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Tisztelt Olvasóink!

Bizonyára mindenki számára ismertek azon tizenöt esztendőn 
át tartó folyamat főbb elemei, melynek eredményeként öröm-
mel számolhatunk be arról, hogy a Felsőoktatási Tudományos 
Tanács, a Magyar Akkreditációs Bizottság és a Főhatóság 
támogatását követően a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 
2006. március 1-jei hatállyal ismételten támogatólag döntött 
Karunk egyetemi karrá válásáról Egészségtudományi Kar meg-
nevezéssel.

Mindezekből adódóan Karunk – elsőként a hasonló profilú intézmények közül – a Bologna 
folyamat jegyében átstrukturálódott hazai felsőoktatás valamennyi képzési szintjén, azaz 
a felsőfokú szakképzések, a főiskolai színtű (BSc) alapképzések, az egyetemi szintű (MSc) 
mesterképzések, a PhD képzések és a habilitációs eljárás lefolytatásának terén látja el fel-
adatait. 

A jeles esemény alkalmából 2006. március 6-án a Kari Tanács ünnepi ülésével egybekötött 
oklevélátadó ünnepség megrendezésére került sor a Pécsi Nemzeti Színházban. A Kar vala-
mennyi korábbi és jelenlegi dolgozójának munkája hozzájárult az egyetemi karrá válás folya-
matához, ám a kari vezetőség szándéka ellenére sem nyílhatott arra lehetőség, hogy a Kar 
valamennyi oktató és oktatást segítő munkatársa és hallgatója részt vegyen a rendezvényen.
Ezért az egy éves jubileum alkalmából az Összekötő című kiadványunk jelen különszámával 
is szeretnék köszönetet mondani a dékáni vezetés nevében minden oktató és oktatást segítő 
munkatársamnak, valamint egyetemi és külső támogatónknak az egyetemi karrá válást lehe-
tővé tevő közös munkában való részvételért.

Tisztelettel:

Prof. dr. Bódis József
egyetemi tanár, az MTA doktora,
dékán



Unicum Laude énekegyüttes n Németh János színművész n a siklósi Hegedűs Együttes
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Rektori köszöntő
Prof. dr. Lénárd László egyetemi tanár, akadémikus, 

a PTE rektora

Tisztelt Államtitkár Urak! Kedves Vendége-
ink, Tanártársaink! 
Kedves ifjú avatandó diplomás Hallgatók! 
Hölgyeim és Uraim! 

A Pécsi Tudományegyetem az ország leg-
nagyobb hallgatói létszámú egyeteme, 10 
karán 35.000 hallgató tanul. Az elmúlt két 
évre visszatekintve jelentős fejlődésről, mi-
nőségi változásról számolhatunk be. 2004-
ben a Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar 
egyetemi karrá vált, a győri Szent István 
Egyetem a Dunántúlon egyedül képviselte 
az egyetemi szintű műszaki felsőoktatást. 
2005-ben Felnőttképzési és Emberi Erőfor-
rás Fejlesztési egyetemi kar alakult intéz-
ményünkben, most pedig az Egészségügyi 
Főiskolai Kar egészségtudományi egyetemi 
karrá válását ünnepelhetjük. 

Hosszú út vezetett idáig, az or-
vostudományok, a diagnosztika 
és a gyógyító eljárások techni-
káinak rohamos fejlődése, a 
gyógyításban a team munka 
jelentőségének felismerése, 
az egészségre nevelés fontos-
ságának belátása a prevenció, 

gyógyítás, utógon-

dozás hármas egészségügyi és szociális 
feladathalmaz komplexitásának és a meg-
felelő szintjén való kezelésének fontossága 
nyilvánvalóvá tette, hogy Magyarországon 
is égető szükség van az orvos és gyógy-
szerész mellett magasan képzett főiskolai 
és egyetemi szinten képzett szakemberek-
re. Ezen szakembereket Nyugat Európában 
és az Amerikai Egyesült Államokban már 
régóta képezik, de nálunk már maga az 
elgondolás is megütközést keltett koráb-
ban és éppen ezért a megvalósítás is so-
kat váratott magára, végül nyugati példák 
alapján hazánkban is elismertté vált ezen 
képzések fontossága. 

A Pécsi Orvostudományi Egyetemen az or-
szágban először az egészségügyi főiskolai 
képzés 1990. szeptember 1-jén indult meg 
a Szociális és Egészségügyi Minisztérium, 

a POTE valamint a Somogy, Zala és 
Vas megyék vezetőinek közös 

előkészítő munkáját követően. 
A Pécsi Orvostudományi Egye-
tem igen jó viszonyt épített ki 
e megyék kórházaival, az orvos 
utánpótlás és a medikusoktatás 
tekintetében és természetesnek 

látszott, hogy az új fajta kép-
zés is közösen valósuljon 

meg. Az akkor 
még egy karú 
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POTE elméleti intézetei és klinikái jelentős 
segítséget adtak és sokat dolgoztak azért, 
hogy a főiskolai képzés létrejöjjön. Mások 
mellett jómagam és intézetem is igyeke-
zett megfelelő 
támogatást adni, 
hiszen mintegy 
10 éven keresz-
tül végeztük az 
élettan oktatást 
a Kar Pécsett 
lévő valamennyi 
szakán. Ahogy 
az újabb és újabb 
szakok beléptek 
és a hallgatói 
létszám merede-
ken emelkedett, 
meg kellett kez-
deni a főiskola 
intézményrend-
szerének át-
strukturálását, 
nagyobb intézete-
inek kiépítését. 1995-ben az akkori POTE 
második karaként megalakult az Egészség-
ügyi Főiskolai Kar. A Kar 2000. január ele-
jétől az intézményi integráció révén a PTE 
részeként működik az Orvostudományi 
Karral közösen Centrumot alkotva. A PTE 
egyik legdinamikusabban fejlődő Kara, ahol 
az oktatás 4 képzési központban zajlik, 
Pécsett, Kaposváron, Szombathelyen, és 
Zalaegerszegen. Az intézmény a hallgatói 
létszám, a választható szakok száma, ok-
tatói és oktatást segítői létszám, valamint 

a képzési helyek számának tekintetében a 
hasonló profilú képzést végző felsőoktatási 
intézmények között az ország legnagyobb 
kara. Hallgatóinak száma az idei tanév-
ben közel 4.000, pontosabban 3.949 
fő, felsőfokú szakképzések, főiskolai és 
egyetemi, valamint szakirányú továbbkép-
zések is részét képezik a Karon választható 
szakoknak, melyek keretében többek közt 

általános szociá-
lis munkás, die-
tetikus, ápoló, 
képalkotó diag-
nosztikai anali-
tikus, egészség-
ügyi szervező, 
gyógytornász, 
védőnő, men-
tőtiszt, orvosi 
kutatólaborató-
riumi analitikus 
szakember és 
egészségtanta-

nár képzés folyik, 
utóbbi természettudományi karunkkal kö-
zösen. 

2000-ben okleveles ápolói, 2004-ben ok-
leveles védőnői egyetemi képzéseket alapí-
tott és indított el a Kar, majd 2005-ben 
Egészségtudományi Doktori Iskola néven 
a Magyar Akkreditációs Bizottság akkre-
ditációja után megalakította 
önálló kari doktori iskoláját. 
Mindezekből adódóan a Kar 
és az Egyetem minden minősé-
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gi és szervezeti lépést megtett az egyetemi 
karrá alakulás érdekében, így a Felsőokta-
tási és Tudományos Tanács, a Magyar Akk-
reditációs Bizottság, valamint a PTE Sze-
nátusának támogató döntése után 2006. 
március 1-jei hatállyal Egészségtudományi 
Kar megnevezéssel egyetemi karrá vált. Az 
ETK az új Felsőoktatási törvény alapján és 
a Bologna-folya-
mat jegyében át-
strukturálódott 
hazai felsőokta-
tás valamennyi 
képzési szintjén, 
azaz a felsőfokú 
szakképzések, a 
BSc alapképzé-
sek, az egyetemi 
szintű MSc mes-
terképzések és 
a PhD képzés, 
valamint a habi-
litációs eljárás lefolytatása terén láthatja el 
immár feladatait. 

Illő, hogy megemlékezzünk mindazokról, 
oktatókról, gazdasági szakemberekről, 
adminisztratív dolgozókról és assziszten-
sekről, minisztériumi emberekről, egyetemi 
emberekről, a régió, a kórházak igazgató-
iról, a megyék és városok vezetőiről, akik 
elévülhetetlen érdemeket szerzetek a Kar 

létrehozása és fejlesztése te-
rén. Hosszú ez a név szerinti 
lista, hiszen a Kar 28 vezető 
oktatójának, professzorainak 

és főiskolai tanárainak nevét sem tudom 
most itt felolvasni, de legalább a Kar volt 
vezetőinek nevei hangozzanak el. A kép-
zés első vezetője Keller Gábor nem lehet 
közöttünk, de a többiekkel most együtt 
ünnepelhetünk. Buda József főigazgató úr-
ral, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a 
karosítás tekintetében, Tahin Tamás főigaz-

gató úrral, aki 
ugyancsak sokat 
tett valamennyi 
képzés megvaló-
sításáért, Sulyok 
Endre főigazga-
tó úrral, aki egy 
nehéz időszak-
ban, tudván, 
hogy viszonylag 
rövid ideig fog 
tartani mandá-
tuma, felvállalta 
azt, hogy tulaj-
donképpen az Ő 
idejében lehetett 
elkészíteni a dok-
tori képzés akk-
reditációs anya-
gát és a jelenlegi 

dékán: Kovács L. Gábor akadémikus, aki 
immár az egyetemi kar vezetője, egy köz-
tiszteletben álló, olyan orvos végzettségű 
akadémikus, aki évtizedeket töltött el ezen 
a Karon az oktatással. Hadd említsem meg 
névszerint Csontos Andrást is — aki nagy 
örömömre szintén itt van valahol közöt-
tünk —, az Oktatási Minisztériumban ösz-
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egészségtudományi szakembereket illetően 
egyre nő a társadalmi igény itthon és kül-
földön egyaránt. Az is elmondható, hogy a 
kari tudományos diákkör nagyszerűen mű-
ködik, valamint a Kar nemzetközi és kuta-
tási kapcsolatai is kiválóak. Ebből adódóan 
a hallgatók az elnyert ERASMUS pályázat 
alapján számos európai országba, többek 
közt, Belgiumba, Németországba, Hollan-
diába, Spanyolországba, Finnországba és 
Angliába is eljuthatnak. Számos gyógytor-
nász, ápoló, dietetikus és nálunk végzett 
egyéb egészségügyi szakember dolgozik 
külföldön. Tudjuk jól, hogy hazánkban a 
társadalmi felemelkedés nem csak az anya-
giakon múlik. Hiszen mit ér a gazdagság 
egészség nélkül? Éppen ezért a fiatal kivá-
lóan képzett egészségtudományokban jár-
tas szakemberek munkája nélkülözhetetlen 
a prevenció, a gyógyítás és az utógondo-
zás területein. 

