk
gondozott romák egészségi állapotának ismer-

tetése után rátért mindazon programokra, ame-
lyekkel az elmúlt évek során szolgálták közössé-
güket.

Bujtor Anna a PTE ETK Zalaegerszegi Képzési
Központ adjunktusa az „Etnikai kisebbségi
egészségfejlesztõ referens” képzés anyagát mu-
tatta be a meghívottaknak, nem titkolva, hogy ez
a konferencia leghangsúlyosabb információja. A
képzést 2009 õszén akkreditálta a Pécsi Tudo-
mányegyetem Egészségtudományi Kara, mely-
nek célja olyan etnikai kisebbségi egészségfej-
lesztõ referens képzése, aki korszerû ismeretei
segítségével hatékonyan képes közvetíteni a
problémák megoldása során a többségi társada-
lom és a roma kisebbség között, illetve tevé-
kenységével az adott szakterületen mindenkor
elõsegíti a célpopuláció egészségmagatartásá-
nak fejlesztését, hozzájárul betegségeinek meg-
elõzéséhez, egészségkárosodásainak megszün-
tetéséhez.

Az elõadások után a meghívottak kérdéseket tet-
tek fel illetve mondták el véleményüket az el-
hangzottakról. Nagy örömünkre, a konferencia
végére spontán beszélgetés alakult ki az elõadók
és a résztvevõk között. A visszajelzések alapján
elmondhatjuk, hogy a témát nagy érdeklõdéssel
fogadták, jelentõs társadalmi problémára hívtuk
fel a figyelmet. 

Bujtor Anna,  
Karamánné dr. Pakai Annamária

„Értsünk szót!”
Kisebbségi integrációs konferencia a PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központjában

Gólyabál
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NÉVJEGY

Dr. Lakner László
a PTE Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ igazgatója (1989-2012) 

Munkája elõzményei:

1987 decemberében egy megyei tanács vb-
ülésen az egészségügyi osztály vezetõjének
elõterjesztésében került elõtérbe egy helyi
védõnõképzés igénye. Ez hiányszakma volt
Vas megyében, sõt szükségét látta egy egész-
ségügyi képzési bázis létesítésére Nyugat-
Dunántúlon. Az elõterjesztést dr. Lakner
László egészségügyi osztály vezetõje tette,
aki késõbb is a motorja majd vezetõje annak
a munkálkodásnak, melynek eredményeként
ma már több mint két évtizede folyik védõ-
nõképzés Szombathelyen. 

A Képzési Központ megvalósulása:

A téma mindaddig nyugvóponton maradt, míg
az MSZMP pártépülete közoktatási célra sza-
baddá nem vált. 1989. július 3-án történt meg-
állapodás a minisztériummal, a Pécsi Orvostu-
dományi Egyetemmel, melynek kihelyezett ta-
gozataként tervezték mûködtetni. Az indulási
költségekhez az egyetemen kívül a megyei ta-
nács is hozzájárult, mivel a megye érdeke is az
új fõiskola megnyitása. A helyi képzés kitaláló-
ja és iniciálója majd kezdettõl vezetõje Lakner
László fõorvos, fõiskolai docens. A szombathe-
lyi Jókai utca egyik hatalmas épülete a század
elején jegyzõképzõnek épült és mûködött,

negyvenöt után a tanácsakadémia, majd ké-
sõbb az MSZMP oktatási központjává vált. Az
igen jó állapotban átvett épület ideális
kubatúrával ma is jól szolgálja a több mint
húsz éve folyó egészségügy felsõoktatást. A
gyakorlati oktatás kezdettõl a Markusovszky
megyei korházban folyik, mely egyben az or-
szág elsõ egyetemi oktatókórháza, melynek
igazgatását is Lakner igazgató úr, mint elnök-
vezérigazgató gyakorolta.

Dr. Lakner László igazgató úr idejében telje-
sül ki a Szombathelyi Képzési Központ okta-
tási portfóliója, mely az elmúlt több mint 20
évben stabil mûködést biztosított, és méltó
elismerést váltott ki az egyes szakmák, a szo-
ciális munkás-, szülésznõ-, védõnõképzés te-
rületén. Számos kitüntetésben részesült, me-
lyek közül e legjelentõsebbek:

– 2010 Markusovszky-díj

– 2009 Magyar Közt.Érdemrend Tiszti Keresztje

– 2008 Príma-díj

– 2006 Év Vasi Embere, Vas Megyéért-díj,

– 2004 Batthyány- Strattmann László-díj

– 2002 PTE EFK PRO FACULTATE Emlékplakett 

– 1997 Szombathely MJV: Pálos Károly díja I. fokozat, 

Batthyány Társaság aranygyûrûje, Magyar Felsõokta-

tásért Emlékplakett

– 1995 Vas Megye: Önkormányzat Szolgálatáért Kitünte-

tõ Oklevele

– 1994 Pécsi Orvostudományi Egyetem Rektori Dicsérete

– 1988 TIT Országos Elnökségének Elismerõ Oklevele, 

Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata 

– 1985 Munka Érdemrend ezüst fokozata Honvédelmi 

Érdemérem

– 1985 SZOT ill. Egészségnevelési Szövetség Elismerõ 

Oklevele

– 1983 Eü. M: Kiváló Munkáért

– 1981 Vöröskeresztes Munkáért arany fokozata

– 1975 Vöröskeresztes Munkáért ezüst fokozata

Nyugdíjas éveire a címzetes egyetemi docens
úrnak, a Képzési Központ munkatársai nevé-
ben, még sok évig szívesen gyakorolt oktatói
feladatokat és jó egészséget kívánunk. 

