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BEVEZETÉS 
 
Magyarországon a dietetikusképzés több évtizedes múltra tekint vissza, s folyamatos 
fejlődés jellemzi. A képzésfejlesztések során a dietetikus szakma hazai és az európai 
elvárásait, a felsőoktatásban bekövetkező változásokat és a munkaerő-piaci viszonyokat 
is egyaránt figyelembe kell venni. Az európai közös munkaerőpiac kialakítása 
érdekében a tagállamok célul tűzték ki a szakemberképzések közötti különbségek 
csökkentését. Ennek érdekében 1999-ben, a Bolognai Nyilatkozatban deklarálták a 
felsőoktatási politikák harmonizációjának, az Európai Felsőoktatási Térség 2010-re 
történő létrehozásának szükségességét. A nyilatkozat fő elképzelései között szerepel a 
könnyen értelmezhető és összehasonlítható végzettségek rendszerének kialakítása, a 
többciklusú képzési rendszer bevezetése, valamint széleskörű hallgatói, oktatói, kutatói 
és munkaerő mobilitás elősegítése, amely pozitív hatást eredményez a felsőoktatás és a 
kutatás-fejlesztés/innováció közötti kapcsolatok fejlődésére.  
Doktori értekezésemben annak a kutatásnak az eredményeit mutatom be, melyben azt 
vizsgáltam, hogy a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar dietetikus képzése 
harmonizál-e más európai országok dietetikus képzéseivel, valamint hogy a hazai és 
külföldi dietetikus hallgatók milyen pályaorientációs és munkaerő mobilitási 
elképzeléssel rendelkeznek. 
 
CÉLKITŰZÉSEK 
 
1.) Kutatásom alapvető célkitűzése a képzés nemzetközi összehasonlíthatóságának 
vizsgálata, vagyis megvizsgálni, hogy a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 
dietetikusképzése mennyire felel meg a bolognai deklarációban megfogalmazottaknak, 
és a dietetikusok nemzetközi szakmai ajánlásának, valamint a Kar biztosítja-e a 
deklarációban megfogalmazott oktatási struktúrát (BSc, MSc, PhD) és a kurzusok 
nemzetközi összehasonlíthatóságát.  
2.) A dietetikushallgatók pálya-orientációs és a munkaerő-mobilitási elképzeléseinek 
felmérése során arra kerestem a választ, hogy a dietetikus hallgatók, mint a Bolognai 
folyamat legérintettebb szereplői milyen munkavállalási elképzeléssel rendelkeznek, és 
hogy a diploma megszerzése után élnének-e a nemzetközi diploma nyújtotta 
lehetősséggel, a munkaerő-mobilitással? 
 
MÓDSZEREK 
 
Kutatásomban azt a hét európai (2 magyar, 2 holland, 1 török, 1 belga, 1 lengyel) 
dietetikusképző intézményt vontam be, amellyel tanszékünk Erasmus kapcsolatban áll.  

1. Összehasonlító elemzést és információ analízist végeztem. Kutatásom során a képzési 
kritérium és kompetenciaelemzést, tantárgy azonosítás és tantárgyi struktúra-elemzést 
végeztem. Az összehasonlításhoz az Európai Dietetikus Szövetségek Szervezete 
(EFAD) által kidolgozott „A Dietetika Európai Oktatási és Hivatásgyakorlási 
Irányelvei”-t használtam fel 

2. A dietetikusképzésben résztvevő hallgatók körében alkalmazott kutatás kereszt-
metszeti felmérést végeztem a 2009-2010 tanév II. félévében. A vizsgálat nem terjedt ki 
a teljes populációra. A mintavételi eljárást pontos adatok és listák hiányában nem 
tudtam reprezentatív módon lefolytatni, ezért a kapott eredményeket csak tájékoztató 



 

 2 

jellegűnek lehet tekinteni. Ennek ellenére az információk igen hasznosak, hiszen ilyen 
jellegű adatfelmérés még nem történt dietetikus hallgatók körében, sem hazai, sem 
nemzetközi vonatkozásban. 
A saját fejlesztésű kérdőív szociodemográfiai adatokat (nem, életkor, stb.) nem 
tartalmazott. Összességében 9 zárt kérdést fogalmaztam meg, amelyek közül háromban 
többes választási lehetőséget is biztosítottam. A kérdőívek kitöltése önállóan és anonim 
módon történt. A kérdőív eredményeinek elemzése statisztikai próbákkal történt. Leíró 
statisztika keretein belül gyakoriság, középérték, szóródás számítást végeztem. 
A válaszok mindegyike nominális skálán helyezhető el, így a matematikai statisztikai 
eljárásokként megbízhatósági tartomány készítése, χ2 próba meghatározására került sor. 
A szignifikancia szintjét előzetesen 5%-ban határoztam meg (α=0,05). Az adat-
feldolgozást SPSS for Windows 15.00. verzió felhasználásával, valamint Microsoft 
Excel számítógépes program segítségével végeztem. Az eredményeket grafikonos 
ábrázolással szemléltettem.   
 
EREDMÉNYEK 
 
1. A képzés nemzetközi összehasonlíthatóságának vizsgálata  

A képzési kritériumok elemzése 

A magyarországi dietetikus alapképzés rendeletben szabályozott, egységes képzési 
kritériumok szerint történik. A képzési idő 4 év (8 félév), 240 ECTS értékű, míg az 
EFAD ajánlásban minimum értékeket határoznak meg, amely 3 év (6 félév) és 210 
ECTS a kívánt kreditérték. Az EFAD az elméleti oktatás 180 kreditértékét 2,5-3 év 
oktatási idő alatt javasolja teljesíteni, a 30 kreditértékű gyakorlat teljesítésére  ½ - ¾ év 
javaslatot tesz.  