Örüljünk tehát együtt a Kar sikerének, a 
PTE sikerének hiszen, immár 10 karunk 
közül 9 egyetemi szinten működik. Kí-
vánjuk, hogy az ETK sikeresen működjék, 
kívánjuk, hogy a Doktori Iskolában szá-
mos hallgató nyerhesse el a tudományos 
fokozatot, és azt is, hogy a Kar oktatói 
közül színvonalas minőségi munkáik ered-
ményeképpen minél többen nyerhessék el 
a habilitációt. Kívánjuk, hogy az ETK to-
vább növelje a PTE jó hírét 
és sikereit. Vivat, crescat, 
floriat Egészségtudományi 
Kar a PTE-n.

szekötőként az Egészségügyi Minisztérium 
részéről elévülhetetlen munkát végzett. Illő 
az is, hogy most megköszönjük nyilvánosan 
a jogelőd POTE rektorainak segítő tevé-
kenységét is: Bauer Miklós első rektorsága 
alatt indult el a képzés, többek között sze-
mélyes munkájának eredményeképpen és 
az Ő második rektorsága alatt történt meg 
a karosítás; Kelényi Gábor, aki nem lehet 
már közöttünk, ugyancsak a POTE rekto-
raként a változással teli korai 90-es évek-
ben rendkívül sokat küzdött azért, hogy 
ez a képzés létrejöhessen és kifejlődjön; 
Bellyei Árpád, — aki szintén itt van közöt-
tünk —, volt rektor úr, ugyancsak elévül-
hetetlen érdemeket szerzett azért, hogy a 
Kar fejlődjék. Szeretném most nyilvánosan 
megköszönni munkájukat. De sokat tettek 
mások is, a kiváló oktatók, a pécsi és a 
nem pécsi képzési központokban. Megha-
tó és egyben felemelő, hogy Kaposváron, 
Szombathelyen és Zalaegerszegen minden 
lehetséges módon támogatásra kerülnek a 
képzési központok. Szeretnék az Egyetem 
nevében is köszönetet mondani mindezért. 

Bár a Kar megfelelő teljes infrastruktúrájá-
nak kiépítése Pécsett még nem valósulhatott 
meg,  szeretném megköszönni ezen város és 
megye vezetőinek támogatását is, hiszen az 
elmúlt évtizedeket tekintve ez az egyetlen 
karunk, amely térítésmentesen kapott in-
gatlant a Berek utcában oktatási célra. 

Biztos vagyok abban, hogy az Egészség-
tudományi Karnak van jövője, hiszen az 
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Tisztelt Rektor Úr, - és most már bátran 
mondom - Dékán Úr! Hivatalosan is hadd 
gratuláljak a kinevezéshez!

Tisztelt Egyetemi Vezetők, tisztelt Kari Ve-
zetők, Professzor Hölgyek és Urak! Kedves 
Hallgatók! Köszöntöm a végzős évfolyam 
tagjait, szüleiket és hozzátartozóikat! 

Az Oktatási Minisztérium részéről nekem 
jutott az a megtiszteltetés, hogy köszönt-
hessem az immár egyetemi karrá váló 
intézményt, a Pécsi Tudományegyetem 
legújabb egyetemi Karát - ha szabad így 
nevezni, - amely azonban mint kar, mint 
a PTE szellemi műhelye, egy évtizednél 
hosszabb időszakban a többi karral egyen-
rangú fejlesztést végzett és jutott el abba 
stádiumba, amikor a megmérettetés ered-
ményeképpen megfelel az egyetemi 
kari követelményeknek. Higgyék 
el a közvélemény nagyon sokszor 
felületesen egybe olvassa a neve-
ket, „egészségügyi-egészségtu-
dományi” és nem is tudja, hogy 
mi a különbség. Mi itt a terem-
ben és a szakma területén tudjuk, 
hogy mi a különbség, 

Az Oktatási Minisztérium köszöntője
Dr. Mang Béla, 

felsőoktatási helyettes államtitkár

mely elsősorban minőséget, egy szellemi 
és tudományos szint elérését jelenti. Akik 
egy kar alapításában már közreműködtek, 
azok tudják, hogy mit jelent tudományos 
fokozatot elérni, tudományos fokozattal 
rendelkező kollegákat egy egyetemre csá-
bítani, nagyon sokszor más, vonzóbb le-
hetőségek helyett, és mit jelent szakokat 
akkreditáltatni a nemzetközi mérce szerint 
is igen kemény magyar akkreditációs rend-
szerben. Ezt a rendszert nagyon sokszor 
elmarasztaljuk, nagyon sokszor dicsérjünk, 
de amikor a minőséget szóba hozzuk akkor 
azzal az akkreditációs bizottság testületi 
működése bizony szorosan összekapcsoló-
dik. Azt is tudjuk, hogy mit jelent doktori 
iskola alapítását engedélyeztetni, majdan 
olyan doktorokat nevelni, akik reményeink 

szerint a Kar későbbi működésében részt 
vesznek vagy a tudományt más mó-

don erősítik. 

Még egyszer gratulálok ehhez 
az előrelépéshez és nagyon sok 
sikert kívánok, valamint, hogy 
maradjon meg az az optimizmus, 

amellyel a Kar vezetői és oktatói 
ezt az ügyet képvisel-

ték. Hiszen szá-
mos feladat vár 
megoldásra a 
jövőben is. 
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Ennek érdekében a PTE-től és Rektor Úrtól 
személyesen is kérem, hogy azt az ernyőt, 
amelyet minden kara fölé tart, e fölé a kar 
fölé is terjessze ki. Mindezt nem kizárólag 
a Kar biztonságos működtetése és a fej-
lesztések lehető-
sége érdekében, 
hanem azért is, 
hogy az az in-
tegrált működés, 
amely egyre in-
kább jellemzi a 
PTE karait (köz-
gazdász-or vos 
együttműködés, 
jogász-más te-
rületek együtt-
működése) az 
egészségtudo -
mány területén is lehetővé válik. Azt is 
szeretném kérni - magam is vidéki vagyok, 
Miskolcról érkeztem -, hogy megmaradjon 
az a kisugárzás, amelyet a PTE és a Kar je-
lenléte eredményez Kaposváron, Szombat-
helyen, Zalaegerszegen és a  régiók szak-
emberképzéséhez szükséges - és a képzési 
központok ugyanúgy fejlődjenek, mint az 
anyaintézményben lévő kari székhely. Fon-
tos ez azért is, mert azt is tudjuk, hogy 
a régiók szakember ellátottságában nagy 
szerepe van a helyi képzéseknek, hiszen 
végzőseink egy része diplomamegszerzé-
sét követően - többnyire egzisztenciális 
okokból - földrajzilag is helyet változtat. 
A folyamat Kelet-Magyarországra is jel-
lemző, melynek következtében van olyan 

képzőhely, ahol végzést követően a hallga-
tók 40%-a elhagyja a várost és elképzelni 
is nehéz milyen helyzet áll elő akkor, ha az 
adott képzés nem folyna az érintett váro-
sokban. 

Szeretném el-
mondani, hogy 
az elmúlt héten 
ünnepeltük a 
Parlament Felső-
házi Termében 
az új Felsőok-
tatási törvény 

hatályba lépését, melynek kapcsán vélemé-
nyem szerint több száz éves felsőoktatási 
történelmünk legutóbbi szakasza lezárult, 
és egy új szakasz vette kezdetét. Azért 
hangsúlyozom a legutóbbi szakaszt, mert 
az elmúlt 15-16 évben a magyar felsőok-
tatásban  jelentős tetteket vittek végbe 
az intézményekben dolgozók és oktatók, 
hiszen ez az időszak négyszeres hallgatói 
többlettel zárult. Ennek eredményeként ma 
420.000 index van a magyar felsőokta-
tásban és 55.000 oktató működik közre 
a képzésben, melyből adódóan több mint 2 
millió ember érdeklődik a fel-
sőoktatás iránt vagy érintett 
közvetlenül a felsőoktatás-
ban. Az elmúlt hónapokban 
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Miniszter Úrral az ország nagyvárosainak 
sportcsarnokaiban, színházaiban talál-
koztunk 21 alkalommal a továbbtanulni 
szándékozó diákokkal. Ezen rendezvények 
keretében több tízezer hallgatóval, érdek-
lődővel, valamint családtagokkal találkoz-
tunk és tapasztalatom szerint az érintettek 
megértették a felsőoktatás változtatásának 
szükségességét és tudják, hogy Magyaror-
szágon érték a továbbtanulás, amit ebből 
adódóan  a családi környezet is támogat. 
Nekünk pedig az a dolgunk, hogy az okta-
tási reform elhatározott mezsgyéjén végre-
hajtsuk döntéseinket. Mit is jelent ez? Azt, 
hogy a magyar parlament döntését, és az 
alkotmánybíróság felülvizsgálatát követően 
rendelkezésre állnak a törvényi keretek, így 
most az oktatókon, egyetemi vezetőkön a 
sor, hogy a tervek valóra válthatóak legye-
nek. A Bologna típusú, két ciklusú képzés, 
ahol 3-3,5-4 év alatt alapdiplomát, majd 
mesterdiplomát és doktori fokozatot lehet 
szerezni, ebből adódóan a munkaerő piac 
igényeivel összhangban több helyen lehet 
a rendszerből kilépni, mindezekből követ-
kezően az integrációs folyamatok hatéko-
nyabban valósulhatnak meg Európában, 
ami az életminőség és az egyéb jellemzők 
kiegyenlítődését is eredményezi. 

A felsőoktatásba most bekerülő értelmisé-
giek lesznek ennek a folyamatnak az első-

számú hordozói. Mindezek 
megvalósítása a mi felelőssé-
günk, ezért nem várhatunk a 
reformmal, aminek sebessége 

nagyon gyorsnak tűnhet egyesek számá-
ra. Ismerem ezt a kritikát és erről sokat 
is vitatkoztam az ezt a nézetet valló pécsi 
kollegákkal is. Kérem azonban, hogy most 
álljanak a folyamat mellé, hiszen a törvény 
tükrözi az oktatók feladatát és felelőssé-
gét, tehetséges hallgatók sikeres életpálya 
irányába történő segítését. 