Prof. dr. Horváth Boldizsár
a képzési Központ igazgatója

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar vezetése és a Szombathelyi Képzési Köz-
pont munkatársai 2011. december 20-án ünnepelték dr. Lakner László képzési igazgató 70.
születésnapját. Ez alkalomból lehetõségünk nyílt bepillantást nyerni életútjának különbözõ
állomásaiba.
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Dr. Nyárády József nem orvos akart lenni,
annak ellenére sem, hogy édesapja nemze-
dékek fogorvosa volt és így magától érte-
tõdõ lett volna ez a pálya. Engem nagyon
vonzottak a mûszaki dolgok és azon belül is
leginkább a repülés izgatott. Ám ez akkoriban
csak álom lehetett, mert ilyesmit sehol nem le-
hetett tanulni. Így aztán egy atyai elbeszél-
getés eredményeképpen került az orvosi
egyetemre az ambiciózus fiatalember, aki
lelkesedésébõl a kezdetekhez képest mit
sem veszített. Egy dolog volt, amibõl nem
engedett, mindenképpen a kezével szere-
tett volna dolgozni, így adódott végül a
kézsebészet. Ez azért nem ment ilyen köny-
nyen, mert eredetileg mellkas sebész szerettem
volna lenni, csak aztán az akkori professzorom
elment és az a csapat is szétszéledt. A sebé-
szet és a baleseti sebészet viszont megma-
radt és aztán jött az érsebész szakvizsga is
szépen sorban. Az akkori sajátos klinikai
rend hozta azt is, hogy bár keveset operál-
hattak, annál többet asszisztáltak és szé-
pen lassan szakmájuk legjobbjaivá váltak a
kor fiatal szakorvosai. Nyárády professzor
viszont nem elégedett meg ennyivel és
igyekezett legalább akkora hangsúlyt fek-
tetni a tudományos kutatásra is, mint arra,
hogy gyógyítson. Közben pedig egy egésze
különleges hobbynak hódolt egészen a 80-
as évek közepéig. A repülõgép modellezés
egy ma is népszerû sport, bár nem túlis-
mert. Nyárády József viszont jól ismeri, hi-
szen válogatott szinten ûzte ezt a sportot,
mely lehetõséget adott számára, hogy
szinte, egész Európát beutazza.

Azonban nem csak a repülést sikerült világ-
színvonalon ûznie, hiszen ezekben az
idõkben sikerült az, amely akkoriban Ma-
gyarországon egyedülállónak számított.
Elõször sikerült kis végtag replantációt el-
végezni 1979-ben, amit három évvel ké-
sõbb egy kar replantáció követett. Ezzel
pedig Magyarország felzárkózott azon or-

szágok közé, ahol a modern orvostudo-
mány már jóval elõrébb járt. Fantasztikus
dolog volt ez akkor is és most is. Egyáltalán a
replantáció mindig siker, bármennyit fejlõdött
azóta az orvostudomány. Akkoriban egyébként
nagy volt a verseny, fiatal orvosok voltunk, te-
le ambícióval és bizonyítási vággyal. Nekem
ráadásul olyan tanáraim és fõorvosaim voltak,
akik támogattak, így minden adott volt a si-
kerhez. A munka pedig meghozta a gyümöl-
csét. Számtalan sikeres mûtét és rehabilitá-
ció és természetesen 1993-tól a Balesetse-
bészeti Önálló Osztályt, majd ennek utód-
ját, a Balesetsebészeti és Kézsebészeti Kli-
nikát vezette egészen
2008-as távozásáig.
Bár úgy gondolja na-
gyon megváltozott a
rendszer, azért a saját
életére visszatekintve,
azt vallja nincs új a
nap alatt. Távozásának
mind szakmai, mind
személyes okai is vol-
tak. Úgy érezte az át-
alakítások, a költség-
csökkentések és az
egyre kevesebb orvos-
kolléga miatt csorbul-
nak az elsõdleges
szempontok, amit egy
egyetemi klinikának
képviselnie kell: Egy
ilyen helyen a legjobbak-
kal a legjobbat kell nyúj-
tani. Ez nem silányulhat
rutinná és ujjgyakorlat-
tá. Amikor ezt már nem
éreztem biztosítottnak
döntöttem. Nem bánta
azonban meg, szeren-
csésnek vallja magát,
hiszen rögtön két állá-
sa is lett és most újra
taníthat, ami számára

mindig is egy fontos dolog volt. Sokáig
ugye intézményvezetõként és gyakorló orvos-
ként a balesetin voltam, most pedig azokat a
mentõtiszteket oktatom, akiktõl odakerülnek a
betegek a tanítványaim és kollégáim elé. Egé-
szében látom a folyamatot és így jobban fel tu-
dom készíteni a hallgatókat a hivatásukra. Rá-
adásul nagyon élvezem a tanítást az ETK-n.
Bár a heti két alkalom, amit Mohácson és
Szekszárdon tölt, illetve az elõadásokra va-
ló felkészülés szinte minden idejét fel-
emészti, rengeteget sétál és így igyekszik
fitten tartani magát. Három gyermeke, öt
unokája van. Feleségével Orfûn él, akivel
most épp Ken Follett életmûvét intézték el
szabadságuk alatt. Szereti a természetet és
az egyetlen dolog, ami hiányzik neki, az
Hannibál nevû német dogja, akinek kondí-
cióját és a hosszú tó körüli sétákat köszön-
heti.

A specialista
Válogatott repülõgép modellezõ Team Racing kategóriában, úttörõ a kézsebészet területén
és a kéz és kar replantáció területén, tanár és gyakorló sebész, imádja a természetet és korát
meghazudtoló fiatalossággal és frissességgel percre pontosan érkezik a megbeszélt interjúra.
Ez már önmagában is sokat sejtet az ETK „frissen igazolt” professzoráról és még csak el sem
kezdünk beszélgetni.
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Jegyzõkönyv
a 2011. szeptember 21-ei Kari Tanács ülésérõl (PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. Kari Tanácsterem)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Betlehem József dékán:
Köszöntötte a Kari Tanács tagjait, majd ezt követõ-
en kérte a napirendi pontok kiegészítésével kap-
csolatos esetleges javaslatok, észrevételek megté-
telét. Elmondta továbbá, hogy történelmi ese-
ménynek lehetünk tanúi. A mai napon elsõ alka-
lommal kerül megszervezésre online módon a ka-
ri SzMSz alapján a Kari Tanács Ülése. Megköszön-
te a kollégák szervezésben történõ közremûködé-
sét. Ismertette, hogy a szavazás a szokott módon
zajlik az egyes napirendi pontokat követõen. Az
esetlegesen felmerülõ technikai problémák esetén
elõfordulhat, hogy az összes napirendi pont tár-
gyalása után egyben fog történni a szavazás.

