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Címlapon:Ernyey Józsefjutalomérem
Bronzérem. Készítő: Reményi József (1974). Mérete 78 mm. Előlapon: MAGYAr GYóGYSZEréSZETI 
TárSASáG * 1869 ERNYEY JÓZSEF 1945 * (köriratban). Profil arckép (középen). Hátlapon: Kehely kígyóval,
GYóGYSZEréSZTÖrTéNETI MUNKáSSáGérT (középen). 
Ernyey József a Nyitra megyei Bélaudvarnokon született 1869-ben, gimnáziumi tanulmányait a piaristáknál végezte 
Nagytapolcsányban . Csippék Jánosnál volt gyógyszerész-gyakornok, vizsgáját Kolozsváron tette le. Nyitrai, lőcsei,
körmöcbányai gyógyszertárakban dolgozott, s ezeken a helyeken értékes történeti levéltári kutatásokat végzett.  A korabeli 
lapoknak és az MTI-nek is dolgozott. Egyre több gyógyszerésztörténeti és néprajzi, etimológiai cikke jelent meg. 1902-ben 
a Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán könyvtáros, majd az éremtár igazgatója. 1934-ben a Magyar Természettudományi 
Múzeum főigazgatója lett. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen a „gyógyszerészet történet” előadója.
Főműve:„Elenchusmedicaminum”(1905).FelkérésalapjánaMagyarGyógyszerkönyvIV.kiadásánakszövegétlatinra
fordította.Küzdöttagyógyszerészimúzeumfelállításáért, amimárcsakahalálautánvalósultmegMozsonyi Sándor 
professzorközreműködésével1948-ban,ErnyeyJózsefnevévelfémjelezve.
Az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztály jutalomérme a gyógyszerésztörténeti tevékenység eredményeinek 
elismerésére.
(Forrás: Zalai, K.: Gyógyszerészeti numizmatika. Magyar Gyógyszerészeti Társaság, Budapest, 1998.) 
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Kreditpontos 
távoktatási 
program

A to vább kép zés szak mai tar tal ma
A 2007 júliusában megkezdett távoktatási program 2013-ban is folytatódik. A Gyógy sze ré szet elõ fi ze tõi ré szé re 
ren del ke zés re ál ló táv ok ta tás ban évente tíz alkalommal 2 dol go za tot ve szünk szá mí tás ba, a fo lyó irat ban ikon nal 
je löl ve meg õket. A kreditpontos to vább kép zés cél já ra olyan dol go za to kat vá lasz tunk, ame lyek az al kal ma zott 
far ma ko ló gia, gyógy szer-tech no ló gia, gyógy nö vény-al kal ma zás, ké mi ai is me re tek, szer ve zés tu do mány te rü-
le tek rõl szól nak. Így minden évben le he tõ ség nyí lik e te rü le tek mind egyi ké nek le fe dé sé re és ez zel a naprakész 
ál ta lá nos gyógy sze ré sze ti is me re tek tovább képzés keretében történő megszerzésére.

A sze rez he tõ kreditpontok szá ma
A táv ok ta tás ban re giszt rált és a tesztkérdésekre legalább 75%-ban jó választ adó részt ve võk nek éven te ös  sze sen 
20 kreditpont jó vá írás ára ke rül sor. 

A rész vé tel fel té te le
Min den Gyógy sze ré szet elõ fi ze tés hez egy gyógy sze rész re giszt rá ci ó ját tud juk biz to sí ta ni, aki nek ne vét az elõ fi-
ze tõ ad ja meg. A to vább kép zés ben részt ve võ gyógy sze rész pos tán vagy elekt ro ni kus úton kül di be a meg ol dá-
so kat, ame lyek alap ján a pont iga zo lást nap tá ri év végén ad juk ki.
Amen  nyi ben egy mun ka hely rõl több gyógy sze rész kí ván a to vább kép zés ben részt ven ni, az MGYT a má so dik, 
har ma dik... elõ fi ze tés ese tén 25%-os ked vez ményt biz to sít.

technikai tudnivalók
A Gyógyszerészet januári számától – hasonlóan a 2008-ban kialakított gyakorlathoz – évi tíz alkalommal, al kal-
manként két dolgozatot jelentetünk meg a távoktatási program keretében. A kiválasztott dolgozatokat „bagoly“ 
piktogrammal jelöljük. A dolgozatokhoz tartozó kérdéseket a lap utolsó oldalán közöljük. Minden dolgozathoz 
három-három egyszerű feleletválasztós kérdés tartozik, kérdésenként egy jó válasszal. A válaszok beküldésére 
mindig a tárgyhónapot követő hónap 15-ig van lehetőség (tehát pl. a januári Gyógyszerészetben közölt kér-
désekre adott válaszokat február 15-ig kell beküldeni).

A távoktatási programba bejelentkezetteknek lehetőségük van a válaszokat postán (Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság Távoktatási Program, Budapest, Gyulai Pál utca 16. – 1085) vagy faxon 
(483-1465) elküldeni, illetve az MGYT honlapján (www. mgyt.hu) – előzetes regisztrációt és kódszám-igénylést 
követően – megadni.

Jelentkezés módja és határideje
Jelentkezni lehet kitöltött jelentkezési lappal postán vagy faxon, illetve az MGYT honlapján lévő jelentkezési lap 
kitöltésével. A jelentkezéseket a Gyógyszerészet szerkesztőségéhez kell eljuttatni (1085 Budapest, Gyulai Pál 
utca 16., fax: 483-1465, e-mail: rendezvenyek@mgyt.hu). A 2013. évi jelent kezésekre 2013. február 15-ig van 
lehetőség. A GYOFTEX-rendszerbe történő regisztrálás a résztvevő feladata, a pontszámokat a Titkárság rögzíti.

Figyelem! Mindenkinek, aki a távoktatásban részt kíván venni, jelentkeznie kell, függetlenül attól, hogy 
2012-ben résztvevője volt-e a távoktatásnak. Minden részletkérdésben felvilágosítást ad a titkárság  
(1085 Budapest, Gyulai Pál utca 16., tel.: 483-1466, fax: 483-1465, e-mail: rendezvenyek@mgyt.hu)

 Takácsné prof . Novák Krisztina Hankó Zoltán
	 főszerkesztő	 felelős	szerkesztő

Jelentkezési lap a kreditpontos távoktatási programra
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Gyógy sze ré szet 56. 707-709. 2012.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság az 56. 
(tisztújító) küldöttközgyűlését 2012. december 8.-án
Budapesten, a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvos-
tudományiKözpont, „Szent-GyörgyiAlbert”előadó-
termében tartotta. A küldöttközgyűlésen a szavazati
joggalrendelkező191küldöttközül129fő(67,5%-os
részvételiarány) jelentmeg,mellettük jelentősszám-
ban vettek részt a küldöttközgyűlésen a professzori
kartagjaiésazérdeklődőgyógyszerészek.Aküldött-
közgyűlés levezetőelnökeprof. Erős István tisztelet-
beli elnök volt. 
A küldöttközgyűlés aHimnusz eléneklésével kez-

dődött,majd jegyzőkönyvvezetőnekKonrádné Abay-
Nemes Évát ellenszavazat nélkül választották a kül-
döttek, akik az előzetesenmeghirdetett napirendet is
egyhangúlag fogadták el. 

Prof . Vincze Zoltánleköszönőelnökköszöntőjében
utaltarra,hogyazelnökitisztségrőlvalótávozásával
egyben a Társaságban végzett több mint 46 éves tevé-
kenysége is véget ér. Külön is szólt arról, hogy a társ-
szervezetekkel való kiegyensúlyozott kapcsolatot min-
dig is stratégiai kérdésnek tekintette.Meggyőződése,
hogyhivatásunkjobbátehető,azonban„akinemhisz
agyőzelemben,azarajtnálmárelveszett”.Utaltarra
is, hogy sok vita kezelhető lenne, ha nem amagunk
igazáért, hanem az igazságért küzdenénk. Köszönetet 

mondott mindazoknak, akik az elmúlt két évben sokat 
tettekazért,hogyakonfliktusokutánaTársaságafel-
adataira tudjon koncentrálni, és külön is megköszönte 
az elnökség tagjainak az áldozatvállalását.
Eztkövetőenkitüntetésekátadásárakerültsor.
A Szebellédy László Emlékérmet prof . Hohmann 

Judit és prof . Laszlovszky József vehette át. A Nikolics 
Károly Emlékéremmel a Társaság elnöksége prof . Ma-
gyar Kálmánttüntetteki,aKüttelDezsőEmlékérmet
Bozsik Erzsébet vehette át. A Societas Pharmaceutica 
Hungarica jutalomérem kitüntetettjei Hajagosné 
Hümpfner Rózsa, Hankó Balázs és Katonáné Turai 
Erika. A kitüntetéseket prof . Vincze Zoltán elnök és 
Márkus Sarolta főtitkáradtaátakitüntetetteknek.A
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Tiszteleti 
tagja lett Zágoni Elemér csikkarcfalvi főgyógysze-
rész, akinek távollétében az oklevelet Farkasné Tompa 
Ildikó, az MGYT Pest Megyei Szervezetének elnöke 
vette át.
Eztkövetően aVéghAntalNívódíj átadásakövet-

kezett.AGyógyszerészetszerkesztőségénekjavaslatá-
raazelnökség2012-benaVéghAntalNívódíjatHorá-
nyi Tamásnak és Csoma Zsuzsannának ítélte oda a
Gyógyszerészetben megjelentetett kimagasló színvo-
nalú továbbképző közleményeikért. A nívódíjjal járó
tárgyjutalmat és oklevelet prof . Vincze Zoltán elnök és 
Takácsné prof . Novák Krisztinafőszerkesztőadtaát.
AküldöttközgyűlésMárkus Saroltafőtitkáribeszá-

molójával folytatódott, melyet a küldöttek egyhangú-
lag elfogadtak. (A főtitkári beszámoló szerkesztett

BeszámolóaMagyarGyógyszerésztudományiTársaság 
56.tisztújítóküldöttközgyűléséről1

A Társaság új elnöke prof. Szökő Éva

1Alapzártáratekintettelcsak„gyorsjelentés”készült,prof . Vincze 
Zoltán leköszönt elnök búcsúbeszédét, az újonnan megválasztott 
tisztségviselők bemutatkozását és programját a soron következő
Gyógyszerészetben közöljük.

Prof. Vincze Zoltán leköszönő elnök Márkus Sarolta leköszönő főtitkár

56. TiszTújíTó KüldöTTKözgyűlés
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változatát lapunk más helyén közöljük.) Berzsenyi Pál 
gazdasági titkár pénzügyi-gazdasági beszámolóját va-
lamint Blazics Gyula FB elnök beszámolóját a küldöt-
tek egyhangúlag elfogadták (mindkét beszámolót la-
punkbanközöljük).Eztkövetőenprof. Erős István le-
vezetőelnökvalamennyiszakosztály,szervezetésbi-
zottság, valamint a szaklapok beszámolójáról egyen-
ként nyitott vitát és valamennyi beszámolóról 
külön-külön szavaztak a küldöttek, akik mindegyik 
beszámolót jóváhagyólag tudomásul vették. A kül-
döttközgyűlésibeszámolókatlapunkmáshelyénolvas-
hatják.

Jakabovics Katalinajelölőbizottságelnökerészle-
tesen ismertette az alapszabály választásokkal kapcso-
latos előírásait és tájékoztatott a bizottság előkészítő
munkájáról. Komoly problémaként jelezte, hogy min-
den posztra ugyan több jelölés érkezett, azonban a je-
löltek jelentős hányada elhárította a megméretést. A

menetközbenfelmerülővitáskérdésekrőlaküldöttek
mégaválasztástmegelőzőendöntöttek,majda tiszt-
újításkövetkezett.ASzavazatszedőésSzavazatszám-
láló Bizottság elnöke Völgyi Gergely volt. 

Az elnökség tagjaira 122 db szavazólap érkezett be, 
ebből 1 volt érvénytelen. A küldöttek a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság elnökévé prof . Szö-
kő Évát (120 szavazattal), tudományos alelnökké prof . 
Soós Gyöngyvért (118 szavazattal), szervezési alelnök-
ké Télessy Istvánt (116 szavazattal), főtitkárrá
Károlyházy Lászlót (117 szavazattal) választották. A 
gazdasági titkár Berzsenyi Pál (89 szavazattal, a má-
sik jelölt Major Csilla 31 szavazatot kapott), a tovább-
képzési titkár Pannonhalminé Csóka Ildikó lett (115 
szavazattal). rendezvényi titkárrá a küldöttek Takács 
Gézánét (72 szavazattal, a másik jelölt Kovácsné Ba-
logh Judit 48 szavazatot kapott) választották.
A Felügyelő Bizottság tagjaira 122 db szavazólap

Prof. Magyar Kálmán akadémikus megköszöni  
a kitüntetést

Az új elnökség, balról: Takács Gézáné rendezvényi titkár, Károlyházy László főtitkár, prof. Szökő Éva elnök,  
Berzsenyi Pál gazdasági titkár, prof. Soós Gyöngyvér tudományos alelnök.  

(A képről hiányzik Pannonhalminé Csóka Ildikó továbbképzési titkár és Télessy István szervezési alelnök.)

Prof. Laszlovszky József megköszöni a Szebellédy László 
Emlékérmet
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érkezett be, ebből 4volt érvénytelen és 118db érvé-
nyes. A Felügyelő Bizottság 5 megválasztott tagja
prof . Kéry Ágnes (87 szavazat), Jelinekné Nikolics Má-
ria (81 szavazat), Mayer Klára (71 szavazat), Kovács-
né Bácskay Ildikó (69 szavazat) és Greskovits Dávid 
(59 szavazat). Szavazatot kapott még Elekné Vörös 
Zsuzsanna (57 szavazat), Fang Simon (54 szavazat), 
Kiss Gézáné (43 szavazat) és Nagyné Ambrus Ildikó 
(42szavazat).AFelügyelőBizottságsoraibólválasztja
meg az elnökét.

A szakosztályok, szervezetek és bizottságok veze-
tőit–azAlapszabályértelmében–eztkövetőenfog-
ják megválasztani. 
Aküldöttközgyűlésvégénprof. Szökő Éva megkö-

szönte a bizalmat, majd a Szózat eléneklésével ért vé-
getaküldöttközgyűlés.

Prof. Szökő Éva elnök és a megválasztott tisztség-
viselőikarbemutatkozásátésprogramjátaGyógysze-
részetsoronkövetkezőszámábantesszükközzé.

(-)

FARMAKOBOTANIKAI KALENDÁRIUM
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 2013. évi falinaptára 
a Társaság farmakobotanikai terepgyakorlatain készült legszebb 
fotókkal. Ára 1260 Ft + áfa. Megrendelhető a Magyar Gyógysze-
résztudományi Társaság titkárságán [Budapest, Gyulai Pál u. 16. 
– 1085; tel.: (06-1) 266-9433; e-mail: titkarsag@mgyt.hu].

Gyogyszereszet-2012-12.indb   709 12/11/12   1:22 PM



710 GYÓGYSZERÉSZET 2012. december
Gyógy sze ré szet 56. 710-720. 2012.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (további-
akban: Társaság) 56. (tisztújító) küldöttközgyűlésére
készített főtitkári beszámolóban röviden összefogla-
lom az elmúlt négy év kiemelkedő eseményeit és a
Társaság tevékenységét. 

1. Szervezeti és szervezési kérdések

A Társaság 54. (tisztújító) küldöttközgyűlése 2008.
november 15-én szavazott bizalmat a 7 tagú elnökség-
nek (prof . Klebovich Imre–elnök,Márkus Sarolta–
főtitkár, prof . Botz Lajos – tudományos alelnök,
Télessy István – szervezési alelnök, Erdei Ottilia –
rendezvényi titkár, Benkő Zsolt – gazdasági titkár,
Pannonhalminé Csóka Ildikó – továbbképzési titkár,
prof . Szász György – tiszteletbeli elnök,prof . Vincze 
Zoltán – tiszteletbeli elnök). Prof . Klebovich Imre 
2010. szeptember elsején lemondott elnöki tisztségé-
ről. Lemondását követően, az Alapszabály előírásai-
nak megfelelően, a rendkívüli tisztújító küldöttköz-
gyűlésig prof . Botz Lajos megválasztott tudományos 
alelnöklettaTársaságmegbízottelnöke.
Arendkívüli(55.)tisztújítóküldöttközgyűlés,ale-

mondott elnökségi tagok helyére 2010. december 4-én 
új tagokatválasztott.Azótaamaiküldöttközgyűlésig
azelnökségösszetételeakövetkező:elnökprof . Vincze 
Zoltán, főtitkárMárkus Sarolta, tudományos alelnök 
prof. Szökő Éva, szervezési alelnök Télessy István, 
rendezvényi titkár Erdei Ottilia, gazdasági titkár Ber-
zsenyi Pál, továbbképzési titkár Pannonhalminé Csó-
ka  Ildikó, továbbá prof . Szász György és prof. Erős 
István tiszteletbeli elnökök. Az 55. küldöttközgyűlés
egyhangú igen szavazattal hagyta jóvá a tiszteletbeli 
elnökicímadományozásátprof. Erős Istvánnak, Tár-
saságunk korábbi elnökének. 
AzújelnökelsőfeladatánaktekintetteaVezetőség

jóváhagyásával az MGYT Szervezeti és Működési

Szabályzataésaműködésünketszabályozókétfontos
Elnökiutasításkiadását.
Az1/2011.sz.ElnökiutasításaTársaságSzámviteli

ésÜgyviteliSzabályzatát,a2/2011.sz.Elnökiutasítás
Társaságunk rendezvény-szervezési előírásait rögzí-
tette.MárkorábbanisElnökségiutasítássalszabályoz-
tuk a nem önálló jogi személykéntműködő szakmai
szervezetek és a Titkárság házipénztári pénzkezelését, 
a külföldi gyógyszerészeti társszervezetek rendezvé-
nyeire delegált tagok beszámolási kötelezettségeit, a 
külföldi kiküldetések pénzügyi vonatkozásait, a dol-
gozók számára nyújtott természetbeni juttatásokat. 
Megújítottuk a Titkárság dolgozóinak munkaszerző-
déseitésmunkakörileírásait.
ATársaságelnökségeabeszámolásiciklusban–a

nyári hónapokat kivéve – havonta ülésezett, 32-szer
Budapesten, a Társaság székhelyén, ötször pedig vidé-
ken [Sárvár, Debrecen, Siófok (2x), Szeged] tartott ki-
helyezettülést.Azelnökségiülésekremindigmeghí-
vást kaptak tiszteletbeli elnökeink (Erős István és 
Szász György professzor urak) is, akik hasznos hozzá-
szólásaikkal, tanácsaikkal és évtizedek alatt össze-
gyűjtötttapasztalataikkalsegítettékmunkánkat.

A 2012. szeptember 27.-i siófoki elnökségi ülésün-
kön úgy döntöttünk, hogy az elnökségi és ifjúsági 
munka szorosabbra fűzése érdekében, az elnökség
ülésein az Ifjúsági Bizottság elnöke tanácskozási jog-
galrésztvehet.Azelnökségiülésekmindigazelőze-
tesen megadott napirendi pontok szerint zajlottak, az 
ülésekrőlrészletesemlékeztetők,afontosabbésaTár-
saságtagjaitisérintőkérdésekrőlösszesen237elnök-
ségi döntés született. A döntések közös megegyezéssel 
vagy többségi szavazással születtek.
A Vezetőség tagjait a beszámolási időszakban 12 

alkalommal hívtuk össze, összesen 60 döntés szü-
letett. Az ülések legalább 85%-os részvétellel zajlot-
tak,ésígymindighatározatképesek voltak.

FőtitkáribeszámolóaMagyarGyógyszerésztudományiTársaság 
2008.november15.–2012.december8.közöttitevékenységéről

Márkus Sarolta

I. táblázat
Elnökségi ülések és döntések

2009 2010 2011 2012.nov.-ig
Elnökségiülésekszáma 10 11 8 8
Helyszín Budapest (8)

Sárvár (1)
Debrecen (1)

Budapest (10)
Siófok (1)

Budapest (7)
Szeged (1)

Budapest (7)
Siófok (1)

Döntésekszáma 79 65 65 28
Megjegyzés 2rendkívüli
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Az MGYT Tanácskozó Testülete ebben a ciklusban 
kétszer ülésezett: 2010. március 27.-én és 2011. de-
cember 3.-án.

A döntések megjelentek a Gyógyszerészetben, a 
honlapunkonésaHírlevél-ben.Azelvégzendőfelada-
tokhoz a határidőket és a felelősöket is hozzárendel-
tük.Amegjelentetettdöntésekenkívülmindenössze-
jövetelről részletes emlékeztető is készült, melyet a
résztvevők e-mailben megkaptak. Az emlékeztetők
(jegyzőkönyvek)1-1példányaaTitkárságonkerülar-
chiválásra. 

A négy év alatt a Társaság számos belföldi szerve-
zettel, alapítvánnyal igyekezett közelebbi kapcsolatot
kialakítani,ennekbizonyítékanéhányegyüttműködé-
si megállapodás létre jötte. 2010. szeptember 24-én a 
Magyar Gyógyszerészi Kamarával és a Magángyógy-
szerészek Országos Szövetségével együtt aláírtuk a
GyógyszerésziGondozásértKözhasznúNonprofitKft.
megalakításának társasági szerződését. 2010. október
20.-án együttműködési megállapodást írtunk alá a
Magyar Kémikusok Egyesületével (1. ábra), 2011. jú-
lius 15.-én a Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Ala-
pítvánnyal, 2012. február 25.-én pedig a Magyar
Gyógyszerészhallgatók Egyesületével (HUPSA).

2. Szervezetek, szakosztályok

2009.elején,a tisztújítóküldöttközgyűlésutánkerült
sor a szakmai szervezetek és szakosztályok tisztújítá-
saira. Tizenhárom szervezet és három szakosztály élé-
re új elnök került, a többiben további négy évre meg-
erősítették tisztségében az előző elnököt (III. és IV. 
táblázat).

A korábbi Oktatási és Közigazgatási Szervezet az 
újAlapszabálynakmegfelelően,OktatásiSzakosztály-
kéntműködötttovább,Tekes Kornélia professzor asz-
szony elnökletével, frissen szerveződött vezetőséggel
és programmal. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szervezet megszüntette önálló jogi személyiségét és 
2009.március5.-tőlaTársaságközpontipénzügyiel-
számolásához tartozik. Így a Társaságnak jelenleg 5 
önállójogiszemélyiségűszervezetevan(Bács-Kiskun
Megyei Szervezet, Fejér Megyei Szervezet, Hajdú-Bi-
har Megyei Szervezet, Pest Megyei Szervezet és Kór-
házi Gyógyszerészeti Szervezet). 

A Heves megyei szervezetben Szabó Csaba megvá-
lasztott elnök váratlanul elhunyt. A megye képvisele-
tét Fehérné Havasi Erika (korábbi elnök) látja el. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetben az el-
nök családi okok miatt mondott le. Az ismételten ösz-
szehívottmegyeiközgyűlésenMarjai Tamást válasz-
tották meg elnöknek.
Alapszabályunknak megfelelően, a Vezetőségben

jelenleg 3 kolléga képviseli a megyei gyógyszerellátási 
szervezeteket: két regionális elnök és a Budapesti 
Szervezetelnöke.A jövőbenátkellgondolni,hogya
gyógyszerellátási szervezetek részéről elégséges-e ez
a képviselet.

A megyei gyógyszerellátási szervezetek elnökei ré-
szére Télessy István szervezési alelnök rendszeresen 
tartott munkamegbeszéléseket. Újdonság, hogy 2010-
től a szervezési alelnök rendszeres tájékoztatást ad a
megyei szervezeteknek a FIP legfontosabb témafelve-
téseiről.
Asoknehézségellenéreamegyeivezetőknagyré-

sze mindent megtett annak érdekében, hogy érdekes 
szakmai rendezvényeket, programokat szervezzen a 
megye gyógyszerészeinek. Ilyenek például a Patikus 
Klub vagy a Gyógyszerész Klub rendezvények, pályá-
zatok kiírása, szakmai kirándulások,múzeumlátoga-
tások. Több szervezet ápolja a megye gyógyszerészeti 
tradícióit,egy-egyévfordulókapcsánmegemlékeznek
nagy gyógyszerész elődeikről.  A megyei rendezvé-
nyeket sokszor együtt rendezik a helyi társ-szerveze-
tekkel, az MGYK-val és a MOSZ-szal.

Kértük a megyei szervezetek elnökeit arra is, hogy 

II. táblázat
Vezetőségi ülések és döntések 2009-2012. között

Év Hónap,nap Helyszín Döntéseksorszáma
2009. február 17. Budapest VD 1-10

április 21. Budapest -
2010. április 19. Budapest VD 1-6

június 16. Budapest VD 7-14
szeptember 13. Budapest VD 15-29
november 12. Budapest VD 30-39

2011. március 24. Budapest VD 1-9
június 2. Budapest -
október 21. Budapest -

2012. február 27. Budapest -
június 7. Budapest -
november 8. Budapest VD 1-2

1. ábra: A Társaság és a Magyar Kémikusok Egyesülete 
2010. október 20.-án kötött együttműködési megállapodást. 

A Társaság részéről prof. Botz Lajos elnök, az MKE 
részéről prof. Mátyus Péter elnök szignálta a megállapodást.
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gyűjtsékbe a tagságe-mail elérhetőségét agyorsabb
éshatékonyabbinformációáramláselősegítéseérdeké-
ben. Ez több megyében sikeresen megvalósult, de még 
nemmondhatóországosszintűnek.
Ebbenaciklusbanigenjóléshatékonyanműködött

Ifjúsági Bizottságunk példamutatóan aktív munka-
végzésével. Köszönet a bizottság elnökének és minden 
tagjának!

3. A Társaság taglétszáma

A taglétszám 2009-2012. közötti alakulását láthatjuk 
szervezetenkénti bontásban az V. táblázatban, az ösz-
szesítettadatotgrafikusábrázolásbana2. ábrán.

Tagdíjának befizetésével 2012. november 30.-ig
3435kollégaerősítettemegtagságát.Annakellenére,
hogy2007ótanememeltünktagdíjat,sajnálatosmó-
don a létszámévről-évrecsökken,pedigéventetöbb-
szörisfelhívjukatagságfigyelmétfizetésikötelezett-
ségükre.Egy-egyértesítésutánátmenetiemelkedésfi-
gyelhetőmeg,deazelőzőévek taglétszámánakszin-
tentartásaígyisszintelehetetlen.
A tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk honla-

punknyitó oldalánmegtalálhatók, és innen tölthetők
le a belépési nyilatkozatok is.
A Társaság a tagdíjak befizetését elsősorban nem

gazdasági szükségszerűségből ösztönzi, hanem fon-
tosnak tartja, hogy az ország gyógyszerészei érezzék 

III. táblázat
A Társaság szervezetei és a szervezetek elnökei

Szervezet Elnök Időszak
MGYT Gyógyszeripari Szervezet Bozsik Erzsébet 1
MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet* Higyisán Ilona 2
MGYT Bács-Kiskun Megyei Szervezet* Cseh Ildikó 1
MGYT Baranya Megyei Szervezet Jakabovics Katalin 1
MGYT Békés Megyei Szervezet Abonyi Etelka 1
MGYT Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet Marjai Tamás 0,5
MGYT Budapesti Szervezet Bognár András 2
MGYT Csongrád Megyei Szervezet Háznagyné Radnai Erzsébet 1
MGYT Fejér Megyei Szervezet* Schneiderné Szűcs Anita 1
MGYTGyőr-Moson-SopronMegyeiSzervezet Juranovicsné  Nagy Valéria 2
MGYT Hajdú-Bihar Megyei Szervezet* prof . Halmos Gábor 1
MGYT Heves Megyei Szervezet Fehérné Havasi Erika (képviselő)
MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Szalay Annamária 1
MGYT Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Bakalárné Benkovics Éva 1
MGYT Nógrád Megyei Szervezet Ádám György 2
MGYT Pest Megyei Szervezet* Farkasné Tompa Ildikó 2
MGYT Somogy Megyei Szervezet Markos Ágnes 2
MGYT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet Kerékné Kiss Erzsébet 2
MGYT Tolna Megyei Szervezet Rabbné Koch Erzsébet 1
MGYT Vas Megyei Szervezet Pelle Krisztina 1
MGYT Veszprém Megyei Szervezet Sasváriné Hertelendy Márta 1
MGYT Zala Megyei Szervezet Cseri Andrea 1

Jelmagyarázat: *=azönállójogiszemélyiségkéntműködőszervezetek

IV. táblázat
A Társaság szakosztályai és a szakosztályok elnökei

Szakosztály Elnök Időszak
MGYT Farmakoterápiás és Gyógyszerészi Gondozási Szakosztály prof . Soós Gyöngyvér 2
MGYT Gyógynövény Szakosztály prof . Hohmann Judit 2
MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztály Vitányiné Morvai Magdolna 1
MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztály Ferentzi Mónika 2
MGYT Gyógyszerkutatási Szakosztály prof . Falkay György 1
MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztály Antal István 1
MGYT Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosztály Takács Gézáné 1
MGYT Oktatási Szakosztály prof . Tekes Kornélia 2
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egy tudományos szervezet közösségéhez való tartozás 
és a szakmai képzés fontosságát. 