A képzési struktúra átalakítása során 680 
alapszak indul szeptembertől, az első mes-
terszakok akkreditációján is túl vagyunk, 
bár ezen a területen a követelmények ki-
alakítása hosszabb időt vehet igénybe a 
tervezettnél. Így tehát a felsőoktatás át-
alakítása a PTE részéről is új feladatokat 
jelent. És itt az ETK ünnepségén is hangsú-
lyoznom kell, hogy ez a képzés a magyar 
felsőoktatás egészét tekintve kiemelkedően 
és gondosan őrzi a minőséget, az oktatási 
fegyelmet, ami miatt a hallgatók sokszor 
megmosolyognak minket, visszaemlékezve 
a tanulmányaikra. De ez a fegyelem, ami 
nem más, mint az emberről való gondos-
kodás - többek közt a szociális-egészség-
ügyi szférára vonatkozóan - olyan értéke a 
képzésnek, melyet kérem, hogy őrizzenek 
meg. Legyenek példamutatók, hogy ne 
mondhassák a magyar felsőoktatás egyet-
len intézményére se, hogy a minőséget 
feladva a tömegképzést támogatjuk, mert 
mi szeretnénk mindkettőt együtt megvaló-
sítani. 
Engedjék meg, hogy végül a végzős hallga-
tókhoz szóljak néhány szót. Önök néhány 
perc múlva diplomájukkal távoznak ebből 
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a színházteremből. Gondolom megünneplik 
ezt az alkalmat, az emlékek megszépülnek 
a későbbiekben, a keményebb oktatóikra 
is nagy barátsággal fognak visszagon-
dolni, és én abban bízom, hogy az Önök 
diplomáját az a bizonyos munkaerőpiac - a 
foglalkoztatók, akik Önöket majd fogadják 
- igen nagy örömmel veszi és mindnyájuk-
nak olyan munkahelye lesz, amelyet elkép-
zelt magának, karrierjét ki tudja teljesíteni, 
családdal kapcsolatos terveit tudja vállalni 
és jól érzi magát választott szakmá-
jában. Önök biztosan tudják, hogy 
Pécs az egyik olyan város, amely 
Pólus fejlesztési programra pályá-
zott. 5 ilyen városban jártam az el-
múlt időszakban és Pécs programját 
találtam a legszimpatikusabbnak, a 
legemberarcúbbnak. A programban 
benne van az egész-
ségügyi képzés, 
valamint a szociá-
lis szféra irányába 
folytatott képzés 

fejlesztése is, és azt gondolom, hogy jól 
teszi a város, hogy ezeket a területeket 
helyezi a fejlesztések középpontjába, így a 
program a legerősebb oszlopa lesz az orvo-
si és egészségtudományi képzés különböző 
karokon folyó munkája, tudományos tevé-
kenysége. 

Kívánom, hogy legyenek sikeresek és Pécs 
meg tudja valósítani emberközpontú prog-
ramját, valamint azt, hogy a programban 

az Egyetem, a Kar eredményesen 
vegyen részt. Eredményes jövőt kí-
vánok az oktatóknak is, saját tudo-
mányos pályájukat érintően. Kérem, 
hogy legyenek szövetségeseink a 
következő időszak átalakítási fo-
lyamataiban. A végzősöknek pedig 
nagyon sok sikert kí-
vánok további életük-
ben. Köszönöm, hogy 
meghallgattak.
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Az Egészségügyi Minisztérium köszöntője
Dózsa Csaba,  

ágazatfejlesztési helyettes államtitkár

Tisztelt Rektor Úr! Tisztelt Dékán Úr! Tisz-
telt Elnökség! Kedves Vendégek!

Rácz Jenő miniszter úr nevében hadd gra-
tuláljak az Egészségtudományi Kar meg-
alakulása alkalmából, illetve eddig végzett 
tevékenységük eredményeihez. Mondhat-
juk azt, hogy a „nemzetközi helyzet fo-
kozódik” hiszen 2 éve tagjai vagyunk az 
Európai Uniónak, és látjuk azokat a kihí-
vásokat, amelyeknek meg kell felelnie az 
országuknak. Úgy tűnik, hogy két válasz 
lehet a kihívásokra. Az egyik a verseny-
képesség javítása, a másik a fenn-
tartható fejlődés garantálása. Ha 
végiggondoljuk ezeket a fogalmakat 
akkor rájövünk, hogy hátterükben 
a legfontosabb tényező  a humán 
erőforrás, az emberi tőke, az embe-
ri tényező.  Éppen ezért kiemelkedő 
jelentőségű minden olyan fejlesztés és 
program, amely az oktatási rendszert 
érinti, de tudjuk azt is, hogy a 
megfelelő hátteret is 
biztosítani kell 
ahhoz, hogy 
a kiképzett 

emberek megfelelően, sikeresen tudjanak a 
pályájukon dolgozni. Jelenleg zajlik a nem-
zeti fejlesztési terv második időszakának 
az előkészítése és abban egy olyan átfogó 
fejlesztési programot szeretnénk kiala-
kítani, amelynek szerves része a humán 
erőforrás képzése és a másik terület az 
infrastruktúra fejlesztését célozza meg. 
Mindezeknek együttesen hozzá kell já-
rulniuk ahhoz, hogy egészségügyi rend-
szerünk modernizálódjon és megfelelő 

struktúraváltáson menjen keresz-
tül. Használhatnám én is a 

„reform” szót, mint előt-
tem helyettes államtitkár 
úr, hiszen az egészségügy 
területén is reform értékű 
változásokra van szükség. 
Ennek az egyik fő tényező-
je lehet az a képzés, kép-

zési rendszer, amelyben az 
itt most végző hallgatók is 

részt vesznek, 
tehát a 
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diplomás ápolók, szakdolgozók képzési 
rendszerének kialakulása, akik a diploma 
megszerzését követően részesei lehet-
nek egy korszerűsített egészségügynek. 
Az ő szerepük véleményem szerint kulcs-
fontosságú a népegészségügyi program 
véghezvitele szempontjából. Fontos 
feladatok vannak az egészségtudatos 
magatartás terjesztése, népszerűsítése 
területén és az idősellátásban -  idősödő 
társadalmunkból adódóan - a krónikus 
betegségek kezelésében. Ahhoz, 
hogy az egészségtudományi szak-
emberek megfelelő szinten tudják 
munkájukat végezni, az egészség-
ügyi minisztérium részéről is ren-
geteg teendő van. Javítani kell az 
eddigi kompetenciaszintek szabá-
lyozását, aminek az orvosi munka 
és a diplomás szakdolgozói ápolói 
munka közötti határok újragon-
dolásával egyértelműen a kompe-
tencia szint emelését, a kompe-

tenciakör bővítését kell, hogy jelentse 
az Önök irányába. Nagyon fontos az, 
hogy az egészségügyi ellátásokat, szol-
gáltatásokat közel vigyük a lakossághoz 
és a lakossághoz közeli ellátási területe-
ken próbáljuk főleg a krónikus népbe-
tegségeket megfelelő szinten kezelni. Az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztését 
akkor tudjuk ténylegesen értékelni, ha 
azt megfelelő minőségbiztosítás is kísé-
ri. Végezetül még egyszer hadd gratu-

láljak és remé-
nyeim szerint a  
diákok néhány 
éven belül na-
gyon kedvező 

körülmények közé kerülhetnek 
köszönhetően az uniós támoga-
tásokkal megvalósu-
ló fejlesztési progra-
moknak. Köszönöm 
szépen.
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Kedves Professzor Asszonyok, Professzor 
Urak! Kedves Vendégeink! Kedves Hallga-
tók! 

Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés szá-
momra hogy engem kértek föl, hogy éppen 
itt, Pécsett köszöntsem a most megalakuló 
egészségtudományi egyetemi kart. Hiszen 
annak idején Grestyán Endre professzor 
volt a nem hivatalos aspiráns vezetőnk. 
Elmondhatom, hogy Tőle tanultam a leg-
többet, az ő egészségtudományi modellje 
az, ami az egész eddigi munkásságomat 
befolyásolta. Nagyon reménykedem abban, 
hogy ezt a szellemiséget fogja képviselni a 
most megalakult Kar is. 

Ha belegondolunk abba, hogy mi is 
az egészségtudomány lényege, ak-
kor meggyőződésem, hogy mindez 
tulajdonképpen alkalmazott agy-
kutatást jelent, és ebben a tekin-
tetben Pécs igazán kitűnő ered-
ményeket ért el. Hadd mondjak 
erre egyetlen példát. Talán sokan 
emlékeznek még rá, hogy Gres-

tyán Endre 

professzor az akadémiai székfoglalóját a 
játék fontosságáról tartotta. Mit jelent a 
játék egészségtudományi szempontból? 
A játék a belülről indított önkéntes bel-
ső motiváción alapuló tevékenység és a 
mi egészségtudományi vizsgálataink azt 
mutatják, hogy az összes önkárosító ma-
gatartásforma — amelyek a  legnagyobb 
veszélyt jelentik a fiatalokra és amelyek 
ellen a most végző diplomások leginkább 
küzdeni fognak — ellen a játék védhet 
meg leginkább vagy ahogy vizsgálataink 
kimutatták az unalom hiánya. Azt találtuk, 
hogy az unalom az a tényező, amelyik akár 
a drogproblémák, akár az alkoholproblé-
mák, akár az egyéb önkárosító magatartás 

formák hátterében a meghatározó, 
és hogyha ezeket a tényezőket 

figyelembe vesszük, akkor 
nagyon komolyan tudunk 
változtatni a mai magyar 
nagyon nehéz helyzeten. 

Mi az egészségtudomány 
lényege az emberi egész-

ségi állapot törvényszerűsé-
geinek vizsgálata és 

az egészségfej-
lesztés lehe-

tőségeinek 

Az egészségtudomány jelene és jövője
Prof. dr. Kopp Mária egyetemi tanár 

Semmelweis Egyetem 
intézetigazgató



1�

Egészségtudományi 
Kar

kutatása, az ember környezeti, interdisz-
ciplináris és rendszerelméleti megközelíté-
sében. Nagyon sokat beszélünk és hallunk 
az egészségmegőrzésről; az egészségfej-
lesztésről, de ahogy ezt mondani szokták 
ez csak lipservice, tehát csak jelszavak 
szintjén van így.  Ha áttekintjük a mai 
egészségügyi rendszer helyzetét láthatjuk, 
hogy ez sajnos nem csak Magyarországon 
van így, hanem nagyon sok helyen. Kivéve 
néhány szerencsés 
országot, mint 
mondjuk Hol-
landia. Sajnos a 
legtöbb helyen  
az egészségügyi 
f i n a n s z í r o z á s i 
rendszerben vélet-
lenszerű támoga-
táson múlik, hogy 
hogyan sikerül a 
valódi egészség-
fejlesztést, valódi 
humán egészség 
megőrzési prog-
ramokat elindítani 
és véghezvinni. 

