
ÖNÉLETRAJZ

Név: Dr. Mák Erzsébet Születési év: 1973

Beosztás: főiskolai adjunktus
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

2002 Élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök diplomát szereztem a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Élelmiszer Minőségbiztosító

Agrármérnöki Szakán (száma: 189/2002.)

2000 Biológia szakos tanár diplomát szereztem az ELTE Tanárképző Főiskolai 
Karán (száma: 44/2000)

1997 Dietetikus diplomát szereztem a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem 
Eü. Főiskolai Kar Dietetika Szakán (száma: 10/1997.)

1992 Érettségiztem a Kossuth Zsuzsa Eü. Szakközépiskolában, ahol Általános
ápoló és asszisztensi képesítést szereztem (száma: F-11/1992)

Tudományos fokozat(ok):

2011 PhD

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

2011 Étrendtervező dietetikai szoftver fejlesztése mesterséges intelligenciával

Szakmai-tudományos életpálya:
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(Konyhatechnikai ismeretek, Táplálkozástan, Elsősegélynyújtás tárgyakat)
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2003 egy évig dolgoztam a Budai Gyermekkórházban terápiás dietetikusként

2004- 2004-től a NUMIL Otthonápoló Szolgálatának dietetikusaként 
foglalkozom epilepsziás gyermekek ketogén diétájának betanításával

2004- rendszeresen közreműködök igazságügyi szakértőként a Budapesti 
Orvosszakértői Intézetben, valamint a Fővárosi és Megyei Bíróságok felkérésére (jelenleg Fővárosi
Törvényszék)

2004- rendszeresen közreműködöm a közétkeztetési-közbeszerzési pályázat bírálatában, mind a pályázat
kiíróinak, mind a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság felkérésére

2005 Az ERFÓ Vendéglátóipari és Kereskedelmi KHT élelmezési üzemének 
voltam tanácsadó dietetikusa

2006-2010 a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal felkérésére pályázati szakértéseket, bírálatokat végeztem

2009-2012 Gastroyal Food Kft. dietetikai és tudományos tanácsadója vagyok, amelynek keretében kutatásvezetője
voltam a „Kevés felszívódó szénhidrátot tartalmazó élelmiszerek, ételek és félkész termékek komplex
klinikai vizsgálata” című kutatásnak, amely 2012-ben zárult

2012 2012-ben szakmai lektora voltam Tihanyi András: Teljesítményfokozó sporttáplálkozás, Krea-Fitt Kft.
Budapest 2012.

2013- az International Wellnes Institute táplálkozási oktatója vagyok

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Ételkészítési technológia
és kolloidika

A helyes táplálkozási irányelvek birtokában az egészséges lakosság számára javasolt ételcsoportok
alapvető ételeinek megismerése – nyersanyag összetétele, elkészítése, tápanyagtartalmának
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kiszámítása – a kultúrált étkeztetés megvalósítása. Az étlaptervezés alapelveinek és gyakorlatának
elsajátítása az előírt szempontok alapján.
A kolloid-kémia alapfogalmai, a kolloidrendszerek és ezek érvényesülése a konyhatechnikában. A
különböző konyhatechnológiai műveletek folyamán bekövetkező változások, azok elkerülése és
felhasználása a gyakorlatban.

Élelmezési üzemi
gyakorlatok

A hallgató kapcsolódjon be az élelmezésvezető irányításával az élelmezési üzem munkájába, Ismerje
meg az árubeszerzés és átvétel alapelveit, a szakosított raktározás lényegét, az előkészítő
tevékenységeket, a nagyüzemi ételkészítésben használt eszközöket, gépeket, berendezési tárgyakat,
azok működését, jellemző technológiai műveleteket, fogásokat. Ismerjék meg a húsok, húskészítmények
tárolásának szabályait, a húsok bontását, az egyes húsrészeket és azok felhasználásának lehetőségeit.
Vegyenek részt az elkészített ételek kóstolásában, értékelésében. Kísérjék figyelemmel a tálalás,
ételszállítás és étkeztetés módját és különféle lehetőségeit. Tanulmányozzák a takarítás, mosogatás
módját, hatékonyságát, a moslék és a hulladék kezelését, tárolását. A hallgatók ismerkedjenek meg az
élelmezési üzem munkájában alkalmazott számítógépes programokkal, azok felhasználásával a napi
munkában, különös tekintettel az étlaptervezésre. Ismerjék meg a helyi szempontokat és adottságokat,
amelyek az étlapterv elkészítését befolyásolják.

