
Bemutatkozások 

 

Kovács-Szabó Hajnalka vagyok, a PTE KK. I.sz. Belgyógyászati Klinika vezető asszisztense, kardiológiai 

szakasszisztens. 32 éve dolgozom az egészségügyben. Oltópont vezető koordinátorként a PTE Klinikai 

Központ számos klinikájának orvosaival és szakdolgozóival ismerkedtem meg és kerültem 

munkakapcsolatba. Agilis, munkáját szerető, vezetőim szerint jó szervező képességgel rendelkező, 

terhelhető szakdolgozó vagyok. Hiszem, hogy a megfelelő kommunikáció előrébb viszi a dolgokat. 

Szeretem hatékonyan végezni a munkám, segíteni kollégáimat és képviselni érdekeiket minden 

területen, ezért fogadtam el az Üzemi Tanács tagi jelölésemet. 

 

 
 
 

Bukovics Péter vagyok a PTE ÁOK Biofizikai Intézetéből, habilitáció előtt 
álló egyetemi adjunktus. Egyébként 42 éves elvált apuka, egy 10 éves 
kislányom van. 
 
Az oktatási és kutatási feladataim mellett úgy érzem, jelentős energiát, 
kellő ráfordítást és felelősségteljes érdekképviseletet tudnék és szeretnék 
vállalni a közeljövőben megválasztásra kerülő Üzemi Tanács aktív 
tagjaként. 
 
A tudományos életben főként traumás agysérüléssel kapcsolt biomarker 

kutatással foglalkoztam az Idegsebészeti Klinikán, megcélozva leginkább a lehetséges klinikai 
kimenetel-predikciót. Néhány éve pedig egy in vitro irányvonalat is képviselek: fehérjék szerkezet – 
funkció koordinációjának vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel. 
 

MTMT-s publikációs listám: 
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10018058 

 
PTE ÁOK oldal, önéletrajzzal: 
http://old.aok.pte.hu/hu/egyseg/munkatars/10/5445 

 
Szabadidőm nagy részét a Mecsek Maraton Team SE tagjaként sportolói amatőr futó edzéseim teszik 
ki. 
 

 

Lamár Ibolya 1988. július 1. óta vagyok a PTE Laboratóriumi Medicina Intézet dolgozója. Pályámat 

segédasszisztensként kezdtem, az akkori POTE Központi Klinikai Kémiai Intézetben. 1995-ben általános 

laboratóriumi asszisztensi, majd 1999-ben klinikai laboratóriumi szakasszisztensi képesítést kaptam.  

2004-ben a PTE Egészségügyi Főiskolai Karán orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus oklevelet, 

majd 2013-ban a PTE Egészségtudományi Karán okleveles klinikai laboratóriumi kutató egyetemi 

szakképzettséget szereztem. 2017. novemberében sikeres Klinikai biokémikus szakvizsgát tettem.  

2006-tól 2013-ig láttam el intézetünkben a vezető asszisztensi feladatokat, 2014-től ápolásszakmai 

intézetigazgató-helyettesként tevékenykedem. 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10018058
http://old.aok.pte.hu/hu/egyseg/munkatars/10/5445


Társadalmi funkcióim: 

 
PTE Szenátusának tagja a nem oktató közalkalmazottak képviseletében két szenátusi cikluson 
keresztül, ez év szeptember 29-ig. 
PTE Közalkalmazotti Tanácsának tagja a KT mandátumának lejártáig. 
PTE Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsának tagja. 
PTE KK Szakmai Vezető Testületének tagja. 
PTE Integrált Egészségügyi Szakszervezet Szakszervezeti Bizottságának tagja. 
Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesületének elnöke. 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Laboratóriumi Diagnosztikai Szakmai Tagozatának 
tagozatvezetője. 
A megalakítandó Üzemi Tanács tagi jelölés elfogadásában az motivált, hogy szeretném folytatni azt a 

munkát, amit eddig a Közalkalmazotti Tanácsban és a Szenátusban is végeztem, kiemelten a nem 

oktató alkalmazottak érdekében, akár munkaviszonyban, akár szolgálati jogviszonyban 

tevékenykednek a Pécsi Tudományegyetemen. 