Pedig meggyőződésem, hogy a mi közös 
munkánkon és az Önök munkáján fog múl-
ni az, hogy milyen lesz a magyarság egész-
ségi állapota, hiszen a magyar agykutatók 
tényleg világszintűek, a magyar orvosok 
szintén világszinten dolgoznak. Ezt alátá-
masztja, hogy Magyarországon akár szü-
letés körül, akár 65 év fölött már egészen 

jók az életkilátások. Egy 65 év fölötti férfi 
életkilátásai olyanok, mint a gyengébb fajta 
nyugat-európai országokban. Ugyanakkor, 
nem győzöm elégszer elmondani, - mert 
sajnos még az én egyetememen sem tudják 
igazán, hogy még a legutolsó statisztikák 
szerint is a 45 és 64 év közötti  életkorú 
férfi korosztályban magasabbak ma a ha-
lálozási arányok, mint 1930-ban voltak. 
Ez megdöbbentő és hihetetlen. 1930-ban 

– amikor a TBC 
pusztított, ami-
kor nem voltak 
antibiotikumok 
– abszolút szám-
ban, évente ke-
vesebben haltak 
meg ebből a kor-
osztályból, mint 
ma a férfiak. A 
nők esetében 
elmondható sok 
minden véd min-
ket, de azért ná-
lunk sem olyan jó 

a helyzet. Volt egy „sub”-bal jobb időnk és 
a 60-as 70-es években sokkal jobbak voltak 
a mutatóink, hiszen a 60-as 70-es években 
a magyar életkilátások jobbak voltak, mint 
az osztrákoké és körülbelül olyanok voltak, 
mint az angoloké. Ezt követően indult el a 
nagyon nagy fokú rosszabbodás folyama-
ta, ami azt jelenti, hogy ma 
például egy férfi körülbelül 8 
évvel kevesebbet él, mint egy 
osztrák férfi, a határ túlolda-
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lán, és egy nő is 5 évvel rövidebb ideig él, 
mint egy osztrák nő. Ma egy magyar férfi-
nál csak 59% annak a valószínűsége, hogy 
megélje a 65. évét, és ezen belül az érettsé-
ginél alacsonyabb végzettségűek esetében 
sokkal rosszabbak az arányok. Ezek sokko-

ló és megdöbbentő ará-
nyok és jelenségek, ezt 
nevezik közép-kelet eu-
rópai egészségparado-
xonnak. Meg kell azon-
ban mondanom, hogy 
a lengyelek, a csehek, 
akik az átalakulás során 
hasonlóan rossz muta-
tókkal rendelkeztek, ma 
már sokkal jobb helyzet-
ben vannak, mint mi. A 

mi szeren-
csénk az, 
hogy nem 
mi vagyunk 

a legrosszabbak Európában, hiszen a Balti-
kum országaiban vagy Oroszországban és  
Ukrajnában még rosszabb a helyzet, mert 
az egészségtudományok alkalmazásának 
hiánya az ő esetükben még sokkal súlyo-
sabb következményekkel járt. 

Meggyőződésem, hogy az egész-
ségtudomány alkalmazására nagy 
szükség volna hazánkban. Ezen a 
ponton hadd emeljem külön ki a 
védőnők különlegesen fontos szere-
pét, hiszen igazi Hungarikum a vé-
dőnői hálózat Magyarországon. Mi  
sokat dolgoztunk vagy dolgozunk 

együtt a védőnőkkel, 
remélem, hogy fogunk 
még a jövőben is. Ez egy 
olyan egyedülálló egész-
ségmegőrzési lehetőség, 
mellyel igazából nem él 
a társadalom, igazából 
nem becsüljük meg a vé-
dőnőket, és jelen esetben 
a védőnőket csak példa-
ként emeltem ki, mert 
nyilván valóan a többi 
egészségtudomány i 
szakemberre is ugyan-
olyan nagy szükség van. 
De ezek azok a szakem-
berek, akik nyugaton 
nagyon komoly kutatási 
tevékenységet végeztek 
éppen az egészségtudo-
mányok terén, és ez az  
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terület, ahol borzasztó nagy a lema-
radás, ahol európai összehasonlítás-
ban hihetetlenül rossz nálunk a hely-
zet. Tehát én nagyon remélem, hogy 
a pécsi hagyományokhoz méltóan 
ez a Kar most 
meg fogja mu-
tatni az egész 
országnak is, 
hogy igazán 
tud  változtat-
ni a helyzeten. 

Hadd emeljem ki befejezésül megint, hogy 
meggyőződésem szerint az előző évtized az 
agy évtizede volt és tényleg nagyon sok min-
den történt az agykutatás terén.  Meggyő-
ződésem – mint ahogy mondtam is –, hogy 

az egészségtudomány tulaj-
donképpen az alkalmazott 
agykutatás. Az a terület, ahol 
a szervezet egészséges mű-
ködésének a mindennapjait a 
gyakorlati alkalmazást, a hazai 
stressz érzékenység erősítését, 

a krónikus stresszel való megbirkózás képes-
ségét erősíteni lehet az emberekben. Tehát na-
gyon lényeges a pszichológiai és a kommuni-
kációs készségek javítása és ezen a területen 
Magyarországon nagyon rossz a helyzet. 

Nagyon remélem, hogy az agy évtize-
de után a következő évtized nálunk az 
egészségtudományok évtizede lesz és 
ebben Pécs mindannyiunknak példát fog 
mutatni.  Én mindehhez kívánok nagyon 
sok sikert, nagyon sok erőt és kitűnő fi-
atalokat, kitűnő olyan fiata-
lokat, akik ezen a területen 
nagyon eredményesen fog-
nak dolgozni!
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Tisztelt Államtitkár úrak! Tisztelt Rektor 
Úr! Az Egyetem és a Karok tisztelt Veze-
tői! Tisztelt Tanártársaim! Tisztelt oktató 
és oktatást segítő Kollégák! Tisztelt okle-
vélátadás előtt álló Hallgatók! Kedves Ven-
dégeink!

Hosszú és helyenként rögös utat tettünk 
meg az eltelt több mint 15 esztendőben, 
melynek mérföldköveit a szisztematikusan 
megtervezetett és kivitelezett munkánk 
eredményeként elért közös sikerek jelentik. 
Nagyon fontosnak tartom az egyetemi kar-
ként Egészségtudományi Karrá alakuláshoz 
elvezető események láncolatának Önökkel 
együtt történő mozaikszerű felidézését, 
közös tevékenységünk újabb jelentős ered-
ményének megünneplése alkalmából 
megrendezésre kerülő jelen ün-
nepségünk keretében. Teszem 
ezt azért is, hogy ez újabb erőt 
adjon további feladataink sike-
res megoldásához.

Mint ahogy az rész-
ben Rektor Úr 
beszédében is 

említésre került, a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen az egészségügyi főiskolai kép-
zés a Szociális és Egészségügyi Miniszter 
1989. augusztus 18.-i keltezésű „Alapító 
Okirata” alapján 1990. szeptember 1.-én 
indult a Minisztérium, a Pécsi Orvostu-
dományi Egyetem, valamint Somogy, Zala 
és Vas megyék vezetőinek közös előkészí-
tő munkáját követően. A Kar valamennyi 
munkatársa és hallgatója nevében szeret-
ném ismételten kifejezni köszönetünket 
Csehák Judit Asszonynak, aki Miniszter-
ként jövőbe tekintően, az egészségügyi 
képzések terén kezdeményezett fejleszté-
sek szükségességét felismerve támogatta 
és az „Alapító Okirat” aláírásával engedé-
lyezte egészségügyi főiskolai képzéseink 
elindítását. A képzések megalapításának 

kezdeményezéséért a Pécsen kívüli 
képzési központok tekintetében kö-
szönet illeti mindenek előtt Lakner 
Lászlót a szombathelyi, valamint Új-
sághi Erzsébetet a kaposvári és Kis 
Ilonát a zalaegerszegi campusunk ki-

alakításáért végzett munkájuk 
elismeréseként, akik felismer-

ték az egészségtudományi 
képzési kör bővítésének 

fontosságát.

Dékáni ünnepi beszéd
Prof. dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár,

az MTA levelező tagja 
a PTE Egészségtudományi Kar dékánja 
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Nem kerülhetett volna sor az egészség-
ügyi főiskolai képzések elindítására, ha 
az érintett megyei és városi vezetők nem 
döntöttek volna úgy, hogy Szombathely 
esetében a korábbi jegyzőképzőnek is helyt 
adó, rendkívül impozáns Jókai utcai, Za-
laegerszeg esetében a Landorhegyi utcai 
épület egy részét, Kaposvár esetében pedig 
a Szent Imre utcai épületeket térítésmen-
tesen átadják a 
Pécsi Orvostu-
dományi Egye-
tem részére. Az 
épületek átadá-
sának tényén 
túlmenően fon-
tos erényként 
jelent meg az 
is, hogy tekin-
télyes méretük-
ből adódóan a 
szakok körének 
bővítésére és a hallgatók számának növe-
lésére is lehetőség nyílt anélkül, hogy az 
infrastrukturális feltételek hiánya a fejlődés 
gátját jelentette volna. Mindent egybevet-
ve elmondható, hogy a főhatóság szak-
mapolitikai támogatása, a helyi politika 
felsőoktatási intézmények létesítésére való 
nyitottsága és a campusok létrehozását 
kezdeményező szakemberek állhatatossága 
nélkülözhetetlen volt a ma is fennálló kari 
struktúra alapjainak megteremtéséhez.

Az infrastrukturális és személyi feltételek 
biztosítását követően 1990. szeptem-

berében Szombathelyen általános szociális 
munkás és védőnő, Zalaegerszegen gyógy-
tornász, Kaposváron védőnő, míg Pécsett 
dietetikus szakon indulhatott meg a képzés, 
összesen 123 fővel. Pécs esetében – mely 
egyben a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
keretében folyó egészségügyi főiskolai kép-
zés székhelyét is jelentette – nem voltak 
olyan kedvezőek a feltételek, mint a társ 

városa inkban, 
így mindössze 
arra nyílt lehető-
ség, hogy a 400 
ágyas klinika 
könyvtári olvasó-
jában kezdődjék 
meg az egész-
ségügyi főiskolai 
képzés.

A képzések elindí-
tását, majd foly-
tatását jelentős 
mértékben segí-
tették és segítik 
napjainkban is 
a képzéseinknek 

helyt adó városokban működő megyei kór-
házak a gyakorlati háttér biztosításában 
és az oktatási feladatok ellátásában való 
részvételükkel.

Pécsett 1992-ben nyílt lehe-
tőség a korábbi párt ingat-
lanként működő épület egy 
részének bérleti jogviszony 
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formájában történő birtokba vételére, ám 
az épületrész térítésmentes átvételére nem 
nyílt lehetőségünk, így a képzés hátterének 
biztosítása érdekében az épületet Karunk 
célzott minisztériumi támogatás segítségé-
vel megvásárolta Pécs Megyei Jogú Város 
önkormányzatától.

A következő időszakot a képzés folya-
matos bővítése és fejlesztése jellemezte. 
Mivel egy-egy városban többféle képzés 
működött, előbb „tagozat” majd „képzési 
központ” elnevezéssel és intézeti jogosult-
sággal rendelkező igazgatási jellegű szer-
vezeti egységek kerültek kialakításra. A 
hallgatói létszám folyamatos emelkedése, 
az oktatók és oktatást segítők számának 
növekedése, a tanári testület megalakulása 
de facto létrehozta a kari struktúrát. Kö-
vetkező feladat ennek jogi kodifikáltatása 
volt. A Kormány 132/1995. rendelete az 
eddigiekben de facto kari struktúrát de 
jure is elismerte.

