
ÖNÉLETRAJZ

Név: Dr. Tátrai-Németh Katalin Születési év: 1953

Beosztás: főiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1991. egyetem/közgazda/Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

1981 főiskola/dietetikus/OTKI Egészségügyi Főiskolai Kar, Dietetikus Szak

1979 főiskola/vendéglátóipari üzemgazdász/Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola
1973 szakiskola/diétásnővér/Állami Diétásnővérképző Iskola

Tudományos fokozat(ok):

2011 PhD Egészségtudomány

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

2011 Dietetikus képzési programok elemzése

Szakmai-tudományos életpálya:

2013.09.01 főiskolai tanár, tanszékvezető 

2013.07.01 tanszékvezető, főiskolai docens 

 2011-2013 főiskolai docens, tanszékvezető helyettes
 2003-2011 főiskolai docens, tanszékvezető helyettes, oktatásszervező
1996-2003 főiskolai adjunktus, tanszékvezető helyettes

1986-1996 főiskolai adjunktus
1975-1986 főiskolai tanársegéd

1975-től Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Dietetikai és
Táplálkozástudományi Tanszék jogelőd intézményei:

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék 
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Dietetikai Tanszék 
Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Dietetikai Tanszék 
Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar Dietetikai Tanszék

1973-1975 oktató, Állami Diétásnővérképző Iskola

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Élelmezésmenedzsment BSc 

A tantárgy felkészíti a dietetikus hallgatókat a közétkeztetési menedzsment feladatok ellátására,
melynek eredményeként alkalmassá válnak a közétkeztetés irányítására. A tantárgy első félévében
megismerkednek a hallgatók az élelmezési üzem kialakításának és működtetésének építészeti-,
műszaki- és tárgyi feltételeivel. A második félévben a hallgatók megismerik közétkeztetés célját és
feladatát, a közétkeztetés különböző területeinek jellemzőit, kiemelten az ellátottak tápanyagigényeit,
az igény kielégítés lehetőségeit és az egyéb speciális közétkeztetési feladatokat. A harmadik félévben a
hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre tesznek szert, melyek szükségesek az élelmezési
folyamat megszervezéséhez, irányításához, a munkafolyamatok és a gazdaságosság közötti
összefüggések felismeréséhez. Végül, a tantárgy negyedik félévében az élelmezési költségvetés
gazdálkodásával valamint az élelmezés hagyományos (manuális) és számítógépes információs
rendszerének elméleti és gyakorlati tanulmányozásával foglalkoznak a hallgatók.

Dietetikusi Hivatás BSc 
A tantárgy keretein belül részletesen ismertetjük a dietetikusi szakma kompetenciáit, a dietetikusi
munka feladatköreit, határait. Foglalkozunk a dietetikus szakmára vonatkozó jogszabályokkal, az
egészségügyi etika kérdéseivel, valamint a szakmai viselkedéskultúrával, annak szabályaival. Szó lesz a
dietetikusi munka dokumentációjáról, valamint a szakma multikulturális vonatkozásairól. Megemlítésre
kerül a tényeken alapuló gyakorlat elvének érvényesülése és a tudományos kutatás a dietetikusi
munkában (említésre kerülnek például a klinikai protokollok, szakmai konszenzus nyilatkozatok,
standardok, stb.). Bemutatásra kerül a minőségbiztosítás, kockázatelemzés és menedzsment (klinikai
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audit, monitoring) a dietetikusi munkában.
Rendezvényszervezés BSc és MSc

A tantárgy ismerteti azokat a rendezvényformákat, melyek a szakmai, a tudományos, az üzleti és magán
életben a kommunikáció területeit jelenthetik. Megismerkednek a hallgatók a kommunikáció sikere
szempontjából fontos rendezvény típusokkal, a találkozók sikerét elősegítő események, rendezvények
feltételeivel (színhely, körülmény, infrastruktúra stb.). A tantárgy tárgyalja a lakossággal való találkozási
formákat éppúgy, mint a hazai és nemzetközi tudományos konferenciák szervezését, a téma
megválasztásától az értékeléssel bezárólag.

Innovációs lehetőségek a
közétkeztetés területén

 PhD Semmelweis Egyetem Doktori Iskola
A kurzus során megismerik a hallgatók a közétkeztetés célját, feladatát, a működést meghatározó külső
és belső tényezőket, a társadalmi étkeztetés modelljét, az élelmezés rendszerét alkotó anyagi,
tevékenységi és információs folyamatokat, ezek egymáshoz való viszonyát valamint a közétkeztetés
különböző területeinek (gyermekélelmezés, szociális ellátás, gyógyélelmezés, idősek ellátása) jellemzőit.
Sor kerül a közétkeztetés társadalmi, gazdasági, jogi hátterének elemzésére, a működést meghatározó
tulajdonviszony, a belső szervezeti felépítés, technológia háttér tanulmányozására is. A közétkeztetési
piac területén végbemenő innovatív változások következtében az élelmezés különböző dimenzióiban -
mint stratégia, szervezet, folyamat, személyi- és tárgyi feltételek – végbemenő minőségi változások
szükségessé teszik, hogy hangsúlyozottan foglalkozunk az élelmezési szolgáltatás minőségfejlesztési
kérdéseivel, a minőségfejlesztés lépéseinek megtervezésével, az élelmezés SWOT elemzésével

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Németh I, Veres-Bálint M, Hajdú
GG, Barna M, Horváth Z, Pálfi E,
Mák E, Szabolcs I; Wlodarek D

 Career plans of dietetics students from different member
states of the European Union.

