
PREVENTÍV EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK 
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Ápolás és betegellátás szak – Gyógytornász szakirány 

 

 
ALKALMAZOTT EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK INTÉZETE 

 
 

Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán, főiskolai tanár 
 

1. Pályaszocializációs értékek vizsgálata az egészségtudományi képzésben 
résztvevő hallgatók körében 

 
Dr. Juhász Eleonóra intézetigazgató, egyetemi docens 

1. Komplex terápiák eredményességének mérése fizioterápiás módszerekkel 
2. Állóképességi tréning kidolgozási szempontrendszere különféle kórképek esetén 
3. Állóképesség-fejlesztő módszerek összehasonlító vizsgálata 
4. A szpeleo- illetve a balneoterápia helye a terápiás palettán hazai és nemzetközi 

kitekintésben 
5. Adatfeldolgozás a fizioterápiai témájú kutatásokban 
6. Komplex légzésrehabilitáció fizioterápiai megközelítése 

 

 

Dr. Berkő Péter professor emeritus 
 

1. A lakosság nőgyógyászati rákszűréssel kapcsolatos ismeretei 
2. Egyetemisták véleménye szülészet-nőgyógyászati szempontból fontos, de vitatott kérdésről 

(otthon szülés, abortusz, fájdalom nélküli szülés, orvosi javallat nélküli császármetszés, ho-
moszexualitás, együttszülés) 

3. Nőbetegek véleménye szülészet-nőgyógyászati szempontból fontos, de vitatott kérdésről 
(otthon szülés, abortusz, fájdalom nélküli szülés, orvosi javallat nélküli császármetszés, ho-
moszexualitás, együttszülés) 

 

Prof. Dr. Fülöp Vilmos egyetemi tanár 

1. A lakosság klimaktériummal kapcsolatos ismeretei B-A-Z megyében. Az osteoporosis és az 
osteopénia megelőzése és kezelése (A kezelési lehetőségek, életmód tapasztalatok, mozgás-
kultúra) 

 
Sztojev-Angelov Ilona mesteroktató 

1. Ápolás és rehabilitáció 
2. Kockázatok az egészségügyi ellátás folyamán 
3. Szakdolgozói karrierek az egészségügyi ellátásban 
4. Érdekérvényesítés a betegellátásban 

 
Beregi Erika mesteroktató 

1. Betegoktatás jelentősége a krónikus betegek ellátása során 
2. Munkahelyi stresszkezelés az egészségügyben 
3. Egészségfejlesztés, a fizikai aktivitás fokozása tekintetében 

 
Dr. Tompa Tamás főiskolai tanár 

1. Pszichomotorika: a "mozgató rendszer" kognitív és emocionális összefüggései 
2. Mikrobiom és psziché 

 
 



Labancz Eszter mestertanár 

1. Mentális egészséggel összefüggő kutatások 
2. Egészségpszichológiával összefüggő kutatások 
 

 

Dr. Papp Miklós intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 

1. Impingement szindrómák 
2. Térd ízületi ízületmegtartó műtétek klinikai vizsgálata 
3. Egészségügyi rendszerek 

 
Breznai Annamária mesteroktató 

1. Mozgásszervi betegségek fizioterápiája 
2. Hospice szemlélet 
3. Intim torna prevenciós szemmel 
4. Esélyegyenlőség 
5. Lymphoedema fizioterápiája 
6. Utókezelés intézetben és otthonápolásban 
7. Fizioterápia a Hospice osztályon 
8. Prevenciós szemlélet jelentősége 
9. Chr. betegségek mentálhigiénés vonatkozásai 
10. Gerincvédelem jelentősége és lehetőségei az egészségügyben 

 

1D2r ..  habil. Fritz Péter egyetemi docens 

1. A testösszetétel és az életmód kapcsolata 
2. A táplálkozási szokások hatása a testösszetételre 
3. A mikrobiom és a vérkép összefüggései 