 

 

DR. VILLÁNYI KINGA (1959. 03. 21.) 

munkahely: PTE ÁOK KK Urológiai Klinika 

beosztás: általános igazgatóhelyettes 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

1984 - általános orvosi diploma, Debreceni Orvostudományi Egyetem 

1999 - „jogi szakokleveles orvos” másoddiploma, JPTE Állam és 

Jogtudományi Kar, Pécs 

SZAKKÉPESÍTÉSEK 

1988 - anaeszteziológia és intenzív terápia  

      1991 – urológia 

GYÓGYÍTÁS 35 éves szakmai, klinikai gyakorlattal rendelkezem. Kilenc évig a Debreceni 

Orvostudományi Egyetem Urológiai Klinikáján, 1993 óta a Pécsi Tudományegyetem Urológiai Klinikáján 

dolgozom. 

OKTATÁS   

graduális magyar és angol nyelven, (ÁOK KK, GYTK, Egészségtudományi Kar) 

posztgraduális szakorvosképzés, Nemzeti Szakvizsgabizottság tagja 

KUTATÁS 

2006 – PhD fokozat  

Közlemények száma: 63  

Összesített impakt faktor: 27,8  Citáció: 87 

EGYÉB SZAKMAI  ÉS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGEK 

1990-1994 2009 – től a „Central European Journal of Urology” advisory board tagja 

2013 óta a „Magyar Urológia” tudományos szakfolyóirat főszerkesztője 

2015-től  a Magyar Urológus Társaság vezetőségi tagja 

2003 – 2007 a MOK Országos Érdekvédelmi Bizottság elnöke 

2008 – 2013 a PTE Közalkalmazotti Tanács tagja  

2013 – 2021 a PTE Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 



 
Jakabos Emese vagyok, szülésznőként dolgozom a Pécsi Szülészeti Klinikán. Segítek a szülő nőknek a 

vajúdás ideje alatt. Kellő türelemmel, empátiával és alázattal állok minden szülőágy mellé, de 

gyakorolnom kell a határozottságot is a szülés utolsó perceiben. 13 éve dolgozom a klinikán, mindig 

azon fáradoztam, hogy a legjobb szaktudásommal segítsem a pácienseinket, kollégákat abban a 

beosztásban, ahol éppen szolgálatot teljesítettem. Mindig igyekeztem a legjobban megfelelni a rám 

osztott feladatnak.  

Szakmám pozitívumai mellet szeretnék a közösségi életben részt venni, és a társadalmi 

tevékenységekben is segíteni, a klinikai polgároknak.  Hiszem, hogy a közös célok elérésében a 

közösségi összefogás elengedhetetlen. 

 

 Siric Adél vagyok, férjezett, két leánygyermek édesanyja. A Pécsi 

Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Vizsgaközpontjának 

vezetőjeként dolgozom. Gazdasági tanulmányaimat követően érdeklődésem 

az egészségtudományok területére irányult. Jelenleg egészségügyi 

menedzser mester szakon folytatok tanulmányokat. 

Közel egy évtizede vagyok a Karon szakszervezeti bizalmi. Fontos számomra, 

valamint hiszek a közösség építő erejében és a pozitív motivációban. Nyitott, 

rugalmas ember vagyok, jól tudok csapatban dolgozni. Mindig kiemelt 

szerepe volt az életemben a munkatársaim, valamint kisebb csoportok 

érdekeinek képviselete. Alapelveim közé tartozik a személyes 

példamutatáson alapuló aktív munka, melynek során az eddig megszerzett tudásomat és 

tapasztalatomat szeretném hasznosítani, mindig hozzájárulva az előttem álló feladatok sikereihez. 

Tekintettel arra, hogy az Egészségtudományi Karon - a több mint 1200 tanulót és közel 1000 felnőtt 

résztvevőt oktató - négy szakképző iskola fenntartói koordinációjában is tapasztalatot szereztem, 

továbbá, hogy az Egészségtudományi Kar vonatkozásában, annak széles működési portfolióját 

megismertem - nem csupán felsőoktatási és szakképzési tevékenységének, hanem az egészségügyi 

szakdolgozók továbbképzési rendszerének támogatásában részt vállalva  - így a leghatékonyabban 

képviselhetem az intézmény valamennyi dolgozóját. 

 

Takács Zsuzsanna 1993-ban kezdtem el dolgozni a POTE Gazdasági 

Főigazgatóság Műszaki Főosztályán, 20 éve vagyok szakszervezeti tag. 