Dékán úr javaslatot tett a szavazatszámláló bizott-
ság összetételére: elnök: Dr. Ágoston István, veze-
tõ jogi tanácsadó, kollégiumigazgató; tagok: Szar-
ka Evelin dékáni hivatalvezetõ és Kühn Petra HÖK
elnök.

A Kari Tanács a szavazatszámláló bizottság össze-
tételére vonatkozó elõterjesztést a bizottság tag-
jainak tartózkodása mellett elfogadta.

Dr. Betlehem József dékán:
Tájékoztatást adott arról, hogy a 3. napirendi pont
egy késõbbi idõpontban kerül megtárgyalásra, mi-
vel hosszabb elõkészítést igényel.

A Kari Tanács a módosított napirendi pontokat
egyhangúlag elfogadta.

1. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem  Egészség-
tudományi Kar belvárosi campusának kiala-
kítására.

Ismertette, hogy 2011. június 23-án a Szenátus el-
fogadta a kar pécsi belvárosi campus kialakítására
vonatkozó elõterjesztését, megtörtént a 2. ütem-
terv elõkészítése is, mely a gazdasági számításo-
kat tartalmazza. A belvárosi campus program
2012-2013-as éveinek beruházási tervezése során
az ETK a Gazdasági Fõigazgatóság útmutatása
alapján a kari 781 millió Ft összegû maradvány
idõarányosan bontott felhasználásával nem ter-
vezhetett. Így az ETK a forráshiányt az alábbi téte-
lek felhasználásával látja elsõsorban pótolhatónak
a belvárosi campus kialakításánál: 

a) kari saját források növelése elsõsorban hall-
gatói normatíva növekménybõl (2011/2012 évi
felvételi adatok alapján az elõzõ évhez képest
46%-al több hallgató kezdi meg tanulmányait az
ETK-n. Ez a növekmény 2012-ben, kari szinten a
mûködési költségek és a központi elvonások
után, várhatóan kb. 208.000.000,-Ft többletbe-
vételt jelent)
b) kari ingatlanok értékesítésébõl (Berek utcai
épület+telek 350+30 M Ft, Rákóczi úti ingat-
lan 105 M Ft) és további egyetemi ingatlanok ér-
tékesítésébõl befolyó kiegészítõ összeg
c) szakképzési hozzájárulás 
d) és pályázati bevételek.

A megvalósítási terv modulokra lett lebontva az
ingatlan értékesítésébõl befolyó árbevételek bi-
zonytalanságára való tekintettel, annak érdeké-
ben, hogy valamely forrás elakadása esetén az
egyes modulokat egymást követõen meg lehes-
sen valósítani, ezáltal a modulok önállóan is
mûködõképesek. 2012-ben 11 modul, míg
2013-ban 13 modul megvalósítása szerepel a
tervek között.  A campus koncepció megvalósí-
tási terve a szenátus elé fog kerülni, melyhez
kérte a Kari Tanács támogatását.

Dr. Horváth Boldizsár tanszékvezetõ:
Fontosnak tartja a modulokra bontást, mert sze-
rinte így lehet csak megvalósítani a kar campus
tervét.

Egyed Anna gazdasági csoportvezetõ: 
Elmondta, hogy az 1. sz. melléklet 26. pontja üt-
közik a 2012. évi törvényi szabályozásokkal, mi-
szerint január 1-jétõl nem lehet közintézmények-
ben dohányozni.

Dr. Kelemen János képzési igazgató: 
Kérdése volt, hogy a 208 millió Ft-os hallgatói
növekedésbõl adódó bevételeket mind a pécsi
campusra fogja a kar költeni. Továbbá, hogy az
esetleges képzési központokban történõ meghi-
básodások milyen keretbõl finanszírozhatók. 
Dr. Betlehem József dékán: 
Válaszul elmondta, hogy a 208 millió Ft-os bevétel
a pécsi képzés növekedésébõl adódik.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással, 18 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett elfogadta a Pécsi Tudomány-

egyetem Egészségtudományi Kar belvárosi cam-
pusának kialakításáról szóló elõterjesztést.

2. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem  Egészség
tudományi Karán Ápolás és betegellátás alap-
szak – életmód tanácsadás és természetes 
gyógymódok szakirány létesítésére és indítá-
sára