Az elmúlt négy év taglétszám-adatait vizsgálva há-
romolyanszervezetünkvan,aholazezévitagdíjbefi-
zetők száma magasabb a 2009-es értéknél, ezek a
Bács-Kiskun megyei, a Hajdú-Bihar megyei és a Kór-
házi Gyógyszerészeti Szervezet. 
2012.november8-ivezetőségiülésünkdöntéseér-

telmébenajövőéviMGYTtagdíjaktívkorútagjaink
számára5000Ftlesz,anyugdíjas,gyesenlévőkollé-

gáknak, az ifjúsági és társult tagoknak pedig 1500 Ft. 
A tiszteleti tagok, a szenátusi tagok és a külföldi ál-
lampolgárságúrendestagoktovábbraistagdíjmentes-
séget élveznek.

4. A Társaság szakmai kiadványai

AzMGYT2008-banmegválasztottelnökségemegerő-
sítette pozíciójában a Gyógyszerészet és az Acta 
Pharmaceutica Hungaricaszakfolyóiratokfőszerkesz-
tőit,felelősszerkesztőit.AGyógyszerészetSzerkesztő-
bizottságának összetétele a szakosztályi választások-
nak megfelelően alakult. A Gyógyszerészet felelős
szerkesztője,kamaraielnökkévalómegválasztásátkö-
vetőenisvállaltaeztafunkciót.Köszönjük,hogynagy
felelősségűmunkájamellettugyanolyanlelkesedéssel,
színvonallalésszakértelemmelvégzimunkáját.

A Gyógyszerészetelőfizetőinekszámarövidstagná-
lásutáncsökkent.Ezfőlegagyógyszertárakbefizeté-
seinek elmaradásával magyarázható. Ennek egyik oka 
lehetagyógyszertárakegyrenehezedőanyagihelyze-
te,amegszorítóintézkedések,apatika-bezárások.

Az Acta Pharmaceutica Hungarica évi előfizetői-
nekszámaiskiscsökkenéstmutatazelőzőévihezké-
pest. Dicséretes a kórházi szervezet alapítványának

2. ábra: A taglétszám alakulása 2009-2012. között

V. táblázat
A taglétszám alakulása szervezetenkénti bontásban 2009. - 2012. december 8. között
Szervezet 2009.évi 2010.évi 2011.évi 2012.évi

Baranya 193 216 206 183
Békés 102 106 98 90
Borsod-Abaúj-Zemplén 221 217 194 185
Budapest 711 641 617 547
Csongrád 173 180 165 147
Győr-Moson-Sopron 123 133 131 109
Heves 93 87 73 65
Jász-Nagykun-Szolnok 77 82 80 71
Komárom-Esztergom 78 78 72 61
Nógrád 50 37 35 28
Somogy 102 108 99 86
Szabolcs-Szatmár-Bereg 197 191 189 171
Tolna 89 82 75 69
Vas 109 110 103 99
Veszprém 97 100 91 72
Zala 70 70 74 66
Ipari 330 265 283 265
Ifjúsági 20 22 21 13
Társult 50 29 26 18
Nem önálló szervezet 2885 2754 2632 2345
Bács-Kiskun 140 185 185 168
Fejér 134 124 100 90
Hajdú-Bihar 208 196 210 232
Pest 278 152 170 127
Kórházi 346 349 372 362
Önálló szervezet 1106 1006 1037 979
Szenátus, külföldi magyar, tiszteleti tag 104 108 111 111
Országosan: 4095 3868 3780 3435
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felajánlása, mely évente az összes kórházi gyógyszer-
tárrészéreelőfizetiaszaklapot.
2012. november 8.-i vezetőségi ülésünk döntött

szaklapjainkelőfizetésidíjánakalakulásárólis.Figye-
lembe véve a nyomdai és postaköltségek jövő évi
emelkedését,aVezetőségakövetkezőelőfizetésidíjat
szavazta meg: 2013-ban a Gyógyszerészet előfizetési
díja:24000Ft+áfalesz,azActa Pharmaceutica Hun-
garica szaklapépedig:6000Ft+áfa.
Könyvformájábanörökítettükmegazelsőalkalom-

malátadottgyógyszerészfoglalkozás-doktoridíszokle-
velek parlamenti eseményeit Dr . pharmaciae 2009- 
címmel.AkiadványtaCPhHXIV.mindenrésztvevője
ajándékként kapta meg és ezzel a könyvvel aján-
dékoztukmegaz55.küldöttközgyűlésrésztvevőitis.

A Hírlevelet 2012. márciusig nyomtatott formában 
jelentettük meg, onnan áttértünk az elektronikus for-
mára.Azótahírlevelünketazokérhetikel,akikhonla-
punkon regisztráltak erre a szolgáltatásra. Sajnos ez-
zel a költséghatékony és gyorsabb információáramlási 
lehetőséggelcsakkevesenéltek!Kérjük,minéltöbben
regisztráljanakazelektronikushírlevélre! 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság el-
nökségének 11/2010 számú elnökségi döntése értelmé-
ben a Társaság honlapja 2010. október első napjaitól

megújítottformábanműködik.Ahonlapelérhetősége
változatlan: www.mgyt.hu

A Társaság honlapjának újdonságai:
1.RegisztrációelektronikusHírlevélre.
2.Tagdíjbefizetésselkapcsolatosinformációk.
3.Felugróablak,melybenmindigaközeljövőrendez-

3. ábra: Gyógyszerészet előfizetések alakulása  
2009-2012. között

4. ábra: Az Acta Pharmaceutica Hungarica előfizetések 
alakulása 2009-2012. között.

Egyedi látogatók száma

Látogatások száma

Oldalletöltések száma

Oldalletöltés/látogatottság

5. ábra: A honlap-látogatások száma
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vényeireés továbbképzéseirehívjuk felazérdeklő-
dőkfigyelmét,azidőbenlegközelebbitpirosszínnel
kiemelve.

4. On-line jelentkezés rendezvényeinkre és továbbkép-
zéseinkre.

5. Továbbképzéseink teszteredményének letöltési lehe-
tősége.

6. Az MGYT honlapján belül saját honlap felülettel ren-
delkezik az Ifjúsági Bizottság (www.ib.mgyt.hu) és a 
Gyógyszeripari Szervezet (www.gyisz.mgyt.hu). A 
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet saját önálló hon-
lapot üzemeltet: www.mgyt-kgysz.hu
A honlap látogatottsága stabilizálódott, a letöltések 

száma növekedni látszik. 

5. Szakmai továbbképzések 

AVezetőségjóváhagytaatovábbképzésititkár4évre
szóló továbbképzési tervezetét, melynekmegfelelően
kerülnek akkreditálásra továbbképzéseink. Tovább-
képzéseinkigenmagasszakmaiszínvonalúak,akollé-
gák keresik és szívesen vesznek részt azokon. A
gyógyszerészek 5 éves továbbképzési ciklusának vége 

sokaknál 2010 márciusára esett. Ennek is volt köszön-
hető, hogy a kollégák ebben az időszakban jelentős
számban vettek részt továbbképzéseinken.

Az érvénybe lépett jogszabályi változás miatt, az 
idei második félévi „Klasszikus gyógyszerészeti tudo-
mányok újabb eredményei” továbbképzésünket kény-
telenek voltunk átsoroltatni szabadon választható, mi-
nősített elméleti továbbképzéssé, ezért a résztvevők
létszámasajnosjelentősenlecsökkent.Atovábbképzé-
seinken résztvevők elégedettségét folyamatosanmér-
jük „Előadó értékelő lap”-pal.A résztvevők szívesen
tesznekjavaslatotazőketérdeklőtémakörökre.
A másik jelentős továbbképzésünk az „Aktuális 

gyógyszerterápiás ismeretek” továbbképzés, melyet 
ebben a ciklusban két évben tartottunk: 2010-ben és 
2011-ben. Sajnálatos, hogy az idei évre előzetesen
akkreditáltatott I. félévi, és II. félévi továbbképzésein-
ketsemtudtukmegtartani,acsekélyszámújelentkező
miatt (VI. táblázat).
Nagy népszerűségnek örvendenek viszont „A gyógy-

szertári gyakorlat aktuális kérdései” továbbképzés kereté-
ben akkreditáltatott „farmakobotanikai terepgyakorlata-
ink”,melyeketDános Béla tanár úr és László-Bencsik Ábel 

VI. táblázat 
Aktuális gyógyszerterápiás ismeretek c. továbbképzés 2009–2012. között

év Hónap,nap Helyszín Résztvevők
száma

Tesztetírók
száma

Előadók

2010. február 13. Budapest 153 147 Télessy István,  
Rádóczyné Kovács Zsuzsa

november 27. Szolnok 20 20 Télessy István
Összesen: 173 167

2011. április 2. Budapest 64 61 Prof . Soós Gyöngyvér,
Kaló Zoltán, 
Inotai András

szeptember 10. Kecskemét 54 54 Prof . Soós Gyöngyvér
Kaló Zoltán

Összesen: 118 115
Megjegyzés:2009-benés2012-ben„Aktuálisgyógyszerterápiásismeretek”c.továbbképzésnemvolt.

VII. táblázat
A farmakobotanikai terepgyakorlatok továbbképzések főbb adatai

év Hónap,nap Helyszín Résztvevők
2009. május 9. Gyadairét(Szendehely-Katalinpuszta)„Gyadaitanösvény” 53

október 3. Vértes-hegységinaturpark,akörtvényesifenyő-ésnyírfaerdőkterülete 43
2010. május 29. Magas-bakonyTájvédelmikörzet,Bakonybéléskörnyéke–Boroszlántanös-

vény
61

október 2. Mátra (Mátraszentistván és környéke) 77
2011. június 4. Corvinus Egyetem Soroksári Botanikus Kertje 44

október 1. Budai-hegység nyugati szegélyén, Telki és Nagykovácsi közötti térségben 89
2012. május 19. Keleti-Bakonyban, Várpalota környékén 90

október 6. Visegrád-Apátkútivölgybenésazottkialakítottarborétumban(BertényiMik-
lós Füvészkert)

86

Összesen 543

Gyogyszereszet-2012-12.indb   715 12/11/12   1:22 PM



716 GYÓGYSZERÉSZET 2012. december

nagylelkesedésselvezetnek.Azéventekétalkalommal–
tavasszalésősszel–megtartottfarmakobotanikaitúráink
résztvevőilétszámaévrőlévrenövekszik.Köszönhetőeza
vezetőkalapostudásának,nagylelkesedésüknekésamin-
digpontoselőkészítőmunkának(VII. táblázat). 

Célzottan a közforgalomban dolgozó kollégáink ré-
szére egy újfajta továbbképzést is indítottunk, „PRA-
XIS” elnevezéssel. Ez a továbbképzés egy kiválasztott 
betegségcsoportot jár körbe orvosi, gyógyszerészi és 
egyéb (pl. gyógytornász, dietetikus) szempontból, s az 
elméleti továbbképzés gyakorlatorientált tréningekkel 
zárul.Atréningekenlehetőségetkapnakarésztvevőka
megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására, melye-
ket aztán saját gyógyszerészi gondozási feladataik el-
végzésekor is hasznosítani tudnak. A tavalyi tovább-
képzés központi témája a mozgásszervi megbetegedé-
sekvoltak.A80résztvevőnagyonhasznosnakésismé-
telten megrendezendőnek tartotta a kezdeményezést.
Ezért az idén is meghirdettük a továbbképzést, melynek 
központ témájául a neuro pszi chiátriai megbetegedése-
ketállítottuk.Sajnosacsekélyszámújelentkezőmiatt,
a továbbképzést novemberben nem tudtuk megtartani, 
ajövőévtavaszárahalasztottuk(VIII. táblázat).

MGYTávoktatás elnevezéssel akkreditált, tovább-
képzési-pontosképzéstindítottunk2007júliusábanTa-
kácsné prof . Novák Krisztina főszerkesztőasszonyés
Hankó Zoltánfelelősszerkesztőszakmaiirányításával
a Gyógyszerészet hasábjain. A távoktatás keretében 
évente10alkalommal2dolgozatotveszünkszámítás-
ba. Aregisztrált résztvevőknekrendelkezniükkellér-
vényesGyógyszerészetelőfizetéssel,éshateljesítikaz
évesszintű75%-osminimumkövetelményt,évvégén
20 továbbképzési pontban részesülnek (IX. táblázat).

A X. táblázatban látható, hogy a beszámolási cik-
lusban 6135 kolléga vett részt összesen továbbképzése-
inken! Látható, hogy ezzel a nagy számmal sikerült az 
Alapszabályunkban megfogalmazott egyik fő célun-
kat teljesíteni:„szorgalmazni a tagok tudományos is-
mereteinek bővítését”.

Továbbképzéseink szervezésében Pannonhalminé 
Csóka Ildikó továbbképzési titkármellett, évről-évre

továbbra is nagy szerepet vállalnak a megyei elnökök 
és titkárok (mint a továbbképzések házigazdái), vala-
mint Polonyi Adrienn titkársági munkatárs, akiket lel-
kiismeretes munkájukért köszönet illeti.

6. Rendezvények, kongresszusok

A Társaság elnöksége ápolja a Társaság hagyományait 
és őrzi hősei emlékét. Ebben a szellemben rendezi
meg minden évben megemlékezését az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharcban részt vett gyógyszeré-
szekemléktáblájánálaBudaiVárban,az„AranySas”
Patikamúzeum udvarán. Az elmúlt négy évben az ün-
nepi beszédeket prof . Botz Lajos, Ferentzi Mónika, 
prof . Kata Mihály és Bozó Tamás tartották. Társasá-
gunk aktívan támogatja a Kazay Alapítványt, mely-
nek Vértesacsán rendezett éves ünnepi megemlékezé-
sén mindig képviselteti magát. 
Szakmánkigenjelentőseseményevolt2009.április

19-énaParlamentFőrendiháziDísztermébenafoglal-
kozásidoktoricímet(„dr.pharm.”)igazolóelsődíszok-
levelek ünnepélyes átadása; az összefoglaló kiadvány 
elkészítésébenTársaságunkisjelentősrésztvállalt.

A beszámolási ciklus legnagyobb létszámú rendez-
vényea2009.ősziCongressusPharmaceuticusHun-
garicusXIV.volt,mellyelTársaságunkünnepiévfor-
dulóját köszöntöttük. Mottója kapcsolódott a gyógy-
szerészszakmanagytavasziünnepéhez:„Biztonságos
gyógyszerek, hatékony gyógyszerellátás” – „A ’dr.
pharm.’ cím kötelez!” A kongresszuson a plenáris
és szekció előadásokmellett több témakörben zajlot-
taknagysikerűgyakorlatorientáltkonzultációstrénin-
gek és sok poszter prezentáció is helyet kapott. 

Hagyományainkat nemcsak megemlékezések so-
rán, hanem rendezvényeinkkel, továbbképző konfe-
renciákkal is ápoljuk. Ilyen 

 – a Gyógyszeranalitikai Szakosztály minden év ápri-
lisközepénszervezettTovábbképzőkollokviuma,

 – a Gyógyszeripari Szervezet kétévenként rendezett 
„Gyógyszer az ezredfordulón” konferenciája, me-
lyet az utóbbi két alkalommal a Gyógyszertechnoló-

VIII. táblázat
A Praxis továbbképzés és tréning (2011) legfontosabb adatai

Helyszín Időpont Résztvevőkszáma Előadók
Budapest november 25-26. 80 Bálint Géza, Bálint Péter, Bor Andrea, Botz Lajos, Doró 

Péter, Hodinka László, Kegyes Réka, Matúz Mária, 
Mészáros Lászlóné, Nékám Kristóf, Perjési Pál, Soós 
Gyöngyvér, Szathmári Miklós, Szigeti István, Szökő Éva, 
Tábi Tamás, Télessy István, Viola Réka

IX. táblázat
Az MGYTávoktatás legfontosabb adatai 2009-2012. között

2009 2010 2011 2012
Összesjelentkező 366 260 227 207
Pontigazolást kapott 192 188 164 153 (várhatóan)
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giai szakosztállyal közösen hirdetett meg igen nagy 
sikerrel, 

 – a Gyógynövény Szakosztály váltakozó konferenciá-
ja és szakmai napja, 

 – a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály rendezvénye, 
valamint 

 – a Kórházi Gyógyszerészi Szervezet ciklikus konfe-
renciája és szimpóziuma.
Az Ifjúsági Bizottság aktív részvételével törek-

szünk ifjúsági emlékversenyeink, a megyei szerveze-
tek által gondozott rozsnyay Mátyás Emlékverseny és 
a Gyógyszeripari Szervezet által finanszírozott
ClauderOttóEmlékversenymegújítására.
ElőszöraKórháziGyógyszerészetiSzervezetkap-

csolta össze pontszerző továbbképző programmal a
rozsnyay Mátyás Emlékversenyt 2009-ben, majd a 
Gyógynövény Szakosztály szervezte karöltve konfe-
renciáját a Csongrád Megyei Szervezet által megren-
dezett LXVI. Rozsnyay Mátyás Emlékversennyel.
Hajdú-Biharmegyevezetőségeazegyetemhallgatósá-
gát vonta be a rendezésbe. Emlékezetes marad a Bara-
nya megyei patikusok által támogatott, nagy energiák-
kal szervezett pécsi rozsnyay is.
AkonferenciákfőbbadataitaXI. táblázatban ösz-

szegeztük.
Nemrégkaptuka jóhírt,hogyakövetkező,2013.

évi rozsnyay Mátyás Emlékversenyt a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei szervezet rendezi.

A Társaság rendezvényeit Erdei Ottilia rendezvényi 

titkárirányításávalatitkárságidolgozókszervezték,a
nyomdaimunkákaGyógyszerészetszerkesztőségében
készültek. Mindig készséges munkájuk nélkül nem le-
hettek volna sikeresek rendezvényeink. Köszönjük 
munkájukat.

7. Kapcsolatok hazai és nemzetközi  
gyógyszerészeti szervezetekkel

Társaságunk jó kapcsolatokat ápol a hazai gyógysze-
részeti társszervezetekkel, különösen a Magyar 
Gyógyszerészi Kamarával és a Magángyógyszerészek 
Országos Szövetségével. Ezt bizonyítják a meghívá-
sok és a rendezvényeken való közös részvételek. 

A Társaság anyagilag és szakmailag is támogatta az 
„Orea-Hygiea” pro assistentiam pharmaciae Alapít-
vány által rendezett XX. és XXI. Országos Gyógy-
szertáriAsszisztensTovábbképzőElőadóiVándorser-
leg Versenyt, melyeknek zsűrielnöke mindkétszer
Botz Lajos professzor volt.
Főtitkáribeszámolómelsőfejezetébenmárszóltam

a Magyar Kémikusok Egyesületével, a Vértesacsai 
Kazay Gyógyszerészeti Alapítvánnyal és a Magyar
Gyógyszerészhallgatók Egyesületével (HUPSA) kötött 
együttműködéskeretébenvégzettmunkáról.

A Társaság igen fontosnak tartja külföldi kapcsolata-
inkápolását,elsősorbanahazánkkalközvetlenülszom-
szédos országok gyógyszerészeti társaságaival és a na-
gyobb szakmai gyógyszerészeti szervezetekkel való kap-

X. táblázat
A Társaság által 2009-2012. között szervezett továbbképzések összesítő adatai

Továbbképzéshelyszíne(Klassszikus,Aktuális,Praxis) Alkalom Résztvevőkösszesen
Békéscsaba 1 74
Budapest 12 3021
Debrecen 2 224
Eger 1 93
Kaposvár 1 39
Kecskemét 2 237
Miskolc 1 144
Nyíregyháza 3 486
Pécs 4 480
Sopron 2 235
Szeged 4 704
Székesfehérvár 1 102
Szolnok 1 20
Szombathely 2 184
Veszprém 1 92
Összesen 38 6135
Továbbképzéstípusa
Klasszikus gyógyszerészeti tudományok újabb eredményei (2009-2012) 5764
Aktuális gyógyszerterápiás ismeretek (2010-2011) 291
Praxis továbbképzés és tréning (2011) 80
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csolatépítést.Azelnökségiváltozásokról,évesrendezvé-
nyeinkről értesítettük őket. Számos rendezvényünk
nemzetközi részvétellel került megrendezésre (pl. a 
CPhHXIV.,aBEW,aGyógyszerésztörténetiKonferen-
cia, a Kórházi Gyógyszerészi Szervezet rendezvényei).

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógysze-
résztudományi Szakosztályával 2006 áprilisa óta van 
együttműködési megállapodása Társaságunknak. Év-
ről-évremeghívástkapunkrendezvényeikre,melyeken
azMGYTtöbbtisztségviselőjeisjelenvan,illetveelő-
adásokkal járulunk hozzá a tudományos programhoz. 

A Marosvásárhelyen 2010. október 13-16. között 
megrendezett XIV. Román Gyógyszerész Kongresz-
szusonazelnökség2fővelképviseltemagát.Akong-
resszusrendezője–elsőalkalommal–aMarosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógysze-
részeti Kara volt.
AzEMEOGYSZXXI.TudományosÜlésszakake-

retében, 2011. április 7.-én, Szatmárnémetiben nyúj-

totta át Vincze Zoltán professzor a Magyar Gyógysze-
résztudományiTársaságSzenátusának tagjaelismerő
oklevelet Gyéresi Árpád professzornak.

Továbbra is folytatjuk tevékenységünket a legfonto-
sabb nemzetközi gyógyszerészeti szervezetekben: a 
FIP-ben, az EUFEPS-ben, az EuroPharm Forum-ban, 
az APV-ban, a Pharm.SciFair-ben és az ISHP-ben. Az 
elnökség ahatékonynemzetközi együttműködésbiz-
tosítása érdekében az egyes nemzetközi gyógyszeré-
szeti szervezetekkel állandó kapcsolattartókat bízott
meg és eljárásrendet dolgozott ki a delegált tagok be-
számolási kötelezettségére. A Társaság képviselője a
FIP-ben Télessy István, az EUFEPS-ben korábban 
prof . Klebovich Imre volt, jelenleg prof. Szökő Éva, az 
EuroPharm Forumban prof . Soós Gyöngyvér, az APV-
ban prof . Révész Piroska, az EME-ben prof . Botz La-
jos, az ISHP-ben Ferentzi Mónika, a BBBB nemzet-
közi gyógyszerésztudományi konferencián †prof . 
Hermecz István, prof. Szökő Éva.

XI. táblázat
A Társaság által 2009-2012 között szervezett konferenciák és rendezvények

Év Hónap,nap Rendezvényneve Helyszín Létszám/
regisztráció

2009. április 23-24. IX.ClauderOttóEmlékverseny Budapest 83
május 14-16. XLIV.RozsnyayMátyásEmlékversenyésKórházi

Gyógyszerészi Szimpózium
Eger 237

november 13-15. CongressusPharmaceuticusHungaricusXIV. Budapest 1027
2010. április 8-10. XXXVI.GyógyszeranalitikaiTovábbképzőKollok-

vium
Siófok 159

május 14-16. XLV.RozsnyayMátyásEmlékverseny Pécs 139
május 21-23. XI.GyógyszerészettörténetiKonferencia Kőszeg 100
június 21-22. 2nd International Regulatory Workshop on

Bioequivalence, Bioanalysis, Dissolution and 
Biosimilarity(BEW)

Budapest 261

szeptember 17. GyógynövényElőadóülés Lajosmizse 93
október 20-22. XVI. Gyógyszertechnológiai Konferencia és VIII.

Gyógyszer az Ezredfordulón Konferencia
Siófok 275

2011. április 7-9. XXXVII. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kol-
lokvium

Tapolca 139

május 5-7. XII.Magyar Gyógynövény Konferencia és XLVI.
rozsnyay Mátyás Emlékverseny

Szeged 201

október 13-14. X.ClauderOttóEmlékverseny Budapest 131
október 14-16. Kórházi Gyógyszerészek Szimpóziuma Balatonalmádi 284

2012. április 12-14. XXXVIII. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kol-
lokvium

Debrecen 194

április 20-21. Országos Gyógyszerügyi Szervezési Konferencia Budapest 103
május 10-12. XLVII.RozsnyayMátyásEmlékverseny Debrecen 187

(89+98
hallgató)

június 8. MGYT Gyógynövény Szakosztály tudományos ülé-
se

Lajosmizse 90

szeptember 27-
29.

XVII. Országos Gyógyszertechnológiai Konferen-
ciaésIX.GyógyszerazEzredfordulónKonferencia

Siófok 246

Konferencia-résztvevőkösszesen 3949
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Szép magyar sikernek örülhetett a Társaság 2011. 
szeptember 15-én Berlinben, ahol Ferentzi Mónikát 
(Gyógyszerésztörténeti Szakosztályunk elnökét), a 
Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia – a
Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Társaság leg-
főbbtudományostestülete–tagjaiközéválasztották.
Teljesjogúszervezőkéntanyagilagistámogattuka

2010-ben Vallettaban (Máltán) és a 2012-ben Isztam-
bulban megrendezett 7 . és 8 . World Meeting on Phar-
maceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceu tical 
Techno logy rendezvényt, melyeknek nyereségéből
Társaságunk  6.447,55 €-t, illetve 7.308,29 €-t, kapott 
úgy, hogy 10.000 €-t, depositként mindkét esetben 
bent hagytunk a két év múlva esedékes következő
kongresszus megrendezésére. 

8. Szakmai állásfoglalások

Társaságunk a szaktárcától évente általában 15-20 tör-
vény- és rendelettervezetet kap véleményezésre. A vé-
leményezések határideje általában nagyon rövid, de 
felelőseink igyekeznek ennek ellenére határidőre ál-
lásfoglalástkialakítani,ezzel issegítveakormányzat
törvény-előkészítési munkáját. Köszönetünket fejez-
zük ki prof . Botz Lajosnak, Télessy Istvánnak és Ta-
kács Gézánénak,akikremindigszámíthattunkemun-
ka elvégzésében. 

9. Kitüntetések

A Társaság 2009-ben „Nyiredy Szabolcs Emlékér-
met”alapított, és adott át elsőként aNyiredycsalád-
nak, prof . Nyiredy Szabolcs búcsúztatójának 3. évfor-
dulóján, a Társaságért végzett önzetlen és áldozatos 
munkája,valamintkiemelkedőtudományosésközéle-
ti tevékenysége iránti tisztelete és nagyrabecsülése je-
léül. 

Az MGYT 2009-ben csak programjain adományo-
zott kitüntetéseket. Az elnökség 2009-ben, a CPhH 
XIV.-n15főtevékenységétismerteelemlékéremmel,
tiszteleti tagsággal, illetve az MGYT Szenátusának 
tagjaelismerőoklevéllel.Akongresszusonnyújtották
át saját kitüntetéseiket a szervezetek és a szakosztá-
lyok is. Az adományozott kitüntetéseket az alábbiak-
ban összegezzük: 

2009.
 – Kazay Endre Emlékérem: Dános Béla, prof. Erős 
István, prof . Szendrei Kálmán, 

 – Nyiredy Szabolcs Emlékérem: Nyiredy családnak, 
 – Szebellédy László Emlékérem: prof . Hódi Klára, 
prof . Sátory Éva, 

 – Nikolics Károly Emlékérem: prof . Bayer István, 
 – KüttelDezsőEmlékérem:Kokovay Katalin, 
 – Kempler Kurt Emlékérem: Láng Miklós, 
 – Societas Pharmaceutica Hungarica Jutalomérem: 

Berzsenyi Pál, Kissné Csikós Emőke, 
 – Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Tisztele-
titagjalatinnyelvűelismerőoklevél:prof . Gyéresi 
Árpád, prof . Kamal K . Midha, Klaus Meyer, prof . 
Szolcsányi János, 

 – Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szenátu-
sának tagja elismerő oklevél: Gyarmathy Miklós, 
prof . Magyar Kálmán, 

 – Ernyey József Emlékérem: prof . Bayer István, 
 – Schulek Elemér Emlékérem: prof . Klebovich Imre, 
 – Spergely Béla Emlékérem: Bárkányi Istvánné, 
Juhász Hedvig .

2010.
 – Spergely Béla Emlékérem: Bagó Györgyné, 
 – Nikolics Károly Emlékérem: prof. Erős István, 
 – KüttelDezsőEmlékérem:Jakabovics Katalin, 
 – Szebellédy László Emlékérem: prof . Szabó László 
Gyula,

 – Dávid Lajos Emlékérem: Czakó Katalin, Lakiné 
Michl Szilvia, 

 – Koritsánszky Ottó Emlékérem: prof . Soós Gyöngyvér, 
Higyisán Ilona, 

 – Schulek Elemér Emlékérem: Takácsné prof . Novák 
Krisztina, 

 – Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérem: Megyeri 
Béla, Szabó Ferenc, 

 – Ernyey József Emlékérem: Dörnyei Sándor, 
 – Societas Pharmaceutica Hungarica Jutalomérem: 
Szabó Csongor, 

 – Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tisztelet-
beli elnöke: prof. Erős István, 

 – Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szená-
tusánaktagjaelismerőoklevél:Pintye János, Póka 
Gábor, Simon Kis Gábor, Stampf György, prof . 
Stájer Géza, Tóth László.