Az integráció után továbbra is a Gazdasági Főigazgatóság szervezetén belül 

tevékenykedtem, az ÁOK műszaki karbantartási, felújítási munkáinak 

adminisztratív és az ezekhez kapcsolódó pénzügyi feladatok ügyintézését 

láttam el. 

Öt éve vagyok az IESZ Szakszervezeti Bizottság tagja. 

2016 óta az ÁOK Dékáni Hivatal Oktatástechnikai Osztályán dolgozom, 

jelenleg oktatásszervezési feladatokkal foglalkozom. 

 



Szabó Gábor A közélet alakításában és a közéleti tevékenységekben való 

részvétel régóta foglalkoztat; ezt - úgy gondolom - eddigi tevékenységeim 

jól mutatják. A közéleti sajtó iránti érdeklődésemen túl a lokális politizálás 

fiatalabb éveimben kézzelfogható közelségben volt hozzám, elsősorban 

családomon, édesapám munkáján keresztül, aki nyolc évig töltötte be 

Madocsa polgármesteri tisztét és – többek között tolna megyei 

agrárkamarai elnökként, majd miniszteri tanácsadóként – a regionális és 

országos politikában is aktívan szerepelt. Ezekben az években sok hasznos 

ismeretet gyűjthettem az önkormányzatiság működése és a döntés 

előkészítő munka menetéről. 

 

A középiskola utáni időszakban Dunaföldváron maradtam újságíróként. A Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karára való felvételemet követően érdeklődésem a diák közélet felé fordult, egy 

évig a Kari diáklap munkatársaként dolgoztam, 2002-ben a bölcsészkari hallgatói önkormányzati 

alelnökévé, 2003-ban elnökévé választottak. 2005-ben a PTE hallgatósága az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat elnökének választott. 2007-ben szereztem diplomát a PTE Bölcsészettudományi Karán. 

2003-tól 2009-ig a PTE szenátusának tagja voltam, ebben a minőségemben részt vehettem az egyetem 

egészét leginkább érintő döntések meghozatalában. EHÖK elnökként részt vettem a felsőoktatás 

egészét érintő kormányzati döntések befolyásolásában. 2009-ben a PTE Gazdasági Főigazgatóságán, 

2011-től a Pécsi Orvostudományi Karon dolgozom. Jelenlegi munkakörömben az ÁOK fejlesztéseivel 

kapcsolatos operatív feladatokat látom el, illetve részt veszek a Kar Marketing és Kommunikációs 

Osztályának sajtóval kapcsolatos tevékenységeiben. 

 

Vadál Ildikó vagyok, jogászként végeztem a Pécsi Tudományegyetemen. 

1992-től az ÁJK-n, majd 2001-től a BTK-n oktatok. Az egyetemi dolgozók 

szervezett képviseletét kezdetektől fontosnak tartottam, ezért 

közalkalmazotti jogviszonyom létesítésekor, már 1992-ben beléptem 

szakszervezetbe, amelynek azóta is folyamatosan a tagja vagyok.  

Az egyetemi modellváltáskor most még fontosabbnak tartom, hogy a 

rendelkezésünkre álló eszközökkel, mi, a PTE alkalmazottai is formálhassuk 

a kialakuló új struktúrát; valamint, ha lehetőséget kapunk, beleszólhassunk 

a velünk kapcsolatos ügyekbe. Úgy gondolom, hogy ennek egyik jelentős 

fóruma az Üzemi Tanács lesz, ezért szeretnék arra bíztatni valamennyi 

kollégát, hogy éljen a szavazati lehetőségével és ezen keresztül szóljon bele a PTE ügyeinek 

alakulásába.  

Az üzemi tanács jogelődjeként működő Közalkalmazotti Tanácsnak egy évig voltam a tagja, ezért nem 

ismeretlen számomra a megválasztásom esetén végzendő munka. Bízom benne, hogy jogászként 

hatékonyan tudom képviselni az egyetem alkalmazottait. Meggyőződésem továbbá, hogy az oktatással 

és tudományos munkával kapcsolatban felhalmozódott szakmai tudást a döntésekben szükséges 

megjeleníteni. Ezért szeretném közvetíteni az egyetem dolgozóinak a véleményét az üzemi tanácson 

keresztül. Törekvésem, hogy a munkavállalók érdekeinek határozott képviseletével segítsem az 

egyetemre vonatkozó megfelelő szakmai színvonalú döntések kialakítását. 