Dr. Betlehem József dékán: 
A természetes gyógymódok világszerte növekvõ el-
terjedésének megfelelõen a kar által indítani kívánt
Életmód tanácsadás és természetes gyógymódok
szakiránya hiánypótló és úttörõ képzés lehet nem
csak Magyarországon, de a kontinensen is. 
Hazánkban a 11/1997 Eü. Min. Rendelet és a
40/1997 Kormányrendelet szabályozza a komple-
menter medicina tevékenységeket, melyek ennek
megfelelõen egészségügyi szolgáltatásnak minõ-
sülnek, így része a betegellátásnak, ennek ered-
ményeként, aki orvosi illetve nem orvosi végzett-
séggel dolgozik a rendszerben, licenszvizsgával, il-
letve ÁNTSZ engedéllyel kell, hogy rendelkezzen.
A vizsgák az egyetemeken történnek – amennyi-
ben az egyetem indít tanfolyamot, illetve középfo-
kú egészségügyi végzettség esetén az ETI-ben.
Ezt az orvosi végzettséghez nem kötött tevé-
kenységet emelné fõiskolai rangra az életmód ta-
nácsadás és természetes gyógymód terapeuta
képzés, ezzel lehetõvé téve a megfelelõ, magas
színvonalú képzést a hallgatók számára. A kép-
zés célja, hogy az egészségtudományi diplomá-
val, és a megszerzett komplementer medicinális
ismereteik együttes felhasználásával, a végzett
szakemberek egy hatékonyan mûködõ egészség-
ügyi struktúrában megelõzõ – gyógyító – tanács-
adó szerepüket a betegek érdekében magas szín-
vonalon valósítsák meg. A szakmai kompetencia
ismeretével hatékonyan mûködjenek közre a pre-
venció, az egészséges életmódra nevelés széles
körû elterjesztésében, a nem-kívánatos gyógy-
szerfogyasztás csökkentésében. 
Kérte a Kari Tanácsot, hogy támogassa az Ápolás
és betegellátás alapszak – életmód tanácsadás és
természetes gyógymódok szakirány létesítésére
és indítására vonatkozó elõterjesztést. 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással, 18 igen, 0
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az Ápolás
és betegellátás alapszak - életmód tanácsadás és
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természetes gyógymódok szakirány létesítésérõl
és indításáról szóló elõterjesztést a Pécsi Tudo-
mányegyetem Egészségtudományi Karán.

3. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtu-
dományi Kar megbízási díjainak válto-
zása a 2011/2012-es tanévtõl.

Emõdy Barnabás gazdasági osztályvezetõ:
Ismertette, hogy 2008 óta nem változtak a karon a
megbízási díjak. Ennek oka, hogy a költségvetés
nem teszi lehetõvé ezen díjak nagymértékû emelé-
sét, ennek következtében csak a korrigálásokra és
az aránytalanságok kiküszöbölésére van lehetõség.
Kérte, hogy a Kari Tanács fogadja el a napirendi
pontot.

Egyed Anna gazdasági csoportvezetõ: 
Elmondta, hogy korábban a beszámolók és a gya-
korlati jegyek is szerepeltek a táblázatban.
Dr. Oláh András általános és stratégiai dékán-
helyettes:
Ismertette, hogy a gyakorlati jegyekhez tartozó díj
nem volt egységes. Az ETK munkatársai tájékozód-
tak arról, hogy más karokon hogyan jártak el a ki-
fizetés kapcsán és ezek alapján lett megszüntetve
a vizsgadíjak kifizetése, így csak az óradíj megté-
rítésére kerülne sor.

Dr. Betlehem József dékán: 
Elmondta, hogy a TVSZ vonatkozó rendelkezései
szerint a gyakorlati jegy nem minõsül vizsgának.
Kérte a változtatott vizsgadíjak elfogadását, me-
lyek október 1-jétõl lépnek hatályba. 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással, 18 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett elfogadta a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi Kar megbízási díjai-
nak változását a 2011/2012-es tanévtõl.

4. Egyebek

Dr. Oláh András általános és stratégiai dékán-
helyettes: 
Beszámolt arról, hogy 2011. november 18-án meg-
rendezésre kerülõ 2. Kari Esten elsõként egy színhá-
zi elõadást nézhetnek meg a kollégák és hozzátarto-
zóik, majd a már szokásos esti vacsorára kerül sor. A
szervezésben kérte a szervezeti egységek vezetõi-
nek segítségét. Az Informatikai Csoport vezetõjének
és munkatársainak megköszönte a video kapcsolat
megvalósítását, melynek kiépítése közel 10 millió Ft-
os költséget jelentene.

Dr. Horváth Boldizsár tanszékvezetõ:
Gratulált az elsõ videó kapcsolathoz, melyet 10
éve javasolt a költséghatékonyság miatt, mert
hosszútávon kifizetõdõ. 

Dr. Betlehem József dékán: 
Elmondta, hogy Rektor Úr megbízta Komlósi rek-
torhelyettes urat a MAB 2011/2012. évi akkreditá-
ciós eljárásának irányításával, a karról dr. Figler
Mária koordinálja az eljárást. Az egyetemi tájékoz-
tatást hiányosnak ítéli, az akkreditációs eljárás
anyagának leadási határideje 2011. november 30.
Sajnálatos módon az egyetem és ezáltal a kar is
késésben van az anyag elkészítésével. Az akkredi-
tációs eljárás során az akkreditációs beadvány el-
készítését követi tavasszal az intézményi látoga-
tás, mely komoly feladat az intézetek számára, va-
lamint kari és képzési központi szinten is. Az eljá-
rás során nem kimondottan az ETK-t, hanem az
egyetemet vizsgálják, különös tekintettel az egye-
temi karnak való megfelelésre. Elmondta továbbá,
hogy az új felsõoktatási törvény koncepciójának
elfogadása felgyorsult változásokat fog eredmé-
nyezni. Megköszönte a tanácstagoknak az ülésen
való megjelenést és részvételt.

Kmf.
Dr. Betlehem József

egyetemi docens, dékán, 
a Kari Tanács elnöke

Szarka Evelin
dékáni hivatalvezetõ

Jegyzõkönyv
a 2011. december 7-ei Kari Tanács ülésérõl (PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. Kari Tanácsterem)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Betlehem József dékán:
Köszöntötte a Kari Tanács tagjait, elmondta, hogy a 4.
számú napirendi pontnál a Minõségügyi Bizottság Mi-
nõségfejlesztési Bizottságra módosul, majd ezt köve-
tõen kérte a napirendi pontok kiegészítésével kapcso-
latos esetleges javaslatok, észrevételek megtételét. 

A Kari Tanács a módosított napirendi pontokat egy-
hangúlag elfogadta.