A főiskolai képzés indításának célját képez-
te, hogy az egészségügy és szociálpolitika 
(szakmai, gazdasági, szervezeti és szer-
kezeti) átalakításához szakembereket ké-
pezzen olyan szinten, hogy azok képesek 
legyenek elméleti feladatok kidolgozására 
és gyakorlati megvalósítására egyaránt az 
egyéneket, a családokat és a csoportokat 

tekintve mind az elsődleges-, 
a másodlagos-, és a harmad-
lagos prevenció területén. 
Emellett kibocsátott szak-

embereink hivatása a szakma művészete 
és tudomány legyen, amely megkívánja a 
diszciplína specifikus tudásanyagának és 
készségének ismeretét és alkalmazását. A 
végzettek képesek legyenek felhasználni 
mindazon technikákat és ismeretanyagot, 
amelyek az orvostudományból, a termé-
szettudományokból és a társadalomtudo-
mányokból származnak. Képesek legyenek 
diplomásaink arra, hogy felismerjék, mikor 
van szükség szakmai továbbképzésre vagy 
tudásuk felfrissítésére az irányítás, az ok-
tatás, a klinikai gyakorlat vagy a kutatás 
terén, és meg is tegyék a szükséges lépése-
ket ennek érdekében.

A tudományos kutatómunka iránt érdek-
lődőket az 1993-ban alakult Tudományos 
Diákkör tömöríti, amelynek tagjai különbö-
ző kutatásokba bekapcsolódva sajátítják el 
a kutatómunka fortélyait, majd előadások, 
publikációk formájában közzéteszik kuta-
tási eredményeiket. Diákjaink közül évről-
évre több hallgató szerez elismerésre méltó 
helyezést a kari és országos tudományos 
diákköri konferenciákon. A Kar mindenko-
ri vezetése stratégiai célnak tekintette és 
tekinti ma is, hogy a szakok oktatói bá-
zisának stabilizálását elsősorban az intéz-
ményünkben kiváló eredménnyel végzett 
hallgatók megnyerésével kell biztosítani.

Karunk végzett diplomásai szakterületük-
nek megfelelően az európai normákat kielé-
gítő kompetenciaszinttel rendelkeznek. Fel-
készültségük birtokában az egészségügyi 
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és egészségügyi ellátó, szociális területe-
ken működő teamek egyenrangú partnerei. 
Az Európai Unióban a közösségi jog alap-
ján hét automatikusan elismert szakterület 
közül két területen (ápoló, szülésznő) lehet 
Karunkon oklevelet szerezni. 

Az elmúlt évek során jelentős külkapcsola-
tokra tettünk szert, jelenleg 10 ország 17 
intézményével működünk együtt (Belgium, 
Egyesült Királyság, Finnország, Hollandia, 
Németország, Portugália, Spanyolország, 
Svédország, Szlovénia, Törökország). Ebből 
adódóan az oktatói mobilitáson és a közös 
kutatási projekteken túlmenően hallgató-
inknak is lehetősége van a tanulmányok 
egy részét külföldi partnerintézményeink-
ben eltölteni. Nagy hangsúlyt helyezünk 
a nyelvoktatásra is, melynek keretében 
hallgatóinknak államilag elismert német 
és angol szaknyelvi vizsga megszerzésére 
is lehetőség nyílik intézményünkben. Meg-
kezdtük továbbá az idegen nyelvű képzé-
sek indítására való felkészülést is.

1993-ban Szombathelyi Képzési Közpon-
tunk Szombathely Megyei Jogú Város ön-
kormányzatának jóvoltából újabb felújított 
állapotban, térítésmentesen átadott épület-
tel gyarapodhatott, jelezvén azt, hogy a 
város vezetése fontosnak tartja Karunk tá-
mogatását. Az épület jelenleg is kollégium-
ként funkcionál, melynek területén képzési 
központunk saját források felhasználásával 
sportcsarnokot is létesített.

Zalaegerszegen a korábban térítésmentesen 
átadott épületrészen túlmenően 1994-ban 
a teljes épület térítésmentesen birtokunkba 
került Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és 
az akkori Kormányzat jóvoltából, valamint 
1999-ben egy különálló, a korábbiakban 
szintén bérelt épület célzott főhatósági tá-
mogatásból történő megvásárlására került 
sor, mellyel befejeződött az oktatási és kol-
légiumi feltételek kialakítása.

Az új évezred küszöbén újabb kihívásokkal 
kellett szembenéznünk a felsőoktatás terü-
letét érintően zajló integrációs törekvések-
ből adódóan. A különféle integrációs elkép-
zelések során nyilvánvalóvá vált, hogy a 
Pécsen kívüli képzési központjainknak ott-
hont adó egyes megyei és városi vezetők, 
valamint az adott városban már működő 
főiskolákat képviselő vezetők többnyire 
olyan elképzeléseket fogalmaztak meg, 
mely szerint lokális központú és városi 
szinten integrált intézmények kialakítását 
részesítették volna előnyben.

Karunk és képzési központjaink veze-
tői egyrészről bizonyos oldalról tekintve 
megértéssel fogadták a helyi politika tö-
rekvéseit, másrészről azonban valamennyi 
lehetséges fórumon szakmai érvekkel alá-
támasztva képviselték az egészségügyi fel-
sőoktatás egységének fontosságát, melyet 
a hallgatóság is támogatott, 
a Hallgatói Önkormányzat 
által szervezett aláírásgyűjtés 
keretében. Az elmúlt években 
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Karunk képzési központjainak vezetői több 
alkalommal megerősítették a kari egység 
megbonthatatlanságát és a Kar Tanácsa is 
egyhangúlag határozott az egység fenntar-
tásának megőrzéséről, mely szándékunkat 
az Egyetem Szenátusa is támogatta.

Ebben a kérdésben az ország orvostudo-
mányi egyetemeinek egyetemi és főiskolai 
karai egységesen azt a nézetet képviselték, 
hogy a főiskolai karok elméleti oktatása és 
klinikai gyakorlati háttere szempontjából 
elengedhetetlenül fontos, hogy az orvos-
tudományi képzésekkel együttműködésben 
történjék a képzés. A szakmai érveken ala-
puló közös állásfoglalásunkkal a főhatóság 
is egyetértett, melynek eredményeként 
Karunk kezdetektől fennálló szakmai egy-
sége nem sérült és 2000. január 1-jétől az 
intézményi integráció révén a Pécsi Tudo-
mányegyetem részeként változatlan formá-
ban működik tovább, megőrizve a képzési 
központjainknak otthont adó városok ve-
zetőivel való korábbi hatékony együttmű-
ködésünket is. A helyi társadalmi, szakmai 
élet szereplőivel való jó kapcsolatunkra 
példa lehet a zalaegerszegi városi vezetés 
által kezdeményezett közös pályázatokon 
elnyert több tízmillió forintnyi támogatás, 
illetve a közös rendezvények megszervezé-
se.

Intézményünk Pécsi Képzési 
Központja 2000-ben haszná-
latba vehette a Pécs Megyei 
Jogú Város önkormányzata 

által térítésmentesen átadott Berek utcai 
épületet, amit Karunk közel 200 millió 
forint értékben  újított fel és tett főisko-
lai oktatásra is alkalmassá. Az ingatlanhoz 
jutás ekkorra már feszítő kényszerként 
jelentkezett, miután az új szakokkal, ma-
gasabb hallgatói létszámmal megerősített 
pécsi képzés elhelyezésére ellenkező eset-
ben nem nyílt volna lehetőség.

Mára már talán mindenki számára nyilván-
valóvá vált, hogy valamennyi városban jó 
döntés volt az épületek térítésmentes át-
adásával Karunk működésének elősegítése, 
hiszen intézményünk mintegy 200 oktató-
jával és 200 oktatást segítőjével valamint 
közel 4000 hallgatójával munkahelyterem-
tő tényezővé vált, erősítette a képzési köz-
pontjainknak otthont adó városok felsőok-
tatási jellegét. Felmérések is azt mutatják, 
hogy hallgatóink a végzést követően nagy 
számban telepednek le a tanulmányaik hely-
színéül szolgáló városokban, elsősorban az 
egyetemi évek alatt szövődött románcok 
folyományaként. Mindez jótékonyan hat 
az érintett városok és vonzáskörzetük 
egészségügyi ellátórendszerére is, hiszen 
körükben a letelepülő friss diplomásaink 
munkába állásából adódóan jóval kisebb 
mértékben jelenik meg az ellátó személyzet 
hiánya.

Kiemelt feladatunknak tartjuk az egészség-
ügyi és szociális képzések fejlesztését, mely 
tevékenységünk kapcsán külön is szeret-
ném megemlíteni az általunk kidolgozott 
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és az országban 2000-ben elsőként meg-
valósított okleveles ápoló, illetve a 2004-
ben okleveles védőnő szakon indított egye-
temi képzéseinket. A két egyetemi szak 
létrehozását többek közt azért is tartjuk 
fontosnak, mert ezáltal az ellátás minősé-
gének javulása mellett megteremtődött az 
egészségtudományi szakterület számára 
a doktori fokozat megszerzésének lehető-
sége, amelyre az elmúlt évben karunkon 
megalakult Egészségtudományi Doktori 
Iskolában nyílik mód.

A képzési paletta bővítésével párhuzamo-
san komoly kihívást jelentett a kollégiumi 
háttér részleges hiánya, miután Pécsett a 
Kar nem rendelkezett saját kollégiummal. 
2000-ben a Hallgatói Önkormányzat 
férőhelyek bérlésével segítette első egye-
temi ápoló szakunk elindítását Pécsett, 
majd kezdeményezésüket követően több 
lépcsőben, két év alatt Karunk – a Hall-
gatói Önkormányzat anyagi támogatá-
sával – megvásárolta a Laterum Hotel 
épületének egyik szárnyát, mintegy 300 
saját kollégiumi férőhelyet teremtve ezzel. 
A Kormányzat részéről ígéretet kaptunk a 
kollégiumfejlesztés anyagi támogatására, 
ám végül az ingatlanvásárlást és felújítást 
valamint a kollégium teljes berendezését 
– közel 500 millió forint felhasználásával 
– önerőből volt kénytelen megvalósítani 
intézményünk.