2011.
 – Augustin Béla Emlékérem: prof . Báthori Mária, 
 – Schulek Elemér Emlékérem: Kőszeginé Szalai Hilda,
 – Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szenátu-
sánaktagjaelismerőoklevél:prof . Gyéresi Árpád,

 – Kazay Endre Emlékérem: prof . Botz Lajos. 

2012.
 – Szebellédy László Emlékérem: prof . Hohmann Judit, 
prof . Laszlovszky József, 

 – Nikolics Károly Emlékérem: prof . Magyar Kálmán, 
 – KüttelDezsőEmlékérem:Bozsik Erzsébet, 
 – Societas Pharmaceutica Hungarica Jutalomérem: 
Hajagosné Hümpfner Rózsa, Hankó Balázs, Katonáné 
Turai Erika,

 – MGYTtiszteletitagjalatinnyelvűelismerőoklevél:
Zágoni Elemér, 

 – Hintz György Emlékérem: prof . Hódi Klára, 
Greskovits Dávid, id . Regdon Géza, 
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 – Spergely Béla Emlékérem: Kenéz Mária, Seres István,
 – Augustin Béla Emlékérem: prof. Szőke Éva, 
 – Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérem: Feller Antal, 
Horváth Tamás,

 – Dávid Lajos Emlékérem: Csonka Péter, Hornyák 
Judit, Kis Szölgyémi Mónika, Olasz József,

 – Schulek Elemér Emlékérem: Ferencziné Fodor Katalin. 

10. Értékelés

A négyéves ciklus félidejében történt változás nagy 
nehézséget jelentett a Társaság életében. Az új elnök 
személyénekköszönhetően,atovábbimunkazavarta-
lanul, normál menetben folyt. A 2008-ban megválasz-
tottelnökségitagokközülaszervezésialelnök,afőtit-
kár, a továbbképzési titkár és a rendezvényi titkár a 
teljes négyéves ciklusban ellátta feladatát, és tapaszta-
latukkal biztosították a folyamatosságot.Az elnök, a
tudományos alelnök és a gazdasági titkár pedig a két 
év alatt új ötletekkel, elképzelésekkel járult hozzá az 
elnökség sikeres munkavégzéséhez. 
Az éves rendezvények kiszámítható biztonsággal

követték egymást, ezzel is tervezhetővé téve azt
a résztvevők számára.ATársaság évente 3-4 konfe-
renciátésazaktuálistavaszivagyősziemlékversenyt
szervezett saját erőből, hogyminél kisebb költséggel
ésarésztvevőkszámáraminélalacsonyabbrészvételi
díjjaltudjamegszervezniarendezvényeketéstovább-
képzéseket.
A Társaság fő célkitűzésének megvalósításaként

szakmai továbbképzéseink és rendezvényeink sikere-
sekvoltak.4évalatttovábbképzéseinken6135főtok-
tattunk, a farmakobotanikai túrákon 543-an, a távok-
tatásban 1060-an vettek részt, rendezvényeinken 3949 
főregisztrált.Ígyösszesen11687főtsikerültaTársa-
ság életébe bevonni, ezt az is jelenti, hogy minden ta-
gunk legalább egyszer eljutott az MGYT valamelyik 
programjára.

Minden korosztályt igyekeztünk bevonni a munkába. 
Az Ifjúsági Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt 
vehetazelnökségülésein,deszámítunkazidősebb,ta-
pasztaltabb kollégák véleményére is (Pantheon Bizott-
ság),szenátorainkatmeghívjukrendezvényeinkre.

Elhunyt kollégáink

Szomorú kötelességünk az elhunyt kollégáinkról való 
megemlékezés. A 2009-2012. közötti időszakban
hunyt el: Bodor Márton (1983-2009), Hegedűs Mária 
Magdolna (1939-2009), Sztojan Hanna (1989-2009), 
Endrői Pál (1922-2009), Sikos Pál (1929-2009), Fodor 
Katalin Zakar Ödönné (1935-2009), Honvéd Erzsébet 
Padlás Jánosné (1933-2009), Molnár Éva Mária 
(1958-2009), Földesi Zoltán (1923-2009), Kiss Ferenc 
(1927-2009), Rákos Gyula (1935-2009), prof . Tétényi 

Péter (1924-2009), prof . Minker Emil (1929-2009),  
Pogány János (1935-2009), Sávoly Ferenczy Adrienne 
(1913-2009), Kárpáti Pálné (1943-2009), Dávid M .  
Ferenc (1925-2009), Győrbíró Árpád (1934-2009), 
Morva László (1930-2009),  Grozdits Márta Bartal 
Zoltánné (1932-2009), Laborczy Judit Bezdán Lajosné 
(1934-2009), Perjés Zsuzsa (1937-2009), Écsy Zoltán 
(1929-2010), Leben Gabriella (1951-2010), Orgovány 
Zoltán (1932-2010), Tóth Barnáné Niszner Erzsébet 
(1934-2010), Király Dezső (1931–2010), Ács Gábor 
(1935–2010), Szentmiklósi Péter (1926 – 2010), Eck 
Margit Czirok Gyuláné (1947−2010), Blázy Árpád 
(1936-2010), Horváth Tibor (1943-2010), Marczal 
Gabriella (1927-2010), Horváth Dénes (1913-2010), 
Halasi András (1942-2010), Felföldy Sándor (1929-
2010), Beke Zoltán (1935-2011), Steiber Ilona (1922-
2011), Pokó Zoltánné (1936-2011), Matejka Ede (1920-
2011), Tisza Ilona (1938-2011), Sárkányné dr . Csáki 
Katalin (1951-2011), Czipczer Ottó (1931-2011), Sallai 
János (1939-2011), Porkoláb Györgyné Péterfi Mária 
(1933-2011), Winklerné Molnár Mária (1959-2011), 
Milch György (1928-2011), prof . Szabó László (1931–
2011), prof . Hermecz István (1944–2011), Mécs Imre 
(1931-2011), Fischer (Faluhelyi) János Gusztáv 
(†2011), Nikolics Károlyné Hartai Mária (1917–2011), 
prof . Szekeres László (1921-2012), Lang Jánosné Stei-
ner Zsuzsanna (1927-2012), Körmöczi Magdolna 
(1943-2012), Szeghy Sándorné Kovács Éva Magdolna 
(†2012), Kopasz Lajos András (1928-2012), Stempel 
Edit Simonffy Istvánné (1928-2012), Sallainé Rostás 
Bea (†2012), Barcsay István (1924-2012), prof . Orbál 
Ferenc sen . (1916-2012), Grabarits István (1945-2012), 
Végh György (1936-2012), Szokoly Emese (1941-2012).

***

A négyéves beszámolási ciklus lezárásakor szeretnék 
köszönetet mondani mindenkinek, aki munkájával 
hozzájárult a Magyar Gyógyszerésztudományi Társa-
ság céljainakmegvalósításához.Köszönöm az elnök-
ség tagjainak, a Titkárság munkatársainak, a szerveze-
tekésszakosztályokvezetőinek,aSzerkesztőségésa
Pretax Kft. minden munkatársának, valamint a Társa-
ság minden tevékenyen működő tagjának a végzett
munkáját.

Az újonnan megválasztandó elnökségnek és Felü-
gyelőBizottságnaksikereséseredményesmunkátkí-
vánok! Öregbítsék az immáron 88 éves tudományos
társaságunk hírnevét, és tegyenek meg mindent az
Alapszabálybanlefektetettcélokteljesítéseérdekében!

M á r k u s ,  S . :  The activity of the Hungarian Society for 
Pharmaceutical Sciences between 2008 and 2012. The 
secretary-general’s report for the 56th General Assembly 
of Delegates.
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AFelügyelőBizottságbeszámolójaa2009–2012.közöttiválasztásiidőszakról

AGT(2006.éviIV.tv)aFelügyelőBizottságrólazt
mondja ki, hogy feladata a tulajdonosi és közérdekvé-
delmiellenőrzés(non-profitszervezeteknél,nyilván-
valóan, a közérdekvédelmen van a hangsúly). Beszá-
mo lónkat az idézett passzus és Társaság sajátosságai-
nakfigyelembevételévelállítottukössze.
A2009-2012 időszak, amirőlmostbeszámolunk,

ugyanúgy4éves időszakvolt,mint amegelőzővá-
lasztási ciklusok, mégis, most hosszabbnak éreztük. 
Hosszabbnak véltük, mert nehéz időszakot éltünk
meg, miközben a világ is felgyorsult mellettünk, ve-
lünk. Mindazonáltal fontosnak tartottuk, hogy ne té-
vesszünk célt, mindenkor tisztán lássuk feladatainkat, 
kötelességünket.

Az Alapszabály szerint a Magyar Gyógysze rész-
tudományi Társaság célja:
−	elősegíteniagyógyszerészet,ezenbelülkülönösena

tudomány, az oktatás, a továbbképzés és az egész-
ségügyi ellátás szakmai feltételrendszerének fejlesz-
tését,

−	hozzájárulni a gyógyszerészeti tudományok, a gya-
korlat és a képzés összhangjának fejlesztéséhez és 
együttműködni a szakma tudománypolitikai céljai-
nakmegvalósításában,

−	közreműködni a gyógyszerészet szakmai és etikai
érdekvédelmében, előmozdítani a gyógyszerészek
társadalmi megbecsülését,
A Társaság feladata:

−	támogatni a gyógyszerészeti tudományos kutatásokat,
−	támogatni és tevőlegesen résztvenni a tudományos

eredmények terjesztésében, szakmai eredmények 
megismertetésében,

−	elősegíteni a gyógyszerészeti kutatási eredmények
gyakorlati felhasználását,

−	képviselni a gyógyszerészet ügyét a Magyar Tudo-
mányos Akadémián belül és külkapcsolatokban.
A Felügyelő Bizottság első megállapítása: a Társa-

ságműködésemegfeleltajogszabályokésasajátsza-
bályozatok által előírtaknak: az Alapszabálynak, a
Szervezeti ésMűködési Szabályzatnak – ami jelen
ciklusban felújításra is került, a Rendezvény-
szervezési Irányelveknek–amiszinténfelújításra is
került, jogszabályok közti vagy rövidtávú ügyekben 
pedigelnökiutasításoknak.
Atagságszakmaiésközérdekűinformációvaltör-

ténőellátásaegyfelőlpapíralapúkiadványok:folyó-
iratokéshírlevelekáltaltörténik,másfelőlaTársaság
saját honlapján keresztül. A honlap fenntartására és 
korszerűsítéséresokatinvesztáltakazelmúltválasztá-
siidőszakelnökségei,aminekeredményenemcsakaz
újhonlap-dizájn,korszerűbbtájékoztatásvalaminta
gyors ügyintézés, de – hosszútávon – számottevő
megtakarításis.

Második megállapítás: Az MGYT eleget tesz az 

Alapszabálybanrögzítettcélkitűzéseinekésfeladatai-
nak. Több szintéren szolgálja a gyógyszerészeti tudo-
mányokat,aszakmafejlődésétéstámogatjaagyógy-
szerész társadalom szakmapolitikai érdekeit is.
Az Alapszabály szerint – és ténylegesen is – a

Társaságlegfőbbszerveaküldöttközgyűlés,legfőbb
stratégiaifórumaatanácskozótestület.Operatívszer-
vei:avezetőség,azelnökség.
ATársaságszervezetétazoperatívszervek,aszak-

osztályok, bizottságok, megyei szervezetek és a tagság 
alkotják.
ATársaságcélkitűzéseinekmegvalósításábanazel-

nökségvezetőszerepettöltbeüléseinhozottdöntései
által, valamint a szakosztályok tevékenységének ösz-
szehangolásával.Acélokmegvalósulásátkülönböző
bizottságok támogatják.
Atovábbképzésekkülönbözőfórumai–akonferen-

ciák,klasszikusésspeciálistanfolyamok–megfelelő
lehetőségetkínálnakatagságnakatevékenységükhöz,
képzésükhöz szükséges szakmai ismeretek és kreditek 
megszerzéséhez. A szervezetek és vezető szervek
munkáinak bonyolításában, összehangolásában a
Titkárság–mintadminisztratívésoperatívegység–
fontos szerepet játszik. 

Pénzeszközök felhasználása, értékelése

A pénzeszközök felhasználásának évenkénti tervezé-
se,elszámolásamegfelelővoltazelmúltidőszakban.
Megállapítható,hogyakiadásokdöntő többségeaz
alapszabályiéstársaságicélokmegvalósításábóleredt.
Agazdaságititkároktudatostervezőésellenőrző

tevékenysége hozzájárult az anyagi egyensúly megtar-
tásához. A költségek növekedését tudatos költségcsök-
kentőpolitikával igyekeztekellensúlyozniazelmúlt
években.Acsökkenőbevételekmellett,kiadáscsök-
kentésselsikerültbiztosítaniapénzügyistabilitástés
pozitívegyenleggelzártmindenévesmérleg.
Kedvező volt a Társaság számára az is, hogy az

adójogszabályokváltozásaanonprofit szervezeteket
nemérintetteszámottevően.ATársaságáltalalkalma-
zottkönyvelőirodaszakszerűenintéziakönyvelése-
ket, mérlegeinket, számviteli politikánkat. Kertész úr 
személye igazi garanciát jelent.
Apénzeszközökkezelésébenjogszerűtlenségetnem

tapasztaltunk.
A továbbiakban megállapítjuk,hogyazidőköziésso-

ros tisztújításokelőkészítése,lebonyolításamegfelelővolt.
Végül az FB tevékenységéről:aFelügyelőBizottság

acikluselejénsajáttervalapjánkezdtemegműködé-
sét. Ennek során véleményeztük a titkárság munkáját, 
ahonlapfelújításánakterveitésazelsőkétévben–az
elnökségiülésekenvalóképviseletünkkel–elsőkéz-
bőlkövethettükaTársaságügyeit.

Gyógy sze ré szet 56. 721-722. 2012.
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A Társaság elnöke és következményeként, az elnök-
ségidőközilemondásapáratlanterheléstróttabizott-
ságunkra. 

Az új elnökség a 28/2001. ED-ben felkérte bizottsá-
gunkat az önálló jogi személyként működő szakmai
szervezetekmindenrekiterjedő(szakmaiéspénzügyi-
gazdasági) vizsgálatára.Ebből aHajdu-BiharMegyei
Szervezet felülvizsgálatát végeztükel, amiről átadtuk
írásosjelentésünketatitkárságnak.(Errőlmegkellje-
gyeznünk,hogypéldaértékűegyüttműködésttapasztal-
tunk a Hajdu-Bihar megyei szervezet és a tagság között).
Összefoglalva, sok teendő volt az elmúlt idő-

szakban,akonkrétfeladatokatavezetőszervekma-
guk fogalmazták meg a célok elérése érdekében. A 
megvalósulás szinte kitapintható, de maradtak még 
feladatokakövetkezőciklusra,meghosszabbtávrais.
Avezetőtisztségviselőkhiteéselkötelezettségemin-
den körülmények közt fontos, hasonlóképpen a fejlett 
kommunikációskészség–minteszköz–akapcsola-
tokban. A nagy célok mellett legyenek közel a tagság-
hoz,atagságpedigaktívabbrészvételévelnyújtsontá-
mogatástésmegerősítéstaTársaságnak.

Blazics Gyula
elnök

BeszámolóaMagyarGyógyszerésztudományiTársaság 
gazdálkodásitevékenységérőléspénzügyihelyzetéről

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság az elmúlt 
négyévesbeszámolásiidőszakbanisfolytattaeredmé-
nyes gazdálkodási tevékenységét. Társasá gunk nak 
hosszúidejefőgazdálkodásicélkitűzése,hogyafolya-
matosan változó külső feltételek mellett a tárgyévi
gazdákodástpozitívnullszaldóvalzárvamegőrizzea
Társaságvagyonát.Ezacélkitűzésaztjelenti,hogya
tagság és a magyar gyógyszerész tudomány érdekében 
a Társaság teljes bevételét minél hasznosabban a tárgy-
évi rendezvényekre, továbbképzésekre és jól kiválasz-
tott kongresszusi részvételi támogatásokra fordítja.
Mindezekmellettameglévőpénzügyiésvagyontarta-
lékokatismegkellőrizni.EzencélkitűzéstaTársaság
2009-2012 évek közötti gazdálkodása maradéktalanul 
megvalósította. A 2010. évi közbenső elnökválasztó
küldöttközgyűlésagazdálkodásitevékenységetkülön
ismegvizsgálta, akkor a FelügyelőBizottság és egy
megbízott könyvvizsgáló megállapította, hogy a
Társaságajogszabályokkereteinekmegfelelően,sza-
bályosanműködik.Mindezazidőközielnökválasztást
követőidőszakraismaradéktalanulmegállapítható.Az
elmúlt négyéves időszak Társaságunk számára
folyamatosanromlókülsőkörülményeketjelentett:
−	A világgazdasági válság és ennek nyomán a magyar-
országielhúzódórecesszióáltalábanisnegatívanha-
tottaTársaságunkatvégsősoroneltartóintézmények
és gazdálkodó szervezetek  részére.

−	Báranon-profitszervezetekadózásifeltételeijelentő-
sennemváltoztak,néhányáltalános szigorítás (ÁFA
emelés, juttatások adóterhének emelése) kis mérték-
bennegatívanhatottakaTársaságköltségszintjére.

−	Gazdálkodási feltételeinkre a legnagyobb negatív
hatástazállamipénzügyiforrások,ígyagyógyszer-
kasszaésaköltségvetésbőlgazdálkodóintézmények
forrásainakszűkülésejelentette.
ATársaságabeszámolásiidőszaklegelején,2009.

január 1.-jén, 84357 eFt forrással rendelkezett. A 
vagyon az év folyamán 434 eFt-tal csökkent, mert a 

CPhHXIV.kongresszus5559eFtveszteséggelzárult.
Az éves mérlegek összesített adatai alapján a 2009.
december 31.-iki a vagyon 83 923 eFt, 2010-ben 86280 
eFt, 2011-ben pedig 86187 eFt volt. A 2012. évre 
vonatkozó előzetes adatok alapján jó pontossággal
megmondható,hogyezazévpozitívszaldóvalzárul,a
várható eredmény 2000-3000 eFt lesz (szeptember 
30.-án az egyenleg 24927 eFt volt).
2010-2011 években mind az alaptevékenységből,

mind a vállalkozói tevékenységből számottevő ered-
ményt realizáltunk, így a saját tőke állománya78298
eFt-ra növekedett, ami a 2009. évi bázist 11,1%-kal
haladta meg. A rendelkezésre álló pénzeszközök is 
folyamatosan növekedtek, 51472 eFt-ról 61390 eFt-ra. 
Ezen pénztartalék nem nagyon magas hozamú, konzer-
vatív, de teljes biztonságú lekötött bankbetétként áll
rendelkezésre. 2012. november 13-án a saját pénzeszkö-
zök nagysága 67807 eFt volt. Meg kell jegyezni, hogy 
ennek az összegnek közel felét a Társaság decentralizált 
szervezeteinek és a szakosztályainak a pénze jelenti. 
A Társaság eredményes, biztonságos működése

következetesen takarékos gazdálkodás mellett volt 
biztosítható, különösen áll ez amegállapítás a 2011-
2012évekre.Errőlazútrólletérninemszabad!
A Társaság közvetlen irányítása alá nem tartozó

MagyarGyógyszerésztudományiAlapítványonkeresz-
tülTársaságunkkülönbözőrendezvényei,konferenci-
áikaptaktámogatást.Azalapítványkevéstőkéveljött
létre,így2009-ben400eFt,2011-ben500eFttámo-
gatást kellett nyújtanunk számára.
Ebben a beszámolási időszakban is a Társaság

könyvelését, adózási szolgáltatását a Pre-Tax Kft. 
végezteatőlemegszokottmagasszínvonalon.Kertész 
Istvánügyvezetőigazgatótólkapottrészletestájékoz-
tatások és igényes elemzések nagyban segítették a
Társaság sikeres gazdálkodását.

Berzsenyi Pál
gazdasági titkár
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A SZAkOSZTÁLYOk BESZÁMOLÓI 

AFarmakoterápiásésGyógyszerésziGondozásiSzakosztálybeszámolója

A szakosztály elnöke prof . Soós Gyöngyvér, alelnöke 
Bánkuti Péter, titkára Doró Péter, vezetőségi tagjai
Bácskay Ildikó, Fittler András, Hankó Balázs, 
Horváth Aliz .
Másszakosztályokhozhasonlóanavezetéselsősor-

ban a képzőhelyek illetékes oktatóira támaszkodhat,
deavezetőségbenjelenlévőközforgalomban,illetőleg
iparbandolgozótagaktivitásaiskiemelkedő.Akép-
zőhelyekgyakorlatiterápiásoktatóilétszámaaklasz-
szikusegyetemidisciplinákhozviszonyítva igenala-
csony,ezértazegyfőreesőmunkaarányamagas.A
gyakorlati gyógyszerellátásban dolgozók aktivizálása 
nagyon nehéz, ezért a szakosztály önálló rendezvé-
nyek szervezésétnem tekinthetimegvalósítandócél-
nak, inkább a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai 
Bizottságban való aktív részvétel révén, az annak
keretébenzajlótovábbképzősorozatokkeretébentart-
ja kapcsolatát célcsoportjával, a táránál dolgozó, gon-
dozási munkát fontosnak tartó kollegákkal. 

A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságba 
az MGYT a szakosztály elnökét és alelnökét (prof . 
Soós Gyöngyvért és Bánkuti Pétert) delegálta, a 
GyógyszerésziGondozásSzakmaiBizottságfelügyelő
bizottságában pedig Horváth Aliz képviseli az 
MGYT-t. További aktív, a továbbképző tréningeken
rendszeresen közreműködők, előadók illetőleg gya-
korlati oktatásokat vezető szakosztályi tagok:Benkő 
Ria, Doró Péter, Hankó Balázs, Hantos Mónika, 
Matuz Mária, Pál Nimród.Ahelyszínekbiztosításá-
ban, a foglalkozások körülményeinek megteremtésé-
bensegítőinkFittler András (Pécs) és Horváth László 
(Debrecen) voltak.

Események a szakosztály életében: 
−	CPhH XIV.: egy önálló és egy KGYSZ-tel közös

szekcióülés, továbbá két tréning: asztma gondozás és 
gyógyszertárban végezhető laboratóriumi vizsgála-
tok(„point of care”módszerek).

−	A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága ke-
retében tartott tréningek:
o 2008.: Metabolikus szindróma gondozás: 5 alka-
lomösszesenkb.600résztvevő,

o 2009.: Metabolikus szindróma gondozás: 2 alka-
lomösszesenkb.200résztvevő,Seborrhoeasbőr-
problémákgondozása:120résztvevő,

o 2010.: Metabolikus szindróma gondozás: 2 alka-
lom,összesen160résztvevő,Seborrhoeasbőrprob-
lémák gondozása: 2 alkalom, összesen 250 résztve-
vő,Krónikuslégútibetegségekgondozása:4alka-
lom,összesenkb.200résztvevő,

o 2011.: Metabolikus szindróma gondozás: 2 alka-

lom,összesen80résztvevő,Bőrgyógyászatiprob-
lémák gondozása: 2 alkalom, összesen 160 részt-
vevő,

o 2012.: Metabolikus szindróma gondozás: 2 alka-
lom,összesen60résztvevő,Bőrgyógyászatiprob-
lémákgondozása:1alkalom,50résztvevő.

2011-ben az MGYT elnöksége által kezdeményezett 
és szervezett Praxis konferencia (Mozgásszervi beteg-
ségek)keretébenatréninganyagánakösszeállításában
és a foglalkozás vezetésében szakosztályunk meghatá-
rozó szerepet vállalt. A 2012-re tervezett Mentális 
betegségben szenvedők gyógyszerészi gondozása prog-
ram összeállításában újra aktív szerepet vállaltunk.
A rendezvény reményeink szerint a tavasz folyamán 
megtartásra kerülhet.
AGyógyszerészetben2012-bena„A hónap problé-

mája”címenhavirendszerességgeltovábbképzőköz-
leményt publikáltunk. Ezek témái, szerzői rendre a
következőkvoltak:
−	Január: Benignus prostata hyperplasia – Horváth 

Aliz,
−	Február:Pollenérzékenység,AR(allergiásrhinitis)–

Doró Péter és Hankó Balázs,
−	Március: Szemészeti problémák: conjunctivitis, szá-
razszemszindróma–Horváth Aliz,

−	Április:Sürgősségifogamzásgátlás–Fittler András,
−	Május: Utazás, hasmenés – Bánkuti Péter és prof . 

Soós Gyöngyvér,
−	Június: Bőrápolás / fényvédelem – prof . Soós 

Gyöngyvér,
−	Július:Akutmozgásszervipanaszok–Fittler András,
−	Augusztus:Hüvelyifertőzések–prof . Soós Gyöngyvér,
−	Szeptember:Vakcinácó;akötelezőntúl–Benkő Ria,
−	Október:Láz,köhögés–Bácskay Ildikó,
−	November:Szájüregiésfogászatiproblémák–Bán-

kuti Péter és prof . Soós Gyöngyvér,
−	December:Fájdalomcsillapítás–Viola Réka .
EzekkelatovábbképzőírásokkalazMGYTkoráb-

ban megfogalmazott gondozási stratégiáját, a táránál 
dolgozóköngyógyszerelés-irányításitevekénységének
támogatásátkívántukszolgálni.
A„Hírlevél”nyomtatottváltozataiban2010-benés

2011-bengondoztuka„Gyógyszerbiztonság”rovatot.
Meggyőződésünk,hogyaz ilyen irányúrövid,figye-
lemfelhívó híreknek aTársaságvalamelyik publikus
oldalánjövőbenhelyetkelltalálni,különöstekintettel
a közelmúltban megjelent farmakovigilancia szabályo-
zásra. 

Prof . Soós Gyöngyvér 
szakosztályelnök

Gyógy sze ré szet 56. 723-749. 2012.
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AGyógynövénySzakosztálybeszámolója

Az MGYT Gyógynövény Szakosztályának tevékeny-
ségeelsősorbanarrairányult,hogyagyógynövények
kutatása terén született új eredmények megismerteté-
sével,rendezvényekszervezésévelelőmozdítsaatudo-
mányterület fejlődését, előadóülések szervezésével,
szakmai írások megjelentetésével hozzájáruljon a
gyógyszerészek továbbképzéséhez, szakmai ismerete-
ikgyarapításához.A szakosztály törekedett továbbá
arra, hogy tudományos programok szervezésével a 
gyógynövényekkel foglalkozó kutatókat, gyógynövé-
nyekirántérdeklődőkollégákatösszefogja,agyógy-
növény alapú termékek gyártói, forgalmazói számára 
szakmai hátteret biztosítson, valamint képviselje a
gyógynövény alapú termékek piacán a szakmai szem-
pontok érvényre jutását. Tevékenysége során a magyar 
gyógyszerészet hagyományainak ápolását mindenkor 
fontos szempontnak tartotta.
A Gyógynövény Szakosztály fő programja 2009.

évben a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIV . 
rendezvényen a farmakognózia terület képviselete 
volt. A kongresszus keretében a szakosztály két szek-
ciót szervezett, törekedve arra, hogy a hazai gyógynö-
vénykutatásról átfogó képet adjon, érintve a farma-
kognózia legfontosabb területeit – fitokémia, fito-
terápia,fitoanalitika–egybenbemutatvaajelentősebb
hazaikutatóhelyekmunkásságát.Előadásokhangzot-
takela„Gyógynövénykutatás és alkalmazás a mérleg 
két oldalán”címűönállószakosztályiszekcióbanésa
„Gyógynövények és természetes anyagok napjaink 
gyógyszerkutatásában” című, a Gyógyszerkutatási
Szakosztállyal közösen szervezett szekcióban. Ezen 
kívülposzterprezentációkmutattákbeahazaigyógy-
növénykutatáslegfrissebberedményeit,valamintelső
alkalommalkerültsoregyinteraktívtréningre,amely-
nekcíme„A menopauza fitoterápiájának gyakorlata”
volt.AszakosztálymeghívottvendégevoltaCPhH-n
prof . Rudolf Bauer, a gráci egyetem professzora. A 
kongresszuson a gyógynövény szakterület két kiemel-
kedő egyénisége, Dános Béla tanár úr és prof . 
Szendrei Kálmán vehette át a Társaság legmagasabb 
rangú elismerését, a Kazay Endre Emlékérmet.