Kompetencia elemzés 

A magyar dietetikus képzési kompetenciák és az EFAD ajánlásban szereplő kompeten-
ciák összehasonlítása során arra az eredményre jutottam, hogy a hazai kompetenciák az 
EFAD ajánlásban szereplő kompetenciákkal párhuzamba állíthatók. A kompetencia 
szintek használata - ismerje, legyen képes, alkalmas – viszont eltérőek.  A hazai 
kompetenciák általánosabb, míg az ajánlásban részletekre kiterjedő leírásokat 
találhatunk. A hazai kompetencia leírásban ugyanúgy megtalálhatók a dietetikus szakma 
három munkaterületére jellemző elvárások, mint az EFAD ajánlásban, konkrétan: 
Adminisztratív dietetikus (EFAD), Élelmezési menedzser/élelmezévezető (Mo.); 
Klinikai dietetikus; Prevenció területén dolgozó dietetikus.  
Tantárgy azonosítás  
Megállapítható, hogy a tantárgyak többsége elnevezésben megegyezik, vagy hasonló. 
Vizsgáltam az egyes tantárgyak tartalmi elemeit is. Azt tapasztaltam, hogy bár egyes 
tantárgyak hazai elnevezésű megfelelőit nem találtam, azonban azok tartalmát más 
tantárgyakba épülve oktatjuk karunkon.  

Képzési struktúra elemzés   

Magyarországon, Hollandiában és Törökországban a dietetikus képzés négy éves, a 
Belgiumban három, Lengyelországban három és féléves. A négyéves képzés során 
valamennyi intézetben 240 kreditet, a hároméves képzésben 180, a három és félévesben 
210 ECTS-t teljesítenek a hallgatók.  MSc képzés 3 intézményben van (SE-ETK, 



 

 3 

Erciyes Univ., SGGW) a teljesítendő ECTS értéke 120 pont.  A vizsgált intézmények a 
holland iskolák kivételével mindhárom dietetikusi területre felkészítik a hallgatókat. 

Többciklusú képzés biztosítása 

Az EFAD javaslata szerint az európai dietetikusok második ciklusú (MSc fokozatú) 
oktatása minimum 90 ECTS pont értékű legyen, amelyből 30 ECTS a gyakorlatból 
származzon. Karunkon megvalósítottuk a második ciklust, Táplálkozástudományi MSC 
képzést. Az SE-ETK MSc képzésében 120 kreditet teljesítenek a hallgatók, ebből az 
elmélet 90 kredit. 
A karunkon folyó doktori képzés keretében végzett hallgatóink 2010. évtől egészség-
tudományi kutatások témakörben PhD fokozatot szerezhetnek, ezzel biztosított a 
harmadik ciklusú képzés is.  
 
2. A dietetikus hallgatók pálya-orientációs és a munkaerő-mobilitási elképzeléseinek 
felmérése  
A felmérésben 469 hallgató vett részt. A kiértékelés során összehasonlítottam a hazai és 
a külföldi hallgatók válaszait, így megállapíthattam, van-e különbözőség vagy 
hasonlóság a magyar és külföldi hallgatók véleménye között.  
A hét felsőoktatási intézmény dietetikus hallgatói létszáma összesen 2412, a felmérés-
ben összesen 468 hallgató vett részt, ez a hallgatók 19,4 %-a. 
A válaszadó hallgatók többsége 2012-ben (125 fő) és 2013-ban (123 fő) szerzi 
diplomáját. 

A kérdőív feldolgozása során az alábbi eredményeket kaptam: 

1. Pályaorientáció, Szakterület választás 
A hallgatók a megadott 15 dietetikusi szakterület közül többet is választhattak, így 
összesen 1411 db válasz érkezett, ezek közül 567 a hazai és 844 a külföldi hallgatóktól.  
 A legkedveltebb területek a tanácsadás, a terápiás dietetikusi munkakör és a 
sporttáplálkozás. A hazai és a külföldi iskolák között nincs különbség a végzés után 
kívánt munkavállalási terület formájában.  

2. Tervezett munkavállalói jogviszony 
A 451 válaszadó közül (magyar hallgató 167 fő, külföldi hallgató 284 fő) 54,1% 
alkalmazottként vállalna munkát, 45,9% önálló vállalkozásban, magán dietetikusként 
dolgozna. A külföldi hallgatók közül több mint 50% az önálló vállalkozást választja, 
szemben a hazai 32% -al. A közigazgatásban és az állami intézményben való munka-
vállalási jogviszony azonos mértékben vonzza mind a hazai, mind a külföldi dietetikus 
hallgatókat. A kereszttábla eredményei alapján megállapítható, hogy az országok, és a 
jogviszonyválasztás szignifikánsan összefügg egymással (χ2=159,4; df=24; p=0,000).  

3. Mobilizációs hajlandóság  
Kutatásom célkitűzése között szerepelt felmérni, hogy a hallgatók élnének-e a mobilitás 
lehetőségével, vállalnának-e dietetikusi munkát külföldön. A kérdésre választ adó 465 
hallgató (hazai 169 fő, külföldi 296 fő) 43,44%-a (202 fő) igennel válaszolt, 24,94% 
(116 fő) nem szeretne hazáján kívüli országban dietetikusként dolgozni, 31,62%  (147 
fő) pedig nem tudja, vállalna-e külföldön munkát. 

4. A cél-ország választása 
A felmérésben megkérdeztem, hogy első-, másod- és harmadsorban mely országokban 
dolgoznának legszívesebben a diploma megszerzése után, amennyiben nem a saját 
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hazájukban vállalnának munkát. A hallgatók körében az első három országot illetően 
azonos a választás, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Németország. 
A negyedik helyen Hollandiát és Spanyolországot jelölték be, az ötödik helyen Ausztria 
és Ausztrália, a hatodik helyen Franciaország és Olaszország osztozik.  

