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Név: Veresné dr. Bálint Márta Születési év: 1957

Beosztás: főiskolai docens
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1978. Dietetikus - OTKI Egészségügyi Főiskolai Kar, Dieteikai Szak (IV-9/1975.)
2003. Okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök - Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és

Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszer Minőségbiztosító Agrármérnöki Szak (256/2003.)

Tudományos fokozat(ok):

2011. Ph.D. (egészségtudományok doktora)

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

2011. Tápláltsági állapot, táplálkozási szokások, tápanyagbeviteli értékek, és élelmiszerfogyasztási gyakoriság
vizsgálata idősek körében

Szakmai-tudományos életpálya:

1978-87. 1978-87 Dietetikus a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban
1987-91. A Semmelweis Egyetem (régebben OTE, majd HIETE) Egészségügyi Főiskolai Kar Dietetikai Tanszék

főiskolai tanársegédje
1991-től A Semmelweis Egyetem (régebben OTE, majd HIETE) Egészségügyi Főiskolai Kar Dietetikai Tanszék

főiskolai adjunktusa 
Tagja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének, és a Magyar Táplálkozástudományi Társaságnak

1992-től Részvétel különböző szakmai társaságok konferenciáinak szervezésében, valamint előadások tartása
ezeken (Magyar Táplálkozástudományi Társaság; Magyar Elhízástudományi Társaság, Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége, Magyar Kardiovascularis Társaság, EFAD, COHEHRE, CEFood)

1994-től Cikkek írása az „Új Diéta” című szakmai folyóiratba
1995. Közreműködés a „Szociális gondozó és ápoló” középfokú képzéshez szükséges jegyzet megírásában

Oktatás élelmezésvezető-képző tanfolyamokon
1996-tól Általános- és középiskolai táplálkozási ismeretterjesztő foglalkozássorozat szervezése, kivitelezése,

oktatási segédanyagok fejlesztése
1996-2000. 1996-2000 A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének vezetőségi tagja
1997. PHARE projekt keretében a Nemzeti Távoktatási Tanács és a Közép-Magyarországi Regionális

Távoktatási Központ által szervezett „Tananyagfejlesztés- és írás a távoktatásban” című kurzus
elvégzése

1998-99. Az „Együtt Egészségesen Kalocsa-Homokmégy” táplálkozási alprogram keretén belül közreműködés az
iskolákban létesített tankonyhák kialakításában, az oktatás tematikájának összeállításában, a
pedagógus tréningben

2000-2003. Táplálkozásközpontú egészségnevelési tréning szervezése és vezetése pályázat keretén belül a VIII.
kerületi hátrányos helyzetű gyermekeket oktató pedagógusok részére

2002-től A Dietetikai tantárgyi csoport vezetője, valamint részvétel a tantárgyak fejlesztésben
Cikkek írása az Élelmezésvezetők lapjába

2003-tól Közreműködés a Diétás szakács képzés tematikájának kidolgozásában, és az oktatásában 
Nemzetközi pályázatokban való részvétel (Public Health: Ageing Nutrition, FP6 NEST: PorGrow)

2006. Hazai és EU-s pályázati rendszerek, pályázatmenedzsment kurzus elvégzése (Project Management
Institute, Szinergia Kft)

2006-2012. A Spar dietetikusa, heti-kétheti rendszerességgel táplálkozási információs cikkek írása a szórólapokba.
2006-2009. Dietitians Improving Education Training Standards accross Europe, 229180-CP-1-UK-ERASMUS_TNPP

pályázat helyi koordinátora, és munkatársa
2007-től Magyar Táplálkozástudományi Társaság vezetőségi tagja
2007-2013. Felelős a Táplálkozástudományi MSc képzés curriculumának és szakindítási kérelmének (akkreditációs

anyagának) összeállításáért, elkészítéséért
2009. Részvétel a dietetikus képzés tanterv reformjának kidolgozásában.
2011. Doktori fokozat megszerzése, témavezető Dr. Szabolcs István
2014-től Felelős a Dietetikus BSc képzés curriculumának fejlesztéséért.