A szakosztály 2010. évi programjában két önálló 
rendezvény szerepelt. 2010. május 7-én került sor prof . 
Csedő Károly, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem emeritus professzora köszöntésére 
80.születésnapjaalkalmábólegytudományoselőadó-
ülés keretében. Az MTA Szegedi Akadémiai Bizott-
sága Székházában Szegeden szervezett ünnepi esemé-
nyen a magyarországi kollégák és pályatársak köszön-
töttékCsedőKárolyt,Erdélyméltánelismert,kiváló
természettudósát. A rendezvény az MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága támoga-
tásával került megrendezésre. A kapcsolódó tudomá-
nyos programban az ünnepelt tiszteletére 8 előadás

hangzott el, valamennyi kapcsolódott az orvos-botani-
kaihagyományokatkutató,gyógynövénykert-alapító,
farmakognoszta-fitokémikus Csedő Károly munkás-
ságához.

2010. szeptember 17-én szervezte a szakosztály a 
következő, szintén egynapos előadóülését „Lehető
ségek és korlátok a hazai flóra gyógynövényeinek 
kutatásában” címmel Lajosmizsén a Gerébi Kúria
Hotelben.Azülésenközel100résztvevővoltjelen,a
programban17tudományoselőadásszerepelt.Aren-
dezvény központi témája az volt, hogy milyen mérték-
benhasználjukkiahazaiflóraadottságait,milyenfel-
adataink vannak a hazai növények jobb megismerése 
és hasznosítása érdekében. 2010-et az ENSZ a
biodiverzitásévéneknyilvánította,ehheztematikusan
kapcsolódva előadások hangzottak el a hazai flóra
gazdagságáról, specifikumairól, a klímaváltozás és
globalizációokoztaflóraváltozásokról, ahazainövé-
nyekkémiaivizsgáltságánakéshasznosításilehetősé-
geinekkérdéseiről.Szóvolt anövényibiodiverzitás-
feltárás világprogram hazai kutatásokra gyakorolt 
hatásáról, kiemelten a gyógynövények vonatkozásá-
ban, valamint az átgondolatlan tájhasználat-változások 
következményeiről,özönnövényekmegjelenéséről.Az
élénk érdeklődést kiváltó biológus-ökológus előadá-
sok után megvitatásra kerültek a gyógynövény-hasz-
nosításésminősítés,minőségegyeskérdéseiis.Aren-
dezvényen köszöntötte a szakosztály Szabó László Gy . 
professzort, a pécsi Farmakognóziai Intézet munkatár-
sát abból az alkalomból, hogy munkássága elismerésé-
ül részére az MGYT elnöksége Szebellédy László 
Emlékérmet adományozott. 

A Gyógynövény Szakosztály és a Társaság Csong-
rád Megyei Szervezete 2011. május 5-7.-én közösen 
rendezteaXII.MagyarGyógynövényKonferenciátés
aXLXI.RozsnyayMátyásEmlékversenytSzegeden
aNovotelHotelben.Ezalkalommalelőszörkerültsor
a két nagy hagyományokkal rendelkező rendezvény
közös szervezésére. A konferenciának mintegy 200 
résztvevőjevoltagyógyszerészetkülönbözőágazatait,
a gyógynövénykutatás és gyógynövény-alkalmazás 
területeit képviselve. A gazdag programban a 
Rozsnyayversenyelőadásokmellettposzterszekcióés
az MGYT Ifjúsági Bizottsága által szervezett Fiatalok 
Fóruma szerepelt, valamint gyógynövény témájú 
tudományos előadások hangzottak el az etnofarma-
kológia,fitokémia,fitoterápiaterületéről,ésmegvita-
tásra kerültek a jogi szabályozás kérdései is. A konfe-
renciamérlege számokban kifejezve: 4 plenáris elő-
adás, 22 rövid tudományos előadás, 28 poszter, 29
Rozsnyay versenyelőadás. A konferencia keretében
prof . Máthé Imre akadémikus, a hazai gyógynövény-
kutatás egyik legjelesebb botanikusa emlékének tisz-
telegtünk, születésének centenáriumán. A rendezvény 
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külföldimeghívottelőadójaFang-Rong Chang, a taj-
vani Kaohsiung Egyetem professzora volt. A konfe-
rencián vehette át prof . Báthori Mária a szakosztály 
legrangosabb elismerését, az Augusztin Béla Emlék-
érmet a „Gyógynövényügy szolgálatáért” kifejtett
munkássága elismeréséül. A Gyógynövény Szakosz-
tály5fiatalkutatórészvételéttámogattaakonferenci-
án, valamennyien tudományos prezentációt mutattak 
be. A résztvevők fakultatív programként a Szegedi
Tudományegyetem Füvészkertjébe látogattak.

2012-ben a szakosztály ismét egy egynapos rendez-
vényt szervezett a lajosmizsei Geréby Kúriában június 
8-án.A„Minőségi gyógynövény, minőségi termékek – 
fókuszban a gyógynövény-analitika” című tudomá-
nyoselőadóüléscéljaafitoanalitikahazaihelyzetének
bemutatása, a tudományos eredmények és azok gya-
korlatihasznosításának,aminőség-ellenőrzés,aható-
sági gyakorlat aktuális kérdéseinek megvitatása volt. 
Atudományosülésnekközel100 résztvevőjevolt.A
gyógynövény konferenciák hagyományának megfele-
lőenaz1977-benalapítottAugusztinBélaEmlékérem
ünnepélyes átadására ezúttal is sor került, az elisme-
rést prof. Szőke Éva vehette át. A tudományos prog-
ramban új analitikai technológiák, érdekes hatóanyag-
csoportok (pl. algametabolitok), kevéssé ismert 
gyógynövények kémiájának és farmakológiájának 
be mutatása szerepelt, valamint a gyógytermékek 
átminősítésénekproblémáival is több előadás foglal-
kozott.Élénkérdeklődéstváltottakkiagyógynövény
alapútermékekkel,étrend-kiegészítőkkelkapcsolatos
visszaélések, termékhamisítások. A hozzászólások
rámutattak a változtatásra megérett jogszabályi kör-
nyezet anomáliáira. 

A beszámolási periódusban a Gyógynövény 
Szakosztály támogatta az MGYT által szervezett köz-
ponti rendezvényeket, így előadók felkészítésével és
zsűritagokdelegálásávala2009,2010és2012májusá-
ban megrendezett rozsnyay Mátyás Emlékversenyhez 
és a 2009-ben és 2011-ben rendezett Clauder Ottó 
Emlékversenyhez járult hozzá. A Klasszikus gyógy-
szerészeti tudományok újabb eredményei c. tovább-
képző program keretében prof . Kéry Ágnes, prof . 
Hohmann Judit, Kőszegi Tamás, Csupor Dezső, Vasas 
Gábor, prof . Deli Józsefelőadásaivoltakhallhatóak.
Az MGYT szaklapjaiban, a Gyógyszerészet és az Acta 
Pharmaceutica Hungarica c. folyóiratokban a szakosz-
tálytagjairendszeresenjelentetnekmegírásokat,refe-
rátumokat továbbképző jelleggel illetve tudományos
publikációként, valamint beszámolókat a gyógynö-
vény terület eseményeiről.Mind a továbbképző elő-
adások,mindatovábbképzőközleményekelsősorban
a gyógyszertárban dolgozó kollégák számára igyekez-

tekkorszerű,naprakészismereteketnyújtaniagyógy-
növénykészítményekről,aterápiábaújonnanbekerült
gyógynövényekről,akorszerű,bizonyítékokonalapu-
lófitoterápiaújkutatásieredményeiről.

Minden évben két-két alkalommal megszervezésére 
kerültek az immár hagyományos farmakobotanikai 
terepgyakorlatok. Dános Béla és László-Bencsik Ábel 
vezetésével 2009 októberében a Vértes hegységi 
Naturparkba, illetve 2009 májusában a Gyadai rétre, 
2010 tavaszán a Bakony hegységbe, 2010 októberében 
a Mátrába, 2011-ben a Corvinus Egyetem Soroksári 
Botanikus kertjébe és a Budai hegységbe, 2012-ben 
pedig a Keleti-Bakonyba és a Visegrád – Apátkúti
völgybe szerveztek botanikai tanulmányutat. A túrák 
nagynépszerűségnekörvendenek,agyógyszerészkol-
légák mindig örömmel vesznek részt a maradandó 
élményt és a gyógynövényekről érdekes ismereteket
nyújtó kirándulásokon. 

A szakosztályi munka részét képezte szakmai állás-
foglalásokkészítéseszabályozásikérdésekben,támo-
gatva ezzel a gyógyszerészeti, egészségügyi érdekek 
megvalósulását a gyógynövény termékek terén rend-
kívülsokváltozásthozóidőszakban.

A szakosztályi munka értékelései és egyeztetései 
avezetőségiülésekentörténtek.Aszakosztályvezető-
sége évente egy alkalommal ülésezett Budapesten 
(2009. január 28.; 2010. január 26.; 2011. január 28. és 
2012.február27.),aholkialakítottaaktuálisprogram-
játésmegtárgyaltaagyógynövényszakterületidősze-
rűkérdéseit.AGyógynövénySzakosztályszoroskap-
csolattartásra törekedett a határon túli magyar gyógy-
szerészetképviselőivel,rendezvényeirevendégelőadó-
kathívottmegErdélybőlésSzlovákiából.Aszakosz-
tály a két év során biztos pénzügyi gazdálkodást 
folytatott, az önálló rendezvények szervezése minden 
esetbenpozitívmérleggelzárult.
A 2009-2012. közötti időszak szomorú eseménye

volt, hogy elhunyt a gyógynövény szakterület néhány 
kiemelkedőegyénisége:prof . Tétényi Péter a Gyógy-
növény Kutató Intézet egykori igazgatója, prof . 
Zsadon Béla, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Technológiai Tanszékének munkatársa, prof . 
Gyurján István, az ELTE Növényszervezettani 
Tanszékének egykori vezetője,Marczal Gabriella, a 
Semmelweis Egyetem Farmakognózia Intézetének 
adjunktusa, és a természetes vegyületek kémiájának 
kiváló tudósa prof . Szabó László (Semmelweis 
Egyetem, Szerves Vegytani Intézet). A Gyógynövény 
Szakosztály is gyászolja Grabarits Istvánt, a gyógy-
szerészettörténet elkötelezett kutatóját.

Prof . Hohmann Judit
szakosztályelnök
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AGyógyszeranalitikaiSzakosztálybeszámolója

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógy-
szeranalitikai Szakosztálya 2009. január 14-én, az 
Országos Gyógyszerészeti Intézetben megtartott tiszt-
újítóközgyűlésénválasztottamegazúj,17tagúveze-
tőséget, mely összetételében képviseli a magyar
gyógyszer-analitikaszéleskörét,ígyagyógyszergyá-
rakat, kutatóintézeteket, egyetemeket, hatóságot, háló-
zatot. A vezetőség tagjai a szakosztály elnökének
Vitányiné Morvai Magdolnát, alelnöknek Kőszeginé 
Szalai Hildát választották, a titkári funkció betöltésére 
pedig Völgyi Gergelyt kérték fel.
Aszakosztályvezetéscélkitűzéseiközött szerepelt

azelőzővezetőségáltalkijelöltútonhaladvaaszak-
osztály hagyományainak megőrzése és színvonalas,
széles körű érdeklődésre számot tartó rendezvények
szervezése, illetve szoros munkakapcsolat ápolása az 
MGYT társszakosztályaival és szervezeteivel, mely 
utóbbi a XIV. Congressus Pharmaceuticus Hungari-
cuson a Gyógyszeripari Szervezettel és a Gyógy-
szerésztörténeti Szakosztállyal közös tudományos 
szekciók szervezésében és lebonyolításában is meg-
nyilvánult.AGyógyszeranalitikaiTovábbképzőKol-
lokviumokat pedig a Magyar Tudományos Akadémia 
Szerves- és Gyógyszeranalitikai Munkabizottságával 
együttműködverendeztük.
Azújvezetőségiskiemeltfeladatánaktekintettea

fiatalgyógyszer-analitikusok,PhDhallgatóktudomá-
nyosmunkájánakelősegítését,szakmairendezvénye-
kentörténőrészvételüktámogatásával.Különkiemel-
jük a szakosztályunk korábbi elnöke, Török Ilona által 
2006-banalapítottAnoli-díjpályázatot,melyazoknak
afiatalgyógyszerészeknekésgyógyszerészhallgatók-
nakaszakmaitovábbfejlődésétkívánjasegíteni,akik
gyógyszeranyagok vagy gyógyszerek kémiai analiti-
kai vizsgálatában fejtenek ki jelentős szakmaimun-
kásságot.AszakosztályrésztveszazAnoli-díjpályá-
zatainakértékelésében,adíjakátadásárapedigünne-
pélyes keretek között a Gyógyszeranalitikai Tovább-
képzőKollokviumokonkerülsor.
AbeszámolásiidőszakalattAnoli-díjbanrészesül-

tek: 
−	2010.: Pápai Katalin (kutatói kategória), Marosi At-

tila (hallgatói kategória), 
−	2011.: Turiák Lilla (kutatói kategória), Wilk Erzsébet 

(hallgatói kategória), 
−	2012.: Mándity István (kutatói kategória), Marosi 

Attila (PhD hallgatói kategória).
Emellettcélultűztükkiafiatalkollégákbevonását

a szakosztály munkájába.
Évente2-3alkalommaltartottvezetőségiüléseken

a következő félév programjának kialakítása mellett
foglalkoztunk a szakma aktuális kérdéseivel is. 

A szakosztály szakmai rendezvényét, a Gyógy-
szeranalitikaiTovábbképzőKollokviumotmindenév

áprilisában a megszokott két és félnapos szerkezetben 
rendeztükmeg,mely lehetőséget adott a gyógyszer-
analitika új tudományos eredményeinek, irányainak, 
új metodikáknak és technikáknak a megismerésére. A 
vezetőségdöntéseértelmébenakollokviumokezidáig
megszokotttematikájátlényegébenfolytattuk.Azelső
napon adott hatástani csoportba tartozó vegyületek 
analitikájával, a második napon analitikai módszerek-
kel,míg a harmadiknapon aminőségbiztosítás és a
gyógyszerhatósági szabályozások aktuális kérdéseivel 
foglalkozunk. 

Sikerként értékelhetjük, hogy a ciklus alatt megren-
dezett háromGyógyszeranalitikaiTovábbképzőKol-
lokviummindegyikénarésztvevőkszámaelértevagy
meghaladtaa150főt,melyaprogramokkiválótartal-
mátésszínvonaláttükrözte.
A vezetőség egyöntetűen támogatta a hallgatók,

PhD-hallgatók, az Anoli-díjra pályázók, valamint
nyugdíjas kollégák kedvezményes részvételi díjának
bevezetését, valamint a kollokvium részvételi költsé-
geineklehetőségszerintibontását(pl.napijegy,kísé-
rőjegy). A 2010-ben rendezett Gyógyszeranalitikai
Továbbképző Kollokviumon első alkalommal volt
lehetőségnapijegyekváltására,valamintelégedettségi
kérdőívkitöltésére,ezeketakésőbbikollokviumokon
is megtartottuk.

2009-ben, a CPhH évében, a Gyógyszeranalitikai 
Továbbképző Kollokviumot nem rendeztük meg, e
helyett a szakosztály szekcióprogramjának sikeres 
lebonyolítására koncentráltunk. 2011 és 2012 őszén
tudományos előadóüléseket is szerveztünk.Azelőb-
bin Anoli-díjat elnyert fiatal kollégák és hallgatók
mutattákbe tudományosmunkájukat,utóbbielőadó-
ülést pedig Milch György kollégánk emlékére rendez-
tük.

1. Szakmai programjaink

2009 .:
1.Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIV.,

Budapest, 2009. november 13-15. 
a) Gyógyszeranalitikai Szakosztály önálló szekciója: 

Állandó és ellenőrzött gyógyszerminőség változó vi-
lágunkban .

b) Gyógyszerésztörténeti Szakosztállyal közös szek-
ció: Csillagok a gyógyszerészet egén .

c) Gyógyszeripari Szervezettel közös szekció: A „biz-
tonságos” és „gazdaságos” gyártási folyamat .

2010 .:
XXXVI. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollok-
vium. Siófok, 2010. április 8-10. (150 résztvevő).
Témák:
−	1. nap: Citosztatikumok, citotoxikumok analitikája. 
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−	2. nap: Új kromatográfiás technikák a gyógyszer
analitikában . 

−	3. nap: Beszállító-váltás, az alternatív beszállítók ri-
zikótényezői a hatóanyagok minősége szempontjá-
ból . 

2011 .:
1. XXXVII. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kol-

lokvium. Tapolca, 2011. április 7-9. (150 résztve-
vő).Témák:
−	1. nap: Szívre és vérkeringésre ható gyógyszerek 

analitikája . 
−	2. nap: Gyógyszeranyagok, gyógyszerkészítmé-

nyek szennyezésvizsgálata – nyomnyi szennyezők. 
−	3. nap: A beszállító-kiválasztás és a beszállító-vál-

tás gyógyszerbiztonsági kérdései a gyógyszer-
gyártó és a hatóság szemszögéből. 

2. AGyógyszeranalitikaiSzakosztályelőadóülése.Bu-
dapest, 2011. december 13. Azelőadóülésena2010-
ben és 2011-ben kutatói illetve hallgatói kategóriá-
banAnoli-díjatelnyertfiatalkollégáinkmutattákbe
eredményeiket:
−	Marosi Attila: A famotidin vizsgálata oldatfázisú 

NMr spektroszkópiával. 
−	Turiák Lilla: Atherosclerosis biomarkerek keresé-

se glikozilációs mintázatok vizsgálatával. 
−	Wilk Erzsébet: Gyógyszerkörnyezet hatása poli-

(N-isopropilakrilamid) hidrogél szorpciós tulaj-
donságaira. 

−	Pápai Katalin: Ciprofloxacin-étel interakció in 
vitro vizsgálata.

2012 .:
1. XXXVIII. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kol-

lokvium. Debrecen, 2012. április 12-14. (195 részt-
vevő).Témák:
−	1. nap: Biogenerikus és bioszimiláris gyógyszerek 

analitikája. 
−	2. nap: Új analitikai módszerek, technikák a 

gyógyszeranyagok, gyógyszerkészítmények kémiai 
minőségi jellemzésében. 

−	3. nap: Gyógyszerbiztonság – kockázatmenedzs-
ment . 

2. A Gyógyszeranalitikai Szakosztály előadóülése
Milch György kollégánk emlékére. Budapest, 2012. 
november16.AzelőadóülésenaChinoinGyógyszer-
gyármunkatársainakelőadásaivalemlékeztünkmeg
a tavaly elhunyt Milch Györgyről, aki hosszú időn
keresztül tevékenyen részt vett a Gyógyszeranalitikai 
Szakosztály munkájában, és 1993-ban szakmai mun-
kásságáért Schulek Elemér Emlékérmet kapott. Az 
emlékülésenazalábbielőadásokhangzottakel:
−	Kálmánné Máthé Irma: Spektroszkópiai módsze-
rekagyógyszerellenőrzésbentegnapésma.

−	Koplányi Zoltán: Kioldódás módszerfejlesztés –
elméleti,gyakorlatimegközelítések.

−	Ivancsics Rita: Lézer diffrakciós mérések a meg-
felelő szemcseméretű hatóanyag biztosításának
szolgálatában.

−	Rác Bulcsú: UHPLC módszerek alkalmazása 
gyógyszerhatóanyagok gyártásánál.

A Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokviu-
mokról,valamintaCPhHXIV.-enelhangzottelőadá-
sokról korábban részletesen beszámoltunk a Gyógy-
szerészet hasábjain, így jelen összefoglalóban ettől
eltekintünk. 

2. Schulek Elemér Emlékéremmel kitüntetettek

Az elmúlt négyéves ciklusban a szakosztály legmaga-
sabb szakmai kitüntetését, az 1973-ban alapított
Schulek Elemér Emlékérmet kapták:
−	2009.: Prof . Klebovich Imre,
−	2010.: Takácsné prof . Novák Krisztina,
−	2011.: Kőszeginé Szalai Hilda,
−	2012.: Ferencziné Fodor Katalin.

3. A szakosztály pénzügyi helyzete

Szakosztályunkpénzügyihelyzetestabil.Avezetőség
2009. januárban 4.400.505 Ft szakosztálypénzzel vette 
át a szakosztályt, amely összeget 4.734.558 Ft-ra gya-
rapítottuk.

Vitányiné Morvai Magdolna szakosztályelnök
Kőszeginé Szalai Hilda szakosztályalelnök

Völgyi Gergely szakosztálytitkár

AGyógyszerésztörténetiSzakosztálybeszámolója

Események

A szakosztály szervezésében

–A 2009. januári szakosztályülésen elhangzott
Ferentzi Mónika: 20 éve nyílt meg a Fekete
SzerecsenyPatikamúzeum(1645),aKőszegiPatika-
múzeumokmásodikrészlegec.előadása.

–2010 májusában Kőszegen került sor a XI . 

Gyógyszerésztörténeti Konferenciára, melynek fő
témájaéscíme:Gyógyszerészettörténet Európa kö ze-
pén.Akonferenciajelentősnemzetközirészvétellel
zajlott, tudományos programját és az előadások
összefoglalóit magyar és angol nyelven jelentettük 
meg (részletes beszámoló a Gyógyszerészet 2010. 
júliusi számában). 19 előadás és 2 poszter került
bemutatásra. A konferencia a szakosztály életében 
különösjelentőséggelbírt.Tudományossikereinfelül
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mindvégignagyszerűtársaságiélménytisnyújtott.A
szakosztály és ezáltal az MGYT külföldi kapcsolatai 
tovább épültek. A német és a nemzetközi gyógysze-
résztörténetet prof . Wolf-Dieter Müller-Jahncke kép-
viselte, aki egyben a Nemzetközi Gyógyszerész-
történeti Akadémia tb. elnöke is. Úgyszintén az 
Akadémia tagja prof . Antonio Corvi, az Olasz 
Gyógyszerésztörténeti Akadémia (A.I.S.F.) elnöke, a 
több mint harminc tagú olasz gyógyszerésztörténész 
delegációvezetőjevolt.AzMGYTelnökségétprof . 
Klebovich Imre elnök és Benkő Zsolt gazdasági titkár 
képviselte. A konferencián mutattuk be a szakmai 
közönség előtt prof . Bayer István nagy sikerű új
könyvét: A gyógyszerészet kialakulása és fejlődése 
(Galenus, 2010). A konferencián került átadásra a 
szakosztály által adományozott legmagasabb kitünte-
tés, az Ernyey József Emlékérem,melynekezévidíja-
zottja Dörnyey Sándor volt.

−		2011. március 10-én tartott ünnepi szakosztályülé-
sünkön prof . Bayer István: Emlékbeszéd Bayer Antal 
(1860-1948) születésének 150. évfordulója alkalmá-
ból c.előadásahangzottel.

Az MGYT szervezésében

−		A 2009 májusában Egerben megrendezett XLIV . 
Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen a szakosztályt az 
elnökképviselteésegybenrésztvettazsűrimunká-
jábanis.Azelsődíjat,aRozsnyayMátyásEmlék-
plakettet Kutas Jenő történeti előadása nyerte el,
címe:ThanKároly (1834-1908)különlegeskénve-
gyületetleltaharkányifürdővizében . 

−		2009 novemberében a XIV . Congressus Pharma-
ceuticus Hungaricus megnyitó ünnepségén vehette 
át tiszteleti tagsági oklevelét Klaus Meyer úr, a 
Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia és a 
Német Gyógyszerésztörténeti Társaság tiszteletbeli 
elnöke,akimársok-sokévesegítiszakosztályunkés
ezzel együtt az MGYT törekvéseit. Ugyancsak a 
kongresszuson került átadásra a szakosztály által 
adományozott legmagasabb kitüntetés, az Ernyey 
József Emlékérem,melynek díjazottja prof . Bayer 
István volt. A kongresszus keretén belül a szakosz-
tály egy önálló és egy, az Analitikai Szakosztállyal 
közös szekciót rendezett.Azelhangzottelőadások
(sorrendben)ésazokelőadói:
o  Meyer, Klaus: Gyógyszerésztörténeti Társaság –

német vagy nemzetközi?; 
o  Sági E.: A budai Szent Erzsébet Apácarend női

kórháza és gyógyszertára; 
o  Prof . Kata M ., prof . Gyéresi Á.: A marosvásárhelyi 
ésaszegedigyógyszerészkarközöseredetűtörté-
nete; 

o  Péter H .M.:Az1770-esEgészségügyiFőszabály-
zatot megelőző erdélyi javaslatok a gyógyszertá-
rakellenőrzésére;

o  Háznagy-Radnai E.: A gránátalma kultúrtörténete 
és gyógyszerészi vonatkozásai; 

o  Ferentzi M.: Charles Darwin (1809-1882) és a 
gyógyszerészet; 

o  prof . Bayer I.: Gyógyszerészek, akiket a világ ün-
nepelt; 

o  Tömpe P.: Than Károly (1834-1908); 
o  Szmodits L ., Ferentzi M.: Winkler Lajos (1863-

1939); 
o  Benkő A.: Felletár Emil (1834-1917); 
o  Budaházy I.:BarlaDezső(1886-1950)–egyerdé-

lyi magyar gyógyszerész életpályája. 
 A kongresszus szekcióiról részletes beszámoló jelent 
meg a Gyógyszerészet 2009. decemberi számában. 

−		2010. március 15-e alkalmából, a budai Arany Sas 
Patikamúzeumban koszorúzott az MGYT. Az ünnep 
alkalmából elhangzott Ferentzi Mónika emlékbeszé-
de: A közösségért viselt áldozat. Emlékbeszéd az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 162. évfor-
dulóján.

−		A 2010 májusában Pécsett megrendezett XLV . 
Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen a szakosztályt 
Szalay Annamária képviselte, aki egyben részt vett 
a zsűri munkájában. Az első díjat, a Rozsnyay
Mátyás Emlékplakettet Tóth-Vas Kata nyerte; törté-
netielőadása:Id.RéthyBélaésapemetefűcukorka.
Őlettszakosztályunkkülöndíjasais,mintalegjobb
történeti dolgozat bemutatója.

−		A 2011. március 10-én a budai Arany Sas Patika-
múzeumban rendezett megemlékezés és koszorúzás 
alkalmából beszédet mondott prof . Kata Mihály 
szakosztályalelnök Ezernyolcszáz negyvennyolcra 
emlékezünk. Emlékbeszéd az 1848-49-es forrada-
lomésszabadságharc163.évfordulójáncímmel.

−		A 2011 májusában Szegeden rendezett XLVI . 
Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen szakosztályunkat 
Szalay Annamária képviselte és egyben részt vett a 
zsűri munkájában. Az emlékverseny keretében
háromtörténetitémájúversenyelőadáshangzottel.

−		A 2012 májusában Debrecenben megrendezett 
XLVII . Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen Szalay 
Annamária képviselte szakosztályunkat és részt vett 
azsűrimunkájábanis.Azemlékversenyenkétple-
náris és egy versenyelőadás hangzott el történeti
témakörben. 

Nemzetközi eseményeken való részvétel

−		A Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság 
(ISHP) 39. Kongresszusán (39th ICHP) Bécsben 
2009 szeptemberében négyen képviseltük a szakosz-
tályt, és a szakosztályelnök részt vett a kibővített
elnökségiülésen.Azelhangzottelőadások:
o Ferentzi M.: Pharmacy-foundations in Kőszeg

(Hungary); 
o Kiss Á.: The Dreadful Bight of Benin and Quinine; 
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o Magyar L . A.: Leech Bussines and Hungary; 
o Szalay A ., Szalay L.: rememberance to a Military 

Pharmacist of the Austrian-Hungarian Monarchy 
in the 1stWorldWar.

A nagysikerű kongresszusról részletes beszámolót
jelentettünk meg a Gyógyszerészet 2009. októberi 
számában. 

−		A „GINSIENSIA – I. Kultúrtörténeti Konferencia 
Kőszeg” keretében 2011. május 1-2.-án elhangzott,
orvos-ésgyógyszerésztörténelmitémájúelőadások:
o  prof . Szabó T . A.: Nádasdy Ferenc (1555-1604) fo-

gantatásának és születésének feltételezett szerepe a 
magyarszülészeti-nőgyógyászatiszaknyelv,aSárvá-
ri Doktori Iskola és Váradi Lencsés György (1530-
1593) »Egész orvosságról való könyv azaz Ars 
medica«címűmonográfiájánakmegszületésében;

o  prof . W-D . Müller-Jahncke: Johann Hartmann 
(1568-1631). A marburgi jatrokémikus európai 
kontextusban; 

o  Ferentzi M.: Herpius János Kristóf Apotheker há-
zasságlevele 1645-ből ésVas vármegye első pol-
gári patikája; 

o  D . Szakács Anita: 16. századi orvostörténeti vonat-
kozású végrendeletek. A kora újkori Sopron város 
egészségügyének társadalomtörténeti forrásai.