5. A hallgatók véleménye a dietetikusi mobilitás indokáról  
Összesen 1205 válasz érkezett. A hallgatók külföldi munkavállalásuknál a szakmai 
tapasztalatszerzési vágy (23,41%), a nyelvtanulási szándék (22,24%) és anyagi 
meggondolások (20%) a legerősebbek. Szakmai kihívásnak tekinti az idegen országban 
való munkavállalást 14,85%. A hazai (n=464) és a külföldi (n=741) hallgatók között a 
külföldi munkavállalás indokát tekintve statisztikailag szignifikáns különbség nincsen, 
bár a külföldiek a tapasztalatszerzést és a nyelvgyakorlást helyezik az első helyekre, a 
magyar hallgatók pedig az anyagi meggondolást tartják fontosabbnak.  

6. A hallgatók véleménye a dietetikusi mobilitás ellenérveiről 
Megkérdeztem a hallgatókat, miért nem vállalnának külföldön munkát. 413 hallgató 
válaszolt. 153 fő hazai, és 260 fő külföldi. Leginkább visszatartó erő a magánéleti 
kötődés (60,77%), ezt követik azok, akik saját hazájukban szeretnék megvalósítani 
szakmai elképzeléseiket (18,88%), nyelvi nehézségre hivatkozik 13,57%, és anyagi 
helyzete nem teszi lehetővé 6,78%-nak. 

7. A hallgatók tájékozottsága diplomájuk külföldi elismeréséről 
A kérdésre 465 (168 hazai és 297 külföldi) hallgatói válasz érkezett. A válaszadók 
69,25%-a (322 fő) tisztában van vele, hogy diplomáját külföldön elismerik, de az 
elismertetés módjában eltérő ismereteik vannak. 29,89 %-nak (139 fő) nincs erről 
információja. Csupán 4 fő tudja úgy, hogy diplomáját nem fogadják el külföldön, 
szerintük újra meg kell szerezni. α= 0,05 valószínűségi szint mellett szignifikáns 
összefüggés  van az adott dietetikus képző intézmény és a hallgatók tájékozottsága 
között a diploma elfogadásáról (χ2=89,3; df=18; p=0,000). E téren legtájékozottabbak a 
lengyel és a magyar intézmények hallgatói. 

8. Felkészültség a mobilitásra 
Felmértem a hallgatókat, hogy szakmailag felkészültnek érzik-e magukat, rendelkeznek-
e azzal a versenyképes tudással, amellyel megállnák helyüket a nemzetközi 
munkaerőpiacon. A 463 hallgató (169 fő hazai, 294 fő külföldi) közül 95 fő (20,52%) 
egyértelmű igennel,  66 fő (14,25%) nemmel válaszolt. A magukat szakmailag 
felkészültnek ítélő 297 fő hallgató közül 202 fő hallgató nyelvi nehézségektől tart. 100 
válaszadó (21,60%) nem tudja megítélni szakmai felkészültségét erre a feladatra.  

9. Felkészítés a mobilitásra 
Összesen 1038 válasz eredménye közül a hazai hallgatók (n=525) az összehangoltabb 
képesítési követelmény rendszerben, a külföldi országokban végzett dietetikusi munkára 
való felkészítésben, a hatékonyabb szakmai idegen nyelvoktatásban várják a segítséget. 
A külföldiek (n=513) a szakmai nyelv hatékonyabb oktatását tartják a leginkább 
fontosnak a felkészítésben, majd ezt követi a külföldi országokban végzett dietetikusi 
munkára való felkészítés. Mind a két hallgatói csoport egyformán fontosnak tartja a 
diákcsere programok bővítését és a vendégoktatók meghívását. 
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MEGBESZÉLÉS 
 
A képzés nemzetközi összehasonlíthatóságának vizsgálata, és a többciklusú képzés 
biztosítása  
 