Betegségek története a
filmvásznon

A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek az egyes diétát igénylő betegségek/állapotok
(autizmus, epilepszia, daganatos betegségek, leukémia, szív és érrendszeri megbetegedések,
várandósság, adrenoleukodisztrófia, HIV fertőzés, fenilketonuria, táplálkozási magatartás zavarai,
fogyatékkal élők táplálkozási, táplálási problémái, sporttáplálkozás) tüneteivel, lefolyásával, terápiás
lehetőségeivel, különös tekintettel a dietoterápiára.
A hallgatók megismerhetik a levetített filmek, legjellemzőbb filmesztétikai tulajdonságait. Elsajátítja a
film alapjául szolgáló betegség diétás irányelveit, a diétának megfelelő energia- és
tápanyagszükségletet, a felhasználható élelmiszercsoportokat, és az alkalmazható konyhatechnológiát.
A hallgatók képesek lesznek arra, hogy megítéljék milyen szakemberekre van szükség az adott betegség
egyes stádiumában.

Egészségtudományi
alapismeretek

Az energia háztartás és az alapvető tápanyagok ismertetése. Az emberi szervezet energia- és
tápanyagigénye. A legfontosabb
élelmiszercsoportok ismertetése és jellemzése. A legfontosabb élelmiszercsoportok ismertetése és
jellemzése. A kiegyensúlyozott
táplálkozás irányelvei különböző életkorokban és fiziológiás állapotokban. Alternatív táplálkozási módok.
A táplálkozással
összefüggő krónikus betegségek megelőzése.

Táplálkozástudomány A Táplálkozástudomány című tantárgy áttekinti az energiát adó tápanyagok, vitaminok és ásványi
anyagok legfontosabb
tulajdonságait, szükségleti értékeit a különböző életkorokban és fiziológiás állapotokban, valamint
anyagcseréjüket az emberi
szervezetben. További témakörei a táplálékfelvétel szabályozásának, az energia szükségletnek és
energiaforgalomnak a kérdései,
foglalkozik az emésztőrendszer részletes működésével, a tápanyagok emésztésével, felszívódásával, az
emésztőrendszer
működésének idegi és hormonális szabályozásával. Tárgyalja az élvezeti szerek táplálkozásban betöltött
szerepét, valamint az
alternativ táplálkozási módokat kritikailag értékeli. Foglalkozik a tápláltsági állapot felmérésének
elméletével és gyakorlatával,
elsősorban a lakosság egészségi állapotának javítása és a táplálkozással összefüggő krónikus
megbetegedések prevenciójának
szempontjából.

Nemzeti konyhák Az idegenforgalom növekedésének eredményeként észrevehetően emelkedik a hazánkba érkező
külföldiek száma, illetve a magyar lakosság jelentős hányada látogat el különböző országokba. Így a
hallgatók körében jelentősen megnőtt az érdeklődés a különböző országok táplálkozási szokásának
megismerésére, és ezen belül arra, hogy milyen nyersanyagok jellemzőek az adott országra (az
országon belül egy-egy tájegységre), milyen konyhatechnológiai műveletekkel állítják elő az ételeket, a
hazai ételcsoportosításhoz viszonyítva mennyiben más ez az adott országban. A tantárgy keretén belül
megismerik az adott nemzet tálalási szokásait, étkezési ritmusát valamint az ételkészítéshez szorosan
hozzátartozó (meghatározó) történelmi múltat, földrajzi adottságot és nem utolsó sorban, hogy mely
nyersanyagok kaphatók már hazánkban illetve mely ételféleségek felelnek meg a magyar ízlésnek, és
hogy azok hogyan illeszthetők be az egészséges étrendbe. A fehér asztal öröméhez hozzátartozik a
kulturált ivás is, így bemutatásra kerül az adott országra legjellemzőbb italainak története, készítési
módja és fogyasztásának módja.

Női egészségvédelem Várandósok gondozásának színterei, dokumentációi. A preventív szemléletű várandósgondozás
módszerei. Egyéni szükségletek alapján történő várandósgondozási programtervek elkészítésének
alapelvei. Családlátogatások célja, irányelvei és módszerei. Várandós tanácsadások célja, irányelvei és
módszerei. A segítségnyújtás lehetőségei fiziológiás, veszélyeztetett, szövődményes várandósok esetén,
speciális csoportok (fiatal-, időskorú, roma, többszörösen hátrányos helyzetű) gondozásának
szempontjai, megfelelő testi, lelki, szociális adaptáció elősegítése. A gyermekágyas anya
szükségleteinek felmérése, egyéni gondozás megvalósítása a szülést követő hetekben. Rizikóhelyzetek
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felismerése a gyermekágyban. Intézeti védőnő feladatainak összefoglalása. A nővédelem területei,
feladatai az egyes női életkori szakaszok alapján.
Egészséges táplálkozás a várandósság és a szoptatás idején.