A hallgatói létszám további bővülése az 
intézeti struktúra kialakítása és az okta-

tói, oktatást segítői létszám emelkedése 
ismételten helyhiányhoz vezetett, melynek 
következtében 1999-től Pécs belvárosá-
ban bérelünk ingatlant Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzatától. Az ingatlanbér-
let átmenetileg megoldást jelenthet a Kar 
fejlődéséből adódó infrastrukturális prob-
lémákra, ám jelenleg pécsi hallgatóinkat a 
város 4 különböző pontján, többségüket 
bérelt ingatlanunkban oktatjuk, ennek 
minden hátrányával együtt. Ebből adódóan 
Karunk 2002-ben kidolgozta 2005-ig szó-
ló fejlesztési és megvalósítási tervét, mely 
szerint a Berek utcai ingatlan területén 
nagyelőadók, szemináriumi és demonstrá-
tori termek, valamint távlatilag kollégium 
építésével kívánjuk koncentrálni oktatási 
tevékenységünket. Sajnos a tervek megva-
lósítására jelen pillanatig sem kerülhetett 
sor. A beruházás megvalósulásához szük-
séges területen két épület található, melyek 
közül időközben a Baranya Megyei Önkor-
mányzat részünkre térítésmentesen átadta 
az elmúlt évben a Berek utcai bölcsödét, 
amiért ezúton is szeretném köszönetünket 
kifejezni. Birjuk Polgármester Úr ígéretét, 
hogy a közeljövőben a területen található 
óvodaépület is hasonló feltételekkel átadás-
ra kerülhet, mely jelenleg Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának birtokában van. 
Szeretnék azon reményünknek is hangot 
adni, hogy a Pécsi Tudományegyetem PPP 
programjának keretében még 
ebben az esztendőben megin-
dulhatnak a Berek utcai beru-
házás munkálatai, hiszen az 
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a Pécsi Tudományegyetem és az Oktatási 
Minisztérium közötti keretszerződés részét 
képezi. Ehhez kérem Rektor Úr, az Egye-
tem és a politikai élet szereplőinek támoga-
tását. Karunk bátran vállalkozik a projekt 
megkezdésére, hiszen ennek érdekében az 
eddigiekben 400 millió forintot meghaladó 
mértékű tartalékot is képeztünk.

A stabilitás és kiszámíthatóság, az emberi 
értékek tisztelet-
ben tartásának 
valamint a fenn-
tartható fejlődés 
jegyében abban 
az esetben tar-
tom hitelesnek 
a jelen ünnepsé-
günkön elhang-
zottakat, ha 
sikereink mellett 
problémáinkról 
és a meghozott 
á l d o z a t o k r ó l 
sem feledkezünk meg.

2004-ben a képzéseinkhez tartozó gya-
korlati normatíva megvonásából adódóan 
közel 25%-os mértékben csökkent Karunk 
költségvetése, aminek értelmében korábbi 
2 milliárd forintos költségvetésünk éves 
szinten 500 millió forinttal csökkent. Mind-

ez nagyobb mértékű pénzügyi 
megvonást jelent, mint egyes 
képzési központjaink teljes évi 
költségvetése. Történt ez an-

nak ellenére, hogy szakjaink oktatási ide-
jének legalább 50%-a gyakorlati képzés, 

mely rendkívül 
költségigényes 
és a gyakorlati 
normatíva meg-
vonása a képzés 
és végső soron 
a betegellátás 
sz ínvonalának 
c s ö k k e n é s é t 
eredményezheti. 
Ezen túlmenő-
en az eltelt két 
esztendőben ál-
lamilag finanszí-
rozott hallgatói 
keretszámunk 
közel 30%-os 
csökkentésére is 
sor került, ami 
további veszélyt 
jelent gazdasági 
egyensúlyunkat 

illetően. A Főhatósággal folytatott egyez-
tetések során elhangzottak alapján újabb 
hallgatói keretszám elvonás várható, ami-
nek megvalósulása lehetetlen helyzetbe 
sodorhatja Karunkat és az országban az 
egészségtudomány oktatását. Ennek elke-
rülése érdekében egyeztetéseket folytatunk 
a főhatósággal a helyzet további romlásá-
nak megelőzése, illetve a vitathatatlanul 
rendkívül gyakorlatigényes egészségügyi 
képzéseink gyakorlati normatívájának visz-
szaállítása érdekében.
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Tesszük ezt azért is, mert a magyar társa-
dalom lakosságának demográfiai trendjei és 
egészségi állapota, a prevencióra irányuló 
fokozódó társadalmi igény, illetve a tartó-
san kielégítetlen egészségügyi munkaerő-
piaci keresletet – többek közt az ápolókat 
érintően –, az egészségtudományi képzés 
jelenlegi hallgatói létszámcsökkentésének 
pont az ellenkezőjét követeli meg.

A gazdasági 
egyensúly hely-
reállítása ér-
dekében többek 
közt új képzések 
indítását kez-
deményeztük, 
döntöttünk a 
kari épületek 
felújításának, az 
infrastrukturá-
lis, informatikai, 
oktatástechni-
kai és egyéb 
b e r u h á z á s o k 
elhalasztásról, a 
bérelt kollégiumi 
férőhelyek egy 
részének meg-
szűntetéséről, a 
tananyagtarta-
lom és a szakonkénti óraszámok racionali-
zálásáról és az óraadó oktatók leépítéséről. 
Végül pedig sajnos elkerülhetetlenné vált 
az oktatói és oktatást segítői létszám jelen-
tős csökkentése.

Több olyan, a Kar fejlődésében meghatáro-
zó kolléga ül most meghívott vendégként 
közöttünk, akiket gazdasági helyzetünk-
ből adódóan felmenteni kényszerültünk. 
Az elmúlt évben 13 oktató és 21 oktatást 
segítő kolléga felmentésére került sor. Is-
mételten szeretném megköszönni érintett 
kollégáimnak Karunk érdekében végzett 
eddigi áldozatos munkájukat.

További prob-
lémaként fog 
jelentkezni a jö-
vőben – mellyel 
már jelenleg is 
számolnunk kell 
– hogy a hazai 
felsőoktatás Bo-
logna folyamat 
szerinti átalakí-
tását követően 
egyes szakirá-
nyaink indítása 
veszélybe kerül-

het azzal, hogy a jelenleg érvényes előírá-
sok szerint szakirányra nem, csak a szakirá-
nyokat összefogó alapszakokra történhet 
jelentkezés. Így egyes divatos szakirányok 
esetében – a hallgatók preferenciáit figye-
lembe véve – jelentős túlképzésre kerülhet 
sor, míg például az ápolási területen a dip-
lomás ápolói utánpótlás teljes megszűnése 
is előállhat. Véleményünk 
szerint közös felelősségünk 
a szakmapolitikával, hogy 
kiegyensúlyozott megoszlású 
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humánerőforrást biztosítsunk a munkaerő-
piac reális igényeinek megfelelően.

Szeretném minden érintettnek megköszön-
ni az egyetemi karrá váláshoz nyújtott se-
gítségét, melyből adódóan – mint ahogy az 
eddig elhangzottakból is kitűnik – Karunk 
rendelkezik az egyetemi karrá váláshoz 
szükséges oktatói és minősített vezető 
oktatói karral, infrastrukturális háttérrel, 
egyetemi szakokkal, és önálló kari Doktori 
Iskolával. A Doktori Iskola kialakításában 
és megvalósításában vállalt meghatározó, 
támogató szerepükért Jobst Kázmér, Tigyi 
József és Méhes Károly akadémikus urak-
nak ezúton is szeretném köszönetünket 
kifejezni.

Az eltelt 15 esztendőben kiváló munka- és 
baráti kapcsolat, gyümölcsöző együttmű-
ködés alakult ki az egészségügyi főiskolai 
képzést folytató társ intézményeinkkel. 
Külön örömömre szolgál, hogy elfogadták 
meghívásunkat jelen rendezvényünkre.

Tisztelt Jelenlevők! Megítélésem szerint 
kitüntető szerepe volt Karunk dinamikus 
fejlődésében annak, hogy a Kar mindenkori 
vezetői a korábbi vezetők által megkezdett 
úton, az elődök eredményeit felhasználva, 
azokat részben meghaladva, velük együtt-
működésben tudták a Kar fejlődését a kö-

zösen megálmodottak szerint 
elősegíteni. Megkülönbözte-
tett jelentőségű volt ezen fo-
lyamatban kari vezető előde-

im szerepe, amelyért ezúton is köszönetet 
mondok Keller Gábor, Buda József, Tahin 
Tamás, Sulyok Endre professzoroknak. 

A Kar első számú vezetőin kívül többeknek 
kitüntetett szerepe, érdemei voltak és 
vannak. Közülük csak néhány kollégának 
van lehetőségem név szerint is kiemelten 
köszönetet mondani. Így a főiskolai 
képzés megindítását a kezdetekben még 
az egyetemen kívülről segítető, majd 
szakvezetőként, főigazgató-helyettesként 
a későbbiekben karon belül is igen aktív 
szerepet vállaló Illei György professzornak; 
képzési igazgatóként és főigazgató-
helyettesként tevékenykedő Komáromy 
Lászlónak professzornak; a doktori iskola 
megszervezését végző Bódis József 
professzornak, dékán-helyettesnek, 
Mészáros Lajos professzornak, korábbi 
oktatási főigazgató helyettesnek, 
Betlehem József jelenlegi oktatási dékán-
helyettesnek, valamint Graf Ferenc kari 
gazdasági vezetőnek. Karunk egységét 
jól tükrözi, hogy a kar korábbi vezetői 
– az élete teljében elhunyt Keller Gábor 
kivételével – jelenleg is aktív munkájukkal 
járulnak hozzá közös céljaink eléréséhez.

Az eltelt 15 esztendő eredményeihez nagy-
mértékben járult hozzá a Hallgatói Önkor-
mányzat felelősségteljes munkája is. Sze-
münk előtt zajlott le a szervezet kialakulása, 
megerősödése. 2000-től kezdődően kialakí-
tották a Szolgáltató és Tanácsadó Közpon-
tok rendszerét a hallgatók informálásának, 
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segítésének céljából. A hallgatókkal 
közösen ismerkedhettünk meg a 
felsőoktatási törvény által szabott 
keretek között megvalósuló egye-
temi demokrácia mindennapjaival. 
Elmondható, hogy az elmúlt évek-
ben több olyan döntést kellett meg-
hoznunk közös jövőnk érdekében, 
melyekhez nélkülözhetetlen volt a 
Hallgatói Önkormányzat támogató, 
esetenként kezdeményező magatar-
tása. A kezdeti kis létszámú oktatás-

ból adódó családias hangulat kereteit ugyan 
már túlnőttük, ám Karunk továbbra is büsz-
ke arra, hogy a hallgatói érdekképviseletet 
ellátó hallgatókkal általában kiemelten jó 
együttműködést tudott kialakítani.