Kutatásom során arra kerestem a választ, hogy a közel 90 éves múlttal rendelkező, s 
egykor Európa hírű magyar dietetikusképzés rendszere hogyan alakult, változott és a 
XXI. században mennyire felel meg a hazai és nemzetközi társadalmi és szakmai 
elvárásoknak.  
Az orvos- és táplálkozástudomány gyors fejlődése, a kutatási eredmények alkalmazása a 
gyakorlati dietetika területén szükségessé teszi, hogy a dietetikusi szakma hazai és 
nemzetközi szinten azonos hivatásgyakorlási irányelvek alapján végezze a gyógyító és 
preventív tevékenységét, a lakosság egészségének javítása érdekében. A dietetikusok 
nemzeti és nemzetközi szervei évtizedek óta azon munkálkodnak, hogy az európai 
dietetikusi szakma megfelelő szerepet töltsön be az egészségügyi ellátásban, valamint 
komoly erőfeszítéseket tesznek a dietetikusi hivatás elismerésének érdekében. 
Az Európai Unió létrejötte elősegítette ennek az együttműködési folyamatnak a ki-
alakulását azáltal, hogy az európai szakemberképzés erősödésének szükségességét 
felismerve, olyan felsőoktatási rendszer kialakítását célozta meg, amelyben a tagországok 
összehangolt és átjárható képzési struktúrában az európai elvárásoknak megfelelő szín-
vonalú szakemberképzést biztosítsanak az unió valamennyi felsőoktatási intézményében. 
Ezzel lehetővé válik az oktatás átjárhatósága az országok között, a diplomák nemzetközi 
szintű elismerése továbbá megvalósulhat az unión belüli munkaerő mobilitás.  
Ezt figyelembe véve vizsgáltam, hogy a Semmelweis Egyetem dietetikus képzése meg-
felel-e a bolognai célkitűzéseknek, képzésünk mennyiben hasonlítható más európai 
dietetikus képző intézmény képzésével. 
Európa néhány országában a nemzeti dietetikus szervezet felelősséget vállal a képzésért, 
s részt vesznek az oktatási reformok kialakításában (Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült 
Királyság, Görögország, Olaszország, Hollandia, Norvégia). Ennek köszönhető, hogy 
az Európai Dietetikus Szövetségek Egyesülete a bolognai deklaráció elképzeléseit 
alapul véve, 2005-ben elkészítette a Dietetika Európai Oktatási és Hivatásgyakorlási 
Irányelvei”- t mely tartalmazza a dietetikusokkal szembeni elvárásokat, kompetenciákat.  
Míg a legtöbb európai országban, az első ciklusú, másnéven alapképzésben (BSc) az 
oktatási idő 25 hét tanévenként (1500 óra), addig Magyarországon egy oktatási év 28 
hétből áll. Hallgatóink átlagosan 1800 órát teljesítenek évente, melynek kreditértéke 60 
ECTS/tanév. Az EFAD minimum 3,5 év tanulmányi időt, 210 kreditértéket  ajánl a 
dietetikus alapképzésben, Magyarországon ezzel szemben, 4 tanévből, és 240 kredit 
teljesítéséből áll a BSc képzés. A vizsgált intézmények közül ugyancsak 4 éves a képzés 
a holland iskolákban Törökországban, ahol szintén 240 ECTS a megszerzendő 
kreditérték. A belga és lengyel iskolákban a képzés 3 iletve 3,5 éves, a belga iskolában 
180, a lengyel iskolában 210 ECTS értékű a képzés.   
A vizsgált intézmények közül háromban hirdetnek második ciklusú képzést is, 
Budapesten (SE_ETK), Kayseriben (Erciyes Univ.) és Varsóban (SGGW). Az MSc 
képzés mindhárom esetben 2 éves, 120 ECTS értékű, mely jelentősen meghaladja az 
EFAD ajánlását (minium 90 ECTS). Magyarországon az okleveles táplálkozás-
tudományi szakember (MSc) képzéssel lehetővé vált, hogy a dietetikusok alapvég-
zettségüknek megfelelő egyetemi diplomát szerezzenek, korábban, ennek hiányában a 
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társ-, vagy perem szakmáknak megfelelő egyetemi képzésben tudtak csak részt venni 
(élelmiszermérnöki-, agrár-, közgazdászképzések).    
Magyarországon a 2009/2010-es tanévtől a dietetikusok részére az alapszakmájuknak 
megfelelő doktori fokozat szerzésre nyílt lehetőség a Semmelweis Egyetem Doktori 
Iskolájának Egészségtudományi programja keretén belül. Ezzel egyetemünkön 
megvalósult a dietetikusok részére a harmadik képzési ciklus, a PhD oktatás is. 
Ez mind Magyarországon előzmények nélküli, mind a vizsgált intézmények között 
egyedülálló képzési forma dietetikusok számára.  
 
Elvégeztem a hazai dietetikusképzés és az EFAD ajánlás kompetenciaelemzését, hogy 
megállapítsam, ennek megfelelően készítjük-e fel hallgatóinkat a nemzetközi elvárásban 
megfogalmazott dietetikusi hivatásra.  
Az EFAD ajánlás kompetencia leírása részletes, minden tevékenységre kiterjedő 
elvárást fogalmaz meg, ezzel szemben a hazai kompetencia leírás átfogóbb, témák 
szerint csoportosított, de az EFAD ajánlás valamennyi részletes eleme megtalálható a 
hazai kompetencia elemekben is. A hazai képzési kimeneti követelmény előnye, hogy 
nagyobb teret hagy a helyi specialitások érvényesülésének. 
 
 
A tantárgyak elnevezéseit és tartalmait vizsgálva azonosságok, hasonlóságok és 
eltérések egyaránt felfedezhetők az SE-ETK-n oktatott tantárgyak és az EFAD által 
ajánlott tantárgyak között. Karunkon a dietetikus hallgatók a kritérium tárgyakat és a 
választható tantárgyakat leszámítva 35 féle tantárgyat hallgatnak.  
Az EFAD ajánlott tantárgyainak egy része már az elnevezésük alapján teljesen 
beazonosíthatók a hazai tantárgyakkal, ezek elsősorban a szoros értelemben vett 
dietetikusi szaktantárgyak. Vannak olyanok, amelyek az elnevezés alapján nem, de a 
tartalom alapján megítélve valamelyik tantárgyunk, vagy tantárgyaink részeként 
szerepelnek. Végül a saját képzésünkben szerepelnek olyan tantárgyak, amelyek az 
EFAD ajánlásban nem lelhetők meg, ezek elsősorban azok, amelyeket a kar valamennyi 
hallgatója hallgat, vagyis az általános egészségügyi alaptantárgyak, társadalom-
tudományi-, pedagógia-, pszichológiai tantárgyak 
Örvendetes, hogy karunkon a Dietetikusi hivatás önálló tantárggyá nőtte ki magát (a 
korábbi tantervekben erre nem volt lehetőség) s tartalmában is megegyezik az 
ajánlatban szereplő tantárgyi tartalommal. 
Pozitívuma tantervünknek, hogy az EFAD ajánlás szerint a három fő dietetikusi területre 
javasolt tantárgyak mindegyike szerepel a mi képzésünkben is, így hallgatóink olyan 
tantárgyakat tanulnak, amelyek a terápiás dietetikusi, az élelmezésmenedzseri (admi-
nisztratív) és a prevenciós, tanácsadói feladatok ellátására egyaránt alkalmassá teszi őket.  
A többciklusú képzés, a kompetencia, valamint a tantárgy/tartalomvizsgálatának ered-
ményei alapján megállapítható, hogy hazai dietetikusképzésünk a bolognai elképzelé-
seknek, a Tuning project javaslatának és az EFAD ajánlásnak nem csupán megfelel, 
hanem messze túlszárnyalja azokat a kínált képesítési ciklusok tekintetében, a 
szemeszterek, kreditek és tantárgyak számában, valamint a tantárgyakban oktatott 
témák változatosságában. Mindezek alapján biztosan megállapíthatjuk, hogy a hazai 
dietetikusképzés különösen az elmúlt évtizedben olyan irányba fejlődött, hogy az 
európai dietetikusképzés egyik vezető intézményévé válhat. 
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A dietetikus hallgatók pálya-orientációs és munkaerő-mobilitási elképzelései 
A hallgatók körében végzett felmérésem szintén az európai felsőoktatási reformhoz, a 
bolognai rendszerhez kapcsolódik. Vizsgálatom arra irányult, hogy felmérjem, a reform 
leginkább érintett szereplői, a hallgatók mennyire tájékozottak a rendszer alapvető cél-
kitűzéséről, a diplomák nemzetközi elismeréséről, és kívánnak-e a diploma megszerzése 
után a munkaerő mobilizáció lehetőségével élni. A vizsgálat során egyben felmértem azt 
is, hogy mely szakterületek vonzóak napjainkban a fiatal dietetikusok számára. 
A felmérésben azok a dietetikus képző iskola hallgatói vettek részt, amellyel a 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar dietetikus képzése kapcsolatban áll. 
A felmérés online történt, melyben a dietetikus képző intézmények valamennyi hallgatója 
részt vehetett, így minden évfolyam képviseltette magát, az elsőstől a végzősökig. 
A vizsgálatban résztvevő hallgatók száma az országok között nem azonos, melynek oka 
az intézetek különböző oktatási időszaka. A vizsgálat időszakában a hallgatók egy része 
szakmai gyakorlatát töltötte (B, TR) ahol nem álltak közvetlen kapcsolatban egyetemi 
szerverükkel, így az elektronikus kérdőívet nem érték el. 
 