Dékán úr javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság
összetételére: elnök: Dr. Takács Magdolna fõiskolai do-
cens, kari jogi tanácsadó, tagok: Dr. Kelemen János fõis-
kolai tanár, képzési igazgató és Kühn Petra HÖK elnök.

A Kari Tanács a szavazatszámláló bizottság összetéte-
lére vonatkozó elõterjesztést a bizottság tagjainak tar-
tózkodása mellett elfogadta.

1. Személyi ügyek

Dr. Sulyok Endre dékáni tanácsadó:
Ismertette az egyetemi tanári pályázatokról kialakított
véleményt. Dr. Boncz Imre jelenleg a kar intézetigazga-
tó egyetemi docense, kapcsolati dékánhelyettese,
mindezeken túlmenõen rektori szaktanácsadó. Szak-
területe az egészségbiztosítás, egészség-gazdaságtan,
egészségpolitika, finanszírozás és menedzsment. Tu-
dományos kutatásánál kiemelendõ, hogy független
idézõi között kormányzati és nemzetközi szervezetek
is szerepelnek. A MAB által elõírt követelményeket va-
lamennyi területen maximálisan teljesítette, kizárólag
a nagydoktori értekezése hiányzott, így a pályázat ér-
tékelése 215 (86%), mely alapján javasolta az egyetemi
tanári cím odaítélését. 
Dr. Salamonné Dr. Toldy Erzsébet jelenleg a
Markusovszky Kórház laboratóriumi részlegvezetõ fõ-
orvosa, valamint a kar tanszéki csoportvezetõ fõisko-
lai tanára. Számos ETT és OTKA pályázat résztvevõje,

kari és megyei pályázat nyertese, TDK pályamunkák,
PhD programok témavezetõje. Oktatói, vezetõi és ku-
tatásszervezõi munkássága alapján a MAB követelmé-
nyei szerint a pályázatot 186 pontra (74.4%) értékelte
és javasolta az egyetemi tanári cím odaítélését. 

Dr. Lakner László képzési igazgató:
Dr. Boncz Imrét az ország elsõ számú egészségügyi
közgazdászának tartja, Dr. Salamonné Dr. Toldy Erzsé-
bet háttértudását és hallgatói tevékenységét kiemel-
kedõnek ítéli. 

Dr. Figler Mária minõségügyi dékánhelyettes:
Elmondta, hogy mindkét pályázót támogatja jelentõs
tudományos tevékenységük miatt. 
Dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes: 
Bízik a pályázatok sikeres elbírálásában, Dr. Boncz Im-
rét nagy kvalitású, országos és nemzetközi elismert-
ségû szakembernek tekinti, aki a Corvinus Egyetemen
már címzetes egyetemi docensi címet is kapott. Dr.
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Salamonné Dr. Toldy Erzsébet aktív résztvevõ az okta-
tás valamennyi területén. 

Dr. Mészáros Lajos emeritus fõiskolai tanár:
Dr. Boncz Imrét szakterületének legkimagaslóbb mû-
velõjének tartja. 

Dr. Kelemen János képzési igazgató:
Támogatta Dr. Salamonné Dr. Toldy Erzsébet pályáza-
tát kiemelkedõ szakdolgozat témavezetõ és gyakor-
latvezetõ tevékenysége miatt. 

Dr. Sulyok Endre dékáni tanácsadó:
Elmondta, hogy a MAB szigorú, objektív és komplex
kritériumrendszerének is maradéktalanul megfelel Dr.
Boncz Imre pályázata.

Dr. Betlehem József dékán:
Kari érdeknek tartja a minõsített oktatók számának
növelését. Mindkét pályázót elkötelezettnek ítéli, akik
a MAB objektív kritériumrendszerének és a validálás
szigorú és áttekinthetõ kritériumainak is megfelelnek. 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa titkos szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tar-
tózkodás mellett elfogadta Dr. Boncz Imre teljes mun-
kaidejû egyetemi tanári pályázatát a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási
Intézetében.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa titkos szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tar-
tózkodás mellett elfogadta Dr. Salamonné Dr. Toldy Er-
zsébet teljes munkaidejû egyetemi tanári pályázatát a
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Di-
agnosztikai Intézetében.

2. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudo-
mányi Kar Minõségfejlesztési Bizottsá-
gának megalakítása. 

Dr. Betlehem József dékán:
Javasolta, hogy a szavazás miatt a 4. számú napirendi
pont kerüljön megtárgyalásra.

Dr. Figler Mária minõségügyi dékánhelyettes:
Elmondta, hogy a PTE Szenátusa a 2011. november
10-ei ülésén a 187. és 188/2011. számú határozatában
100% igen szavazattal fogadta el a PTE Minõségbizto-
sítási Szabályzatát és a PTE Minõségfejlesztési Prog-
ramjának alapelveit. Mindezek alapján karunkon szük-
séges a Minõségfejlesztési Bizottság létrehozása,
amelynek a kari minõségügyek, valamint a minõségfej-
lesztés irányítása a feladata. A kar vezetése a bizott-
ságba az alábbi oktatókat, illetve hallgatót javasolja: el-
nök: Dr. Figler Mária, tagok: Dr. Nagy Júlia, Dr. Nagy Ist-
ván, Éliás Zsuzsanna, Bujtor Anna és Kühn Petra.

Kérte a Kari Tanácsot, hogy támogassa a PTE Egészség-
tudományi Kar Minõségfejlesztési Bizottságának meg-
alakítására és tagjainak megválasztására vonatkozó
elõterjesztést.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tartóz-
kodás mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Minõségfejlesztési Bizottsá-
gának megalakításáról szóló elõterjesztést. 

igen nem tartózkodás
elnök Dr. Figler Mária 17 0 0
tagok Dr. Nagy István 17 0 0

Éliás Zsuzsanna 17 0 0
Bujtor Anna 17 0 0
Dr. Nagy Júlia 17 0 0
Kühn Petra 17 0 0

3. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudo-
mányi Kar intézmény akkreditációs kari 
önértékelése. 