 

 



Név: Dr. Bugyi Beáta 

Születési hely, idő: Mohács, 1979. 02. 06. 

Munkahely, beosztás: PTE ÁOK Biofizikai Intézet, egyetemi docens 

Elérhetőségek, szakmai önéletrajz: 

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10/0/munkatarsak/53 

MTMT publikációs lista: 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012952 

 

 

Bugyi Beáta vagyok. 2003 óta dolgozom a PTE Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézetében. 

Oktatóként részt veszek a Kar magyar és idegen nyelvű képzéseiben, valamint TDK és PhD hallgatók 

munkáját témavezetőként segítem. A kutatómunkában az aktin sejtváz működését iránytó 

mechanizmusok vizsgálatával foglalkozom, ami számos betegségben (pl. izomsorvadás, daganatos 

megbetegedések) érintett és potenciális terápiás célpontként szolgálhat. Kutatási eredményeinket 

rendszeresen közöljük lektorált, nemzetközi folyóiratokban.  

Szabadidőmet hobbi futással, túrázással és kertészkedéssel töltöm. 

 

Fontosnak tartom az Egyetemi közéletben való aktív szerepvállalást, ezzel szeretnék és célom tenni a 

dolgozói közösségért és a munkavállalók érdekeinek hatékony képviseletéért. 

 

Köszönöm, ha részt vesznek a szavazáson! 

 

 

 Nevem Girán János, az AOK Orvosi Népegészségtani Intézetében 

adjunktusként dolgozok. Feleségemmel, aki pedagógus, Pécsett élek. 

Gyermekeink egyetemisták, leányunk pszichológiát tanul, fiunk 

művészettörténet szakra jár. A kollégáim bizalmát és támogatását 

köszönöm, mivel így egyike lehetek azon jelölteknek, akik közül az Üzemi 

Tanács tagjai megválasztásra kerülnek. Az Üzemi Tanács munkáját az 

egyetem alapítványi fenntartói struktúrájában meghatározó 

jelentőségűnek tartom, mivel e helyzet a korábbiakhoz képest mind a 

kollektív, mind az egyéni érdekérvényesítéshez szélesebb lehetőségeket 

biztosít. Tekintettel arra, hogy a jóléti célú pénzeszközök felhasználásával 

kapcsolatban az Üzemi Tanácsot a munkáltatóval közös döntés joga illeti 

meg, megválasztásom esetén elsősorban a munkahelyi egészségfejlesztést és a komfortérzet javítását 

szolgáló kezdeményezések területén szeretnék feladatot vállalni. 

  

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10/0/munkatarsak/53
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012952


Dr. Várnagy Péter PhD, habil., tanszékvezető, egyetemi docens, Pécsi 

Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Humán 

Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi Tanszék.  

 

 

 

 

 

Szakmai életrajzom elérhető:  

https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/oneletrajzok/V%C3%A1rnagyP_Szakmai_eletrajz_2021-09-

06.pdf 

A Pécsi Tudományegyetemen közel három évtizede oktatok (1992-től óraadóként, 1994-től teljes 

munkaidőben), korábban szerzett igazgatási tapasztalataim 2005-től 2012-ig dékánhelyettesként, 

illetve 2009-2012 között intézetigazgatóként jelentősen bővültek a felsőoktatásban. Jogászi 

végzettségem folytán és az Üzemi/Közalkalmazotti Tanácsokban való korábbi részvételeim (OTP Bank 

Rt. Üzemi Tanács, tag 1993-1994; PTE Közalkalmazotti Tanács, tag 2008-2016, 2020-2021) során is 

némi tapasztalatot szereztem a munkáltató és a munkavállalók együttműködés lehetőségeiről, 

nevezett konzultatív testületek közvetítő szerepéről.  

Pécsi „tüke”-ként nem csak a városhoz kötődöm, hanem annak egyetemét is magaménak érzem. 

Családomból a gyerekeim jelentik a negyedik generációt, akik az „Alma Mater”-ben tanulnak. A négy 

nemzedékből édesanyám közel 25 évig (JPTE ÁJK), édesapám (PTF/JPTE BTK) pedig több mint három 

évtizedig oktatott az egyetemen. Az ő példájuk, és főleg munkatársaim biztatása inspirál arra, hogy a 

2021-es Üzemi Tanács választáson jelöltként induljak.  