Dietetikus hallgatók körében készített nemzetközi pályaorientációs vizsgálatról jelenleg 
még nincsenek publikált adatok, viszont egy 1999-es EFAD által végzett nemzetközi 
felmérés szerint a tagállamok dietetikusai több mint 50%-a kórházban dolgozik, 
adminisztrációs- (élelmezésvezető), klinikai- és általános dietetikusként. Gaálné Labáth 
Katalin 1995-ben megjelent cikke szerint a magyar dietetikusok 60%-a terápiás 
dietetikusként, 30 %-a élelmezésvezetői munkakörben és 10%-a egyéb területen dolgozik. 
Az EFAD vizsgálat szerint az egészségnevelésben dolgozó dietetikusok (nutricionista) 
aránya eltérő a különböző országokban. Magyarországon a klinikai dietetikusok látnak 
el ilyen jellegű feladatot. Ugyanebben a felmérésben olvashatjuk, hogy egyes 
országokban alkalmaznak dietetikusokat az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és a 
kereskedelemben is. Kis létszámban, de jelentős munkát végeznek dietetikusok élel-
mezési menedzserként katonai éttermekben, a vendéglátóiparban, a közétkeztetésben 
tanácsadóként és a minőségellenőrzésben. Kevesen, de értékes dietetikusi feladatot 
látnak el a kutatásban, az oktatásban és a nyomtatott és elektronikus médiában. Néhány 
országban alkalmaznak dietetikusokat a szépségiparban és szépségközpontokban is, de 
egyéb területeken is dolgoznak szaktanácsadóként. 
 
Felmérésem során azt tapasztaltam, hogy a szakterület megválasztását illetően a 
jelenlegi dietetikus hallgatókat leginkább az egészségnevelő és tanácsadó, majd a 
klinikai dietetikusi munkakör vonzza és ezt követi a sporttáplálkozás.  Az eredményt a 
1999-es EFAD felméréssel és Gaálné cikkével összehasonlítva, azt tapasztaltam, hogy a 
klasszikus értelembe vett dietetikusi munkakörök aránya átalakulóban van a fiatal 
szakemberek pályaorientációját illetően. Az adminisztratív (hagyományos élelmezésve-
zetői/élelmezésmenedzseri) munkakör pedig a hallgatói ranglista 9. helyén áll. A szak-
terület választásában nem tapasztaltam érzékelhető különbséget a hazai és a külföldi 
hallgatók válaszai között. A jövő dietetikusai az egyéb szakmai lehetőségek széles 
skáláját tervezik kiaknázni. Olyan új területek közül választhatnak, amelyekben néhány 
évvel ezelőtt még nem dolgoztak ditetikusok, mint pl.: a reklám, média, idegenfor-
galom, vendéglátás, stb. A klasszikus, kórházi dietetikusi munka kedveltsége a fiatalok 
körében sajnos, csökken. A szakterületek bővülése viszont a prevenciós munka újabb 
lehetőségeit nyújtja a fiatal szakemberek számára, hogy több csatornán, szélesebb 
körben tudják eljuttatni a tudományos alapú táplálkozási és életmódbeli felvilágosító 
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üzenetet a lakosság felé. Elenyésző azok száma, akik nem szeretnének dietetikusi 
munkakörben dolgozni, de a jövőben ők is az egészségügyi pályát választják (orvos, 
mikrobiológus). 
 