 
Guzi Barbara mesteroktató 

1. Traumás sérülések utáni komplex fizioterápia 
2. Neurológiai kórképek és fizioterápiás lehetőségei 
3. Fizioterápiás lehetőségek az idegsebészet területén 
4. Mozgásszervi betegségek komplex fizioterápiája 
5. Fizioterápiás módszerek alkalmazhatósága traumatológia és neurológia szakterületén 

 
Kató Csaba mesteroktató 

1. Gyógytornász szerepe a kardiológiai rehabilitációban 
2. Speciális erősítés és koordináció fejlesztés a mobilizáció során 
3. Az elhízás, mint civilizációs ártalom komplex megközelítése 
4. Egészségügyi kockázatok észlelése a gyógytornász tevékenység során 
5. A gyógytornász szerepe és lehetőségei a belgyógyászati betegek körében végzett beteg-

edukációban 
6. Alsó végtag amputáció utáni komplex rehabilitáció 
7. Mozgássérültek helyváltoztató mozgásainak tanítása, ezek hatékonyságának mérése 

 
Kiss-Kondás Dóra mestertanár 

1. Fizioterápia szerepe a pulmonológiai betegségek kezelésében 
2. Motoros képességek vizsgálata fizioterápiás módszerekkel 
3. Fizioterápiás kezelések eredményességének vizsgálata mozgásszervi problémák esetén 
4. Egészségmegőrzés felnőttkorban 
5. Tartáshibák gyakoriságának vizsgálata és a fizioterápia hatékonyságának felmérése fiatal 

korban 
6. Hidroterápia a gyakorlatban 
7. Civilizációs ártalmak, káros szenvedélyek életminőséget és szervezetet befolyásoló hatásai 

gyógytornász szemmel 
8. Mozgásszervi állapotfelmérés fizioterápiás módszerekkel 

FIZIOTERÁPIÁS INTÉZETI TANSZÉK 



Koppányné Szendrák Mária mesteroktató 
1. Mozgásszervi betegségek fizioterápiája 
2. A masszázs szerepe a mozgásszervi betegségek kezelésében 
3. Neuroterápia alkalmazási lehetőségei 
4. Mozgásszervi panaszok felmérése és elemzése fiatal felnőtt korban 
5. Fizioterápia alkalmazása a gyakorlatban 
6. Mozgásszervi elváltozások felmérése gyermekkorban 
7. Lágyrésztechnikák alkalmazása mozgásszervi panaszok kezelésében 
8. Mozgásfejlődés életkorfüggő változásainak vizsgálata 

 

Lebenszkyné Szabó Tünde mesteroktató 

1. Prevenciós tevékenység népegészségügyi szempontból jelentős megbetegedések esetén 
2. A motoros képességek fejlesztési lehetőségei 
3. Rehabilitációs célok megvalósítása mozgásszervrendszert érintő kórképek kapcsán 
4. Környezeti tényezők szerepe a fizikai aktivitás kivitelezésében 
5. Gyógytornászok feladatkörének vizsgálata meghatározott aspektusból 
6. Fizioterápiás lehetőségek a rekreációban 

 
Dr. Peja Márta professor emerita 

1. Civilizációs ártalmak gyermekkorban, különös tekintettel a mozgás szervrendszerekre 
2. Roma és nem roma 10-14 éves korú gyermekek mozgás státusának összehasonlító 

vizsgálata 
3. Mozgáskorlátozott gyermek életminősége 
4. Tartáshibák és életmód általános iskolások körében 
5. Hydroterápia és úszás szerepe a rehabilitációban 
6. Halmozottan fogyatékos gyermekek komplex rehabilitációja 
7. Krónikus belgyógyászati betegek komplex rehabilitációja gyermekkorban 
8. Segédeszközök a rehabilitációban 
9. Komplex egészségügyi  rehabilitáció szerepe  a sérült gyermekek  életminőségének 

javításában. 
10. A gyermekkori krónikus betegek rehabilitációja. 