−		A 40. Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kongresz-
szust (40th ICHP) Berlinben tartották 2011 szeptem-
berében, ahol hárman képviseltük a szakosztályt. A 
kibővített elnökségi ülésen a szakosztályt az elnök
képviselte.Azelhangzottelőadások:
o  Ferentzi M.: The Books of Conferences of the So-

ciety of Hungarian Scientists in the Pharma ceu-
tical-Historical Library of the Pharmaceutical Mu-
seuminKőszeg,Hungary;

o  Magyar L . A.: Scatotherapy of Johann David 
ruland (1644); 

o  Szalay A ., Szalay L.: Military Pharmacy and 
Books: Books from the Library of Hungarian Mili-
tary Hospital Pharmacies in the 1stWorldWar.

 A kongresszuson megtartott ünnepi ülésen a 
Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia 
Ferentzi Mónikát tagjai sorába felvette és átadta 
részéreatagságrólszólódíszokleveletésmedált.Az
eseményről részletes beszámoló jelent meg a
Gyógy szerészet 2011. októberi számában.

Ernyey József Emlékérem

Aszakosztálydíjazottjai:prof . Bayer István (2009) és 
Dörnyey Sándor (2010).

Szakosztályülések

−		2009. januári szakosztályülésünkön elhangzott 
Ferentzi Mónika: 20 évenyíltmegaFeketeSzere-
csenyPatikamúzeum(1645),aKőszegiPatikamúze-

umok második részlege c.előadásaésmegtörténta
szakosztály tisztújítása. Eszerint a következő idő-
szakra elnök Ferentzi Mónika, alelnök prof . Kata 
Mihály, titkár Szmodits László, a vezetőség tagjai:
Bittera Miklós, Fodor András, Gőbel József, Sági 
Erzsébet, Simon Lajos, Tatár György.

−		2009.márciusiszakosztályülésünkönvéglegesítettük
aCPhHXIV.szekció-terveketéselőkészületekettet-
tünk a 39th ICHP bécsi kongresszuson való részvé-
telre.

−		2010. márciusi ülésünkön véglegesítettük a XI.
Gyógyszerésztörténeti Konferencia programját, a 
konferencia emblémáját és ajándék plakettjét.

−		2010. szeptember 22-én rendkívüli szakosztályülé-
sünkön prof . Klebovich Imre elnök úr lemondása 
volt a témánk. Ezután értékeltük az elmúlt évi mun-
kánkatésajövőéviterveinkettárgyaltukmeg.

−		2011. március 10-én tartott ünnepi szakosztályülé-
sünkön elhangzott prof . Bayer István: Emlékbeszéd 
Bayer Antal (1860-1948) születésének 150. évfor-
dulója alkalmából c. előadása. Ezen kívül témánk
volt az előttünk álló időszak eseményei és együtt-
működésünkaBácsországnevű,aDélvidékenmeg-
jelenő magyar nyelvű helytörténeti folyóirattal,
amely gyógyszerésztörténeti különszámot jelentetett 
meg.

−		2012.május8-ánazMGYTtisztújításávalkapcsola-
tos javaslatainkat tárgyaltuk meg, valamint a szak-
osztály tagjai számoltak be munkájukról. 

Egyéb tevékenységek

−		2010 szeptemberében a Nikolics Károly Emlékülé-
sen a szakosztályt az elnök és Bittera Miklós, a szak-
osztályvezetőségénektagjaképviselte.

−		A Bácsország Vajdasági Honismereti Szemle 2012-
ben gyógyszerésztörténeti tematikus számot jelente-
tett meg a szakosztállyal közös szervezésben. 
Együttműködésünkkeretébenfelhívásttettünkközzé
a Gyógyszerészet 2010. októberi számában. A 
2012/I. lapszámot prof . Kata Mihály ismertette a 
Gyógyszerészet 2012. májusi számában.

−		A 2010. december 4-i küldöttértekezletre eleget tet-
tünkjelöltállításiésküldöttjelölésifeladatunknak.

−		Kezdeményeztük (2010. 05.23.; 10. 04.) Szigetváry 
Ferencemlékénekmegörökítésétemléktáblaformá-
jábanakőszegiArany Egyszarvú Patikamúzeum fa-
lán. 

−		Prof . Kata Mihályszakosztályalelnök–sajátkutatási
eredményeire támaszkodó – ünnepi beszédet mon-
dott Kiss Ferenc (1816-1892) gyógyszerész és az ál-
tala alapított gyógyszertár emlékére állított emlék-
tábla-avatáson Körösladányban [Gyógyszerészet 55, 
504-505 (2011)]. 

−		2011. szeptember 3-án Dr . Horváth Dénes Emlékülés 
és teremavató ünnepség volt Pécsett. Ez alkalomból 
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–többekközött–elhangzottMühl N-né Horváth M.: 
édesapám gazdag életútja; és Szmodits L ., Lárencz 
L ., Kutas J .:HorváthDénes, a tanítómester c. elő-
adása [Gyógyszerészet 55, 628-629 (2011)].

−		Minden év szeptemberében részt veszünk a Vértes-
acsaiKazayGyógyszerészetiAlapítványésBurgetti 
László gyógyszertárvezető által szervezett Kazay 
Endre Emléknapon Vértesacsán. Az MGYT és az 
Alapítvány együttműködési megállapodást kötött,
amely reményt ad az emlékhely folyamatos látogatá-
sáraésműködésére.

−		Folyamatosan támogatjuk az MGYT Pantheon Bi-

zottságatevékenységét.Ebben–aszakosztályrészé-
ről – kiemelkedő szerepet visz Sági Erzsébet volt 
szakosztályalelnök és Szmodits László szakosztály-
titkár,akikfáradhatatlanulgyűjtikanevesgyógysze-
részek adatait.

−		AbudapestiNyugdíjasklubrendszeresenfelkérelő-
adókat gyógyszerésztörténeti témában, így nagy si-
kerű előadást tartottSági Erzsébet, melyet kötetlen 
beszélgetészártanyugdíjasgyógyszerészekkel.

Ferentzi Mónika
szakosztályelnök

AGyógyszerkutatásiSzakosztálybeszámolója

Gyógyszerkutatási Szimpóziumot (2010. szeptember 
23-24., Pécs) szerveztünk, mely gyógyszerkémiai és 
farmakológiai témákat volt hivatva tárgyalni különös 
tekintettel az új gyógyszerkutatási trendekre, a témá-
banjártasreprezentatívmeghívottelőadókkal.Azelő-
adások összeállításánál a szimpózium továbbképző
(pontszerzői) jellegét is biztosítani kívántuk. Saj-
nálatosmódonajelentkezőkalacsonyszámamiatta
szimpóziumot az utolsó pillanatban le kellett mondani, 
mely bizonyos pénzügyi veszteséget is okozott. A 
sikertelenség okát abban látom, hogy a szervezés, a 
rendezvény meghirdetése a nyári szabadságolások ide-
jéreesett.Apotenciálisrésztvevőkfeltehetőenkésőn
értesültekalehetőségről.
„Molekulától a gyógyszerig” címmel rendezvényt

szerveztünk„Tudomány-gyakorlatéshatóságielvárá-

sokagyógyszerfejlesztésben”témában(Szeged,2012.
május 24-25.) TáMOP támogatással, az alábbi szerve-
zetekkel:
−	SZTE-GYTK Gyógyszerfelügyeleti Intézet,
−	MGYT Gyógyszeripari Szervezet,
−	MGYT Gyógyszerkutatási Szakosztály,
−	GYEMSZI - Országos Gyógyszerészeti Intézet,
−	MTA SZAB Gyógyszerészeti Szakbizottság.
Arendezvényenjelentősszámúregisztráltrésztve-

vővoltmindaziparból,mindagyógyszerészipraxis-
ból. A visszajelzések alapján a rendezvény igen sike-
resnektekinthető.

Prof . Falkay György
szakosztályelnök

AGyógyszertechnológiaiSzakosztálybeszámolója

A Gyógyszertechnológiai Szakosztály tevékenységé-
nek alapvető célkitűzéseit követve fogalmazta meg
munkaprogramját,amelyneklegfontosabbcélkitűzé-
se volt, hogy egyrészt a hazai, illetve nemzetközi 
gyógyszer-technológiai kutatás és fejlesztés helyzeté-
nek áttekintésével, másrészt a nemzetközi irányzatok 
kihívásairaadottlehetségesválaszokmegfogalmazá-
sávalsegítseaszakterületfejlődését.Feladatunknak
tekintettük a gyógyszer-technológia szerepének és új 
lehetőségeinekfeltárásátésmegismertetésétagyógy-
szerkészítés minden területén, szorosabbra fogva a
kapcsolatot a gyógyszergyártás, gyógyszertári 
gyógyszerkészítés,oktatás,kutatás,termékfejlesztés,
valamint a gyógyszerfelügyelet területein dolgozó 
kollégáinkkal. 
Szakosztályunkösztönözteilletveelősegítettehazai

szakemberek,közöttükfiatalkollégákrészvételétis:
−	2009-ben a 3rd BBBB,
−	2009-ben a XIV. Congressus Pharmaceuticus Hun-

garicus,

−	2010-ben a 7th WorldMeeting on Pharmaceutics, Bio-
phar maceutics and Pharmaceutical Technology,

−	2010-ben a 8th Central European Symposium on 
Pharmaceutical Technology, és 

−	2012-ben a 9th Central European Symposium on 
Phar maceutical Technology 

rendezvényeken.
A 2008-2012 közötti időszakban a Gyógyszer-

technológiai Szakosztály tagjai közreműködtek több
hazai és nemzetközi rendezvény szervezésében, illet-
ve tevékeny részvételükkel járultak hozzá a szakmai 
fórumok sikeréhez. 2009-ben kiemelt feladatunk volt 
aCongressusPharmaceuticusHungaricusXIV.szak-
osztályi programjának (1 saját, valamint 1 közösen 
szervezettszekció)előkészítése.
Az eltelt 4 év legjelentősebb eredményeinek

te kintjük, hogy a Gyógyszertechnológiai Szakosztály 
és a Gyógyszeripari Szervezet közös szervezésében 
2alkalommal is sikeresen rendeztünk jelentős láto-
gatottságú tudományos rendezvényt. A „XVI.
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OrszágosGyógyszertechnológiaiKonferencia” vala-
mint a„VIII.Gyógyszerazezredfordulón”konferen-
cia megrendezésére 2010. október 20-22. között 
került sor. A szervezők javaslatára, a megnyitó
ünnepségen került sor prof. Erős István „Nikolics
KárolyEmlékérem”kitüntetésénekátadására.Aren-
dezvénytközel300érdeklődőtiszteltemegfigyelmé-
vel,35előadáshangzottel,illetve25poszterkerült
bemutatásra,többkiállítóismegjelent.Ajövőszem-
pontjábóleredménynektekintjükasokfiatalszakem-
ber és kutató (pl. doktorandusz) részvételét. 
Fontosnak tartjuk, hogy meghívásunk eredménye-
ként a Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete is 
jelentősszámbantudtaképviseltetnimagátakonfe-
rencián. 
Két évvel később a korábbi rendezvényhez közel

hasonló létszámmal került sor 2012. szeptember 
27-29. között a XVII. Országos Gyógyszertechno-
lógiaiKonferenciaésIX.GyógyszerazEzredfordulón
konferencia közös megszervezésére. A megnyitó 
ünnepségen a szakosztály vezetőségének javaslatai
alapján 3 kollégánk, prof . Hódi Klára, id . Regdon 
Géza és Greskovits Dávid„HintzGyörgyEmlékérem”
kitüntetésben részesültek. A rendezvényen közel 300 
érdeklődővett részt, közöttük számoskiállító is.A
tudományos programban 28 előadás hangzott el,
illetve22poszterkerültbemutatásra.Nagyérdeklő-
dés mellett került sor az MTA Gyógysze rész tudo-
mányi Osztály közi állandó Bizottság 2 órás kerek-
asztalbeszélgetésére„Kismolekula–kispénz,nagy
molekula–nagyvárakozás?avagyabiotechnológia
forradalmának kihívásai a gyógyszeriparban” cím-
mel.
Az elmúlt időszakban a Gyógyszertechnológiai

Szakosztálysikerrelelevenítettfelegykorábbihagyo-
mányt, az egynapos Gyógyszertechnológiai Kollok-
vium rendezvényünk megtartására 2012. január 27-én 
kerültsor.86kollégatiszteltemegfigyelmévelatudo-

mányos ülést illetve kerekasztal-megbeszélést, ame-
lyenakövetkezőelőadásokhangoztakel:
−	Répási János: „Aminőségbiztosítás gyógyszertech-
nológiaivonatkozásai:hatásokéskölcsönhatások”;

−	Tonka Nagy Péter:„Kompatibilitásivizsgálatokszi-
lárdgyógyszerformákgenerikusfejlesztésében”;

−	Újhelyi Gabriella: „A nanotechnológia gyógyszer-
iparitapasztalatai”;

−	Barótfi Szabolcs:„Klinikaivizsgálatokagyógyszer-
fejlesztésben. 
Azelőadásokatélénkszakmaivitakövette.
Az elmúlt időszakban is célkitűzésünk volt – a

nemzetközi kapcsolataink ápolása és fejlesztése mel-
lett – az egyes szakosztályok és szervezetek közötti
együttműködésazMGYT-nbelülis.Mivelaszakosz-
tályfontosfeladatnaktekintiaszakterületművelését
és afiatal, tehetséges kollégák szakmai fejlődésének
segítését,ezért2011-benjelentősanyagitámogatástis
nyújtottunk a Clauder Ottó Emlékverseny sikeres 
megrendezéséhez.
Vezetőségitagjainkszerepetvállalnakagyógyszer-

technológiai területeket is érintő szakmai versenyek
zsűri-feladataiban. Tagjaink közreműködnek a hazai
gyógyszerészeti szakfolyóiratok illetve kiadványok 
szerkesztőségi munkájában, és rendszeresen vesznek
részttovábbképzőtanfolyamokelőadóikéntameghir-
detett rendezvényeken. Fontosnak tartottuk szakmai 
továbbképzésifeladatainkteljesítését,vezetőségitagja-
ink tanfolyam-előadásokmegtartásával a gyógyszer-
technológiaújeredményeinekbemutatásátsegítették.

reményeink szerint a Gyógyszertechnológiai Szak-
osztály hozzájárult a Magyar Gyógyszerész tudományi 
Társaság tevékenységéhez, a gyógyszerészet, ezen 
belül a gyógyszer-technológia szemléletének fejleszté-
séhez.

Antal István
szakosztályelnök

AGyógyszerügyiSzervezésiésKözigazgatásiSzakosztálybeszámolója

A Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szak-
osztály megújulására, vezetőségének választására
csak a többi szakosztály megalakulását követően,
későbbi időpontban, 2009 júniusában került sor.
Ennekmegfelelőenazújonnan szervezett, és aköz-
igazgatásiszakterületteliskibővültszakosztályveze-
tőségének első nagyobb lélegzetvételű feladatát a
CongressusPharmaceuticusHungaricusXIV.szerve-
zési munkálatai jelentették. A Kongresszusi Köz-
pontban a Szervezési és Közigazgatási Szakosztály 
önállószekciótszervezett,azalábbitémakörben:„A
gyógyszerellátás szervezeti, szervezési kérdései a 
liberalizáció tükrében” A szekcióülés keretében öt
előadáshangzottelazalábbiakszerint:

−	Doc . Simon Kis Gábor:Gyógyszerellátásszínvona-
la:stagnálás,visszafejlődés,vagyelőremenekülés,

−	Prof . Noszál Béla, Gál Georgina: A gyógyszerész-
képzés, mint a gyógyszerészi hivatás fundamentuma,

−	Télessy István: Standardok és protokollok a lakossá-
gigyógyszerellátásminőségbiztosításában,

−	Samu Antal: A közvetlen lakossági gyógyszerellátás 
láncai,

−	Mikola Bálint: A moratóriumról.
Akövetkező,2010.évielsőülését szakosztályunk

március 26-án tartotta. A szakosztályi ülés rangját 
emelte, hogy azon részt vett Bódis Lászlóné országos 
tiszti főgyógyszerész asszony és Télessy István az 
MGYT szervezési alelnöke, a Gyógyszerellátási 
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Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium elnöke. A ren-
dezvényenazelőzetesprogramnakmegfelelőenhárom
aktuális témát felvázoló előadás hangzott el, doc . 
Simon Kis Gábor, Feller Antal és Takács Gézáné 
részéről. Az előadásokat hozzászólások, kérdések,
gondolatokat ébresztő felvetések követték. Az erről
szóló részletes beszámoló a Gyógyszerészet júniusi 
számában jelent meg.

Fontos törekvésünkként jelöltük a hatékony együtt-
működést azMGYTszakosztályaival, szervezeteivel.
Ennek szellemében elsőként azOktatási Szakosztály
elnökével, Tekes Kornélia professzor asszonnyal közös 
programot szerveztünk 2010. október 28.-án 
Budapesten, a Semmelweis Egyetem Gyógysze rész-
tudományiKarHőgyestantermében.AzülésenBódis 
Lászlónéországostisztifőgyógyszerészagyógyszerel-
látáshelyzeténekjelenérőléstervezettjövőjérőlbeszélt
azÁNTSZszemszögéből.Eztkövetőenaszakgyógy-
szerész képzésről, annak problémáiról, a társadalmi
elvárásokról fogalmazta meg gondolatait prof. Erős 
István tiszteletbeli elnök, prof . Noszál Béla dékán és 
Vecsernyés Miklósdékán.Azelőadásokathozzászólá-
sok, kérdések és élénk vita követte. A rendezvény a 
visszajelzésekalapjánkedvezőfogadtatásratalált.

További munkaprogramként 2011. június 24-én tar-
tottunkszakosztályülést.Arendezvényhelyszíneként
a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 
Hőgyes tanterme szerepelt. A rendezvény program-
pontjai:
−	Szakma és gazdaság – kényes egyensúly, előadó:

Mikola Bálint a Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége elnöke,

−	Agyógyszerkereskedelmetérintőközéptávúváltozá-
sok, előadó:Feller Antal a Hungaropharma vezér-
igazgatója,

−	Bezzegország lettünkújra?előadó:Simon Kis Gá-
bor egyetemi docens.
Az előadásokat követő diszkusszió arra engedett

következtetni, hogy a dicséretes létszámban megjelent 
résztvevők nagy érdeklődéssel fogadták a megjelölt
témákat. Hozzászólásukkal, véleményükkel sok fon-
tos információval gazdagodhattunk.

Örömteli eseménye volt szakosztályunk munkájá-
nak,hogynegyedszázadosstagnálástkövetőenismét
megrendezhettük 2012. április 20-21-én az Országos 
Gyógyszerügyi Szervezési Konferenciát. Budapesten, 
a President Hotelben szervezett rendezvénysor iránt az 
érdeklődésfelettébbbiztatóvolt.Napjainkban,amikor
egymást érik a szakmai, azon belül szervezési tudo-
mányosésegyébelőadások,összejövetelek,konferen-
ciák,bizonynemkönnyűaktívrészvételreinspirálni
kollégáinkat. rendezvényünk elismerését minden 
bizonnyal meghatározta, hogy jól felkészült előadó-
ink, érdeklődő közönségünk sikeresen egymásra
talált. A konferencia színvonalát figyelemre méltó
elmarasztalókritikák,negatívhangulatúvélemények

nem illették.Tekintsük átmost részleteibenmiről is
szóltanevezeteshétvége,mirőlishallhatottapénte-
ken, illetve a szombati (kivételesen) munkanapon is 
jelenlévőérdeklődőéslelkesközönség.Akonferencia
első blokkjában aktuális szakmai, szakmapolitikai
szabályozásokrólszólóelőadásokkeretébenazalábbi-
ak hangzottak el:
−	Bódis Lászlóné (országos tiszti főgyógyszerész):A

szakmai igazgatás helyzete a jogszabályi változások 
tükrében, 

−	Poór Rita (a GYEMSZI-OGYI Egyedi Gyógyszer-
igénylésekésMódszertaniFőosztályfőosztályveze-
tője):AGyógyszerészetiésEgészségügyiMinőség-
és Szervezetfejlesztési Intézet tevékenysége.

−	Kontor Csaba: Aktuális jogharmonizációs feladatok 
a gyógyszerszabályozásban. 
Eztkövetőenakonferenciamottójakéntmeghatáro-

zott „Gyógyszer – áldás, vagy átok?” témakörben
neveselőadókjelenítettékmegatémakörhözkapcso-
lódógondolataikat.Rendezvényünkszínvonalát,mint-
egyhúszfő,aszakmalegkiválóbbképviselőiemelték
igen magas szintre.
−	Prof . Botz Lajos: E-gyógyszerrendelés és gyógyszer-

ellátás. 
−	Csóka Ildikó Ph .D .: A gyógyítás biopszicho-

szociális modelljének gyógyszertári adaptációja.
−	Télessy István: A gyógyszerellátás és a gyógyszeres 
terápia biztonságának javítása az orvos-gyógysze-
rész kapcsolat erősítése révén (a FIP koncepciója
mentén).

−	Sülecz István: A gyógyszerészi gondozás szerepe a 
BPH prevencióban.

−	Prof . Zelkó Romána: Betegbiztonság–minőségbiz-
tosítás.

−	Prof . Tekes Kornélia: Innovatív lehetőségek az
egészségmegőrzésben.

−	Takács Gézáné: Korszerű,újantithrombotikumoka
gyógyszerészszemszögéből.

−	Tóth Rebeka: Új korszak a vércukormérésben.  
−	Marjai Tamás: Gyógyászati segédeszközökkel kap-

csolatos aktualitások. 
−	Nagy Tamás, Csóka Ildikó:Aminőségigyógyszerel-

látás alapjai: gazdaságtudományi és gazdálkodási is-
meretek adaptálása a graduális- és posztgraduális 
gyógyszerészképzésben. 

−	Szalay Annamária: A gyógyszerészek szerepvállalá-
sáról a népegészségügyi programban, egy kistérség 
példáján keresztül. 
Következőmunkanapunkontovábbfolytatódtakaz

előadásokakonferenciafőgondolatikörében.
−	Szabó László (TEVA):Kihívások,aktualitásokama-

gyar gyógyszeriparban. 
−	Feller Antal (HPH): Szigorúan szabályozott 
gyógyszerutak– a gyógyszer-nagykereskedelem le-
hetőségei és kötelezettségei változó gazdasági kör-
nyezetben.  
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−	Pálffyné Poór Rita: A GYEMSZI OGYI módszerta-
ni tevékenysége és kapcsolódó új feladatai. 

−	Mikola Bálint: Kényes egyensúly – gazdasági kör-
nyezet és szakmai programok. 

−	Simon Kis Gábor:Apopulációegészségénekmegőr-
zése érdekében a gyógyszerészi tevékenység kiter-
jesztése az egészségesek felé. 

−	Prof . Kerpel-Fronius Sándor:Akövetőgyógyszerek
alkalmazásának klinikai farmakológiai kérdései.  

−	Kaló Zoltán Ph .D .: Originális, generikus, bio hason-
ló?–választásafarmakoökonómiaielemzésektük-
rében. 

−	Bidló Judit: Agyógyszer-ártámogatás filozófiája és
gyakorlata.
A korábbiakban felsoroltak egységes egészként 

kiemelkedő színvonalon szolgálták szakosztályunk
munkájának jelentőségét és fontos értékeket teremtő
tevékenységét.

 
Együttműködés más szervezetekkel

Tevékenységünk vizsgált periódusában kiemelt fel-
adatunknak éreztük a hasonló feladatkörre hivatott 
szakmai szervezetekkel végzett közös munkát. Ennek 
soránkonstruktívkapcsolatokatápoltunkazÁNTSZ,
NEFMI, GYEMSZI-OGYI, OEP, MOSZ illetékes 
szakembereivel. Kiemelten fontosnak tartja szakosztá-
lyunk a folyamatos párbeszéd fenntartását az MGYT 
szakosztályaival, szervezeteivel, a Gyógyszerész 
Szakmai Kollégiumokkal, a Magyar Gyógyszerészi 
Kamarával, a gyógyszerészet és egészségügy egyéb 
területein szervezett szövetségekkel. Alapelvünk, 
hogy valamennyi szervezettel, amellyel munkánk 
soránkapcsolatbakerülhetünk,lehetőségeinkhezmér-
ten nyitottnak kell lennünk.

Egyéb feladataink a 2009-2012 éves időszakban

Azelmúltciklusbantöbbrendeletéstörvénymódosí-
tását kezdeményezte a kormány. Tekintettel arra, hogy 
a Szervezési és Közigazgatási Szakosztály tevékeny-
ségi köre, és ennek következtében szakterülete is 
kibővültagyógyszerésziközigazgatásképviseletével,
ezértezekrövidhatáridejűértékelése,véleményezése
is egyik feladatátképezte a szakosztályvezetőségé-
nek. Az eddigi szervezeti, szervezési feladatok mellett 
erőteljesebben kellett részt venni az egészségügyet,
azonbelülakiemeltengyógyszerügyetérintőkérdé-
sek áttekintésében. 

További feladatok

A Szervezési és Közigazgatási Szakosztály a változá-
sok,avárhatóújhelyzetekmegkívántagyakorisággal
(negyedévente,félévente)kívánjamegtartaniországos
jellegűmunkamegbeszéléseit,aholértékeliazaktuáli-
sanfelvetődőtémákatésközösálláspontkialakításá-
valmegkísérliazeseményeketbefolyásolniésfelhívni
agyógyszerésztársadalomfigyelmétegy-egyújintéz-
kedés várható következményeire. 
A jelenlegihelyzetet továbbbonyolítja akialakult

pénzügyi és gazdasági világválság, ami Magyar-
országotsemkerüliel,továbbnehezítveagyógyszeré-
szet helyzetét, újabb bonyolult feladatot róva a Szer-
vezési és Közigazgatási Szakosztályra. 
Továbbra is hatékonyan kívánunk részt venni a

gyógyszerészetetérintőtörvények,rendeletek,módszer-
tanilevelekelőkészítőésvéleményezőmunkájában.

 Takács Gézáné 
szakosztályelnök

AzOktatásiSzakosztálybeszámolója

Társaságunk53.rendkívüliküldöttközgyűlésenhozott
határozata alapján az elmúlt négy évben önálló 
Oktatási Szakosztály keretében végeztük munkánkat. 
Tevékenységünkalapvetőjellegzetességeváltozatlan
maradt, azaz tagjaink más szakosztályok munkájában 
is jelentős résztvállaltak, ígymindössze egyönálló
rendezvényt tartottunk 2010. október 29.-én Buda-
pesten a Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási 
Szakosztállyal közösen. Ennek két kiemelt témája a 
szakgyógyszerész-képzés korszerűsítésének kérdése
és az új tiszti főgyógyszerészi feladatok áttekintése
volt.Azigennagyérdeklődésmellettésaképzőhelyek
vezetőinekaktívszerepvállalásávalmegtartottrendez-
vény a visszajelzések szerint igen hasznos volt, meg-
erősítetteaztazigényt,hogyazMGYTvegyenrészta
szakmaielőrelépésmódjainakkidolgozásában.

AzMGYT területi/megyei szerveződésemiatt, az
Oktatási Szakosztály az MGYT-n belül elkülönített
anyagi forrásokkal változatlanul nem rendelkezik és 
tagságunkmásszakosztályoktagságávaljelentősátfe-
déstmutat.Aszakosztálykénttörténőműködéskere-
teinbelülelsőfeladatkéntazMGYTmegyeiszerveze-
teinek vezetőihez fordultunk azzal a kéréssel, hogy
hívják fel tagjaik figyelmét az Oktatási Szakosztály
programjaira.Aszakosztály7tagúújvezetőségének
kialakításánálfontosnaktartottuknemcsakazt,hogy
ahivatásunkmindenszegmensébőlésmindenképző-
helyrőlképviseltessékmagukatkollégáink,dearrais
törekedtünk,hogylehetőlegafiataloktatókisszerepet
kapjanakprogramjainkkialakításában.
A vezetőség programtervezete alapján az oktatás

fogalmát a legszélesebb módon értelmezve minden 
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fórumot megragadtunk a szakmai kiválóság támogatá-
sát, a korszerű ismereteknek a gyakorlatba ültetését
célzómunkában.Szakosztályunkaktívszerepetvál-
lalt a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIV.
tudományos programjának szervezésében és önálló 
szimpóziumotisszervezettjeleskülföldiéshazaielő-
adók részvételével. Különösen fontosnak tartjuk, hogy 
a külföldi egyetemi oktatásban és a folyamatos gyógy-
szerész továbbképzésben nagy tapasztalatokat szerzett 
magyar kollégáink jó kitekintést adtak más országok 
oktatási-képzési gyakorlatára, mely tapasztalatokat a 
hazai képzési programok kidolgozásában is jól lehetett 
kamatoztatni. Az Oktatási Szakosztály számos hazai 
és külföldi szakmai rendezvény szervezésében, szak-
maiprogramjábanműködöttközreelőadásoktartásá-
val, hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban köz-
leményekírásával.Tagjainkfolyamatosanésrendsze-
resentartottakelőadásokatországszertea„Klasszikus 
gyógyszerészi ismeretek”ésmástovábbképzőprogra-
mok keretei között. állandó és folyamatos feladatként 
a „Gyógyszerészet” folyóiratban olyan összefoglaló
jellegű, továbbképző tanulmányokat írtunk, melyek
célzottananapigyógyszerészigyakorlatbanfelvetődő
kérdésekmegoldásátsegítik.Szerkesztőbizottságifel-
kérésre tagjaink rendszeresen végeztek szakmai lekto-
rálást hazai és nemzetközi folyóiratok részére. 