A felmérésből kitűnik, hogy a hallgatók 54,1%-a alkalmazotti jogviszonyban, és 
45,9 %-a önálló vállalkozásban gondolkodik. Az alkalmazotti jogviszony közül állami 
intézményben szeretnének a legtöbben dolgozni, kevéssel marad el azok száma, akik a 
közigazgatásban vállalnának munkát, s csupán a válaszadók 3%-a dolgozna a civil 
szervezetekben, illetve egyházi területen. A munkavállalási jogviszony tekintetében 
eltérés figyelhető meg a hazai és a külföldi hallgatók válaszai között. A külföldi hall-
gatók 46%-a alkalmazotti jogviszonyban szeretne dolgozni, szemben a hazai hall-
gatókkal, ahol ez az érték 68 %. A külföldi hallgatók az alkalmazotti jogviszonyon belül 
az állami intézményeket preferálják, majd a közigazgatás, a versenyszféra és utolsóként 
a civil/egyházi szervezet következik. A hazai hallgatók esetében a sorrend változik, ők a 
versenyszférát helyezik előre, ezt követi az állami intézmény, a közigazgatás és a 
civil/egyházi terület. A magyar dietetikus jelöltek 27%-a helyezkedne el a verseny-
szférában alkalmazottként, melynek oka az egészségügyi rendszer átalakulásán kívül a 
társadalmi és gazdasági körülmények változásaiban is keresendők. A közétkeztetési 
vállalkozások alkalmazottjaiként a közétkeztetési üzemek kiszervezése óta dolgoznak 
dietetikusok, felső- és középvezetői beosztásban. A közigazgatásban és az állami 
intézményben való munkavállalási jogviszony azonos mértékben vonzza mind a hazai, 
mind a külföldi dietetikus hallgatókat.  
Önálló vállalkozásban gondolkodik a hallgatók 45,9 %. Legmagasabb a lengyel hallga-
tók egyéni vállalkozói elképzelése, ennek oka az egészségügyi és gazdasági rend-
szerükben keresendő. Magyarországon a vállalkozó ditetikusi szakterület kezdetben 
kényszer-lehetőségként jelent meg a szakmában, először jövedelem kiegészítés céljából, 
majd a kórházi átszervezés során munkahelyüket elvesztett kollegák ebben a formában 
tudták hivatásukat gyakorolni. Az utóbbi években egyre bővül azok köre, akik a 
magánpraxisban terápiás dietetikusként, illetve önálló vállalkozásban általános (preven-
ciós) dietetikusként dolgoznak.  
 
A válaszadók több mint fele, 318 fő, (68,38%) határozott igennel (43,44%) vagy  
nemmel (24,94%) válaszolt a külföldi munkavállalásról feltett kérdésre.. Ezek közül 
202 fő, (a nemmel válaszolók közel kétszerese) élne a mobilizáció lehetőségével. 
A válaszadók 1/3-a nem tudja még, hogy hazájában, vagy külföldön vállal-e munkát, 
valószínű, később kerülnek döntési helyzetbe, ők potenciális igen vagy nem válasz-
adóknak tekinthetők. A hazai dietetikus jelöltek munkaerő mobilizációs hajlandósága 
magasabb, melynek oka összefüggésben állhat a hazai alacsony anyagi és erkölcsi 
elismeréssel. A felmérésben részt vevő hallgatók közel egyharmada még nem tudja 
szeretne-e élni a mobilitás lehetőségével, és közel egyharmada nincs kellő információ 
birtokában diplomája külföldi érvényességéről sem. A hallgatóknak lehetővé kell tenni, 
hogy már a felsőfokú tanulmányaik megkezdése előtt (középiskola) megismerjék az 
európai felsőoktatási rendszert, a Bolognai képzésben rejlő lehetőségeket, és a dietetikus 
képzés ideje alatt bővítsék ez irányú ismereteiket. Ebben, és hasonló kérdésekben is 
kiemelkedő szerepet vállalhat a felsőoktatási intézményekben a karrier-irodák által 
biztosított tanulmányi és életpálya-tanácsadási szolgáltatás. 
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A hallgatóktól megkértem, soroljanak fel három olyan országot, ahol első, másod és 
harmadsorban vállalnának munkát. Majd a 6-6 leggyakrabban választott országokat 
kigyűjtöttem. A hallgatók körében az első három országot illetően azonos a választás, 
Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Németország. A negyedik helyen 
Hollandiát és Spanyolországot jelölték be, az ötödik helyen Ausztria és Ausztrália, a 
hatodik helyen Franciaország és Olaszország osztozik. A hallgatók feltehetően 
elsősorban idegen nyelvi felkészültségüknek megfelelően választanak, nyugat európai 
országokat. Mivel nem angol és német nyelvterületi intézmények vettek részt a 
felmérésben, valószínű, ezt a két nyelvet tanulják a legtöbben tanulmányaik során. 
Érdekes volt számomra, hogy szinte minden iskolából voltak, akik a saját országukat 
jelölték be célállomásnak. A vizsgálatom ugyan nem tért ki arra, hogy a jelenlegi 
hallgatók között vannak-e külföldi diákok, (ez további vizsgálat tárgyát képezheti) de a 
válaszok alapján feltételezem, hogy a saját iskolájának országát abban az esetben 
választja valaki, ha külföldi diákként tanul az adott országban és végzés után ott 
szeretné kezdeni és gyakorolni dietetikusi munkáját.  
A fenti országokon kívül további 65 országot, Európán belüli és kívüli országokat 
egyaránt megneveztek a mobilizáció célországaként.  
 
A külföldi munkavállalást különböző motiváció szerint választják a hallgatók, de 
lényeges különbség ebben a kérdésben sincs a hazai és a külföldi hallgatók között. 
A szakmai tapasztalatszerzési vágy, a nyelvtanulási szándék és az anyagi lehetőségek 
reménye a három legfontosabb szempont. Azt tapasztaltam, hogy az anyagi érdek 
Magyarországon erősebb. Míg a külföldi hallgatók munkavállalását idegen országban a 
tapasztalatszerzési vágy és a nyelvgyakorlás motiválja, a magyar hallgatókat elsősorban 
a remélt anyagi lehetőségek vonzzák, majd ezt követi a nyelvgyakorlási és 
tapasztalatszerzés, és csak ezután a szakmai kihívás.  Felmerül a kérdés, ezt munkaerő 
mobilizációnak, vagy munkaerő elvándorlásnak tekinthetjük-e?   
 