Dr. Figler Mária minõségügyi dékánhelyettes:
Ismertette a kari akkreditációs önértékelés felelõseit.
A kar szervezõ munkáját és érdekérvényesítõ képessé-
gét kiválónak minõsítette. Annak ellenére, hogy az
anyag elkészítéséhez szükséges egyetem által szolgál-
tatott adatok késve érkeztek, az ETK már a november
30-ai határidõt megelõzõen elkészítette az önértéke-
lést. 
Beszámolt a MAB 2007-ben megfogalmazott javaslatai
kapcsán tett intézkedésekrõl. A gyakorlati normatíva
beépítése az oktatás finanszírozásába ezidáig nem
történt meg, továbbra is jelentõs anyagi terhet róva a
karra. Megkezdõdött a kar campusának kialakítása,
így megteremthetõ az infrastrukturális feltételrend-
szer, amely a képzés minõségi feltételeit tovább javít-
ja. A tehetséggondozás területén 2006 óta fokozatos
és egyenletes a fejlõdés. Az oktatómunka alapját kép-
zõ hallgatói és felhasználó vélemények folyamatos fi-
gyelemmel kísérésére 2011-ben elektronikusan is sor
került. Jelentõs fejlõdés tapasztalható a publikációs és
pályázati aktivitás területén is. A pályázatokon elnyert
összeg 2006-hoz viszonyítva megkétszerezõdött
(2011-ben az innovációs és szakképzési hozzájárulá-
sok még nem érkeztek meg). 2006 és 2011 között a
kar képzési kínálata a kétszeresére növekedett, a hall-
gatói létszám 2010-ig csökkenõ tendenciát mutatott,
azonban idén ismét emelkedett. Fontosnak tartja a
TDK és OTDK konferenciákon való részvétel, a tudo-
mányos aktivitás fokozását és publikációk számának
növelését. Ismertette az új Felsõoktatási Törvény kon-
cepció egyetemi kari szempontjainak megvalósulásá-
hoz kapcsolódóan a teljes munkaidõben foglalkozta-
tott minõsített oktatók/kutatók arányának alakulását

2012. december 31-éig. (minõsített oktató: 2011. ok-
tóber 15.  39 fõ, 2011. december 31. 40 fõ, 2012. de-
cember 31. 56 fõ, össz oktató (teljes oktató+ kutató):
2011. október 15. 77 fõ, 2011. december 31. 77 fõ,
2012. december 31. 77 fõ, arány (új Ftv. követelmény
50%): 2011. október 15. 50,6%, 2011. december 31.
51,9%, 2012. december 31. 72,7%.) Tájékoztatást adott
az új Felsõoktatási Törvény koncepció egyetemi kari
szempontjainak megvalósulásáról, az egy tudományos
fokozattal rendelkezõ oktatóra jutó nappali munka-
rendû hallgatók számának alakulását tekintve az ETK-
n. (2011. október 15. (új Ftv. követelmény 35 fõ)- nap-
palis hallgatói létszám 1616 fõ, nappalis hallgatói lét-
szám/minõsített oktatók száma (39 fõ) - 41,4 fõ, 2012.
december 31. - tervezet (új Ftv. követelmény 35 fõ) -
nappalis hallgatói létszám 1608 fõ, nappalis hallgatói
létszám/minõsített oktatók száma (56 fõ) - 28,7 fõ).
Dr. Betlehem József dékán:
Elmondta, hogy az anyag véglegesítése zajlik, melynek
elkészítéséhez szükséges egyetem által szolgáltatott
adatok késve érkeztek és az információ cserét sem tar-
totta megfelelõnek. Az új Felsõoktatási Törvény vitája
december 23-án zárul, a szigorú követelmények a kis
intézményeknek kedveznek. Megköszönte valameny-
nyi kolléga közremûködését.

Dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes: 
Szintén megköszönte Kungl Anikó, Szarka Evelin,
Emõdy Barnabás, Basler Judit, Jankó-Király Attila, vala-
mint a Humánpolitikai és Marketing Osztály munkáját. 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tartóz-
kodás mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar intézmény akkreditációs kari
önértékelésérõl szóló elõterjesztést. 

4. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomá-
nyi Kar Alap (BSc, BA) és mesterképzési (MSc) 
szakok curriculumának módosítása. 

Dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes: 
Elmondta, hogy az akkreditáció kapcsán sor került
a szakok, tantárgyak és kreditek áttekintésére. A
kar elsõ 16 évében PhD fokozat szerzés nem tör-
tént. 2006-ban a Felsõoktatási Törvény szerint a
tanársegédi munkakör betöltéséhez megkezdett
PhD tanulmány volt az elõírás. A törvényi elõírá-
soknak megfelelõen a határidõkrõl és a feltételek
teljesítésérõl az oktatók személyenkénti kiértesí-
tése megtörtént. 2006-ban a minõsített oktatók
aránya 13% volt. A követelmények nem teljesítése
miatt a 170 fõs oktatói létszám 77 fõre csökkent.
Az elmúlt években 14 fõ szerzett minõsítést 5 fõ a
kari, míg 9 fõ más Doktori Iskolában. 2012-ben 16
PhD fokozat megszerzése szükséges. A curriculum
módosításra az elõírt feltételek teljesítése miatt



18

KARI TANÁCS

indokolt. A tantárgyak óraszámát 2008-ban a
4600-ról 3000-re kellett csökkenteni. A MAB szigo-
rú kritériumrendszere szükségessé tette a neve-
zéktan egységesítését is (az oktató legfeljebb 5
tantárgynak lehet a tantárgyfelelõse, továbbá PhD
fokozattal is rendelkeznie kell). A módosítások
szakonkénti és tantárgyankénti egyeztetése meg-
történt. A szervezeti egység vezetõk támogatását
kérte a nevezéktan egységesítését illetõen a kiosz-
tott anyaghoz igazodva. 