Meghívottszerkesztőkénttematikusfolyóirat-számok
szervezésében, megvalósulásában tevékenykedtünk. 
Aszakgyógyszerész-képzésrendszerénekkorszerű-

sítésifolyamatáhozkapcsolódóanazújképzésiprog-
ramok kidolgozásában jelentős munkát végeztünk,
mely tevékenység jelenleg is folyik a képzési temati-
kák kidolgozása során. 
ÖrömmeltámogattukazIfjúságiBizottságfelhívá-

sát, hogy mind az egyetemi oktatók, mind az oktató 
gyógyszerész kollégák témák megadásával és 
konzulensi feladatok ellátásával járuljanak hozzá a 
RozsnyayEmlékversenyrekészülőkollégákfelkészí-
téséhez. Igen fontosnak tartjuk ezt a kezdeményezést, 
ésaktívszerepetvállaltunknemcsakafelkészítésben,
hanemabírálóbizottságmunkájábanis.
AzOktatásiSzakosztályvezetőségénekfelhatalma-

zása alapján kezdeményezzük, hogy a Társaság éljen 
azAlapszabályunkbanisrögzítettazonlehetőséggel,
hogy tudományos és szakmai pályázatokat ír ki, és
támogatható legyen neves szakmai folyóiratokban 
közlemények megjelenése. Az Oktatási Szakosztály 
nevében készséggel vállaljuk a közreműködést a
pályázatoktémáinakmegfogalmazásábanéselbírálá-
sában.

Prof . Tekes Kornélia
szakosztályelnök

A Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány közleménye

A Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból idén összesen 106345 Ft-ot 
kapott.
Az alapítvány kuratóriuma ez úton köszöni mindenkinek a felajánlásokat és egyúttal jelzi, hogy az Alapítvány 
a pénzeszközeit csak a pályázók jutalmazására fordítja.

Stampf György
kuratóriumi elnök
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BESzáMOLóASzERvEzETEKTEvÉKEnySÉGÉRőL

AGyógyszeripariSzervezetbeszámolója

AGyógyszeripariSzervezetvezetőségéneklétszáma
17fő,további7főmeghívottfiatalkollégaveszrészt
mindenvezetőségiülésen,tanácskozásijoggal.Ezzel
célunkaz,hogyintenzívenbevonjukőketaszervezet
munkájába,feladatokkalbízzukmegőketatapaszta-
latszerzés és a közösségi munka gyakorlatának elsajá-
tításaérdekében.Ezzelajövővezetőtisztségviselői-
nekutánpótlásátszeretnénkbiztosítani.
Vezetőségi üléseket havi gyakorisággal tartunk,

kivétel ez alól a két nyári hónap, valamint azok a hóna-
pok,amikorrendezvényünkvan.Avezetőségiülések
emlékeztetőit minden vezetőségi tag megkapja és
archívumban őrizzük. 2010-ben megvalósult régi
célunk: az MGYT honlapjának részeként önálló felüle-
tet hoztunk létre, mely a honlap nevével (www.gyisz.
mgyt.hu) közvetlenül is megnyitható. Munkánk transz-
parenciájának biztosítására a vezetőségi ülésekről
készült jegyzőkönyveket a Gyógyszeripari Szervezet
oldalánisolvashatjáktagjainkésazérdeklődőkollé-
gák. A honlapunkon mind a szervezet történeti hátteré-
vel,mind a felépítésével,mind a rendezvényeinkkel,
mindpedigakapcsolatainkkalösszefüggőinformáció-
kat igyekszünk közzétenni a kollégák számára.

Kapcsolataink

2009évbenmegfigyelőistátuszbólteljesjogútagjailet-
tünkazEIPGnemzetköziszervezetnek,melynektagdí-
játabelépésévébena17tagúvezetőségutánfizettük.
Ez a szervezet számos nemzetközi ajánlás- és irányelv-
tervezetetküldvéleményezésretagjainak.Aszakértők
véleményét figyelembe véve és a bevonásukkalmi is
küldünkjavaslatokatfőlegazoktatásésaziparigyógy-
szergyártás területét érintő kérdésekben. A Gyógy-
szeripari Szervezet képviseletét kezdetben Kissné 
Csikós Emőkevezetőségitagunkláttaelamindenévben
egyalkalommalmegtartottnemzetközirészvételűveze-
tőségi ülésen. A későbbiek során Kiss Dorottya is 
bekapcsolódott a munkába. 2010-ben a szervezet képvi-
seletében Gál Georginaisrésztvettavezetőségiülésen.
AzEIPG-befizetett tagdíjunkmostmáraGyógy-

szeripari Szervezet teljes gyógyszerész tagsága után 
számított díj, ennek nagy része azonban visszaigé-
nyelhetőavezetőségiülésenrésztvevőkollégákkölt-
ségeire. A szervezet honlapján folyamatos tájékoztatás 
olvasható az EIPG híreiről és a kapott feladatokhoz
valóhozzászóláslehetőségeiről.

Taglétszám

Az Ipari Szervezet taglétszáma a befizetett tagdíjak
alapján 

−	2009-ben330fő.
−	2010-ben268fő.
−	2011-ben287fő.
−	2012-ben262fő.
A 2009-es létszám nagymértékű csökkenésének

magyarázata a tagság általánosan is megfigyelhető
fogyásamellettaz,hogyerőteljeslétszám-nyilvántar-
tási revíziót végeztünk, és a továbbiakbanmár csak
azok a nevek maradtak a névsorban, akik valóban tel-
jesítettékatagságiviszonyalapvetőkövetelményét,pl.
afolyamatostagdíjfizetést.Ezalétszámnyilvántartás-
tisztításalapjavoltannak,hogytagnyilvántartásunkat
– amennyire csak lehet – e-mail bázisra helyeztük.
Többvezetőségitagunkszorgalmaséskitartómunká-
jának eredményeként tagságunk kb. ¾ részét már el 
tudjuk érni elektronikus úton is.

Rendezvényeink

Konferenciák, emlékversenyek, emlékülések

CPhH XIV .
A CPhH XIV.-re 2009. november 13-15. között a
Kongresszusi Központban, Budapesten került sor. A 
tudományos programban 1 saját szekcióval és 2 közö-
sen szervezett szekcióval (Gyógyszertechnológiai 
Szakosztály és Gyógyszeranalitikai Szakosztály) vet-
tünk részt.Ezekbena szekciókban12előadást szer-
veztünk a gyógyszeriparból, az adott terület legkivá-
lóbbképviselőitkértükelőadásmegtartására.Kétgya-
korlat orientált tréning vezetését vállaltuk, az egyik a 
„kockázatelemzés”témakörét,amásika„mellékhatás
bejelentés”követelményeitöleltefel.Mindaszekció
előadásokat,mindpedigagyakorlatorientálttrénin-
geket nagy érdeklődés kísérte, zsúfolt termeink azt
igazolták,hogyatémákéselőadókválasztásasikeres
volt.

Az MGYT elnöksége által tett kongresszusi értéke-
lés szerint, mind az előadások vállalásában, mind
pedig a részvétel arányában a Gyógyszeripari Szer-
vezet tagsága volt az egyik leghatékonyabb szervezet.

A kongresszusi kitüntetési javaslatainkat (5 MGYT 
elnökségi és 2 saját, Gyógyszeripari Szervezeti) elfo-
gadta az MGYT elnöksége, a Társaságért több éve lel-
kesen dolgozó kollégák ezen a jeles eseményen vehet-
tékátamegtisztelőelismeréseiket.

„XVI . Országos Gyógyszertechnológiai Konferen cia” 
és „VIII . Gyógyszer az ezredfordulón konferencia” 
A rendezvényre 2010. október 20-22. között Siófokon 
a Hotel Azúrban került sor. A konferenciát, amely 
folytatásaa„Gyógyszerazezredfordulón” rendezvény 

Gyógy sze ré szet 56. 735-749. 2012.
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sorozatunknak, a Társaság Gyógyszertechnológiai 
Szakosztályával közösen szerveztük. A megnyitó 
ünnepségen a konferencia elnökeinek (Antal István a 
Gyógyszertechnológiai Szakosztály elnöke és Bozsik 
ErzsébetaGyógyszeripariSzervezetelnöke)meghí-
vására részt vett az MGYT akkori elnöke prof . Botz 
Lajos valamint a Társaság három tiszteletbeli elnöke: 
prof . Szász György, prof . Vincze Zoltán és prof. Erős 
István is.
AmegnyitóbiztosítottünnepialkalmatazMGYT

és a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) között 
létrejöttszakmaiegyüttműködésrőlszólómegállapo-
dásaláírására.AmegállapodásraakétTársaságelnö-
ke, prof . Botz Lajos és prof . Mátyus Péter tette rá kéz-
jegyét. 

A megnyitó záró eseménye két kitüntetés átadása 
volt. A Gyógyszertechnológiai Szakosztály és a 
Gyógyszeripari Szervezet felterjesztése alapján az 
MGYT elnöksége prof. Erős István egyetemi tanárnak 
több évtizedes gyógyszer-technológiai munkásságá-
ért, ezen belül a reológia összefüggéseinek alkalmazá-
sa területén új gyógyszerformák tervezésében elért 
kimagaslószínvonalúkutatóimunkájánakelismerésé-
ül a Nikolics Károly Emlékérmet adományozta. Bagó 
Györgynének, aki hosszú évtizedeken át végezte lel-
kesenésszorgalmasanvezetőségitagkéntamunkáját,
Spergely Béla Emlékérmet adományozott a Gyógy-
szeripari Szervezet.

A tudományos programot 7 plenáris és 28 bejelen-
tettszekcióelőadás,valamint25poszterprezentáció
tette rendkívül változatossá.AkonferenciaTudomá-
nyos Bizottsága három kategóriában értékelte a posz-
tereket, úgymint: 
−	alapkutatás,
−	alkalmazott kutatás és
−	vizsgálati metodikák.
Akiemeltposzterektárgyidíjazásbanrészesültek.

Akonferenciaregisztráltlétszáma290fővolt.

„XVII . Országos Gyógyszertechnológiai Konferencia” 
és „IX . Gyógyszer az ezredfordulón Konferencia” 
A rendezvényre a Társaság Gyógyszertechnológiai 
Szakosztálya és Gyógyszeripari Szervezete közös ren-
dezésében 2012. szeptember 27-29. között Siófokon a 
Hotel Azúrban került sor. Ismét egy sikeres, szakmai-
lagmagas színvonalú rendezvényen vett részt közel
270kolléga,akik6plenárisés20bejelentettelőadást
hallgattak, valamint 22 posztert tanulmányoztak a 3 
napos program során. 

A konferencia megnyitó ünnepségén részt vett az 
MGYT elnöke, prof . Vincze Zoltán. Ünnepélyes ese-
ményként kitüntetést adtunk azon tagjainknak, akik a 
szervezet munkájában hosszú évek óta, kitartóan részt 
vettek: Spergely Béla Emlékérmet kapott Kenéz Mária 
és Seres István.

A második nap délután kerekasztal beszélgetést 

szervezett az MTA Gyógyszerésztudományi Osztály-
köziÁllandóBizottsága,meghívott előadóik a „Kis
molekula–kispénz,nagymolekula–nagyvárako-
zás?Avagyabiotechnológiaforradalmánakkihívásai
agyógyszeriparban”témábanvázoltákajövőútját,a
lehetőségeket is felvillantva, melyekkel egy gyógy-
szergyárnak élnie kell, ha az innovációs körben benne 
kívánmaradni.
A kiállított poszterek legjobbjai, melyeket a

TudományosBizottságválasztottki,díjazásbanrésze-
sültek.
Ahelyszínkényelme,valamintaszakmaiéstársa-

sági programok tartalma és változatossága reménye-
ink szerint a kollégák megelégedettségére szolgált 
mindkét eseményen.

A „Molekulától a gyógyszerig” konferencia
A rendezvényre 2012. május 24-25. között Szegeden a 
SZAB Székházban a Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerfelügyeleti 
Intézet, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 
aGYEMSZI–OrszágosGyógyszerészetiIntézetésa
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai 
Bizottság Gyógyszerészeti Szakbizottság szervezésé-
ben, „Tudomány – gyakorlat és hatósági elvárások
agyógyszerfejlesztésben” témában, „Molekulától a
gyógyszerig” címmel került sor. A rendezvény
TáMOP pályázati támogatásból (Kutatóegyetemi 
kiválósági központ létrehozása a Szegedi Tudomány-
egyetemen) valósult meg. 
Aszervezőkcéljaegyolyanfórumlétrehozásavolt,

amelynek keretein belül a gyógyszerkutatásban és 
-fejlesztésben résztvevőpartnerek – kutatók, gyógy-
szeripari szakemberek és a gyógyszer-felügyeleti ható-
ság képviselői – közötti együttműködés, az egyes
nézőpontok, prioritások egyeztetése, harmonizációja
megtörténik. 

A Gyógyszeripari Szervezet tevékenyen vett részt a 
szakmai program összeállításában, a gyógyszeripart
képviselőelőadókkiválasztásábanésmeghívásában.

Clauder Ottó Emlékverseny
A IX. Clauder Ottó Emlékversenyre 2009. április
23-24. között, a X.-re 2011. október 13-14. között
került sor a Hotel Benczurban, Budapesten.

A rendezvényen való részvétel mindenki számára 
ingyenes,aversenyzőkszállásköltségétésahelyszín-
nel kapcsolatos felmerült költségeket a Gyógyszeripari 
Szervezet a már kialakult hagyományokhoz hűen
fedezi.AX.Emlékversenyköltségeinekelőteremtésé-
ben a külsős támogatókmellett aGyógyszertechno-
lógiaiSzakosztály is segítséget adott és elindult egy
egyeztetésifolyamatazEmlékversenyjövőbeliközös
megszervezésének lehetőségeiről. Ez a rendezvény
kiemelthelyetésfigyelmetkapottazonokbólis,mivel
részevoltaKémiaNemzetköziÉvekeretébenbonyolí-
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tott rendezvény sorozatnak. A szervezését a Gyógy-
szeripari Szervezet a Magyar Kémikusok Egye süle-
ténekközreműködésévelvégezte.Ezünnepélyesalka-
lomból Csurgay Árpád a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemprofesszoraplenáriselőadássalnyitottameg
a versenynapot.
A versenyelőadások száma 2009-ben 35, 2011-ben

33volt.Azelső,másodikésharmadikhelyezettelőadás
kiválasztására a kuratórium tagjai tettek javaslatot a 
verseny alapszabályában rögzített szempontok figye-
lembe vételével. Mindhárom előadó pénzjutalomban
részesült, az első helyezett ClauderOttó Emlékérmet
kapott.Mivelaremekelőadásokközülmindignagyon
nehézazelsőhármatkiválasztani,ezértmindkétverse-
nyentöbbkülöndíjkiosztásáraissorkerült.Afiatalok
egymással való találkozásának és ismerkedésének lehe-
tőségétkötetlenformábanaversenyekmásodiknapjá-
nak estéjén biztosítottuk egy ünnepélyes vacsorával,
ahol az eredmény kihirdetésére is sor került.
Mindkétrendezvényreközel120kollégavoltkíván-

csi. A verseny részleteiről a „Gyógyszerészet”-ben
ol vas hattak beszámolót.

Bacsa György Emlékülés
HelyszíneaSOTEGyógyszerészetiIntézetelőadóter-
me Budapesten, a rendezvényt minden évben közösen 
szerveztük az EOQ Magyar Nemzeti Bizottságának 
Gyógyszeripari Szakbizottságával. A szakmai délutá-
nokonakövetkezőelőadásokhangoztakel:

2009 . június 11 .: 
−	Détári Gabriella (GMP szakértő): A hatóanyagok
GMPgyártásánakellenőrzésitapasztalatai

−	Szilágyi Katalin (Alkaloida): A hatóanyaggyártás ak-
tuáliskérdéseiagyártószemszögéből

−	Szabóné Szeifert Ilona (TEVA): A gyógyszerható-
anyagok GMP deklarációs követelményének problé-
mái

−	Nagy Balázs (Molar Chemicals Kft.): Az alapanyag-
forgalmazással,kiszerelésselésminősítésselkapcso-
latos mindennapi problémák 
2010 . április 21 .:

−	Papp Lászlóné (richter Gedeon Nyrt., Budapest): A 
XXI.század,aminőségszázada

−	Morvai Magdolna (TEVA Gyógyszergyár Zrt., Gö-
döllő):Kockázatelemzés,mintaMinőségügyiRend-
szer része

−	Berényi Vilmos (WIL-ZONE Tanácsadó Iroda,
Esztergom-Kertváros): Kockázatelemzés

−	Horgos József (Hungaropharma Zrt. Gyógyszer-
anyag Üzletág): Gyógyszeralapanyagok stabilitás-
vizsgálatának tervezése kockázatelemzés segítségé-
vel

−	Gungl József (Sanochemia AG): Határértéken túli 
eredmények és deviációk kezelése
2011 . április 1 .:

−	Valkó István (Sanofi-aventis Chinoin): Laboratóriu-

miinformációkezelésénekmódjai,lehetőségei,gya-
korlati példákkal

−	Bíró András(Sanofi-aventisChinoin):Számítógépes
rendszerek, szoftverek validálása

−	Horváth Zsolt(InfoBizKft.):Mitőljóegyinformati-
kai rendszer, avagy informatikai rendszerek fejlesz-
tésének, üzemeltetésének és alkalmazásának minő-
ségbiztosításigaranciáiafelhasználókszámára

−	Bognár Ildikó (S&TConsultingHungary):Aminő-
ségbiztosítottelektronikusdokumentumkezeléskihí-
vásai és GMP-konform megoldása gyógyszeripari 
esettanulmányok tükrében
2012 . június 13 .:

−	Papp Lászlóné (richter Gedeon Nyrt., Budapest): 
Az EU GMP várható változásai az ICHQ8, Q9, Q10 
és Q11 tükrében

−	Cseh Zsoltné Pálos Andrea (GYEMSZI – OGYI;
Budapest): QbD a gyógyszerfejlesztésben

−	Répási János (Teva Gyógyszergyár Zrt.): Gondola-
tok, megjegyzések a PAT-ról

−	Sovány Tamás (Szegedi Tudományegyetem Gyógy-
szertechnológiai Intézet, Szeged): Faktoriális kísér-
lettervezés és mesterséges neurális hálózatok a QbD 
szolgálatában
Azelőadásokatszámoskérdésésélénkdiszkusszió

követte.Az emlékülés látogatottsága kb. 120 fő volt
minden évben, az elhangzottakról beszámolók jelen-
tekmega„Gyógyszerészet”-ben.

Szakmai napjaink

−	2009. május 20.: Malvern Instruments Ltd. „Ré-
szecskemérésmikroésnanotartományban”Szimpó-
zium.Helyszín:SOTEGyógyszerészeti Intézetelő-
adóterem, Budapest. A rendezvényt közösen 
szerveztük az MGYT Gyógyszertechnológiai Szak-
osztályával.Arésztvevőklétszámakb.80fővolt.Ez
a szakmai nap a szervezet már szintén hagyomá-
nyossá váló olyan rendezvénye volt, ahol készülék-
gyártó cégek mutatkozhatnak be és ismertetik újdon-
ságaikat a kollégáknak.

−	2010.június9.:Helyszín:Sanofi-aventis/Chinoinelő-
adóterme, Budapest. A Chinoin 100 éves születésnap-
ja alkalmából egy rövid történeti összefoglalóra, vala-
mintagyáregyes részeinekmegtekintésérehívtuka
kollégákat.Akövetkezőelőadásokhangoztakel:
o Juhász Hedvig:A100évessanofi-aventis/Chino-

in,
o Bajdik János: Az originális gyógyszerfejlesztés 

gyógyszerészeti szempontjai,
o Stankovics Livia: Bevezetés a farmakovigilancia 
tudományterületébe:jelentőségeéshelyzete.

Az előadások utánK+F laboratóriumok látogatása
következett, ahol a részlegeken dolgozó munkatár-
saktartottakrövidismertetőtazottfolyótevékeny-
ségről.Ezenaprogramon60fővettrészt.
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−	2011.november9.:Helyszín:BéresGyógyszergyár
előadóterme,  Budapest,Mikoviny u. 2-4.A Béres
Gyógyszergyár munkatársai mutatták be tevékenysé-
güketéseredményeiketaközel80fősrésztvevőkol-
légának.Elhangzottelőadások:
o Muskovics Gabriella, Kapás Erika: B12-vitamin 

meghatározása multivitamin tablettákból mikrobi-
ológiai értékméréssel és HPLC-s módszerrel, im-
munaffinitásososzloptisztítással

o Opelcné Nyegre Júlia, Horányi Tamás: A kategóri-
ák útvesztőjében / gyógyszer, étrend-kiegészítő,
tápszer, orvostechnikai eszköz / a törzskönyvező
ésamellékhatásfigyelésértfelelősszemélydilem-
máiéslehetőségei

o Vakli Katalin, Baloghné Vigh Katalin: Aventes 
száloptikás spektrométer és alkalmazása a gyógy-
szerfejlesztésben 

o Bárkányi Judit, Szűcs Csilla: A száraz- és a köz-

vetlenpréseléses technológia lehetőségei éskor-
látai

o Kiss Attila: Nagy sebességű kamera, mint diag-
nosztikai eszköz a gyógyszergyártásban.

2012 . április 4 .:Helyszín:A38hajó(PetőfihídBudai
hídfő).ASEPPICfilmbevonóanyagokmagyarorszá-
gi forgalmazójával, a Gyer-med Egészségügyi Szol-
gál tató Bt.-vel közösen szervezett szakmai nap, 
melyenkülföldielőadóktólprezentációkathallottunk
afilmbevonás legújabb technológiaimegoldásairól,
valamint ezen technológiában  felhasználható anya-
gokszélesköréről.Azérdeklődőkollégáklétszáma
kb.40fővolt.

Minden szakmai napunk részletes beszámolója a 
„Gyógyszerészet”c.szaklapbanolvasható.

Bozsik Erzsébet
elnök

AKórháziGyógyszerészetiSzervezetbeszámolója

Az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 
(MGYT-KGYSZ)jelenlegműködőelnökségeésveze-
tősége2009.január15-énkapottbizalmatatagságtól
4évesidőtartamra.

Célkitűzéseink

1.Továbbképző jelleggel szakmai, szakmapolitikai
tudo mányos rendezvények szervezése, továbbá ak-
tívrészvételakórházi,klinikaiszakképzésben.

2. Hazai társasági kapcsolatok folytatása.
3. Nemzetközi kapcsolatok fenntartása.
4.Részvétel a kórházi gyógyszerészetet érintő jog-
szabályokelőkészítőésvéleményezőmunkájában.

5.Stabilpénzügyiműködésbiztosítása.

A 2009-2012-ben elért eredmények bemutatása

Továbbképző jelleggel szakmai, szakmapolitikai 
tudományos rendezvényeink és saját szervezésű 

kötelező szinten tartó továbbképzéseink

Az elmúlt négyéves ciklusban a kongresszusaink 
között több önállóan szervezett, két társszervezésű
kongresszus, két szimpózium és egy általunk szerve-
zett rozsnyay Mátyás Emlékverseny szerepelt. Az 
igényeknek megfelelően többször akkreditáltattunk
aktuális témákbankötelező szinten tartópontszerző
továbbképzéseket.  
Szervezetünkfiataljaimindanégyévbenrésztvet-

tek a rozsnyay Mátyás Emlékversenyen, ahol dicsére-
tes eredményeket értek el. 2009-ben 6, 2010-ben 4, 
2011-ben6,2012-ben ismét4versenyzőképviseltea
kórházi gyógyszerészeket. A díjazottak között több

kiemelt díjas előadás hangzott el és két évben is a
rozsnyay Plakettet kórházi gyógyszerész nyerte: 2011-
ben Órás Zsuzsanna, 2012-ben pedig Merczel Sára. A 
rendezvényeinkrőlazösszefoglalóttáblázatosformá-
bankészítettükel(I. táblázat). 

Hazai társasági kapcsolatok

A Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi Klinikai 
GyógyszerészetiTagozatésTanácsképviselőivelalegin-
tenzívebb az együttműködés. Szervezeteink számos
területen közös szakmai képviseletet látnak el, és folya-
matos egyeztetéseken veszünk részt az Minisztérium, 
OGYI, OTH, OEP illetékeseivel. Fontos kapcsolatot ápo-
lunk a Magyar Gyógyszerészi Kamarával, az MGYK 
Intézeti Gyógyszerészi állandó Bizottságával, az újon-
nan létrehozott MGYK Kórházi-Klinikai Területi 
Szervezettel, de szükség esetén egyeztetünk a Gyógy szer-
nagykereskedők Szövetsége, a Kórházszövetség és az
EgészségügyiGazdaságiVezetőkilletékesvezetőivelis.

Nemzetközi kapcsolatok fenntartása

Több éves múltra tekint vissza kapcsolatunk a European 
Association of Hospital Pharmacists (EAHP), a 
European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) vala-
mint a European Society of Oncology Pharmacy 
(ESOP) szövetségekkel. Kollegáink rendszeresen részt 
vesznek az európai szövetségek által rendezett kongresz-
szusokonéstovábbképzőszemináriumokon.

European Association of Hospital Pharmacists:
−	2009.EAHP14.kongresszusaBarcelona–16kolle-

ga részvételével.
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−	2010. EAHP 15. kongresszusa Nizza – 8 kollega
részvételével.

−	2011. EAHP 16. kongresszusa Bécs – 40 kolléga
részvételével. A magyar delegáció két poszter pre-
zentációval vett részt a bécsi kongresszuson, melye-
ket a Pécsi Tudományegyetem áOK Gyógyszerésze-
ti Intézet munkatársai mutatták be: 
o A . Háber, O . Rideg, R . Várnai, F . Szücs, L .G . Kovács, 

L . Botz: Simultaneous CYP2D6 and CYP2C19 geno- 
and phenotyping in a sample of the Hungarian popu la-
tion: initial experiences with AmpliChip CYP450 test,

o A . Fittler, E . Lankó, B . Brachmann, L . Botz:What
can hospital pharmacists do for patient safety 
when encountering potentially counterfeit medici-
nes purchased by patients over the internet.

ATudományosBizottság2.díjjaljutalmaztaFittler 
Andrásésmunkatársainakposzterét.Adíjátadásra
ünnepélyes keretek között, a kongresszus záró 
ünnepségén került sor.

−	2012.EAHP17.kongresszusaMilano–14főare-
gisztrált résztevők száma. Ezen a kongresszuson is
két poszterrel vettek részt a kollegák:
o Andrea Tóbel, Ilona Higyisán, György Stampf: 

Examination of compound injections and infu-
sions”

o Anna Végh, Erzsébet Lankó, András Fittler, Lajos 
Botz: Identification and prevention of deleterious
effects of supplementary health products on medical 
therapynachallengeforclinicalpharmacists”

2009-2012.között,mindenévjúniusában–EAHP
közgyűlésésdelegátus találkozó volt.2012-bena
találkozóhelyszíneBudapestvolt,errőlaGyógysze-
részetben külön is beszámoltunk.

EAHP Akadémiai Szeminárium:
−	2011.május20-22.,Belgrád–Akórházigyógysze-

rész szerepe a gyógyszerterápiás bizottságban és  be-
tegbiztonsági kérdésekkel foglalkoztak. Három fő
képviselte hazánkat.