A mobilizáció ellen szóló érvként a válaszadók több mint fele (60,77%) magánéleti 
elkötelezettségre hivatkozik. A 413 fő közül 78 hallgató (18,88%) jelölte be a saját 
hazájában történő  szakmai elképzelés megvalósítását. Nyelvi nehézség és pénzügyi 
hiány miatt nem tud vállalni külföldön dietetikusi munkát 84 fő (20,35%), ezekre a 
szakemberekre mint potenciális munkaerőre számíthat a nemzetközi  munkaerőpiac.  
Nem találtam különbséget a hazai és a külföldi, hallgatók válasza között, abban a 
tekintetben, hogy miért nem kívánnak külföldön dietetikusi munkát vállalni. 
 
A hallgatók 60,25%-a megfelelően tájékozott a diplomájuk nemzetközi elismeréséről. 
Nincs különbség a hazai és a külföldi hallgatók között, hogy mit gondolnak a diploma 
elfogadásáról és annak feltételeiről. Azok, akik úgy tudják, hogy diplomájukat 
elfogadják külföldön, eltérő tájékozottsággal rendelkeznek az elfogadás formájáról. 
Egyesek szerint (147 fő) elegendő a dokumentumok bemutatása, mások szerint (175 fő) 
a fogadó ország szabályaitól függ, hogy milyen feltételekhez kötött a diploma 
elismerése (pl. vizsga és/vagy gyakorlat letétele). Valószínűleg, azok nem tudják a 
diploma elfogadás tényét, akik nem tervezik a munkavállalást hazájukon kívül.  
Vizsgáltam az egyes intézmények hallgatóinak tájékozottságát a diploma elfogadásáról, 
s azt tapasztaltam, hogy van szignifikáns összefüggés a tájékozottság és a között, hogy 
mely országban szerzik diplomájukat. 
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A hallgatók saját szakmai felkészültségük megítélésével, arra kerestem a választ, hogy 
véleményük szerint rendelkeznek-e azzal a versenyképes tudással, amellyel megállnák 
helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon. Csupán a hallgatók kétharmada (64,15%) érzi 
magát szakmailag felkészültnek erre a feladatra, de vannak, akik nem tudják ezt 
megítélni, különösen a tanulmányaik elején álló hallgatók. 
A hazai és külföldi hallgatói vélemények összehasonlításában nem találtam különbséget 
abban a tekintetben, hogy tanulmányaik alapján felkészültnek érzik-e magukat a 
külföldi munkaerőpiacon való megfelelésnek. 
A magukat felkészültnek tartók (297 fő) közül 202-nek nyelvi kétségei vannak. A hazai 
oktatási rendszerünkben a diploma kiadás feltétele egy európai nyelvből megszerzett, 
államilag elismert középszintű nyelvvizsga bizonyítvány, de már a felvételnél is 
többletpontokat számolnak a nyelvvizsgáért, ennek ellenére a magyar diákok is úgy 
érzik, a külföldi munkavállalásnál visszatartó erő számukra a nyelvismeret hiánya.  
Vannak hallgatók, akik saját bevallásuk szerint szakmailag nem felelnének meg a 
külföldi munkavállalásnak.  

 
A szakmai felkészültségről kapott hallgatói véleményeket nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk. Felmerül a kérdés, hogy tudják megítélni, hogy nem felelnek meg, elegendő 
ismeretek birtokában vannak-e ennek eldöntéséhez? Érdemes azon is elgondolkodni, 
hogy ezek a hallgatók hazájukban vajon alkalmasak e dietetikusi munka végzésére, ha 
szakmailag nem készültek fel. Ezzel a kérdéssel a képzésnek foglalkoznia kell, fel kell 
deríteni, hogy nyelvismereti hiányosság vagy valódi szakmai ismeretek hiánya okozza-e 
ezt a bizonytalanságot a hallgatókban. Hallgatóinkat olyan versenyképes tudással kell 
kibocsátanunk az egyetemről, amellyel megállják helyüket a nemzetközi munkaerő-
piacon. 
 
A hazai és a külföldi dietetikus hallgatók javaslatai hasonlóak abban a tekintetben, hogy 
mit várnak a képzéstől, külföldi munkavállalásuk elősegítése érdekében. 
A hallgatók úgy látják, a képzés az idegen szaknyelv hatékonyabb oktatásával, a 
külföldi országok dietetikusi feladataira való felkészítésével, valamint a diákcsere 
programok bővítésével tudná a mobilitásukat elősegíteni. 
A hazai és a külföldi hallgatók véleményének összehasonlításakor a fentiek sorrendi-
ségében némi eltérés figyelhető meg. A magyar hallgatók az összehangoltabb képesítési 
követelmény rendszerben, a külföldi országokban végzett dietetikusi munkára való 
felkészítésben, a hatékonyabb szakmai idegen nyelvoktatásban várják a segítséget. 
A külföldiek a szakmai nyelv hatékonyabb oktatását tartják a leginkább fontosnak a 
felkészítésben, majd ezt követi a külföldi országokban végzett dietetikusi munkára való 
felkészítés. Mind a két hallgatói csoport egyformán fontosnak tartja a diákcsere 
programok bővítését és a vendégoktatók meghívását is. 
 
A vizsgálati eredmények az oktatás fejlesztésére, a tantárgyak tartalmának és témakörei-
nek átgondolására hívják fel a figyelmet, hiszen az oktatásnak rugalmasan kell 
alkalmazkodni a munkaerő-piaci és hallgatói igényekhez. 
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AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYE 
 
1. Magyarországon elsőként dolgoztam fel a dietetikus képzés és a szakma történetét, 

amely a főiskola megalakulásától 2010.-ig nem csak a főiskolai képzést, hanem a 
dietetikusok hazai és nemzetközi szakmai szervezeteit, azok feladatát, munkáját is 
összefoglalóan mutatja be.  

