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2013- PhD fokozat/ Semmelweis Egyetem Doktori Iskola
2002-2013 élelmiszermérnök Msc/ Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszeripari

menedzser
szakirány

2004-2007 mérnöktanár Msc/ Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar, Mérnöktanári szak
1997 - 2002 dietetikus Bsc/ Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Dietetikai Szak

Tudományos fokozat(ok):

- -

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

- -

Szakmai-tudományos életpálya:

2010- tanársegéd
Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

2002-2010 élelmezési osztályvezető helyettes
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest

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
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.
A magyar és a jelentősebb nemzeti konyhák jellemző vonásainak megismerése illetve azok magyar
konyhára gyakorolt hatása.

Egészségtudományi
alapismeretek

Egészségtudomány helye a tudományok rendszerében, a humán tudományok összefüggései,
kapcsolatrendszerei. Egészség és betegség alapfogalmai, definíciói. Az egészséget és a betegség
kialakulását befolyásoló tényezők. Emberi szükségletek tipizálása. Az emberi szükséglete felmérésének
módszerei, formái. Bevezetés az ápolási folyamatba. Bevezetés az alapvető tünetek megfigyelésébe. A
kardiális tünetek észlelésének és dokumentálásának módszerei. Alapvető szükségletek és kielégítésük.
Bevezetés a mindennapos beavatkozásokba. Higiénés rendszabályok. Az ápolástudomány múltja, jelene
és a jövő kihívásai. Az ápolásügy intézményrendszere.

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.

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.
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Gyermek fejlődése és
gondozásuk módszertana

A tantárgyon belül a csecsem� és kisgyermek
táplálásának elméleti és gyakorlati oktatása.
Nyersanyag válogatás, konyhatechnológiai
m�veletek, ételcsoportok táplálkozás-élettani
megítélése.

Női egészségvédelem és
várandós gondozás
módszertana

Várandósok gondozásának színterei, dokumentációi. A preventív szemléletű várandós gondozás
módszerei. Egyéni szükségletek alapján történő várandós gondozási 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
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.

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.

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.

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.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
Ételkészítési technológia és kolloidika tankonyhai gyakorlatok - dietetikus és védő�nő� szakon

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Tóth T, Molnár Sz, Karamánné
Pakai A, Mák E:

A cisztás fibrózis és dietoterápiája Új Diéta, 2013 (5); 12-14

Dobos N., Molnár Sz.: A méz Élelmezés, 2013 (12) 10-11
Molnár Sz., Mák E., Lakner Z.: Tények és tévhitek a transzzsírsavakkal kapcsolatban a

magyar élelmiszerfogyasztás tükrében.
2013. okt. 4-6.; Magyar
Táplálkozástudományi
Társaság XXXVIII.
Vándorgyűlése, Eger

poszter

Tóth T, Holics K, Mák E, Molnár Cisztás fibrózisban szenvedő felnőtt betegek táplálkozási 2013. okt. 4-6.; Magyar poszter
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Sz, Szabolcs I szokásainak és életminőségének vizsgálata Táplálkozástudományi
Társaság XXXVIII.
Vándorgyűlése, Eger

Molnár Sz.: Tények és tévhitek a transzzsírsavakról a magyar
élelmiszer-fogyasztás tükrében. Diplomadolgozat

Budapesti Corvinus
Egyetem
Élelmiszertudományi Kar
Élelmiszeripari
Gazdaságtan Tanszék,
Budapest, 2013

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Molnár Sz.: Diéták a közétkeztetésben Élelmezésvezetők

Fóruma. Budapest, 2013.
május 22.

előadás

Közéleti tevékenység:

2000 tagja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ)
2001 tagja a Magyar Táplálkozástudományi Társaság (MTT)

Pályázatok:

-
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2013- Semmelweis Egyetem, Patológiai tudományok Doktori Iskola / Egészségtudományok
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