I. táblázat
KGYSZ rendezvények összefoglalása 2009-2012.

Időpont,helyszín Arendezvényneve Téma Regisztráltak
száma

2009. március 6., 
Budapest

Kötelezőszintentartótovábbképzés Műtétekhezkapcsolódó
farmakoterápiás problémák

63

2009. május 4., 
Eger

Kötelezőszintentartótovábbképzés Gyógyszerhamisítás 78

2009. május 14-16., 
Eger

XLIV.RozsnyayMátyásEmlékversenyés
Kórházi Gyógyszerészek Szimpóziuma

Fiatalokelőadóversenye
Indikáción túli kezelések; 
Tételesfinanszírozás;
Egészségpolitikai Fórum; 
Aktualitások

237

2009.  november 14-16., 
Budapest

CPhHXIV.–Önállószekció
Közösszekció–aFarmakoterápiásés
Gyógyszerészi Gondozás Szakosztállyal

Gyógyszer- és betegbiztonság;
Járó-ésfekvőbetegek
gyógyszerelésének kapcsolódása

40

2010. február 26., 
Budapest

Kötelezőszintentartótovábbképzés Bizonyítékokonalapuló
gyógyszerészi szolgálat

90

2010. április 16-18., 
Zalakaros

KGYSZXVII.Kongresszus Kórházi betegellátás válság 
idején

306

2010. szeptember 2., 
Budapest

Kötelezőszintentartótovábbképzés Onkológioigyógyszerkészítés,
technológiai háttér kritériumai

70

2010. november 11., 
Budapest

Magyar Klinikai Onkológiai Társaság 
Kongresszusa–GyógyszerésziFórum

Gyógyszerészi szolgálat az 
onkológiai munka során

56

2011.március 25.,
Budapest

Májkárosodás, májbetegségek Májfunkciós problémák,  
májbetegségek, hepatitisek, 
májdaganatok

110

2011. szeptember 16.,
Budapest

AntibiotikumtovábbképzésI.(kötelező
szinten tartó)

Bakteriológia, antibakteriális 
terápia elvei

96

2011. október 14.,
Balatonalmádi

AntibiotikumtovábbképzésII.(kötelező
szinten tartó)

Antibiotikumokcsoportosítása,
jellemzőik,felhasználások
elemzése, infekciók kezelése

139

2011. október 14-16.,
Balatonalmádi

Kórházi Szimpózium Neuro-pszichiátria 229

2011. november 11.,
Budapest

AntibiotikumtovábbképzésIII.(kötelező
szinten tartó)

Műtétiprofilaxis,szepszis 104

2012. május 17-19.,
Szeged

KGYSZXVIII.Kongresszus „Hogyantovábbkórházi
gyógyszerészet?
Megvalósultésmegvalósítandó
feladatok.”

325
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−	2012.április20-22.,Tesszaloniki–Agyógyszerké-
szítés során alkalmazottGMPelőírásokmegvalósí-
tása, valamint betartása, nagy hangsúlyt fektetve a 
Qualityriskmanagement-re.Háromfővelképvisel-
tettük magunkat.
Az EAHP 1995 óta, ötévente végez átfogó európai 

felmérést a kórházi gyógyszertárakban, amelyben a 
magyarországi kórházi gyógyszertárak is részt vesz-
nek. A felmérés elkészítése 2010-ben zárult. Érté-
kelésére 2012-ben a milánói kongresszuson került sor.

European Society of Oncology Pharmacy
Az ESOP csatlakozással a célunk, hogy a nemzetközi 
szervezet tapasztalatait és segítségét felhasználva a
hazai onkológiai gyógyszerészetet mihamarabb felzár-
kóztassuk az európai színvonalhoz. Aktívan részt
veszünk a nemzetközi tapasztalatcserében, a Master-
classképzésbenésastandardokfolyamatosrevíziójá-
ban.
ESOP programok:
−	2009-2012. között minden év januárjában, Hamburg 
–delegátustalálkozóéskongresszus,

−	2010. május, Prága, ESOP szeminárium,
−	2010. november 15-19. Ljubljana – ESOP Mas-
terclassképzés–4főfiatalgyógyszerészrészvételé-
vel,

−	2011.november21-25.Zágráb–ESOPMasterclass
képzés–1főfiatalgyógyszerészrészvételével,

−	2012. szeptember 27-29. European Conference of 
Oncology Pharmacy (ECOP) Nemzetközi részvétel-
lel, 52 országból 513 fő résztvevővel, 112 előadás,
82 poszter, 35 hazai regisztrált és 2 hazai poszter.
o András Süle: Safety Assessment and revision of a 

Central Cytostatic Unit According to ESOP Guid-
lines

o Zsuzsanna Órás, Ilona Higyisán, Mónika Kis 
Szölgyémi: Comparative Analysis of Environ men-
tal Contamination in the Central Cytostatic De-
partment

−	2012. november 22-24. Bécs – ESOP Masterclass
képzés–2főfiatalgyógyszerészrészvételével.

European Society of Clinical Pharmacy
A European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) 
szervezésében, ESCP International Workshop volt
Leuvenben2012.május30.–június1.között,mely-

nektémája:„Betegek,fertőzésekésaklinikaigyógy-
szerész” volt.Hazánkat 5 fő képviselte a rendezvé-
nyen.

Jogszabályok előkészítése és véleményezése

Folyamatosan részt veszünk a kórházi gyógyszerésze-
tetérintőtörvényekésrendeletekelőkészítésébenés
véleményezésében. 

Stabil pénzügyi működés biztosítása

Az1992-benlétrehozott„KórháziGyógyszerészetért”
Alapítványbevételeivalamintszakmairendezvénye-
inksikerebiztospénzügyihátteretadajövőbenisa
kórházi gyógyszerészet területén dolgozó kollegáknak 
ahhoz,hogyafejlődésüketszolgálószakmairendez-
vényeketés továbbképzéseket továbbra iselérhetővé
tegyük szervezetünk tagsága számukra.

Egyebek

−	Megújulthonlapunk–amelyenaKGYSZfolyama-
tosan beszámol munkájáról, bemutat aktualitásokat, 
rendezvényeinket, kitüntetetteinket – elérhetősége
www.mgyt-kgysz.hu.

−	Létrehoztunk két munkacsoportot a speciális terüle-
tek és a szakmai kérdések egyeztetésére (Onkológiai 
Munkacsoport, Antibiotikum Munkacsoport) vala-
mint, a nyugdíjas gyógyszerészek összefogására a
„Nyugdíjas Kórházi Gyógyszerészek Baráti Köre”
csoportot, akikkel évente legalább két alkalommal 
találkozunk.Abarátikör találkozásainak résztvevői
száma25-30fő/alkalom.

−	2011 januárjától, a KGYSZ Ifjúsági állandó Bizott-
sága rendszeresen klubdélutánokat szervez. Céljuk a 
kórháziterületendolgozófiatalokrészéretalálkozási
ésszakmaitapasztalatcserebiztosításaszervezettke-
retek között. A klubdélutánokat alkalmanként 20-30 
fő látogatja, mindig más kórházi gyógyszertárban
szervezik, ahol bemutatják a fiatal kollegák a saját
feladataikat, továbbá referálókat, érdekes kérdéseket, 
problémákat beszélnek meg.            

Higyisán Ilona
elnök 

Beszámolóamegyeigyógyszerellátásiszervezetektevékenységéről

ATársaságAlapszabályánakmódosításautánelőször
a2008-asküldöttközgyűlésenválasztottakszervezési
alelnököt a megyei szervezetek jobb összefogására, 
közvetlen tájékoztatására és egységes irányítására,
továbbá az egészségügyi kormányzattal és a tudomá-
nyos élet képviselőivel való „napi” kapcsolattartás

erősítésére. Az Alapszabály megváltoztatásának
elsődlegesmozgatórugójaannakaveszélynekafelis-
merése volt, hogy a liberalizálás útjára lépett lakossági 
gyógyszerellátásban tevékenykedő gyógyszerészek
egyre inkább rákényszerülnek a gyógyszertár, mint 
vállalkozásintenzívmenedzselésére,salig-aligmarad
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idejükaszakmaitovábbfejlődésrevalamintatársasági
életre. Sajnos, ez a félelem beigazolódott. 

A gazdasági kényszer a gyógyszertárakban létszámle-
építésthozott,agyógyszertárbanmaradtkollégák–főleg
azok,akikkislétszámúpatikábanvezetőkéntálltakhelyt
azofficinában,alaborbanésazirodábanegyaránt–egyre
hosszabb időt töltenek patikáikban, s egyre több feladat
maradtamunkaidőntúlrais,kevesebbidőthagyvamásra.
Aszámokisalátámasztjákemegfigyelést:atovábbképzé-
seink létszáma fokozatosan csökkent, legtöbb megyénkben 
a rendszeres összejövetelek ritkábbá váltak, egyes rendez-
vényeket kellő számú jelentkező hiányában le is kellett
mondani. Ez rányomta bélyegét a taglétszám alakulására 
is:a2008-bantörténtmegválasztásunkatkövetőena2009.
évi 4095-ös taglétszámról mára 3435-re fogyott tagságunk 
(FőtitkáribeszámolóV. táblázat –713.oldal).Háromszer-
vezetünk, a Bács-Kiskun megyei, a Hajdú-Bihar megyei és 
a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet az, ahol a 2009-es 
taglétszám2012-reemelkedett,gratulálunkavezetőknek
az elért eredményért és köszönet ottani kollégáinknak a 
lelkesedésért.
Azelnökség–látvaafolyamatosancsökkenőorszá-

gostaglétszámtendenciáját–felajánlottaamegyeiveze-
tőknek,hogya személyeskapcsolattartás erősítésére–
igényesetén–egy-egyelnökségitagahelyszínreutazik,
hogy részt vegyen a megye vagy régió összejövetelén, 
vagy akár kihelyezett elnökségi ülést is tart. Sajnos, 
ezzelalehetőséggelcsakkét-kétszervezetünkélt.
Az MGYT elnöksége időszaki kiadvánnyal és

egyes egyetemek állásbörzéin való személyes részvé-
tellel is igyekezett az ifjú gyógyszerészeket és gyógy-
szerészhallgatókat megismertetni Társaságunkkal, 
ennek eredményeképpen több megye jelezte, hogy a 
fiatalokbelépéseakorábbiévekhezképestmegemel-
kedett. E téren további erőfeszítéseket kell tennünk,
elsősorbanaTársaságIfjúságiBizottságávalkaröltve.
Viszontúgytűnikavisszajelzésekből,hogyaszerve-
zési alelnök 2010-től elindított FIP-témafelvetései (a
FIP programjához kapcsolódóan egy-egy nemzetközi 
szintenisfigyelemösszpontosítástkiváltótémárólírá-
sostájékoztatókiküldéseamegyeivezetőknek)segí-
tettékamegyeirendezvényekprogramjánakszínesíté-
sét,továbbáa2011-benelindítottPraxistovábbképzés
elsőrendezvényeissikeresenzárult.
Amegyeiszervezetekbeszámolóiévrőlévreerőseb-

ben jelezték, hogy mind nehezebb kollégáinkat mozgó-
sítani,közösségirendezvényekreelcsábítani.Pedigaz
összefogásra, a napi problémák megbeszélésére és a 
tapasztalatok megosztására leginkább ilyenkor van 
szükség.Amegyeivezetőkegyrésze–szerencsérea
nagyobbikrésze–mindentmegtettannakérdekében,
hogy érdekes rendezvényekkel, jó hangulatú összejö-
vetelekkel, és a társszervezetekkel együtt rendezett 
programokkal teremtsenek vonzó időtöltést a tagság-
nak.Amegyeielnökökrendszeresösszehívásávalsike-
rült fórumot teremtenünk a jó példák bemutatására, a 

sokunkatérintőkérdésekmegvitatásáraésamindenkit
érdeklő események bemutatására. Néhány megyéből
haddadjakízelítőtaszerteágazórendezvényekre:van-
nak megyék (Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Győr-Moson-Sopron,Zalamegye),aholagyógyszeré-
szek Patikus klub vagy Gyógy szerész Klub rendezvé-
nyemindenhónapban20-30főrészvételéveltöretlenül
és sikeresen fut.Többmegyébenkifejezetten afiatal
(Bács-Kiskun,Békésmegye)vagyéppenanyugdíjas
gyógyszerészeket (Budapest) célozta meg a megyei 
vezetés ilyen rendezvényekkel. Szabolcsban saját újsá-
got(„Híradó”)nyomtatnak,máshol(Békés,Csongrád
és Pest megye) határon túli gyógyszerész-szervezetek-
kelvanélőésgyümölcsözőkapcsolat.Megkellemlé-
keznünk a pályázatokról is, mely lehetőséggel több
megyeisélt,ígyazinnovációspályázatról(Budapest),
rajzpályázatról (Budapest és Borsod megye), továbbá a 
„Patikusok szabadidőben” kezdeményezésről (Buda-
pest, Bács-Kiskun megye). Több megye jelezte, hogy 
szakmai kirándulásokat szerveznek összekötve azt 
botanikával,múzeumlátogatással,főzőversennyelstb.
vagy szakmai majálist rendeznek (Pest megye).

A rendszeresen megszervezett nagy rendezvények 
(3-4 évente a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus, 
évente a rozsnyay Mátyás Emlékverseny, szakosztá-
lyi kongresszusok) mind a mai napig nagy számban 
látogatottak, akárcsak a továbbképzéseink (Klasszikus 
gyógyszerészeti tudományok újabb eredményei, 
Ak tuális gyógyszerterápiás ismeretek, Praxis tovább-
képzés), bár a választási periódus végére a jogszabály-
változások és a továbbképzési ciklus mélypontja miatt 
2012-re jelentősmértékben csökkent a látogatottság.
Mindenképpen köszönet illeti azokat a megyei szerve-
zeteket, különösen vezetőiket, akik felvállalták egy-
egy ilyen rendezvény helyi biztosítását, továbbá a
szervezéssel járó többletfeladatokat.

Igen jó példát mutat sok megye a szakmai szerveze-
tek együttműködésére. Hol az MGYK-val, hol a
MOSZ-szal,holmindkettőszervezetteltalálunkközös
rendezvényeket. Ezt az MGYT országos vezetése is 
támogatja, ennek egyik pregnáns példája volt a 3 szer-
vezetáltalebeszámolásiidőszakalattközösenlétre-
hozott Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságát 
működtetőKht.,melybe azMGYTSoós Gyöngyvér 
professzor asszonyt és Bánkuti Pétert delegálta állan-
dó tagként. A bizottság által szervezett továbbképzé-
sek is kedveltek lettek tagjaink körében. Az együtt-
működésmásik formája az,melyet Zala és Somogy
megye jelzett: itt a helyi kórházakkal alakult ki jó 
szakmaiegyüttműködés.Devissza-vissza térőprog-
ramsokmegyébenatisztifőgyógyszerésszelill.tiszti
gyógyszerészekkel, valamint a TB (MEP, rEP) helyi 
képviselőivelkialakultjókapcsolatis,melynekkereté-
benmindenkiokulásáraszámolnakbeazellenőrzések
eredményeiről vagy a jogszabályváltozásokról. A
gyógyszerészképzőintézménnyelrendelkezőmegyék-
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ben az egyetemekkel mindenhol jó a kapcsolat, ezt a 
továbbképzések és rendezvényi előadások számán is
le lehet mérni. Külön kiemelném, hogy vannak 
megyei szervezeteink, amelyek tudományos (eseten-
ként külföldi) rendezvényen való részvétel támogatá-
sával is segítik arra érdemes tagjaikat (Baranya,
Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar me -
gye).Agyógyszerészet tradícióitápoljákazokaren-
dezvények is, melyeken egy-egy évforduló kapcsán 
szervezett formában emlékeznek meg kollégáink hiva-
tásunk nagyjairól. Így az elmúlt években Baranyában 
(Brantner Antal), Győr-Moson-Sopron megyében
(Nikolics Károly, Horváth Dénes), Békés megyében 
(Rozsnyay Mátyás), Tolna megyében (Koritsánszky 
Ottó), Somogy megyében (Kóczián Géza), Fejér 
megyében (Kazay Endre) voltak megemlékezések.
A2008-asválasztásokat követőenkialakított prog-

ram szerint minden megyei szervezetet felkértünk arra, 
hogyalakítsakie-maillistáját,melynekfelhasználásá-
val közvetlenül el tudjuk érni tagjainkat. Ez sok megyé-
bensikeresenmegtörtént,sjólműködikis,devannak
megyéink, ahol e munkának még nem értek a végére. A 
következőperiódusbanerrenagyhangsúlytkellfektet-

ni, mert a mai körülmények között a közvetlen tájékoz-
tatáselehetőségétTársaságunksemnélkülözheti.

A megyei szervezetek tevékenységének összegzése-
kéntmegállapíthatjuk, hogy aktivitásuk – eltekintve
néhány megyétől – általában jó. Néhány megye ki-
emelkedően sok programot, hasznos, előremutató,
problémamegoldó összejövetelt szervez, a fenti pél-
dákbanbemutatottváltozatoslehetőségeketajánloma
jövőtavasszalmegválasztásrakerülőújmegyeiveze-
tőkfigyelmébe.Úgygondolom,ahelyilehetőségeket
ismerő,azokkalélnitudómegyeivezetésmindahelyi
kollégák,mindazországosvezetőségmegbecsülésére
bizton számíthat.Ezen túlminden tagtársunkat arra
ösztönzöm, hogy lelkes, tennivágyó és talpraesett 
vezetőséget és elnököt keressen soraiból,mert szak-
mánkjövőjénekalakítása,hivatásunkmodernformá-
lása újabb 4 évre első sorban az Ő kezükben lesz.
Ehhezazújonnanfelállóországoselnökségtőlminden
megyeivezetőtámogatásraéssegítségreszámíthat–
feltéve, hogy azt igényli, vagy legalább elfogadja.

Télessy István 
szervezési alelnök

Felhívás olvasóinknak

A Gyógyszerészet szeptemberi számában megjelent „El vagyunk savasodva? Tények és tévhitek a lúgosítással 
kapcsolatban” közlemény szerzői szívesen látják a gyógyszerész kollégák észrevételeit, ötleteit és kérdéseit a 
témában. A szerzőkkel az andras.�ttler@aok.pte.hu e-mail címen lehet felvenni a kapcsolatot.

FELHÍVÁS ACTA PHARMACEUTICA HUNGARICA  
ELŐFIZETÉSRE

Tájékoztatjuk kedves Kollégáinkat, hogy 
–  az Acta  Pharmaceutica Hungarica c. folyóiratra 2012-ben előfizetéssel rendelkezők a 2013. évre vonatkozó számlát előreláthatólag 

január közepéig megkapják;
–   az Acta  Pharmaceutica Hungarica c. folyóirat 2013. évi előfizetési díja 6000 Ft + 5% áfa, egy példány ára: 1500 Ft + 5% áfa.
 
Kérjük, hogy az előfizetői adatokban történt változásokat legkésőbb december 27-ig juttassák el Polonyi Adrienn részére (tagdij@mgyt.hu; 
fax: 266-9433, 483-1465; levelezési cím: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16.)

Új előfizetésekre is van lehetőség. Előfizetési igényeiket legkésőbb december 27-ig juttassák el Polonyi Adrienn részére (tagdij@mgyt.hu; 
fax: 266-9433, 483-1465; levelezési cím: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16.)
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BESzáMOLóABIzOTTSáGOKTEvÉKEnySÉGÉRőL

AzEtikaiBizottságbeszámolója

Az Etikai Bizottság háromtagú testület, melynek tag-
jaiazoktatásbanrésztvevőgyógyszerészek.Abizott-
ság tagjai egymással a kapcsolatot telefon (posta), 
e-mailsegítségéveltartják.

A 2007. áprilistól érvényes szervezeti szempontú 
jogi változások nem hoztak számunkra érdemleges 
feladatokat.Megemlítjük,hogya„2006.éviXCVII.
törvényazegészségügybenműködőszakmaikama-
rákról”kötelezővétetteakamaraitagságot.

2 . § A szakmai kamara (…)
c) a feladatköre szerinti egészségügyi szakma gyakor-
lására vonatkozó általános szakmai magatartási-eti-
kai (a továbbiakban együtt: etikai) szabályokat (a to-
vábbiakban: etikai kódex) alkot, és az e törvényben 
meghatározott esetekben a tagjával szemben etikai el-
járást folytat le . (…)
14 . § (1) A szakmai kamara tagja lehet az, aki (…)
b)  az egészségügyi képesítésének, szakképesítésének 

megfelelő alapnyilvántartásban szerepel,
c)  Magyarország területén a választott kamarai tag -

sá g nak megfelelő egészségügyi képesítéshez, szak-
képesítéshez kötött tevékenységet folytatott, folytat 
vagy kíván folytatni”

AGyógyszerészKamaraa2006.éviXCVII.törvényt
módosító2011.éviXXIII. törvényrendelkezéseinek
megfelelőenelfogadtaazEtikaiKódexet,amely2012.
január 1-én lépett hatályba. Nagy szakmai hozzáértés-
selésodafigyeléssel,akülföldi„kamarák”szabályo-
zásátisfigyelembevévekészültel,példaértékű.

A kamarák etikai kódexei (MOK, Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara) szakmailag nagyon jók, eliga-
zítástadnakazegészségügyésgyógyszerellátásterü-
letén dolgozóknak. 
Megemlítve a hatósági változásokat, létrejött az

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet értelmében a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet, melynek többek között ré-
sze az OGYI és az ETI is.

Az MGYT Etikai Bizottságához az elmúlt két év-
ben etikai ügy és bejelentés nem érkezett, de kérés, 
megkeresés igen. Az MGYT akkori elnöke, prof . 
Klebovich Imre kereste meg bizottságunkat, hogy a 
2010.november12.-ivezetőségiülésenmegfigyelő-
ként képviseltessük magunkat, vegyünk részt az ülé-
sen. Az Etikai Bizottság tagja (Mayer Klára)megfi-
gyelőkéntrésztvettezenanovember12-ivezetőségi
ülésen.Avezetőségháromvezető tagjának (elnök,
tudományos alelnök, gazdasági titkár) lemondása 
után aFelügyelőBizottság vizsgálata történtmeg,
melyrőlküldöttközgyűlésenbeszámoltak.Avizsgá-
lat és a beszámoló elfogadásának konklúziója, hogy 
az nem etikai ügy, nincs az Etikai Bizottságnak teen-
dője.

Mayer Klára
bizottsági tag

Török Ilona
elnök

Hajdú Mária
bizottsági tag

AzIfjúságiBizottságbeszámolója

AMagyarGyógyszerésztudományiTársaságalapí-
tásakor (1924-ben) a legfontosabb célok között szere-
pelt a „gyógyszerészifjúságnak támogatásamind-
azon törekvéseiben, amelyek a haza és a hivatás iránt 
való odaadó szeretet növelésére alkalmasak”. A
Társaság if júságpolit ikájának ma az If júsági 
Bizottság (IB) a legfontosabb letéteményese. Mikor a 
jelenlegi csapat 2009 nyarán munkának látott, leg-
előszöraztkellettmegkeresnünk,mikazalkalmas
törekvések manapság. Úgy találtuk, hogy a fiatal 
gyógyszerészekkel kapcsolatban a legfontosabb stra-
tégiai célok a korosztály aktivizálása, egymással 
való megismertetése, értékeinek felkutatása és párto-
lása.Bízunkbenne,hogyazelmúltháromésfélév
során véghezvitt tevékenységeink hathatósan szol-
gálták e célokat.

Rozsnyay Mátyás Emlékversennyel kapcsolatos  
tevékenységek

1.Évrőlévreversenytéma- és konzulens listát állítunk 
össze, és juttatunk el a potenciális indulókhoz. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy az elmúlt évek során töb-
ben is a listából választottak témát és/vagy konzu-
lenst. Bátorítjuk a fiatalokat a részvételre, és kap-
csolatbanállunkajelentkezőkkel,igyekezvénhasz-
nos információkkal (pl. ingyenes előadástechnikai
segédletekkel)ellátniőket.Buzdító felhívásokat je-
lentetünk meg a potenciális versenyzőkhöz, témave-
zetőkhöz,résztvevőkhözaGyógyszerészethasábja-
in, az MGYT és az IB honlapján.

2.Szükségesnektartottukfelmérni,milyenképetőriz-
nekaversenyzőkésazsűritagok-szervezőkazEm-
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Ajánlott témák  
a Rozsnyay Emlékversenyre, 2013-ra

AJÁNLOTT TÉMÁK KONZULENS MUNKAHELY ELÉRHETŐSÉG
−	A táplálási teamek (orvos, gyógyszerész, dietetikus, 

ápolószemélyzet) szerepe fekvőbeteg-ellátó 
intézményekben Magyarországon (esetleg nemzetközi 
kitekintés!)

−	Csecsemő- és kisgyermekkori mesterséges táplálás 
gyakorlata a járó- és fekvőbeteg ellátásban.

Kovácsné Balogh Judit SE GYTK, Gyógyszerügyi 
Szervezési Intézet

06-20-663-2457

−	A biszfoszfonátok gyógyszerészi kémiája, alkalmazásuk 
különböző kórképekben (irodalmi és epidemiológiai 
adatgyűjtési munka)

Huber Imre PTE ÁOK, Gyógyszerészi 
Kémia Intézet

imre.huber@aok.pte.hu

−	Vásárlói elégedettség felmérése gyógynövény-alapú 
termékekkel kapcsolatban

Horváth Györgyi
Bencsik Tímea

PTE ÁOK, 
Farmakognóziai Tanszék

gyorgyi.horvath@aok.pte.hu  
timea.bencsik@aok.pte.hu

−	Gyógyszertárban kapható transzdermális terápiás 
rendszerek. A gyógyszerforma jelene és jövője (elméleti 
munka)

−	Hatóanyagok felszívódásának in vitro vizsgálata FoNo-s 
készítményekből (gyakorlat is lehetséges)

Prof. Marton Sylvia SE GYTK, 
Gyógyszerészeti Intézet

marton.sylvia@pharma.semmelweis-univ.hu

−	Mérgező növények a környezetünkben
−	Növényi mérgezések – esettanulmányok

Farkas Ágnes PTE ÁOK, 
Farmakognóziai Tanszék

agnes.farkas@aok.pte.hu

Fejleszd te is a világ gyógyszerészetét!
Vegyél részt a Rozsnyay-n!

Kedves 35 év alatti Fiatal Kollégánk!
2013 májusában újra lesz Rozsnyay Mátyás Emlékverseny. Ha voltál már korábban, akkor tudod, hogy ott a helyed, ha még nem voltál, akkor ne szalaszd 
el az alkalmat!

Neked is megéri (újra) belevágni, mert:
−	szakmailag és emberileg több, jobb, magabiztosabb leszel,
−	jártasságot szerezhetsz egy téged érdeklő szakterületen,
−	utánajárhatsz érdekes kérdéseknek,
−	új ismerősökre, barátokra tehetsz szert,
−	remek szakmai és oldott társasági programok lesznek,
−	szakmai renomét, pénzjutalmat és értékes díjakat nyerhetsz,
−	megoszthatod ismereteidet, tapasztalataidat, problémáidat másokkal,
−	javíthatod környezeted egészségügyi ellátásának színvonalát,
−	lendíthetsz Magyarország és a világ gyógyszerészetén!

Mit kell tenned ehhez?
−	Összeszedni a bátorságodat, jelentkezni a versenyre,
−	kísérletes / kérdőíves / irodalomkutatást végezni egy érdekes, gyakorlati területen,
−	összegezni az eredményeket és
−	előadni egy kollegiális, bátorító közegben.

Miben tudunk segíteni:
−	ajánlhatunk kutatási témákat és konzulenseket,
−	tanáccsal, információkkal szolgálhatunk a rendezvényről,
−	megismertethetünk korábbi résztvevőkkel,
−	bővíthetjük az előadástechnikai képességeidet,
−	anyagi problémák esetén igyekszünk segítséget nyújtani.

Folyamatosan frissülő információkat találhatsz az I�úsági Bizottság honlapján és facebook oldalán. 

Keress fel bennünket!
MGYT I�úsági Bizottság

www.ib.mgyt.hu

Folytatás a következő oldalon
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−	Alternatív gyógymódok és a placebo hatás Blázovics Anna SE GYTK, 
Farmakognóziai Intézet

blaz@drog.sote.hu

−	Újraoldási segédlet: a kórházban alkalmazott 
porampullás injekciók alkalmazásának „házirendje” (SPC 
versus napi gyakorlat) EDQM guideline megvalósítása 
(kórházi téma)

−	Hogy „működhet” a pharmacovigilancia (rendelet) a napi 
gyógyszertári gyakorlatban?

−	Betegelégedettség psoriasisos betegek körében
−	A gyógyszertári szolgálat lehetőségei az idősebb betegek 

terápiás együttműködésének javítására
−	Gyógyszertár(unk)ban gyógyszereiket kiváltó – 

gondozott – magasvérnyomás betegségben szenvedők  
jellemzése, a gyógyszertári szolgálat eredményei

−	Gondozott DMT2 betege(in)k anyagcsere paramétereinek 
alakulása az elmúlt év során; együttműködésük jellem-
zése

−	Mit tehetünk a COPD-s betegekért?
−	Milyen az elfogadottsága (rendelési gyakoriság) a FoNo 

dermatológiai előiratainak?
−	Használhatók-e a FoNo pediátriai receptjei?