 
Szakos Norbert 

1. Sportfizioterápia 
 

Vámosné Fazekas Anita mesteroktató 

1. Az obestitas fizioterápiás lehetőségei 
2. A gyógytornász szerepe a geriátriában 
3. Az ortopédiai kórképek komplex fizioterápiás megközelítése 
4. A subaqualis torna jelentősége és hatásai a mozgásszervi kórképekben 
5. A subaqualis kezelések egészségre gyakorolt hatásai, a vízben történő mozgás jótékony 

effektusai 
6. Az artériás rendszer betegségei és fizioterápiája. A gyógytornász szerepe az artériás 

rendszer betegségeiben 
7. Az amputáltak gyógytornája és fizioterápiás lehetőségei 
8. Kezelési és fejlesztési módszerek a csecsemő- és gyermekgyógyászatban, a 

gyermekrehabilitáció sajátosságai 
 

Palácsik-Makula Zsanett mesteroktató 

1. Adatfeldolgozás a fizioterápiai témájú kutatásokban 
2. Speciális erősítés és koordináció fejlesztés a mobilizáció során 
3. Újfajta fizioterápiás módszerek hatásvizsgálata obesitasban. 
4. Kardiológiai / Obes betegek fizioterápiájának rövid, és hosszútávú utánkövetéses vizsgálata. 
5. Gyógytornász szerepe a beteg compliance területén. Kórképek: bypass, myocardialis infarktus   
     (PTCA, PCI utáni állapotok), szívbillentyű plasztikája/beültetés utáni állapotok, nagyér  
     korrekciós műtét utáni állapotok, hypertonia, diabetes mellitus, obesitas, szívelégtelenség. 
 
 
 
 
 

 



TESTNEVELÉSI INTÉZETI TANSZÉK 

 

Fellinger Szilvia testnevelő tanár 
 

1. Különbözőgerinc-deformitások kialakulásának okai és az elváltozások javításának 
lehetőségei gyógytestnevelés által 

2. Egyetemisták testképe, egészséghez való viszonyulása a média hatása tükrében, valamint a 
szabadidős sportmozgási szokásaik az egyetemi évek alatt, majd azt követően 

3. A mentális képességek és a fizikai aktivitás kapcsolata. Egészségmagatartások és a testi – 
lelki egészségi állapot közötti összefüggések, a mozgás hatása a mindennapi stresszre 

Dr. Mayer Krisztina egyetemi docens 

1. Az Egészségtudományi Kar hallgatóinak tanulmányi és sporteredményeinek vizsgálata – 
összehasonlítva a Miskolci Egyetem több karának hallgatói eredményeivel 

 
Tigyi József testnevelő tanár 

1. Terheléses keringési vizsgálatok tapasztalatai az Egészségügyi Kar hallgatóinál, 
összehasonlítva a Miskolci Egyetem többi karának hallgatói eredményeivel 

 
 

ELMÉLETI EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK INTÉZETE 
 

Dr. habil. Lukács Andrea intézetigazgató, egyetemi docens 

1. 1-es típusú cukorbeteg gyermekek fizikai képességeinek és/vagy fizikai aktivitásának 
kontrollcsoportos összehasonlítása 

2. Cukorbeteg gyermekek pszicho-szociális aspektusainak vizsgálata 

 

 
 ELMÉLETI EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ INTÉZETI TANSZÉK  

 
Prof. Dr. Barkai László intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár 

1. A diabetes terápiás lehetőségei 
2. A diabetes és szövődményeinek prevenciója 

 
Dr. Majoros Krisztina egyetemi docens 

1. Egészségértés Magyarországon - gyógyszerekkel, gyógyszerhasználattal kapcsolatos 
értelmezések 

2. Egészségértésünk fejlesztésének lehetőségei, irányai, eszközei 
 

Dr. Mándy Zoltán tanársegéd 

1. Informatika az egészségügyben 
2. Minőségfejlesztés műszaki vállalatok estén, különösen egészségügyi szempontok alapján 
3. Wellness szállodák épületgépészeti fejlesztése, különös tekintettel a megújuló 

energiaforrásokra 
4. A modern kor technikai vívmányainak egészségügyi hatásai 
5. A technikai fejlődés hatásai a környezetünkre 
6. Wellness intézmények fejlesztése korszerű épületgépészeti elemekkel különös 