2. Összegyűjtöttem és bemutattam a Bolognai folyamat kialakulásának szakaszait, a 
folyamat jellemzőit, főbb állomásait, a Budapest-Bécs találkozó időpontjáig (2010), 
ahhoz hogy meg tudjam állapítani, megfelel-e a hazai képzés a bolognai célki-
tűzéseknek. Ilyen jellegű összeállítást az irodalomban nem találtam. 

3. Összehasonlítottam a 90 éves dietetikusképzés fejlődési szakaszainak inputjait és 
outputjait, valamint a képzési kompetenciák fejlődését. Ilyen összeállítás korábban 
még nem készült. 

4. Összehasonlító elemzést végeztem a hazai dietetikus képzés kimeneti követelmény-
rendszere (KKK), és a nemzetközi szakmai ajánlás között.  

5. Először végeztem struktúraelemzést 5 EFAD tagország dietetikusképzése között..  
6. Ugyancsak első alkalommal vizsgáltam a képzés tartalmi elemeit is a tantárgyi 

leírások alapján.  
7. Európai viszonylatban elsőként készítettem hazai és külföldi dietetikus hallgatók 

pályaorientációs elképzeléseiről felmérését a bolognai folyamattal kapcsolatos 
tájékozottságukra, és a nemzetközi munkaerő-mobilitási szándékukra fókuszálva. A 
felmérés saját fejlesztésű, elektronikus kérdőív kitöltésével és feldolgozásával 
történt. A módszer kifejlesztése karunkon is újszerű. A felmérést 7 európai társ-
intézet dietetikus hallgatói körében végeztem, a vizsgálatban 468 hallgató vett részt. 
Ilyen jellegű felmérést előttem még nem végeztek, bár hasonló felmérést kisebb 
hallgatói részvétellel magam már késztettem, de ennek publikálása jelenleg folya-
matban van. 

8. Ugyancsak elsőként végeztem a hazai és külföldi hallgatók körében olyan „közvé-
lemény-kutatást”, melynek során arra vártam a javaslatukat, hogy mit kellene tennie 
a képzésnek annak érdekében,, hogy megfelelően felkészültek, európai szintű 
tudással rendelkezzenek ahhoz, hogy biztosan megállják helyüket a nemzetközi 
munkaerőpiacon is. Ilyen jellegű felmérést sem találtam az irodalmi kutatásom 
alkalmával. 

 
 
ÖSSZEFOGLALÁS  
 
A Bolognai Deklaráció az európai munkaerőpiac fejlesztése érdekében célul tűzte ki az 
oktatás átjárhatóvá tételét, és ennek megvalósításához egységes európai felsőoktatási 
rendszer kialakítását javasolja, mely jelenti a felsőoktatás struktúrájának megrefor-
málását.  
A tanulmány 7 európai dietetikus képző felsőoktatási intézmény  körében végzett vizs-
gálat eredményéit közli, melynek célja volt összehasonlítani, egyrészt, hogy a közel 
száz éves  múlttal rendelkező hazai dietetikusképzés megfelel-e a Bolognai Deklaráció, 
és az EFAD elvárásainak, másrészt, felmérni a dietetikus hallgatók pályaorientációs 
elképzeléseit és külföldi mobilitási szándékait. 
A vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a kompetencia megfelelés, a képzési 
idő (4 év), a  kredittartalom (240 ECTS) és a képzési szint (BSc, MSc, PhD) tekintetében 
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a magyar dietetikus képzési rendszer nem csupán megfelel az európai elvárásoknak, 
hanem túl is szárnyalja azokat, ezáltal lehetőséget nyújt a magyarországi dietetikus-
képzés számára, hogy európai szintű központtá nője ki magát Amennyiben a  tantárgyak 
idegen (angol) nyelven történő oktatása bevezetésre kerülne, ezáltal hallgatóink nyelvi 
készsége is javulhatna és a képzésünk több külföldi hallgatót is vonzana. Ez a lehetőség 
jelenleg kiaknázatlan, de nagyszerű esélyt biztosítana mind a Semmelweis Egyetem, 
mind Magyarország hírnevének további öregbítésére.  
A fenti intézmények hallgatói körében online felmérés történt, pályaorientációs, és 
nemzetközi mobilizációs elképzeléseikről, valamint a hallgatók véleményt nyilvání-
tottak arról, mit tehet a felsőoktatás a mobilizációra való felkészítésükben.  
A pályaorientációban nem tapasztalható különbség a hazai és külföldi hallgatók vála-
szai között, a lehetőségek széles skáláját tervezik kiaknázni (média, kutatás, élelmi-
szeripar és kereskedelem, idegenforgalom, stb.), a legvonzóbb területek számukra az 
egészségnevelés és tanácsadás, a klinikai dietetikusi munkakör és a sporttáplálkozás. 
Szintén nincs különbség a hazai és a külföldi hallgatók között a mobilizációs szándék 
tekintetében, bár az indokok eltérőek. A szakmai tapasztalatszerzési vágy, a nyelv-
tanulási szándék és az anyagi lehetőségek reménye a három legfontosabb szempont, 
ezek közül a magyar hallgatók az anyagi lehetőségeket sorolták az első helyre, míg a 
külföldiek a tapasztalatszerzést. 
A hallgatók kétharmada (64,15%) érzi magát szakmailag felkészültnek a külföldi 
munkavállalásra, de több mint felének idegennyelvi kétségei vannak. 
Az oktatás felé tett mobilizációt elősegítő javaslataikban szerepel a hatékonyabb idegen 
szaknyelvi oktatás, a külföldi országok dietetikusi feladataira való felkészítés, és a 
diákcsere programok bővítése. 
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