NEW MEDICINE (ISSN:
1427-0994) 14: (4)2010

138-141

Németh Istvánné, Horváth
Zoltánné, Csajbók Róbertné,
Mák Erzsébet, Lichthammer
Adrienn, Barna Mária

Dietetikus képzési programok elemzése ÚJ DIÉTA : A MAGYAR
DIETETIKUSOK LAPJA
(ISSN: 1587-169X) 20: (1)
(2011)

22-25.

Németh Iné,Hajdú Gy G,
Horváth Zné, Csajbók Rné, Mák
E, Barna M

A dietetikus hallgatók pályaorientációs és munkaerő-
mobilitási elképzeléseinek felmérése

ÚJ DIÉTA : A MAGYAR
DIETETIKUSOK LAPJA
(ISSN: 1587-169X) 18: (2)
(2011)

6-10.

Veresné Bálint M, Németh I,
Lichthammer A, Pálfi E,
Szabolcs I

Malnutrition and nutrient intake values in the Hungarian
elderly

NEW MEDICINE (ISSN:
1427-0994) 14: (4) .
(2010)

133-137

Mák E, Veresné Bálint M, Pálfi E,
Németh I-né, Lichthammer A,
Szabolcs I

Improving the quality of life of the population through the
Internet by surveying demand for the use of diet planning
software

NEW MEDICINE (ISSN:
1427-0994) 14: (3)

99

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Hartmann G, Tátrai-Németh K Közbeszerzés a közétkeztetésben: 1. rész ÚJ DIÉTA : A MAGYAR

DIETETIKUSOK LAPJA
(ISSN: 1587-169X) 22: (5)
(2013)

6-7.

Kobolák M, Csajbók R, Tátrai-
Németh K

Gondolatok a BVI-ről ÉLELMEZÉS (ISSN:
1785-3184) 11: (5)
(2013)

46-47.

Pálfi E, Horváth Z, Veresné
Bálint M, Németh I, Barna M

Dietary management of food allergy - different channels
of education of patients in Hungary

NEW MEDICINE (ISSN:
1427-0994) 14: (3)
(2010)

94-98.

Mák E, Gaál B, Németh I,Tóth T,
Dér A, Karamánné Pakai A,
Szabolcs I

Táplálékallergiás betegek diétázási feltételeinek javítása
mesterséges intelligenciával működő tanácsadó szoftver
kifejlesztésével

BULLETIN OF MEDICAL
SCIENCES /
ORVOSTUDOMÁNYI
ÉRTESÍTŐ (ISSN:
1453-0953) 83: (4)(2010)

256-259.

Krasznai A, Lichthammer A,
Veresné Bálint M, Németh I*

Dietetikusok szerepe az alapellátásban, avagy mi dolgunk
lehet a háziorvosokkal: miért volna fontos az
együttműködés?

ÚJ DIÉTA : A MAGYAR
DIETETIKUSOK LAPJA
(ISSN: 1587-169X) 19:
(6)(2010)

24-27.
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Közéleti tevékenység:

2011-től Egészségügyi Szakmai Kollégium, Dietetika, humán táplálkozás Tanács elnöke
2007-2011 Dietetika, Humán táplálkozás Szakmai Kollégium tagja
1991-2011 Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) alapító- és vezetőségi tag (Élelmezésvezetők

Klubjának, Oktatási munkacsoport vezetője)
1985-től Magyar Táplálkozástudományi Társaság (MTT) vezetőségi tag
1997-től Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (ÉLOSZ) alapító- és vezetőségi tag
2013 Dietitians Association of Australia (DAA) tagság az International Confederation of Dietetic Assosiation

(ICDA) 16. konferenciáján, Sydneyben bemutatott poszterrel elnyert tagság
1999-től Magyar Elhízástudományi Társaság tagja
1997-től Élelmezés c. lap Szerkesztőbizottsági tagja

Pályázatok:

folyamatos Az aktuális tanszéki pályázatokban való közreműködés

Részvétel doktori képzésben:

2013 Innovációs lehetőségek a közétkeztetés területén
2013 1 fő doktorandusz témavezetője

Részvétel TDK munkában:

-
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