Végezetül szeretném 
megköszönni a Kar 
volt és jelenlegi okta-
tóinak, a Pécsi Orvos-

tudományi Egyetem és a jogutód Pécsi Tudo-
mányegyetem rektorainak, név szerint Bauer 
Miklós, Kelényi Gábor, Bellyei Árpád, Tóth 
József és Lénárd László professzor uraknak 
a Kar érdekében kifejtett tevékenységüket. 
Köszönöm az Egyetem társkarainak – ezen 
belül is elsősorban az Általános Orvostudo-
mányi Kar egykori dékánjainak – illetve a 
helyi politikai és társadalmi környezet veze-
tőinek támogató együttműködését. Külön 
köszönöm a Kar azon vezetőinek áldozatos 
munkáját, akik közreműködtek abban, hogy 
közös munkánk gyümölcseként eljuthattunk 
az egyetemi karrá válás pillanatáig. Ez az 
emelkedett pillanat egyik oldalról a betető-
zése, másik oldalról a kezdete 
valaminek. Ehhez a magasabb 
szintű kezdéshez kérem a jelen-
levők támogatását. 
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Búcsú a végzős hallgatóktól
Prof. dr. Bódis József egyetemi tanár, 

MTA doktor,
a PTE ETK tudományos dékánhelyettese

Tisztelt Rektor Úr! Tisztelt Dékán Úr! Tisz-
telt Tanári Testület! Kedves Tanitványaink!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az ünnepeket az különbözteti meg a nap-
tárban a hétköznapoktól, hogy azok piros 
betükkel vannak beírva. A mai nap ugyan 
nem pirosbetűs ünnep a naptárban, de a 
jelenlevőknek mindenképpen az. Az egyik 
legnagyobb ünnep a mai nap természetesen 
a végzős hallgatóknak, a családjaiknak, az 
Egyetemnek, az Egészségtudományi Kar-
nak és természetesen a tanároknak is, hi-
szen tisztelt friss diplomás kollégák a mai 
nappal lezárult életük egy kiemelten fontos 
szakasza, melynek pár évvel ezelőtti vá-
lasztásuknak megfelelően mindannyian 
részeseivé válhattunk. A tegnap hall-
gatóiból a ma diplomásaivá, értel-
miségivé és a holnap szakemberei-
vé váltak, akik előtt nap mint nap 
újabb és újabb kihívások állnak. 
Ez mind csodálatos dolog, de saj-
nos van egy rossz hírem is, hiszen 
búcsú is egyben a mai alkalom. 
A mai nappal vége van a 
csodálatos diák-

életnek, elköszönnek a társaktól, a ba-
rátoktól, a várostól ahol a „nagybetűs” 
életre készültek és elköszönnek kissé a 
könnyelműség több lehetőségét megadó 
ifjúságtól is.

Diákéveik idején nagy változásoknak le-
hettek részesei Karunk vonatkozásában, 
hiszen létrejött a nagy egyetemi integrá-
ció és már mint a Pécsi Tudományegyetem 
hallgatói fejezhetik be tanulmányaikat. Ta-
nulmányaik kezdetén Tahin Tamás profesz-
szor úr személyében olyan vezető állt a kar 
élén, aki tudott és mert nagyokat álmodni, 
s mi több ezek az álmok nagyrészt való-
ra is váltak. Vezetése alatt és Illei György 

professzor úr hathatós munkája ered-
ményeként az Országban és Kö-

zép-Kelet Európában elsőként 
emelkedett egyetemi rangra az 
ápolóképzés és akkreditálta-
tott az egyetemi szintű védőnő 
képzés, lett a Laterum szállóból 
diákszálló, s indult több új szak, 

úgymint az orvosdiagnosztikai és 
laboratóriumi analitikus szak, 

a szülésznőképzés, az 
akkreditált isko-
larendszerű képi 
diagnosztikus és 
intervenciós asz-
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szisztens felsőfokú képzés, valamint Pécsett 
védőnő-, gyógytornász- és egészségtan ta-
nár képzés, továbbá elindult a mentőtiszt 
képzés. Mindez természetesen nem jöhetett 
volna létre, ha a Buda József professzor úr 
nevével fémjelzett korábbi időszakban nem 
alakulnak ki a nagyívű fejlődést biztosító 
feltételek. Azt is el kell mondanom, hogy a 
fejlődés nem állhat meg, de azért naponta 
meg kell küzde-
nünk mindan-
nyiunknak. Ma 
Önök Karunk 
köze lmú l t ban 
kinevezett dé-
kánjától veszik 
át oklevelüket. 
Kitüntetett öröm 
számunkra, hogy 
Kovács L. Gábor 
professzor urat, 
hazánk legran-
gosabb tudomá-
nyos intézménye, 
a Magyar Tudo-
mányos Akadé-
mia tagjává választották. Hivatali elődje, 
Sulyok Endre professzor úr nem kisebb célt 
tűzött a Kar elé, minthogy vezetése alatt 
elérjük az egészségtudományi egyetemi kar 
címet annak minden vonzatával. Ehhez több 
szakon kellett megszervezni és elindítani az 
egyetemi képzést és létre kellett hoznunk 
a saját doktori iskolánkat. Örömmel jelent-
hetem, hogy doktori iskolánk ugyancsak 
megkezdte működését 22 hallgatóval. 

Miért van szükség egyetemi címre, miért 
van szükség doktori iskolára...? lehet hal-
lani időnként a kérdéseket. Nem könnyű 
megválaszolni a felvetődő kérdéseket, de 
megpróbálom. Mindenesetre az egyértel-
mű, hogy az egészségtudomány, melynek 
szerves részei az önök által tanult tudomá-
nyok, lényegesen szélesebb területet repre-
zentál, mint az orvostudomány. Az is nyil-

vánvaló, hogy az 
orvostudomány 
területén kiváló 
eredményeket 
felmutató ku-
tatóktól nem 
várható el, hogy 
pl. az ápolástu-
dományban ma-
radandót alkos-
sanak, s ezzel 
hozzájáruljanak 
annak fejlődésé-
hez. Ez az Önök 

legkíválóbbjainak lesz a feladata. Ugyan-
akkor a tudományos gondolkodásnak, az 
alkalmazott módszertannak, a publikációk-
nak vannak közös ismérvei, melyek átadása 
a mi nagyszerű feladatunk. Azt a küzdel-
met, hogy a saját tudományukat egyen-
rangúvá tegyék más tudományokkal a mi 
segítségünkkel, de Önöknek kell megvívni. 
Ehhez kell Önöknek hatalmas becsvágy, 
kellő öntudat és kitartás, s 
kell az hogy legjobbjaik tudo-
mányos fokozatokat, PhD-t, 
habilitációt, sőt akadémiai 
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doktori címet szerezzenek. S végül, de nem 
nem utolsó sorban ehhez kell olyan szer-
vezeti háttér, mint a doktori iskola és az 
egyetemi rangot elérő kar. Azt világosan 
látni kell, hogy nem akartunk Önökből 
mindannyiukból tudósokat képezni. Célunk 
„csupán” az volt, hogy hivatásukat magas 
szinten művelő 
s z akembe r ek 
legyenek, akik 
nyitottak a tu-
dományra, akik-
től nem idegen 
a tudományos 
gondolkodás, s 
igényük van az 
értelmiségi lét-
re. Hogy mind-
ez nemcsak 
álom, arra hadd 
mondjak el egy 
példát a közelmúltból. Az Egyetem Tudo-
mányos Bizottsága a napokban döntött 
az „Év kiemelkedő szellemi alkotása” dí-
jakról. A pályázók között volt egy Kolléga 
az ÁOK-ról, akinek az anyagában szereplő 
2005-ös publikációk összesített impakt 
faktora kimagasló 62-es volt. Ekkor tuda-
tosult bennem, hogy a mi Karunkon is van 
egy egyetemi okleveles ápoló, történetesen 
PhD hallgató, akinek múltévi publikáci-
ói 52-es impakt faktorral jellemezhetők. 

Meggyőződésem, hogy Önök 
között is lesz olyan megszál-
lott, aki hasonló teljesítmény-
re lesz képes.

Tisztelt Ünnepeltek!

Beszédem eddigi részéből talán azt 
g ondo l h a t j á k , 
hogy az élet csak 
a szakmából, a 
tudományból és 
munkából áll, s 
én csak ezekre 
biztatom Önöket. 
Szerencsére az 
élet ennél sokkal 
színesebb, hiszen 
mindannyian érző, 
olykor vidám, 
olykor szomorú, 
friss és időnként 
fáradt lények 
vagyunk, akiknek 
s z ü k s é g ü k 
van társakra, 

barátokra, szerelmekre, családra és 
gyermekekre. Ebben a körben nem 
kéne beszélnem az egészséges életmód 
jelentőségéről, de két okból feltétlenül kell 
szólnom róla. Az egyik ok a szomorúbb, 
hiszen közismert, hogy az egészségügyben 
dolgozók a saját egészségük vonatkozásában 
nem tartoznak a legbölcsebben élők közé. 
A másik ok az, hogy életmódunkkal, 
viselkedésünkkel, megjelenésünkkel a 
társadalom számára mi mindannyian jó, 
vagy rossz példaként szolgálunk. Tisztelettel 
kérem Önöket, hogy mind a saját, mind 
a mások egészsége vonatkozásában és 
példaként is a jó oldalon álljanak.
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Kedves Szülők és Hozzátartozók!

Ma az egykori kisgyermekük végérvényesen 
felnőtté vált. Ezúton szeretném megköszön-
ni Önöknek, hogy gyermekeiket évekkel 
ezelőtt a mi gondjainkra bízták. Mi igye-
keztünk megfelelni elvárásaiknak, szeretet-
tel oktattuk, neveltük gyermekeiket. Hogy 
nem eredménytelenül, annak a mai diploma 
és oklevél átadás a fényes bizonyítéka. Kü-
lön köszönet jár azért az áldozatvállalásért, 

amellyel lehetővé tették gyermekeik számára 
tanulmányaik végzését. Köszönöm levelezős 
hallgatóink hozzátartozóinak a támogatást, 
hiszen a család és munka mellett még nehe-
zebb volt a tanulás, s ez a hozzátartozók ré-
széről is nagyobb segítőkészséget igényelt.

Kedves végzős hallgatóink, kedves friss 
diplomás kollégák!

Most, hogy hallgatói életük befejező percei 
sebesen peregnek, Karunk valamennyi 
oktatója, oktatást segítője és vezető 
munkatársa nevében köszönöm az 
Önök több éves együttműködését. 
Sokszor próbára tettük Önöket, s a 
próbák során az Önök érdekében és a 
szakma iránti tiszteletből határozott és 
magas követelményeket állítottunk fel. 
Önök, kedves kollégák kiállták a pró-
bákat, teljesítették a követelményeket. 
A búcsú pillanatában most képletesen 
elengedjük az eddig szeretettel tartott 
és vezetett kezüket. Búcsunk azonban 
szóljon csak rövid időre, hiszen vissza-
várjuk Önöket majd az évfolyamtalálko-
zókra, a tudományos rendezvényeink-
re és bármikor, amikor a hétköznapok 
sodrában úgy érzik, hogy segítségükre 
lehetünk. Sok sikert, boldog és színes, 
szeretetteli életet, hivatásuk magas 
szintű gyakorlásának örömét és sze-
mélyes boldogságot kí-
vánunk Önöknek.

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket.
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Tisztelt Rektor Úr, Dékán Úr, Tanári Tes-
tület! 
Kedves Vendégek, Kolléganők és Kollégák!