Közösségi gondozás
módszertana

Óvodai gondozási munka. Iskolaérettség és a beiskolázással kapcsolatos védőnői feladatok.
Szűrővizsgálatok fajtái.
Beszédhibák és felismerése. Logopédiai ellátás rendszere. Iskola-egészségügyi gondozási feladatok,
szűrővizsgálatok. Kisgyermekkori egészségprevenció. Fogászati prevenció. A védőnő
egészségmagatartást formáló tevékenysége 6-14. éves korosztálynál. A védőnő egészségmagatartást
formáló tevékenysége 14-18. éves korosztálynál. Az iskola és ifjúság-egészségügyi hálózat felépítése és
működése. A közösségi diagnózis, iskolai egészség térkép elkészítésnek elmélete. Az iskolai
munkaprogram készítés irányelvei. Dokumentáció és adatszolgáltatás az iskolai munkában.
Adatvédelem, adatkezelés. Ifjúságvédelem és intézményrendszere.

Élelmezéshigiéne-
élelmiszerbiztonság

A hallgatónak a táplálkozás- és élelmezés-egészségtan tantárgyat négy félév során kell elsajátítania:
108 óra elméleti, 60 óra gyakorlati oktatás, valamint 252 óra egyéni felkészülés után. A tantárgy,
táplálkozás -élettani, élelmiszer mikrobiológiai,, élelmiszer biztonsági, élelmiszer toxikológiai
ismeterekből illetve élelmiszeripari technológia, közétkeztetés, vendéglátóipar, élelmiszer áruismeret,
élelmiszerforgalmazás, valamint ételfertőzés és ételmérgezés megelőzése, kivizsgálása részekből
tevődik össze. A fentiekhez ismernie kell a hallgatónak az érvényes jogszabályokat, melyek a hatósági
munkájához szükségesek. A diploma megszerzése után a hallgató önálló munkára lesz alkalmas: a
lakosság táplálkozási helyzetének állapotának vizsgálata, élelmiszer ártalmak kivizsgálása és szakmai
felügyelete, közfogyasztásra termelt élelmiszerek, kész- és félkész élelmiszerek, adalékanyagok
élelmezés-egészségügyi ellenőrzése, az ellenőrzéskor feltárt hiányosságok miatti helyszíni bírságolás
illetve szabálysértési eljárás lefolytatása.

Táplálkozástudományi
elemzések és
dietoterápiás
intervenciók

A kurzus célja, a hallgatóknak bemutatni a táplálkozástudomány aktuális helyzetét, a
táplálkozástudományi kutatások lehetőségét. Megismertetni azokkal a leghatékonyabb módszerekkel,
amelyekkel reális képet lehet kapni mind a fogyasztói szokásokról, mind az élelmiszerek, ételek
vizsgálatának lehetőségéről. A kurzus célja továbbá a táplálkozási magatartást leginkább befolyásoló
élethelyzetek (életkori sajátosságok, ritka betegségek), eszközök (reklám, marketing)
számbavételezése, és a velük kapcsolatos helyes szemléletmód kialakítása. Azon lehetőségek és
technikák bemutatása, ahol megvalósítható a táplálkozási intervenció mind egyéni, mind közösségi
szinten. Külön figyelmet érdemel a különleges, ritkább betegséggel küzdő populáció vizsgálata, ahol
mind a megváltozott egészségi állapothoz, mind a táplálkozási attitűdhöz igazodnia kell a dietoterápiás
intervenciónak, és ennek érdekében sokszor új módszerek kidolgozására van szükség.

Táplálkozásmarketing A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a táplálkozásmarketing alapvető
összefüggéseivel, különös tekintettel a táplálkozás-élettani előnyök és hátrányok szemszögéből.
Feltérképezhetik a funkcionális élelmiszerek kifejlesztésének irányelveit, amely nem más, mint az
élelmiszeripar gyors válasza arra a tényre, hogy a piaci verseny hatására fokozódó személyi hajszoltság,
a felgyorsult élettempó, a környezetszennyezés, a stressz ellenére az emberiség táplálkozási szokásai
változatlanok maradtak. A megváltozott életmódhoz nem igazodó táplálkozás egyenes következménye a
civilizációs betegségek elterjedése, amire az élelmiszeripar talán, még időben reagál.
A hallgatók számára kirajzolódik, hogy az egészségvédő élelmiszerek speciális marketingjellemzőinek
feltárása, a preventív-magatartás előtérbe kerülése számos előnnyel jár. Megismerkednek a fogyasztói
magatartás befolyásoló tényezőivel, és a táplálkozással, az egészséggel kapcsolatos fogyasztói
hiedelmekkel és az élelmiszer-fogyasztói magatartást meghatározó faktorokkal, az új élelmiszer
fogyasztói trendekkel.
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