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Gyakorlati dietetika A tantárgy a dietoterápia szempontjából lényeges betegségek étrendi vonatkozásait tárgyalja. A

                               cv-G3134X-1410700141okuzipbg 2014-09-14             1 / 3



szemináriumi és tankonyhai gyakorlatok szorosan kapcsolódnak az elméleti témakörökhöz. Tárgyalásra
kerül az EDR, a különböző étlaptervezési módszerek. A tápanyagszükséglet és tápanyagtartalom
számítás elsajátíttatása speciális étrendelemző szoftver alkalmazásával történik. Az oktatás fontos
részét képezi a diétás tanácsadás módszertana. Részletesen tárgyaljuk a tápcsatorna
megbetegedéseihez kapcsolódó diétás kezeléseket, a máj, epe, hasnyálmirigy és a vizeletkiválasztó
rendszer betegségeiben és anyagcsere elváltozásaiban alkalmazott dietoterápiát. Kitérünk továbbá a
zsír-, szénhidrát- és ásványi anyagcserezavarokkal jelentkező betegségek étrendi korrekciós
lehetőségeire, a forgalomban lévő diétás élelmiszerek, klinikai tápszerek alkalmazhatóságára. Kiemelten
foglalkozunk az élelmiszerallergiák, enzimopátiák, a coeliákia, diétájával. A tantárgy szerves részét
képezi az új kutatási eredmények, aktualitások ismertetése.

Dietetikusi hivatás 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
audit, monitoring) a dietetikusi munkában.

Dietoterápia A tantárgy összefoglaló ismeretanyagot ad a dietetika és a táplálkozástudomány területéről. A
tantárgyban foglalkozunk a táplálkozás-élettani alapfogalmakkal, az energiaforgalommal és
tápanyagszükséglettel, az emésztés folyamatával, felszívódással, a tápláltsági állapot megítélésének
módszereivel. Ismertetésre kerülnek részletesen az egészséges táplálkozás szempontjai, szerepe a
betegségek megelőzésében. Áttekintjük a különböző élelmianyagok és élelmiszerek szerepét a
táplálkozásunkban. Részletesen ismertetjük a dietoterápiát, azaz a gyógyélelmezésben használt diéták
felosztását, étrendi formákat, a kímélet mértéke és a konyhatechnológiai eljárások, valamint a
tápanyagtartalmuk és indikációs területük alapján. 
Kitérünk az egyes szervek betegségeinek étrendi kezelésére, a speciális étrendekre. Szó esik a táplálék-
gyógyszer interakciókról, valamint a klinikai táplálás elméletéről és gyakorlatáról.

Nefrológiai dietetika A vese anatómiája, élettana. Veseműködés kóros körülmények között. A glomerulonephritisek. A
pyelonephritisek. Akut veseelégtelenséghez vezető kórokok, a betegség szakaszai, kezelése. A krónikus
veseelégtelenségre jellemző anyagcsere elváltozások, endokrin változások, csontrendszeri zavarok.
Veseműködést pótló eljárások. Transzplantáció. A krónikus veseelégtelenség diétája a predialízis, és a
dialízis szakában (diétás anamnézis speciális vonásai, szubjektív tápláltsági állapot felmérés, egyénre
szabott étrend összeállítás, a megvalósítás korrekciós lehetőségei, egyéni és csoportos szaktanácsadás,
gondozási feladatok). A krónikus veseelégtelenséghez tartozó gyakori állapotok és kórképek
(malnutríció, túlsúly, diabetes mellitus) dietoterápiás lehetőségei. Gyermekkori vesebetegségek. A
dietetikus dokumentáció témakörhöz tartozó speciális vonásai. A témához kapcsolódó orvosi és
betegszervezetek. A téma kutatásának lehetőségei és módszertani kérdései.

Táplálkozási
szaktanácsadás

Táplálkozási tanácsadás (szóbeli, írásbeli, komplex). Táplálkozási anamnézis – személyes adatok,
antropometriás mérési módszerek (testtömeg, testmagasság, percentilis táblák, BMI, BIA, D/Cs, has- és
egyéb körfogatok) felvétele a gyakorlatban. Táplálkozási anamnézis – az attitűd megítélése, táplálkozási
felmérés módszerei (24 órás recall, FFQ, táplálkozási napló, az adagnagyságok pontosításával) felvétele
a gyakorlatban. Bölcsődés, óvodás korcsoport. Alsó- és felső tagozatos iskolás korcsoport. Középiskolás
és felsőoktatásban tanuló korcsoport. Egészséges felnőtt. Idősek táplálkozása. Egészséges terhes és
laktáló anya. Tömeg és élsport jellemzői és táplálkozási szükséglete. Az elhízás élettani, szociális
jellemzői és a táplálkozási szükséglete. Címkeinformáció. Fogyasztóvédelem. Nemzetközi kitekintés a
táplálkozási tanácsadáshoz.

