
ÖNÉLETRAJZ

Név: Kádár László Csaba Születési év: 1974.

Beosztás: adjunktus
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

2002. Egészségtan tanár (Msc) Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
1999. Közegészségügyi-járványügyi felügyelő Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Egészségügyi

Főiskolai Kar, Budapest
1994. Mentőszakápoló Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest
1993. Általános ápoló és asszisztens, Korányi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc

Tudományos fokozat(ok):

- -

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

- -

Szakmai-tudományos életpálya:

2002-től Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Egészségfejlesztési- és Klinikai Módszertani Intézet,
Epidemiológiai Tanszék

2003-2006. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest Főváros VIII. Ker. Intézete; közegészségügyi
felügyelő

1999-2002. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Miskolc Városi Intézete; közegészségügyi felügyelő
1994-2013. Országos Mentőszolgálat Miskolci Mentőállomása; mentőszakápoló

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Közegészségtan-
járványtan alapjai

A tárgy – alapfogalmakon, a higiéné tudománytörténeti besorolásán túl – a közegészségtan fejlődésének
jelentősebb mozzanatait, személyiségeit, a jelentősebb járványügyi események tanulságait ismerteti
meg a hallgatókkal. Megbeszélésre kerülnek a poklosság, mint kultikus betegség, a pestisjárványok
tanulságai, a leküzdésük céljából kialakult szabályozás, védekező eljárások. Hangsúlyos fejezetet
képeznek a 19. századi kolerajárványok és következményei, a modern közegészségügyi igazgatás
megteremtése Európában és hazánkban, a közegészségügyi jogszabályok megjelenése, korabeli
prioritásai, a higiéné részterületeinek fejlődése, kialakulása. A hallgatók megismerkednek továbbá a
háborúk sajátos közegészségügyével, a 20. század nagy járványügyi eseményeivel és azok
tanulságaival, és általában az egészségügy történeti kutatások jövőbeli felhasználhatóságával.

Közegészségügyi
műszaki alapismeretek

A tárgy magába foglalja a közegészségügyi szakmai tárgyak elsajátításához nélkülözhetetlen építészeti
és épületgépészeti alapfogalmakat. Magas- és mélyépítési témakörön belül az építőanyagok
épületszerkezetek, azok hő-, hangtechnikai jellemzői, az épületek fűtése, természetes és mesterséges
megvilágítása, szellőztetése, az épületen belüli hulladékgyűjtés és elszállítás alapjai kerülnek
ismertetésre. A hallgatók a műszaki rajz és építési tervdokumentáció alapelemeinek megismerésével
alapokat szereznek a hatósági tervbírálatok végrehajtásához. A vízgazdálkodás higiénés-műszaki alapjai
keretében az ivóvízellátás, szennyvízelhelyezés és balneotechnika alapfogalmairól kapnak ismereteket a
hallgatók, s részletesebben ismerkednek a témához kapcsolódó műszaki berendezésekkel, köztük a
felszíni és felszín alatti vízszerzési lehetőségekkel, a vízművek /termelés, szállítás, tárolás, elosztás/, a
vízkezelési technológiák berendezéseivel, valamint a fürdők, uszodák vízgazdálkodásával, műtárgyaival.

Környezetegészségtan Főbb témakörök a higiéné fogalma, története a többi tudománnyal való kapcsolata, annak fizikai, kémiai
és biológiai alapjai. A környezeti elemek (levegő, talaj, víz) fizikai, kémiai, biológiai jellemzői, a bennük
lezajló folyamatok, a környezeti elemek szennyezettségének kialakulása, az emberi egészségre és a
természeti környezetre gyakorolt hatása. Továbbá az ember alkotta környezet, a települések, egyes
építmények, a szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás, temetkezés és a vízellátás közegészségügyi
vonatkozásai alkotják a tárgy alapvonalait. A hallgatók elsajátítják a környezeti elemek
szennyezettségek megállapítására szolgáló vizsgáló és értékelő módszereket, a szennyezettség elleni
műszaki védelem és az erre vonatkozó jogi szabályozás alapjait, valamint a megelőző higiénés
tevékenység keretébe tartozó tevékenységeket, a környezeti hatásvizsgálatok, környezet-egészségügyi,
környezet-epidemiológiai vizsgálatok alapjait.

Temetkezés egészségüg
y-kultúrtörténeti
aspektusai

A tárgy bemutatja a halottakkal kapcsolatos eljárás történeti hátterét, a temetkezés és halottkémlés jogi
és szakmai szabályainak kialakulását, valamint azt, hogy társadalomban jelen lévő szokásokon hogyan
változtatott a közegészségügyi okok miatt bevezetett jogi szabályozás a régmúlttól napjainkig. Magyar
vonatkozásban különös hangsúllyal szerepel a XVIII. kezdetétől kialakult szokásrend és egészségügyi
hatósági szabályozás, tekintettel a mindenkori jogszabályi (törvények, rendeletek) környezetre,
különösen figyelembe véve az 1876. évi XIV. törvénycikket, és a tárgyhoz kapcsolódó végrehajtási
rendeletek, illetve a későbbi korszakok szabályrendszereinek fejezeteit, valamint a hatályos
szabályozást és annak gyakorlati aspektusait.
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Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Kádár László, Balázs Péter Temetés és haláleset kapcsán követendő eljárások

dilemmái a modern közegészségügyi igazgatásban
Egészségtudomány LIII.
3.

3-12.

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Kádár László, Balázs Péter Temetés és haláleset kapcsán követendő eljárások

dilemmái a modern közegészségügyi igazgatásban
Egészségtudomány LIII.
3.

3-12.

Kádár László Idősek által használt lakóingatlanok és az
egészségfejlesztés

Egészségfejlesztés, 2007,
18, (4)

19-22.

Kádár László A magyar egészségügyi vezetés és szervezéstudomány
fejlődése. Általános és egészségügyi menedzsment,
szerk.: Balázs Péter

Semmelweis Egyetem,
Semmelweis Egyetem
EFK Budapest, 2006.
(ISBN: 963-7152-67-9)

184-197.

Jurányi Róbert, Kádár László,
Lepsik Rita:

Járványügyi teendők fertőző betegség előfordulásakor. A
fertőző betegségek általános és részletes járványtana,
szerk.: Jurányi Róbert

Semmelweis Egyetem
EFK Budapest, 2005.
(ISBN 963-7152-64-4)

98-114.

Közéleti tevékenység:

2009-2012. Magyar Higiénikusok Társasága, Ifjúsági Bizottsági tag
2012-től Magyar Higiénikusok Társasága, Ellenőrző Bizottsági tag

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-03-24
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