Történelmi pillanat a mai, a magyar védő-
nőképzés és a szakma életében. Egy régó-
ta dédelgetett álom válhatott valóra, hogy 
egyetemi végzettséggel rendelkező védő-
nők jelenhetnek meg az egészségügyi rend-
szerben - szolgálva a népesség egészségi 
állapotának javítását nemcsak a védőnői 
ellátásban, hanem az egészségfejlesztés 
számos más területén is, továbbá az okta-
tásban, az irányításban és a kutatásban.

Egyetemi tanulmányaink kezdetekor nagy 
kíváncsisággal szemléltük az elsajátí-
tandó ismereteket, némi bizonyta-
lansággal, fogadtunk egy-egy új 
megközelítést, de mondhatom 
csoporttársaim nevében is, 
hogy megértettük azok je-
lentőségét, és alkalmazásuk 
fontosságát. Ezt segítette az 
is, hogy a védőnői ellátás külön-
böző területéről érkezett hallgató 
társaim élményszerű tapasztalatai 

kiegészítették a 

tananyagot, mely a gyakorlatban jól hasz-
nálható ismereteket eredményezett.

Az oklevél átvételével egy folyamat ugyan 
lezárul, azonban egy új veszi kezdetét, 
és ez nem a pihenés. Az okleveles védő-
női kompetencia intézményesítéséhez az 
egészségpolitika támogatására nagyon 
nagy szükség van, de sok múlik rajtunk 
is, hogy a megszerzett képesítésünket, ho-
gyan kamatoztatjuk. 

Meg tudjuk-e mutatni a mindennapi mun-
kánkban helyi szinten, hogy ezzel a képesí-
téssel eredményesebbek vagyunk, hajlandók 

vagyunk-e publikálni, megosztani széle-
sebb körben is eredményeinket. 

Vállalunk-e közreműkö-
dést a 90 éves védőnői 

szakma oktatásá-
ban, fejlesztésében, 
az azt megalapozó 
kutatásokban, mert 
az egyetemi kép-
zésben nem csak 
egészségfejleszté-
si, vezetői, oktatá-
si ismereteket sze-

reztünk, hanem 
szélesebb ala-

A végzős hallgató búcsúja a Kartól
Odor Andrea országos vezető védőnő,

végzős egyetemi hallgató
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pokat kaptunk ahhoz is, hogy kutatásokat 
végezhessünk, sőt az érdeklődők a jövőben 
bekapcsolódhatnak a doktori képzésbe is.

A megfogalmazott kérdésekre, kételyekre 
már most vannak bíztató jelek, hiszen még 
nem is végeztünk, és van kolléganőnk, aki 
a körzetből már a felsőoktatásban dolgo-
zik, van aki a záróvizsga utáni összejövete-
lünkön azért nem tudott részt venni, mert 
a területén dolgozó háziorvos kutatásának 
adatait – az itt megszerzett ismereteivel- 
segítette feldolgozni, elemezni és erről 
tartottak előadást. Számos kolléganő a 
diplomamunkája alapján kapott bíztatást a 
folytatáshoz a PhD tanulmányokhoz.
 
A csoport a jövőben is együtt kíván marad-
ni, sőt szeretnénk, ha bővülne az utánunk 
végzőkkel. Már koordinátorunk is van To-
bak Orsi személyében.

Az egyetemi képzés megalapítá-
sáért ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani valamennyi benne 
résztvevő személynek és kiemelten 
Dr. Sulyok Endre professzor úrnak, 
egyetemi tanárnak a képzés elindí-
tójának, a kar korábbi főigazgatójá-
nak, valamint a védőnői szakma ne-
vében Holló Rózsa főiskolai docens 
asszonynak.

Valamennyi végzős hallgatótársam 
nevében kívánok az Egészség-
tudományi Karnak sok sikert, 

fejlődést, kérve azt, hogy az alma materhez 
mindig visszatérhessünk. A kolléganőimnek 
is kívánok jó egészséget, sok örömöt, 
sikert, munkájukban és magánéletükben 
egyaránt. 

Köszönöm, hogy meghallgattak.
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A „Pro Facultate Scientiae Sanitatis” 
kitüntetések átadása

2001. augusztus 28-án a Kar 
Tanácsa „Pro Facultate 
Scientiae Sanitatis” megne-
vezéssel kari kitüntetést ala-
pított. A kitüntetés célja, hogy 
kifejezze a Kar fejlõdése, felvi-
rágoztatása érdekében kiemelkedõ 
érdemeket szerzett munkatársak elisme-

Dr. Gyódi Gyula emeritus fő-
iskolai tanár 1990-től kezdődően 
vett részt a Kar munkájában. Ezen 
alapító tevékenységéhez fűződik a 
Védőnő Szak indítása, fejlesztése 
a Kaposvári Képzési Központban. 
Mint szakvezető alapvető munkás-
ságot fejtett ki a Védőnő Szak kur-
rikulumának kialakításában. Szakte-
rületének megfelelően több szakon 
oktatott folyamatosan, oktató mun-
káját a hallgatóság nagyra értékeli. 
1998-tól 2004-ig igazgatóként 

irányította, fejlesztette a Kaposvári Képzési Központ munkáját. 2001-2005 között a Kar 
Tanári Testületének elnöki feladatait látta el. A 15 éven keresztül folytatott kiváló és példa-
mutató oktató, vezető, szervező tevékenységét ismeri el a Kar a Kari Kitüntetés odaítélésével 
s egyben kéri a további feladatokban való részvételét.

rését és megbecsülését. Az ün-
nepi alkalomból Karunk Ta-
nácsának határozata alapján 
3 kiváló munkatárs részesült 

kitüntetésben, aki a Kar meg-
alakulásában, fejlõdésében és 

mûködtetésében kimagasló érdeme-
ket szerzett.
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Dr. Nagy Júlia főiskolai docens 
az Alkalmazott Élettudományi In-
tézet igazgatója, Karunk életének, 
fejlődésének meghatározó személyi-
sége. A Kar vezetésében, mint kari 
oktatási igazgató, majd oktatási 
főigazgató-helyettes később fejlesz-
tési főigazgató-helyettes folytatott 
igen értékes tevékenységet. Kiváló 
oktató munkája mellett jelenleg a 
Kar minőségügyi vezetőjeként fogja 
össze azokat a törekvéseinket, me-
lyekkel Karunk napjaink széleskörű 

kihívásainak, innovatív feladatainak kíván megfelelni. Kérjük, hogy az eddigi lelkesedésével 
és ügyszeretetével vegyen részt közös munkánkban.

Prof. dr. Sulyok Endre Karunk egyetemi tanára, főigazgatói tanácsadó 1999. óta 
igen aktív vezető munkatársa Karunknak. Nevéhez fűződik a főiskolai szintű védőnőképzés 
indítása a Pécsi Képzési Központban, majd az egyetemi szintű okleveles védőnő képzés 
kurrikulumának kimunkálása és a képzés indítása. Karunk általa vezetett Egészségfejlesztési 
és Családgondozási Intézete a védőnő képzés országosan is elismert irányítója lett. Magas 
színvonalú oktató és klinikusi munkája mellett Karunk főigazgatói tisztségét is ellátta 2004-
2005-ben, mely tevékenységével eredményesen biztosította a Kar folyamatos fejlődését, s 
ez fontos része volt egyetemi szintű 
karrá válásunknak. Kérjük, hogy 

széles spektrumú 
ismereteivel 

és tapasz-
talataival 
a Kar 
munkáját 
továbbra 

is segítse.
3�



Az ünnepséget követő állófoga-
dásra a Baranya Megyei Önkor-
mányzat dísztermében került sor.

A fogadáson a Kar vezetőin, az 
oktatókon és oktatást segítőkön, 
valamint a Főhatóság képviselőin 
túlmenően az egészségügyi ellátó 
rendszer, a szakmai érdekképvise-
letek, a Pécsi Tudományegyetem, 
az Egyetem Orvostudományi és
Egészségtudományi Centrumá-
nak vezetői is részt vettek.
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Dr. ápoló és dr. védőnő
Népszabadság (64/49. szám, 6. oldal)  
2006. 02. 27. – Márciustól egyetemi 
karként folytatja működését a Pécsi Tu-
dományegyetem Egészségügyi Főiskolai 
Kara.

Egyetemi Kar:
Új Dunántúli Napló  (17/60. szám, 5. ol-
dal) 2006. 03. 02. – Egyetemi karrá vált 
a PTE eddigi Egészségügyi Főiskolai Kara 
március elsejei hatállyal. A kari tanácsülés-
sel egybekötött oklevélátadó ünnepséget 
március 6-án, hétfőn délelőtt a Pécsi Nem-
zeti Színházban tartja a PTE Egészségtudo-
mányi Kara.

Dr. gyógytornászt is képeznek majd
Zalai Hírlap (62/53. szám, 4. oldal)  2006. 
03. 03. – Március 1-jétől a Pécsi Tudo-
mányegyetem Egészségtudományi Kara 
elnevezéssel működik az eddigi főiskolai 
kara.

Bemutatkozik a Pécsi Tudomány
egyetem Oldalszerkesztő: Dunai Imre   
Új Dunántúli Napló  (17/65. szám, 13. 
oldal)  2006. 03. 07. – Az egészségtu-
domány egyetemi kara – Negyven év szol-
gálat - EU-támogatott gyakorlati képzés a 

természetben – Egészségügy-
menedzsment – Guiness-re-
kordként bejegyezték a has-
táncvilágcsúcsot

Az egyetem kara: Megkapták 
a diplomát az elsőként végzett 
védőnők és ápolók 
Vas Népe (51/56. szám, 3. oldal) 2006. 
03. 07. – Egyetemi karként folytatja mű-
ködését március 1-től a PTE eddigi Egész-
ségügyi Főiskolai Kara

Egyetemi kar lett a főiskola
Pécsi Hírek (4/9. szám, 1. oldal) 2006. 
03. 09. – Az Egészségügyi Főiskola már-
cius 6-tól a PTE Egészségtudományi Kara-
ként működik. Az avatóünnepséget a Pécsi 
Nemzeti Színházban tartották.

Új egyetemi Kar Kaposváron
Vas András, Somogyi Hírlap (17/59. szám, 
1. oldal) 2006. 03. 10 – A Pécsi Tudo-
mányegyetem Egészségtudományi Főis-
kolai Kara hivatalosan is egyetemi rangra 
emelkedett.

Oklevél és diplomák
Pécsi Hét (16/9. szám, 7. oldal) 2006. 03. 
10. – Hétfőn tartotta diplomaosztó ünnep-
ségét a PTE korábban Egészségügyi Főis-
kolai Kara, mely március 1-től hivatalosan 
az Egészségtudományi Kar nevet viseli.

Egészségtudomány egyetemi szinten
Csete Krisztián   Baranyanet Online  (6/1. 
szám, 14. oldal)  2006. 05. 05. – Március 
elsejétől a PTE Egészségügyi Főiskolai Kar 
egyetemi minősítést kapott.

TALLÓZÓ
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