tekintettel a megújuló energiaforrásokra (napenergia, geotermia, stb.) 
7. Munkabiztonság az egészségügyben 
8. Az eutanázia jogdogmatikai szabályozása 
9. Műhibaperek szabályozása Magyarországon 
10. Gyűlöletbeszéd 
11. Az egészségügyi szolgálati jogviszony hazai bevezetése 
12. Érvelés az állami- kontra privátegészségügy mellett/ellen 
13. Az ápolói hivatás rizikófaktorainak analízise a jog tükrében 
14. A gyermek családból való kiemelésének analízise 
15. Munkajog az egészségügyben tekintettel az Egészségügyi szolg. jogviszonyra 
16. Igazságügyi szakértői vizsgálatok az egészségügyben 
17. Érdekvédelem az egészségügyben 



18. Diszkrimináció és esélyegyenlőség az egészségügyben 
19. Felelős etikai magarartás az egészségügyben 
20. Új technikai vívmányok adaptálása az egészségügyben 
21. Emberi jogok és betegjogok megsértése az egészségügyben 
22. Információs és médiajog (közösségi médiajog) 
23. Az abortusz jogdogmatikai szabályozása 
24. Emberi jogok érvényesülése az egészségügyben 

   25. A gyermekvédelmi szakszolgálatok működésének jogi aspektusainak analízise 
26. Az örökbefogadás jogi –és működési gyakorlatának vizsgálata 
27. Az Édesanyák Házának  működésének analízise 
28. A Szülői felügyeleti jog gyakorlatának elemzése 
 
Pászk Norbert mestertanár 

1. Állatok hatása az emberek egészségi állapotára 
2. Balneoterápia hazai felhasználási lehetőségei 
3. Klímaterápia hasznosítási lehetőségei 
4. Egészséges életmód fontossága 
5. Gyógynövények az egészségturizmusban 
6. A komplementer medicina lehetőségei a hazai egészségturizmusban 
7. Marketing az egészségturizmusban 
8. Lovasturizmus, lovasterápia hazai megjelenése 

 
Dr. Valikovics Attila általános dékánhelyettes, egyetemi docens 

1. Parkinson betegek gondozása, rehabilitációs lehetőségei 
2. Sclerosis multiplexes betegek modern terápiás lehetőségei 

 
Cseh Borbála mestertanár 

1. Ápolási szakmai menedzsment és szervezés, projekmenedzsment 
2. Egészségügyi struktúra: prevenció, alapellátás (praxisközösségek) és szakellátás (case  
    menedzsment), krónikus betegséggondozás 

 

GYAKORLATI MÓDSZERTANI ÉS DIAGNOSZTIKAI INTÉZET 

 
 KLINIKAI RADIOLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK  

Prof. Dr. Lombay Béla professor emeritus 

1. Világjárványok összehasonlító elemzése a szak- és szépirodalom alapján 

 

 ÓRAADÓ OKTATÓK  
 

Lénárt Miklósné fizioterápiás asszisztens 

1. Elektroterápia és elektrodiagnosztika 
 

Dr. Szalkai Iván főorvos, c. egyetemi docens 

1. Az életmódterápia jelentősége és szerepe a betegségek megelőzésében, korai kezelésében 
2. Az Ayurveda testtípus elmélet genetikai magyarázata és gyakorlati haszna. Testtípus és 

tünetek kapcsolata gyakorlati felmérés alapján 
3. Indiai masszázs olajok (krémek) hatása az izomtónusra, a kiválasztó szervek működésére 
4. Az Ayurveda módszereinek hatása a kognitív és tanulási képességekre. 
5. Paradigma váltás. Keleti és nyugati gyógyászati elvek összevetése 

 
Dr. Faragó Ildikó adjunktus 

1. Állkapocsízületi problémák gyógytornász szemmel, a fogazat és a rágóizmok összefüggései 
2. Az állkapocsízületi megbetegedések múltja, jelene és jövője. A gyógytornász lehetőségei 

 
Dr. Baffi Istvánné gyógytornász 

1. Fizioterápia szerepe a reumatológiában 



 
 KLINIKAI TERÜLETEK GYÓGYTORNÁSZAI  

Balla Andrea 

1. Tartáshibák gyakoriságának vizsgálata és a fizioterápia hatékonyságának felmérése 
fiatal korban. Kórképek: discus hernia, spondylolysthesis, pes planus, scoliosis, stenosis 
spinalis, fractura vertebrae, stb. 