Dr. Betlehem József dékán:
Ismertette, hogy 2012. január 15-én megszûnik a MAB
mandátuma. Kérte a tanácstagok támogatását. 

Dr. Takács Magdolna kari jogi tanácsadó:
Érdeklõdött a BTK-val közösen indított képzések
egyeztetésérõl. 

Dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes: 
Elmondta, hogy intézményi szinten minimális módosí-
tásokra van szükség a Humánpolitikai és Marketing
Osztály bevonásával, fontosnak tartja a kompromisz-
szumok keresését. 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tartóz-
kodás mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Alap (BSc, BA) és mesterkép-
zési (MSc) szakok curriculumának módosításáról szó-
ló elõterjesztést. 

5. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Egész
ségtudományi Kar 2011/2012. tanév idõbe-
osztásának módosítására. 

Dr. Bogner Péter oktatási dékánhelyettes:
Beszámolt arról, hogy a korábbi évekhez hasonlóan
2012-ben is lesznek eltérések a naptár szerinti munka-
rendtõl. A munkaszüneti napok körüli munkarendet a
39/2011. (X. 14.) NGM rendelet szabályozza.  A rende-
let alapján március 16. (péntek), valamint április 30.
(hétfõ) pihenõnapnak, március 24. (szombat), továbbá
április 21. (szombat) munkanapnak minõsül, melyek
szükségessé teszik a 2011/2012. tanév idõbeosztásá-
nak módosítását.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással, 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett elfogadta a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi Kar 2011/2012. tan-
év idõbeosztásának módosításáról szóló elõter-
jesztést. 

6. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Egészség-
tudományi Karán Diplomás nyirokterapeuta 
szakirányú továbbképzési szak indítására. 

Dr. Bogner Péter oktatási dékánhelyettes:
Elmondta, hogy a Diplomás Nyirokterapeuta szakirá-
nyú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése,
akik önállóan, illetve orvosi javaslatra az elsõdleges
vagy másodlagos nyirokkeringési zavarokat felismerni
és kezelni képesek, melynek elengedhetetlen feltétele
a megfelelõ oktatás és az ehhez kapcsolódó gyakorla-
ti, gyógyítást segítõ szakemberek képzése.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tartóz-
kodás mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Diplomás nyirokterapeuta
szakirányú továbbképzési szak létesítésérõl és indítá-
sáról szóló elõterjesztést. 

7. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Egész-
ségtudományi Karán a 2011/2012. tanévben a 
népegészségügyi mesterképzési szak szakirá-
nyaira irányadó kapacitásainak meghatározá-
sára.

Dr. Bogner Péter oktatási dékánhelyettes:
Ismertette, hogy az ETK-n a Bolognai rendszerû
mesterképzési szakok vonatkozásában a belsõ ori-
entációs és szakirányválasztási eljárás szabályait a
Kari Tanács 192/2011. számú határozata tartalmaz-
za. A határozatban az orientációs eljárás lefolyta-
tását követõen a Tanulmányi Osztály kimutatást
készít az eljárás eredményérõl, amely alapján a Ta-
nulmányi Bizottság az egyes szakirányokra irány-
adó kapacitásokat meghatározza és jóváhagyás
céljából a Kari Tanács elé terjeszt.
Javasolta, hogy a Kari Tanács támogassa a Tanulmányi
Bizottság által a szakirányválasztási eljárásra vonatko-
zóan meghatározott kapacitásokat.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással, 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett elfogadta a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi Kar a 2011/2012.
tanévben a népegészségügyi mesterképzési szak
szakirányaira irányadó kapacitásainak meghatáro-
zásáról szóló elõterjesztést. 

8. Egyebek

Dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes: 
Elmondta, hogy a közbeszerzési eljárásnál a 300
fõs nagyelõadó tervezésénél nyertest hirdettek,
azonban a maradványt nem engedték felhasználni.
Sor kerül a villamos hálózat és a vizes blokkok fel-
újítására, továbbá a Szepessy utcai épületben
nagyelõadó került kialakításra. A szervezeti egysé-
gekkel külön egyeztetés zajlik a végleges elhelye-
zésükrõl, melynek legfõbb célja, hogy az intéze-
tek, tanszékek és a hallgatók egy épületben legye-

nek elhelyezve. Ismertette, hogy a dékáni vezetés
változatlan helyen marad, a Tanulmányi Osztály a
Szepesy utcai épületbe költözött. A Fizioterápiás
és Táplálkozástudományi Intézet a tankonyhával
és a laborral együtt, valamint Dr. Kovács L. Gábor
laboratóriuma a Rét utcában kerül elhelyezésre,
így a Berek utcában csak a SZESZI marad. A
Szepesy utcai épületben 2 tanterem kerül kialakí-
tásra, a Mária utcai épület pedig a festést követõ-
en költözhetõ. A Vörösmarty utcában a demonst-
rációs termek az alagsorból a földszintre kerülnek
áthelyezésre. Fontos a parkolás helyzetének meg-
oldása. Elsõdleges cél a bevételek fokozása, mert
a képzési központok hiányát Pécs nem tudja kom-
penzálni. 

Dr. Betlehem József dékán:
Tájékoztatást adott arról, hogy a campus kiemelten
szerepel az egyetemi projektek között, melynek mi-
elõbbi megvalósulását Szûcs Ferenc is segíti. 

Dr. Takács Magdolna kari jogi tanácsadó:
Megköszönte a vezetõknek a Kari Est megszerve-
zését, mely számára az együvé tartozást jelentet-
te. Szombathelyen a Szakképzõ Iskola részére in-
gyenes elhelyezést biztosít a képzési központ,
azonban a rezsi többlet költséget jelent számuk-
ra. 