Hidratáció jelentősége,
módja, kutatási
lehetőségei

A tantárgy a folyadékháztartás, és folyadékfogyasztás témakörét dolgozza fel. Kitér a különböző
életkorokhoz, állapotokhoz, igénybevételhez kacsolódó folyadékszükségletre. Részletesen foglalkozik az
innivalók választékával, az előállítással, és a forgalmazással kapcsolatos előírásokkal, valamint a
termékek jellemzőivel és összetevőik emberi szervezetre gyakorolt hatásával. A tantárgy keretén belül
felmérjük a fogyasztók termékválasztásának preferenciáit, és annak okait, érintjük továbbá az élelmiszer
reklám területét, és kitérünk a fogyasztói magatartás befolyásolásának, az oktatásnak a lehetőségeire
is.

Táplálkozás és egészség A tantárgy az élelmiszerekben előforduló alapvető tápanyagok szerepének és forrásainak bemutatása
után kitér a táplálkozási szokásokat befolyásoló tényezőkre, a kiegyensúlyozott táplálkozás szerepére az
egészségmegőrzésben valamint segítséget nyújt a táplálkozási hibákból eredő egészségkárosító hatások
felismeréséhez és felvillantja a megelőzés módjait, lehetőségeit

Reformtáplálkozás Tápanyagok, emésztés, felszívódás. Tápláltsági állapot megítélése. Táplálkozási ajánlások.
Élelmiszercsoportok és jellemzőik. Hagyományostól eltérő táplálkozási formák. Vegetarianizmus.
Sporttáplálkozás, és az étrend-kiegészítők. Bio élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek. Tudatos
fogyasztói magatartás címke információ. Fogyókúra – hitek és tévhitek. Élelmiszer allergia és
intolerancia.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
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120.

Turóczi E. Veresné Bálint M.
Csajbók Rné, Lichthammer A,
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Comparative analysis of questionnairs exploring
nutritional status and risk of malnutrition int the elderly
living in residential care

New Medicine, 2012;
16(3):

79–82.

Kender Z, Torzsa P, Grolmusz
KV, Patócs A, Lichthammer A,
Veresné Bálint M, Rácz K,
Reismann P.

A metilglioxál metabolizmus szerepe 2-es típusú
cukorbetegségben és szövődményeiben.

Orvosi Hetilap., 2012;
153(15):

574–585.

Dongó A, Veresné Bálint M,
Lichthammer A.

Gyermekek folyadékfogyasztási szokásainak és a
folyadékkal felvett energiamennyiségének vizsgálata.

Új Diéta. 2012; 21(2): 14-16.

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

Malnutrution and nutrient intake values in the Hungarian
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New Medicine 2010; 4: 133-137.

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Veresné Bálint M (szerk.): Diétás ételkészítési gyakorlatok, Semmelweis Egyetem

Egészségügyi Főiskolai
Kar, Budapest, 2005

Antal M, Regöly-Mérei A, Meskó
É, Barna M, Bíró L, Rurik I, Soós
A, Gyömörei E, Réti K, Horváth
Z-né, Veresné Bálint M, Pék Z,
Szépvölgyi J, Nagy K:

Kockázati tényezők előfordulása fiatalkori acut
miocardialis infarctus miatt kezelt szülőkben és
utódaikban.

Orvosi Hetilap 2004;
145/49:

2477-2483.

Veresné Bálint M (szerk.): Gyakorlati dietetika Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Főiskolai
Kar, Budapest, 2004

100-108,
135-199,
213-222,
278-284.

Banai J, Horváth Zné, Koltai T,
Veresné Bálint M:

Lisztérzékenyek könyve , Biofil egészségkönyvek,
2003

Németh Iné, Horváth G,
Muszkás M, Veresné Bálint M:

Kockázati tényezők a közétkeztetésben. . Metabolizmus 2006; 4: 314.

Közéleti tevékenység:

1991-től Tagja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének, és a Magyar Táplálkozástudományi Társaságnak
2007-től A Magyar Táplálkozástudományi Társaság vezetőségi tagja
2007–2009 Részvétel a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi

Tanszékén működő dietetikai tanácsadó munkában

Pályázatok:

2004-2006. EU Public Health (AgeingNutrition) Program - A Bonni Egyetem koordinálásval, a tanszék szakmai
szervezésében - az időskorúak táplálkozásával összefüggő egészségi állapot és életminőség
összehasonlítása a résztvevő 14 országban

2006-2009 Dietitians Improving Education Training Standards accross Europe, 229180-CP-1-UK-ERASMUS_TNPP
pályázat helyi koordinátora, és munkatársa

Részvétel doktori képzésben:

2008-2011 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola - egészségtudományok doktora

Részvétel TDK munkában:

2013. Vörösszőlőmag és származékainak szerepe az egsészségmegőrző étrendben

Lezárva: 2014-09-14
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