 

Battal Mert Görkem 

1. Kardiológiai / Obes betegek fizioterápiájának rövid, és hosszútávú utánkövetéses vizsgálata 
2. Subaqualis terápiák (aquafittnes) 

Bundáné Baroch Barbara 

1. Hydroterápia és úszás szerepe a rehabilitációban 
2. Halmozottan fogyatékos gyermekek komplex rehabilitációja 

 
Dudás Emese 

1. Kinesiotape és Flossing helye és szerepe a mozgásszervi rehabilitációban 
2. Csoportos és egyéni torna helye az ambuláns ellátásban 
3. Mozgásszervi betegségek fizioterápiája ambuláns ellátásban 

 
Frecskóné Szendrei Beatrix 

1. Tartáshibák és életmód általános iskolások körében. Kórképek: ICP, st. p. stroke, 
gyermekneurológiai betegségek, st. p. polytraum, kisdedkori motoros retard., scoliosis 

 
Hegyaljainé Rácz Annamária 

1. Fizioterápia a szülészet-nőgyógyászati klinikumban 
 

Járosi András 

1. Sportfizioterápia 
 

Kankóné Pisák Ildikó 

1. Gyermekkori scoliosis mozgásterápia 
2. Traumatológiai fizioterápia 

 
Kiss Andrea 

1. Modern magyar nyelvű egészségtudományi szakirodalom kutatása 
 

Kupai Anita 

1. Karidológiai/obes betegek fizioterápiájának rövid, és hosszútávú utánkövetéses vizsgálata 
2. Alacsony intenzitású tréning alkalmazása kardiológiában 

 
Materényi Zita 

1. Mozgásterápiás lehetőségek poliszisztémás autoimmun megbetegedések esetén 
2. Neurológiai kórképek tünet együttesének kezelése subaqualis tornával 
3. Koordinációfejlesztés alapjai, az ülő és álló egyensúly kialakítása 

 
Matiszcsák Menyhértné 

1. Hospice szemlélet 
 

Nagy Eszter 

1. Impingement szindrómák 
 

Nyitay-Apró Ágnes 
1. Térdízületi ízületmegtartó műtétek klinikai vizsgálata 
2. Traumás sérülést követő fizioterápia 

 
Petrovics Vanda 
1. Az obesitas fizioterápiás lehetőségei 
2. Cistas fibrózis fizioterápiás kezelése 



3. Mellkasdeformitások fizioterápiája 
 

Radócz Enikő 

1. Mozgásszervi betegségek fizioterápiája. Kórképek: stroke, TEP csípő és térd 

 
Sami Kitty 

1. Mozgásszervi betegségek fizioterápiája. Kórképek: discus hernia 

 
Simonné Szász Anikó 

1. Hydroterápia és úszás szerepe a rehabilitációban 

 
Szabó Laura 

1. Lágyrészmobilizáció alkalmazása a rehabilitációban. Kórképek: stroke, TEP csípő és térd 
 

Szladics Rita 

1. Mozgásszervi betegségek fizioterápiája 
 

Szőllősi Leonóra 
1. Impingement szindrómák 
2. Térdízületi ízületmegtartó műtétek klinikai vizsgálata 
3. Fizioterápiai adatok statisztikai feldolgozása. Kórképek: csípő, térd protézis 

 
Tóthné Szmolka Tünde 

1. Impingement szindrómák 
2. Térdízületi ízületmegtartó műtétek klinikai vizsgálata. Kórképek: csípő, térd protézis 

 