Dr. Betlehem József dékán:
Korrekt elszámolást tart szükségesnek, mely szerint a
Szakképzõ Iskola térítse meg a költségeket, melyhez
Gáspár Gyula közremûködését is kérte. 
Gáspár Gyula szakképzési és továbbképzési igazgató:
Elmondta, hogy felmérés alatt állnak a tételek. 

Dr. Betlehem József dékán:
Megköszönte a tanácstagok részvételét, elmondta,
hogy a hagyományos szilveszteri koccintásra 2011. de-
cember 29-én kerül sor az ÁOK-n. 

Kmf.

Dr. Betlehem József
egyetemi docens, dékán, 

a Kari Tanács elnöke

Szarka Evelin
dékáni hivatalvezetõ



A projekt nyilvánosságának biztosítása érde-
kében 2011. december 6-án a budapesti MTA
Könyvtárban zárókonferenciát tartottunk. A
konferencián a projektben résztvevõ szakmai
teamek vezetõi és a projektmenedzser is be-
számolt a közös munka tapasztalatairól, az el-
ért eredmények szakmai jelentõségérõl, hasz-
nosíthatóságáról.

A partneregyetemek közös projektmunkájá-
nak elsõ fontos eredménye volt, hogy a Klini-
kai laboratóriumi kutató mesterképzési szak
szakindítási kérelmét elkészítették, a Magyar
Akkreditációs Bizottsághoz (MAB) benyújtot-
ták. A MAB támogatása alapján a képzést a
2011. év õszi szemeszterére mindkét egyetem
meghirdette, és a nagyszámú jelentkezõnek
köszönhetõen a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karán a képzés 17 fõvel,
levelezõ tagozaton el is indult.

A hallgatók szakmai tájékozottságának, ma-
gas fokú szakmai felkészültségének támoga-
tása elsõdleges szempont volt a Klinikai labo-
ratóriumi kutató mesterképzés tananyagfej-
lesztésénél is. A projekt keretében a mester-

képzéshez közvetlenül kapcsolódva 4 tan-
könyv került kidolgozásra. „A fehérjekutatás
modern módszerei” címû tankönyv szerkesz-
tõje Dr. Ludány Andrea, a Pécsi Tudomány-
egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Me-
dicina Intézetének egyetemi tanár-emerita. A
PTE-n elkészült másik tankönyv címe „A bi-
zonyítékokon alapuló orvoslás”, szerzõje Dr.
Decsi Tamás, a pécsi Gyermekgyógyászati Kli-
nika osztályvezetõ egyetemi tanára. A Debre-
ceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum Klinikai Kutató Központjának inté-
zetvezetõ professzora, Dr. Muszbek László,
akadémikus és Dr. Bereczky Zsuzsanna, egye-
temi adjunktus, szerkesztése nyomán a „Kli-
nikai kutatások tervezése és kivitelezése: el-
méleti és módszertani alapok” címû tan-
könyv készült el, míg a „Biostatisztika” címû
tankönyvet Dr. Ádány Róza, egyetemi tanár, a
debreceni Népegészségügyi Kar dékánja és
Dr. Sándor János, tanszékvezetõ egyetemi
docens szerkesztették. A tankönyvek várha-
tóan 2012. elsõ negyedévében jelennek meg
a www.tankonyvtar.hu honlapon, ahol min-
denki számára ingyenesen elérhetõek lesz-
nek öt éven keresztül.

A tankönyvek mellett kidolgozásra kerültek a
tantárgyi modulokhoz tartozó óravázlatok,
PPT file-ok formájában, amelyek szintén segí-
tik a hallgatókat a felkészülésben.

A PTE és a DE közös munkája során nemcsak
a fenti mesterképzési szak, hanem az Orvosi
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai ana-
litikus alapképzési szak tananyagfejlesztése is
megvalósult. A projekt során elkészült „Radio-
lógiai praktikum” címû tankönyvet Dr. Bogner
Péter, a pécsi egyetem professzora szerkesz-
tette. Az online diagnosztikai képalkotó tan-
könyv kialakítása humán oldalról az oktatási
célt helyezi elõtérbe, a radiográfusok
graduális oktatásán kívül a posztgraduális
képzésben és az élethosszig tartó tanulásban
is felhasználható. Az ingyenesen, elektronikus
úton hozzáférhetõ tankönyv - ellentétben a
nyomtatott tankönyvekkel - a bemutatott ese-
tek, vizsgálatok teljes képanyagát tartalmaz-
za, radiológiai szempontból is teljes értékû
képek formájában. A tankönyv szerzõi a Pécsi
Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem
munkatársai. A tankönyvet a Medicina Könyv-
kiadó adja ki elektronikus formában, és 2012
elsõ negyedévétõl lesz elérhetõ a
www.tankonyvtar.hu honlapon.

A fent bemutatott fejlesztés során létrejött
tankönyvek Budapesten és a két egyetemi vá-
rosban is ünnepélyesen be lettek mutatva,
nemcsak a tankönyvet oktatóként használók
számára, hanem a hallgatóknak és a tanköny-
vek segítségével a maguk továbbképzésére
nyitott szakembereknek is, ezáltal támogatva
az élethosszig tartó tanulást. 

Sikeres tananyagfejlesztés
Eredményesen zárult együttmûködésünk a Debreceni Egyetemmel és a Medicina Könyvkiadóval 

Ahogy azt már egy 2010-es cikkünkben olvashatták, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadal-
mi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés,
különös tekintettel a matematikai, természettudományi, mûszaki és informatikai (MTMI) képzések-
re” címû pályázati felhívásra a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Medicina Könyv-
kiadó Zrt. Dr. Kovács L. Gábor, egyetemi tanár, akadémikus, szakmai vezetésével közös pályázatot
nyújtott be. „Az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak és a
klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak tananyagfejlesztése” címû projekt az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának döntése alapján 73.624.013 forint támo-
gatást nyert el. A projekt összköltségéhez az egyetemek 22 %-os önrésszel járultak hozzá.
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