Előre is köszönöm, ha bizalmat szavaznak nekem! 

 

 

Kneif Józsefné 

 

 

 

 

 

 

 

https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/oneletrajzok/V%C3%A1rnagyP_Szakmai_eletrajz_2021-09-06.pdf
https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/oneletrajzok/V%C3%A1rnagyP_Szakmai_eletrajz_2021-09-06.pdf


       Schleierné Rónaszéki Julianna 

        tel: +36-30-5233-265 

        email: schleierne.julianna@pte.hu 

        végzettség: diplomás ápoló, egyetemi okleveles egészségügyi menedzser 

 

 

Ápolói szakképesítés megszerzésétől, 1997 óta a Baranya megyei kórház, majd a PTE KK I.sz 

Belgyógyászati Klinika alkalmazottja vagyok. Az elmúlt évek során folyamatosan képeztem magam, 

hogy az egészségügyi ellátórendszer hasznos, támogató tagja legyek.  

25 év szakmai tapasztalattal rendelkezem. Az egészségügyben eltöltött évek során maximálisan 

támogattam kollégáim munkáját, mely hozzájárul a magas szintű betegellátás megvalósításához. 

Szakmai felkészültségemmel, empátiás készségemmel elkötelezettnek érzem magam, hogy kollegáim, 

vezetőim munkáját a legjobb tudásom szerint segíteni tudjam.  

2020 március óta a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Koronavírus Ellátó Központ 

ápolásszakmai vezetőjeként dolgozom. Az elmúlt időszakban a Klinikai Központ Klinikáival, 

szakdolgozóival együttműködve, sikerült a pandémia általi nehézségekkel megbirkóznunk.  

„Összefogva, együtt bármit elérhetünk”  

 

Török Attila vagyok, 2011 óta dolgozok az Egyetemen mint tűzvédelmi 

előadó. Feleségemmel Komlón élek. Végzettségemet tekintve tűzvédelmi 

szakmérnök vagyok. 2017-ben szakmai elismerésként Rektori Dicséretben 

részesültem. 2019 óta a PTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének 

vagyok a Kancellária bizalmi tagja. Az Üzemi Tanács tagjaként célom lenne a 

munkáltató és munkavállalók együttműködésének segítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Atlasz Tamás habilitált egyetemi docens, a TTK Sportbiológia 

Tanszék vezetője, a Sporttudományi és Testnevelési Intézet 

igazgató-helyettese, a PTE ÁOK Retina Kutatócsoport vezetője, az 

OTDK Testnevelési és Sporttudományi Szekció szakmai 

bizottságának egyik alelnöke, a PAB Sporttudományi 

Munkabizottságának elnöke. Tudományos közleményeinek száma 

55, melyekre 594 idézetet kapott, közleményeinek impakt faktora 

147, H-indexe 24 (MTMT). Fő kutatási területe a látás vizsgálata, 

különböző vegyületek lehetséges protektív hatását vizsgálja, a populációt széles körben érintő, 

retinális károsodások (zöldhályog, koraszülött retinopáthia, diabétesz) esetén in vivo állatmodellek 

segítségével. Intenzív diákkörös tevékenységet végez, számos hallgató mentorálását irányítja, 

mestertanári aranyérem kitüntetésben is részesült. Több neves ösztöndíjat is kapott (Deák, Magyary, 

Bolyai, ÚNKP), NKFIH (OTKA) kutatási pályázat vezetője. 

 

Juhászné Molnár Emese 2002. szeptemberétől dolgozom az Orvoskaron, kezdetben a Dékáni 

Hivatalban, majd 2003-tól a Gazdasági Referatúrán területi gazdasági szakértő munkakörben. 

 

Feladataim: a vezetési, szervezetirányítás tevékenység támogatása, emellett a szakterületen 

tevékenykedő kollégák munkájának segítése, az egyetemi szabályzatok, utasítások ismerete és 

betartása, valamint együttműködés a szervezeti egységek vezetőivel és az Egyetem dolgozóival. A 

szervezeti egység által működtetett Teljesítmény Értékelési Rendszerben meghatározott feladatok 

ellátása monitoring és kontrolltevékenységek. 

 

 

  

 