Prof. Soós Gyöngyvér SZTE GYTK, Klinikai 
Gyógyszerészeti Intézet

soos@pharm.u-szeged.hu

−	Újabb segédanyagok a gyógyszertechnológiában
−	Gyógyszerformák története

Prof. Erős István SZTE GYTK, 
Gyógyszertechnológiai 

Intézet

eros@pharm.u-szeged.hu

−	Gyógyszerek és gyógyhatású termékek gyógyszertáron 
kívüli forgalmazásának szakmai vonatkozásai: 
betegbiztonság és gyógyszerbiztonság

−	Online gyógyszer forgalmazási csatornák megisme-
résének, értékelésének és minősítésének lehetőségei. 
Internetes gyógyszerforgalmazás, online gyógyszertárak

−	Hamis és illegális gyógyszerek vizsgálatának 
lehe tő ségei a gyógyszerészi gyakorlatban  
 

Fittler András PTE ÁOK, 
Gyógyszerészeti Intézet

andras.fittler@aok.pte.hu

−	Az elsődleges fejfájások gyógyszerészi gondozása (angol 
nyelvtudás szükséges)

Prof. Tekes Kornélia SE GYTK, 
Gyógyszerhatástani 

Intézet

drtekes@gmail.com

−	Táplálásterápiás tanácsadás a lakossági gyógyszerellátás 
keretében. (A gyógyszerészi gondozás egyik újabb 
komponense)

−	Táplálásterápiás ellátás hazai helyzete a közforgalmú 
gyógyszertárak tápszerforgalmának változása 
tükrében 

Télessy István Generáció Patika
2191 Bag, Petőfi tér 14.

generacio.telist@vnet.hu  
vagy (+ 36-30) 491-8192

−	Étrend-kiegészítők, csodaszerek hatékonyságának 
bizonyítékokon alapuló értékelése

Takács Gábor PTE ÁOK, 
Gyógyszerészeti Intézet

gabor.takacs@aok.pte.hu

−	Intézeti gyógyszertárak története Hümpfner Rózsa Gottsegen György 
Országos Kardiológiai 

Intézet, Budapest

humpfner.rozsa@kardio.hu

−	Gyógyszerészek feladatvállalásai az állategészségügyben
−	Veteriner magisztrális gyógyszerkészítés

Stampf György SE GYTK, 
Gyógyszerészeti Intézet

stampf.gyorgy@pharma.semmelweis-univ.hu

−	Népegészségügyi program segítése: Dohányzásról 
leszoktató program a gyógyszerészi gondozás keretén 
belül

−	Gyógyszertár mint egészségügyi intézmény: PSA mérés 
és jelentősége a gyógyszerészi gondozásban

−	Fogamzásgátló szerek kiválasztása különböző 
típusjegyek alapján

Kárpátiné Gangl Teréz Arany Kígyó 
Gyógyszertár 

9400 Sopron, Magyar 
u 6. 

tel/fax: 99/311-732

gangl@aranykigyo.hu

A témákat a beérkezés sorrendjében tesszük közzé.

Folytatás az előző oldalról
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lékversenyekről, ezért 2010-ben a korábbi öt év
rozsnyay-történéseit feldolgozó kérdőíves felmérést 
készítettünk, melynek elemzéseit a 2010. januári és 
márciusi Gyógyszerészetben jelentettük meg. A 
visszajelzések egyértelműen aztmutatták, hogy az
Emlékverseny, szakmai értékei mellett, különleges 
társasági élményt is jelent(hetne) a résztvevőknek.
Kirajzolódtak azok a pontok is, ahol javításra, újí-
tásra lenne szükség, ezek alapján javaslatcsomagot 
nyújtottunk be a Társaság elnökségének az Emlék-
verseny alapszabályának módosítására . A Társaság 
Elnöksége Erős István professzort bíztameg az új
alapszabályelkészítésével,akiamegfogalmazottja-
vaslatokat részben figyelembe vette, és egyeztetett
az IB-vel a munka során.

3.2009-benaBudapestiszervezettelközösenírtunkki
pályázatot a rozsnyay Mátyás Emlékversenyen 
való részvétel támogatására.

4.2010-benapécsiEmlékversenyzsűrijébejavasoltuk
az előző évi győztest,Kutas Jenőt, ezt a Baranya 
Megyei Szervezet támogatta, javaslatunkra ugyan-
csak zsűritag lett az IB egy tagja (Fittler András), 
ezáltal két Rozsnyay díjassal növeltük a fiatal
gyógyszerészek részvételét a bírálók között.Deák 
AndrásversenyenkívülielőadásttartottazIBtevé-
kenységéről,céljairól.

5. A 2011-es szegedi Emlékversenyen önálló szekciót, 
a Rozsnyay Fiatalok Fórumát, szerveztünk, ahol a 
versenyzők csoportmunkában dolgoztak fel külön-
böző, afiatalgyógyszerészek szakmai szerepválla-
lásátérintőtémákat,ésvitattákmegőketnyilváno-
sanegymásközött, illetveaTársaságjelenlévőEl-
nökségével. A fórumon elhangzottak komoly 
moti vációt és iránymutatást jelentettek az IB továb-
bi tevékenységét illetően. A rekord számú, 29fős 
versenyzői létszám, megítélésünk szerint, az IB
szervezésbe való bevonásának, és az az évi, különö-
sen aktív Rozsnyay Emlékversennyel kapcsolatos
tevékenységünknek is köszönhető. Előremutatónak
tartanánk a Bizottság alapértelmezett részvételét a 
jövőbeniEmlékversenyekszervezésében.

6.Jelenleg a 2012-es debreceni Emlékverseny elő-
adásanyagainaktipográfiaiszerkesztéseéspubliká-
lása van folyamatban. Egy évről évre elektronikus 
formában publikált Rozsnyay Almanach létrehozása 
a célunk, hogy az Emlékversenyeken elhangzott ér-
tékes információkatmegőrizzük és kereshetővé te-
gyük.

Egyetemi hallgatókkal kapcsolatos tevékenységek

1 . A 2009-es Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Napokon 
az IB elnöke MGYT-t bemutató előadással szere-
pelt, illetve az esemény alapítása és szervezése is
két IB tag, Bozó Tamás, Fittler András nevéhez kö-
tődik.

2. 2011-ben a Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesü-
letével (HUPSA) közösen rendeztük meg Debrecen-
ben a Gyógyszerészhallgatók II . Országos Találko-
zójának szakmai programját, miközben a III. 
Gyógyszerész Börzén standunkkal igyekeztünk a 
hallgatókhoz közel vinni a Társaságot.

3. 2012-ben a Gyógyszerészhallgatók III. Országos 
Találkozóján, Budapesten az IB és a KGYSZ Ifjúsá-
gi állandó Bizottságának tagjai szakmai work sho-
pokat tartottak,akórházigyógyszerészetről(Bartal 
Alexandra), előadástechnikáról és prezentációszer-
kesztésről (Bozó Tamás), internetes gyógyszer-ke-
reskedelemről (Fittler András), és a PhD-ről (Süle 
András).

4. A HUPSA-val és a Gyógyszerészi Gondozás Szak-
mai Bizottságával 2011-óta évente közösen rendez-
zük meg az „Az Év Gyógyszerészhallgatója” gyógy-
szerészi gondozási-betegtanácsadási versenyt . A 
versenyen videóra vett expediálási szituációkat va-
lamennyi képzőhely illetékeseinek elküldtük, így
biztosítvaazokgraduálisésposztgraduálisoktatás-
ban való felhasználhatóságát.

5. 2009-ben a Debrecenben, Szegeden és Pécsett, 
2010-óta pedig valamennyi gyógyszerészképző
egye temen végzett gyógyszerészhallgató a pálya-
kezdést segítő információkat tartalmazó, a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaságot ismertető és
népszerűsítő levelet kapott diplomája mellé az IB-
től.

6. 2012-ben a Társaság együttműködési megállapo-
dást írt alá a HUPSAval, melyet az IB készített elő. 
Ennek egyik pontja értelmében a HUPSA tagjai au-
tomatikusan a Társaság ifjúsági tagjává vállnak.

7. Az Elnökség elfogadta és támogatja az IB hallga-
tóknak kidolgozott videópályázatát, amit a 
2012/2013-astanévtavaszifélévébenkerülkiírásra.

A Társaság életével kapcsolatos tevékenységek

1. Az IB tagjai részt vettek a XIV . Congressus 
Pharmaceuticus Hungaricus (CPhH) szervezésében 
és lebonyolításában(2009).Az IB teltházas, önálló 
Ifjúsági Fórumot tartott a CPhH zárónapján. A fó-
rumelőadásaiapályakezdőésfiatalgyógyszerésze-
ket érintő kérdésekkel foglalkoztak, melyekre a
hallgatóság számos kérdéssel, hozzászólással rea-
gált.AfórumaCPhHtalánleginteraktívabbszekci-
ójavolt.(előadások:Bozó Tamás: Az MGYT IB be-
mutatkozása; Ambrus Rita: A PhD iskolák és a 
szakképzés helyzetéről; Benkő Bernadett: Gyógy-
szerészek a gyógyszeriparban; Perjés Éva: Menni 
vagy maradni ez itt a kérdés – a külföldi munkavál-
lalásról).

2.2010-ben a Budapesti Szervezettel közösen írtunk
ki rajzpályázatot gyógyszerészek gyermekeinek, 
unokáinak.Adíjakátadásaünnepségkeretébentör-
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tént, ahol az IB MGYT infodesk-et működtetett
(2010).

3.AfiatalmagyargyógyszerészeketazMGYTszínei-
ben az IB elnöke képviselte a FIP 70. kongresszu-
sán, Lisszabonban.

4. 2012 februárjában nagyszabású kérdőíves felmérés-
bengyűjtöttükösszeamagyargyógyszerészekvéle-
ményét a szakképzési rendszerről és annak tervezett 
átalakításáról.Ezalapjánkészültelemzésünketavi-
lághálón és a 2012. áprilisi Gyógyszerészetben, il-
letve más szaklapokban is publikáltuk. Az elemzés, 
a visszajelzések szerint, a szakmai döntéshozás leg-
magasabb szintjeire is eljutott.

5. 2012. március 14-én a Társaság 1848-as megemlé-
kezésének ünnepi szónoka az IB elnöke volt.

6.AzIBelnöketöbbalkalommalvettrésztmeghívott-
ként, tanácskozási joggal az Elnökség ülésein.

7. Együttműködésben állunk az MGYT KGYSZ Ifjú-
sági állandó Bizottságával, a Magyar Gyógysze-
részhallgatók Szövetségével (HUPSA), a Farma-
kurírszerkesztőivel,kapcsolatbanállunkabudapes-
ti Fiatal Gyógyszerészek Klubjával, a MOSZ 
Ifjúsági Fórumával, és a Magyar Gyógyszerészi Ka-
marával.

8. Az IB 2010 óta saját honlapot szerkeszt (www .
ib .mgyt .hu), aholahírek,fiataloknakszólóösztön-
díjakéspályázatok, információk,ésaz IBaktuális
tevékenysége mellett, többek között, rozsnyay és 

Clauder Emlékverseny menüpontok is szerepelnek.
9. Létrehoztuk saját Facebook oldalunkat is (www .

facebook .com/ib .mgyt), amely interaktív fórumként
ágyazódik a hazai és nemzetközi szakmai oldalak, 
illetve a gyógyszerész felhasználók kapcsolati háló-
jába.Rendszeresenfrissülőszakmaiésközéletitar-
talmainkat közel 200 gyógyszerész kolléga követi.

10. ElkészítettükazMGYTIfjúságiBizottságánakaz
Társaság arculatával harmonizáló logo-ját.

11. AzIBtöbb,működésénekracionalizálásárólszóló
javaslatot és egy Alapszabály-változtatási kérelmet 
nyújtott be a Társaság Elnökségének. Ezeket az El-
nökség támogatásáról biztosította.AzAlapszabály
megváltoztatása egy későbbi küldöttközgyűlésen
kerülhet szavazásra.
ABizottság 2009. április 24-én öt fővel (Ambrus 

Rita, Benkő Bernadett, Bozó Tamás, Kiss Tímea, 
Szabady Júlia)alakult.Későbbtovábbitagok(Bartal 
Alexandra, Deák András Péter, Fittler András) csatla-
koztak. A Bizottság elnöke Bozó Tamás. Alelnökei 
Ambrus Rita, Kiss Tímea, titkárai: Benkő Bernadett, 
Szabady Júlia volt 2011. január 11-ig, ekkor az alelnö-
ki és titkári feladatköröket megszüntették. Az IB 
2009. április 24-e és 2012. november 18. között 12 
ülést tartott, melyek emlékeztetői a Társaság
Titkárságán megtalálhatók.

Bozó Tamás
elnök

ATudományosésSzakmaiBírálóBizottságbeszámolója

ATudományosésSzakmaiBírálóBizottságelnöke-
ként a rozsnyay Mátyás Emlék versenyekre a verseny-
zőktőlelőzetesenbeérkezettösszefoglalókbírálatában
vettem részt, valamint javaslatot tettem a programok 

összeállítására.Arendezvényeken,mintzsűritagsze-
repeltem.

Prof . Falkay György
elnök
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A SZAkLAPOk BESZÁMOLÓI

BeszámolóazActaPharmaceuticaHungaricacíműfolyóiratszerkesztésébenvégzettmunkáról

Küldetéséhezhíven,afolyóiratazelmúltkétévbenis
megőrizte csorbítatlan tudományos orientációját, a
magyar gyógyszerészeti nyelv ápolását, a gyógyszeré-
szetiéstárstudományoklegújabberedményeirőlszóló
tájékoztatást, valamint nagy múltú hazai szakmai 
tudományosműhelyekbemutatását.

Az Acta Pharmaceutica Hungarica jelenleg évi 
négy számmal, kötetenként átlagosan 4-5 közlemény-
nyel jelenik meg. Bár ez a szám lehetne magasabb is, 
megjegyzendőazonban,hogyazelmúltperiódusban
többkiemelkedő tevékenységetvégzőkutató jelente-
tett meg a szakterületéhez kapcsolódó áttekintő
(review), vagy munkásságát, doktori értekezését tömö-
ren és átfogóan bemutató közleményt. A megjelent 34 
dolgozat mellett tudományos rendezvényről szóló
beszámoló is szélesítette az olvasói választékot. A
gyógyszerészeti hivatás inter- és multidiszciplinaritása 
jól tükröződik a fenti időszak alatt napvilágot látott
közlemények tematikus megoszlásában is.
A megjelent kéziratok tematikus megoszlása az alábbi:

−	Analitika–gyógyszeranalízis–gyógyszerkémia 29%
−	Egészséggazdaságtan 6%
−	Farmakognózia 6%
−	Farmakológia–farmakoterápia 12%
−	Fizikaikémia–gyógyszertechnológia
	 			–biofarmácia 41%
−	Gyógyszerészigondozás–klinikaigyógyszerészet 6%
A társadalomgyógyszerészeti témakörű kéziratok

megjelenése továbbra is alulreprezentált. 
Azegyeskötetekmagyarésangolnyelvűtartalom-

jegyzéke, valamint a közlemények magyar és angol 
nyelvű összefoglalója, a kulcsszavakkal együtt az
MGYT honlapján is elérhető. Feltehetően ennek is
köszönhető,hogyangolnyelvűszakmaifolyóiratokis
idézik az Acta Pharmaceutica Hungarica-ban megje-
lent közleményeket. 

Prof . Noszál Béla
főszerkesztő

Prof . Zelkó Romána
felelős szerkesztő

AGyógyszerészetszerkesztőségibeszámolója

A Gyógyszerészet, mint a Társaság 1957 óta folyama-
tosanmegjelenő,legnagyobbpéldányszámúszaklapja,
a2009-2012időszakbanisigyekezettteljesítenikezde-
tektőlmeglévő hármas feladatát, a szakmai tovább-
képzést, az informálást és a közszolgálati funkcióját. 
Fontos feladat továbbá a szakmai anyanyelvünk ápolá-
sában és fejlesztésében való részvétel. 
A2008. novemberi tisztújítást követően hivatalba

lépőújelnökségnemfogalmazottmegmarkánsanúj
elvárásokat a lap arculatával szemben, továbbra is 
aktuális, érdekes, tartalmas és esztétikus folyóirat 
készítését várta el, melyben érvényesülnie kell a
Társaságáltalképviseltértékeknek,atagságotérintő
események bemutatásának. A 2010. év végi részleges 
tisztújításazelvárásokbanváltozástnemhozott.
A szerkesztőség kiegyensúlyozott működésének

záloga–alaptulajdonoselvárásainakvilágosmegfo-
galmazása mellett –, a szerkesztők elkötelezettsége,
feladatvállalásaésaktívmunkája.Ezalapvetőenmeg-
határozta az elmúlt négy évben is a lap egyenletes 
szakmaiszínvonalát.AGyógyszerészetszerkesztősé-
giösszetételea2008-astisztújítástkövetőenminimá-
lisanváltozott.AfőszerkesztőTakácsné prof . Novák 
Krisztina, a felelős szerkesztőHankó Zoltán, a szer-
kesztők Laszlovszky István, Pintye János, Télessy 
István és – a munkahelyi elfoglaltságára tekintettel
2011-ben távozott Bajdik János feladatait átvevő –
Kása Péter.A szerkesztőbizottságban a szakosztályi

ésszervezetitisztújításoknakmegfelelőszemélyikor-
rekciók voltak. 
ATársaságelvárásainakfigyelembevételéveltörek-

vésünk,hogyagyógyszerészetkülönbözőterületein,
ígyaközforgalomban,kórházi,klinikaigyógyszertár-
ban, iparban, hatóságnál és az egyetemeken dolgozó 
kollégáink is találjanak a lapban számukra érdekes 
közleményt. Ez a törekvés jórészt realizálódhatott, 
hiszenatovábbképzőcikkektémáidöntőenazalkal-
mazott farmakológia és gyógyszeres terápia, a gyógy-
szerkémia és analitika, a gyógyszer-technológia, a 
szervezéstudomány, a gyógyszerészettörténet és a 
gyógynövényismeret területéről kerültek ki. Ezen
belül, az arányok kialakításánál – lehetőségeinkhez
mérten–figyelembevettükaszakmaigényeit.Aköz-
lemények döntő többsége szerkesztői felkérésre
készült. A lapmegbecsültségét jelzi, hogy a szerzői
aktivitás folyamatos, a felkéréseknek szívesen tettek
eleget az egyes szakterületek prominens képviselői.
Szeretnénk remélni, hogy ez a tendencia a jövőben
mégtovábberősödik.
AGyógyszerészet szerkesztőiazelmúltciklusban

is kiemelt feladatuknak tekintették a 2006-os liberali-
zációkövetkeztébenkiüresítettgyógyszerészikompe-
tenciákhelyreállításaésagyógyszerészigyakorlatfej-
lesztése érdekében folytatott tevékenységet. Aktív
fórumot biztosítottunk a kompetencia-rendezés, a
gyógyszerészi gondozás, a minőségi problémák, a

Gyógy sze ré szet 56. 748-749. 2012.

Gyogyszereszet-2012-12.indb   748 12/11/12   1:22 PM



2012. december GYóGYSZEréSZET 749

magisztrálisgyógyszerkészítés, agyógyszertár-veze-
tés, a szakképzés és a marketing-kérdések megvitatá-
sának. Gyógyszerészi gondozási témájú dolgozataink 
a napi gyakorlat szempontjából is hasznosak. A magas 
színvonalú, célzottan készülő témafeldolgozások
jelentősmértékbenjárultakhozzáazutóbbiévekjogi
szabályozásában és napi gyakorlatában elindult átala-
kuláshoz.Kimagaslószínvonalúsorozatjelenikmega
gyógyszertörzskönyvezés különböző területeiről.
rendszeresen közöljük a farmakobotanikai kirándulá-
sok továbbképző színvonalú beszámolóit. Évek óta
jelennek meg kritikai értékelések a növényi szerek 
valódi helyének kijelöléséért a modern terápiában. 
Kiemelten foglalkoztunk a gyógyszertárban is forgal-
mazottétrend-kiegészítőkösszetételével,minőségével
ésagyógyszerhamisításproblémájával.
Abeszámolásiidőszakbanfolyamatosanbiztosítot-

tuk az MGYTávoktatás keretében a kreditpontos 
továbbképzéslehetőségét.Acikluselejénmégaprog-
ramra jelentkezett több mint 300 gyógyszerész kéthar-
mada szerzett a jogszabályban ezen formánál megen-
gedett maximális 20 kreditpontot, majd ez a szám 
évről évre folyamatosan csökkent. A távoktatásban
való részvétel valódi továbbképzést nyújt, hiszen éven-
te 10 alkalommal két-két nívós továbbképző közle-
ményhezfeltettkérdésekrekell75%-otmeghaladóan
helyes választ adni. A ciklus közben végzett felméré-
sünk szerint [Gyógyszerészet 54, 236 (2010)], a részt-
vevőkjónaktartjákeztaszolgáltatástéselégedetteka
közlemények témaválasztásával és magas szakmai 
színvonalával. Azonban tényként kell megállapíta-
nunk, hogy máshol a miénkhez képest könnyebben és 
kevesebb kitartással lehetett hasonló nagyságrendű
továbbképzési pontot szerezni. A távoktatással kap-
csolatos legutóbbi jogszabályi korrekció új helyzetet 
teremtett, a következmények felmérésére várhatóan a 
következőévalkalmaslesz.
A CPhH XIV.-re különszámot jelentettünk meg,

illetve a kongresszus szakmai és társadalmi program-
járól részletes értékelő összefoglalást adtunk közre,
melyből az eseményen részt venni nem tudógyógy-
szerészek is tájékozódhattak. A lapban rendszeresen 
előzetestájékoztatástadtunkaTársaságáltalszerve-
zett konferenciákról, rendezvényekről, továbbképzé-
sekről,majdalezajlástkövetőenrészletesbeszámoló-
katközöltünk.Abeszámolókmegírásábana rendez-
vények szervezői vannak segítségünkre; a rendez-
vényt követő egy-két hónapon belül a beszámolókat
többnyire megkapjuk.

A lap szerkesztői stratégiai kapcsolatot ápolnak a
gyógyszerészképzőhelyekkel,ígyazegyetemekéleté-
nek legfontosabb történéseiről rendszeresen közlünk
beszámolót. Külön öröm, hogy az utóbbi években 
rendszeresenjelennekmeghíranyagokamarosvásár-
helyi gyógyszerészképzéssel kapcsolatban is. A lap 
színvonalát komolyan növeli a Tallózó rovat, amely-
nekrovatvezetőiésszerzőifolyamatosanküldikrefe-
rátumaikat. 
A kiemelkedő szerzői tevékenység elismerésére

2006-ban alapítottVéghAntalNívódíjban 2009-ben
Szalai Csaba részesült a genomika gyógyszerkutatás-
ban betöltött szerepét bemutató kétrészes közleményé-
ért. A 2010-es díjazott Csupor Dezső volt, aki a 
„Növényi szerek helye amai gyógyszerkincsben” c.
rovat számára rendszeresen ír – részben Szendrei 
Kálmánnal, részben más társszerzőkkel közösen –
közleményeket. A 2011-es nívódíjatDévay Attila és 
Riba Pál vehette át a Társaság 2011. december 3-i 
tanácskozó testületi ülésén. A szerkesztőség idén is
két személyt terjesztett fel kitüntetésre; a nívódíjak
átadására a december 8-i küldöttközgyűlésen kerül
sor.
A borítón 2009-ben gyógynövények fotóit, 2010-

ben muzeális értékű patikaedényeket, 2011-ben régi
gyógyszerész- és orvosábrázolásokat mutattunk be, 
2012-ben érmék fotóit tesszük közzé. A 2009-es soro-
zathoz Babulka Péter, a 2010-es és 2011-es illusztráci-
ókhoz Ferentzi Mónika írt tömör,szakszerűismerte-
tést, a 2012-es fotókhoz prof . Zalai Károly hagyatéká-
ból válogattunk érméket, az ismertetőkmegírásához
prof . Zalai Károly „Gyógyszerészeti numizmatika”
könyvét vesszük alapul. 

A lap formai megjelenése esztétikus. A ciklus kez-
deteótaazArrabonaPrintKft.sokszorosítjaalapot,a
nyomda munkájával elégedettek vagyunk. A hirdetés-
szervezés megfeneklett, részben a gyógyszerpiac 
átstrukturálódása,részbenaszervezőimunkaháttérbe
szorulása miatt. 
Köszönjükszerzőinknek,aszerkesztőbizottságtag-

jainak és nem utolsó sorban Oláh Csabatördelőszer-
kesztőnekalelkiismeretesmunkáját.

Takácsné prof . Novák Krisztina
főszerkesztő

Hankó Zoltán
felelős szerkesztő
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Gyógy sze ré szet 56. 750-752. 2012.

1937: Marihuana Tax Act

Miindokoltaakannabisz-ellenőrzésbevezetésétjelen-
tőtörvényelfogadásátegyolyanországban,aholala-
kosság túlnyomó többsége azt sem tudta, hogy mi az a 
marihuána? A legfontosabb ok az volt, hogy az Egye-
sültÁllamokban1933-banmegszűntaszesztilalomés
abűnüldözés súlypontja az alkoholról adrogokra te-
vődöttát.1930-banmegalakultaBureau of Narcotics, 
amely Harry Anslinger vezetésével országszerte ter-
jesztette azt a véleményét, hogy a marihuána – a
„killer weed”, a gyilkos fű – gyilkossági hajlamokat
ébreszt, és a bűnözés egyik fő forrása, valamint azt,
hogyamarihuána-szívásmenthetetlenülőrületbeve-
zet…

1944: a La Guardia jelentés

A Marihuana Tax Act elfogadásátkövető25évfolya-
mán az Egyesült államokban gyakorlatilag senki sem 
foglalkozott a marihuánakérdéssel, mivel a marihuá-
na-fogyasztásméretei nem voltak jelentősek. Ez alól
egy kivétel van: La Guardia, New York polgármeste-
re, bizottságot szervezett a marihuána-használat 
egészségügyi és társadalmi hatásának a vizsgálatára 
és a bizottság 1944-ben közzétett jelentése látványos 
sajtóvitát váltott ki. A jelentés – az amerikai
orvostársaságvéleményéretámaszkodva–megalapo-
zatlannaknyilvánítottaaBureau of Narcoticsállítása-
it.Eztajelentéstakábítószer-rendészetiszerveknem-
csakelutasították,hanemAnslinger ezt„zagyvaszoci-
ológiánakésorvosihalandzsának” („giddy sociology 
and medical mumbo-jumbo”)nevezte.

1956: Narcotics Control Act

Azillegáliskábítószer-kereskedelemésaheroin-abú-
zus terjedésének megakadályozására alkotott új tör-
vényrendkívülimértékbenmegszigorítottaabüntető-
rendelkezéseket. A kannabisz esetében ez azt jelentet-
te, hogy már 1 marihuána-cigaretta birtoklása esetén 
kötelezővolta2évesbörtönbüntetéskiszabása.

1961: ENSZ – Egységes Kábítószer Egyezmény

Az 1961-ben elfogadott új nemzetközi egyezmény 
alapvetőváltozásthozottakannabiszvonatkozásában.

A Népszövetség érdemben nem foglalkozott a 
kannabisz-szívás tradicionális szokásával. Az ENSZ
Kábítószer Bizottsága viszont – hosszas viták és
egyes, tapasztalattal rendelkező fejlődő országok (pl.
India) és volt gyarmattartó államok (pl. Hollandia) el-
lenvéleményeellenére–úgydöntött,hogyakannabisz
használatátkábítószerrelvalóvisszaélésnekkelltekin-
teni és be kell tiltani. (Ezért a kannabiszgyanta és a 
kannabisz egyaránt az egyezménynek nemcsak az I. 
jegyzékére,hanema–tilalmatjelentő–IV.jegyzéké-
re is felvételre került.) A döntés meghozatalában az 
Egyesült államok (a Bureau of Narcotics véleményé-
vel azonosuló állásfoglalásával) fontos szerepet ját-
szott.     

Mi történt az Egyesült Államokban 1961 után?

„Zöld hullám”

Az amerikai ifjúság körében az 1960-as években meg-
kezdődtek a diáklázadások, megkezdődött a
hippimozgalom,megkezdődődöttarockandrollkor-
szak és a marihuána-szívás tömegessé vált. 1961 és
1967között tízszeresére emelkedett amarihuána-bir-
toklásért letartóztatottak aránya és 1970-ben már 
10 millióra becsülték a marihuána-fogyasztók számát. 
Az ifjúság körében a fogyasztás emelkedését látvá-
nyosanbizonyítjaaz,hogyafőiskolásokközött1969-
ben9%-ra,1970-ben30%-ra,1971-benpedig42%-ra
becsülték a marihuánát kipróbálók arányát. 

Az ifjúság bebörtönzése

Az 1. ábránközöltgrafikonhoznemszükségeskom-
mentártfűzni,csupánaztkellmegemlíteni,hogyale-
tartóztatottakmajdnemmindfiatalok.

1970: „dekriminalizáció”

Az Egyesült államok kormánya a marihuanát fo-
gyasztófiatalok tömegesbörtönbezárásánaka folyta-
tását egy új törvény segítségével szüntette meg. Az
1970-ben elfogadott Comprehensive Drug Abuse 
Prevention and Control Act lényege az, hogy a mari-
huánamegmaradtkábítószernek,továbbraiselőírtaa
termesztés, a csempészés, az üzérkedés büntetését, de 
lehetővé tettea fogyasztókmentesítésétazáltal,hogy

Egykülönleges75.évfordulóazUSA-ban:
1937:amarihuána-ellenőrzéskezdete;2012:amarihuána-legalizáláskezdete?

Bayer István

AKtuális oldAlAK
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az általuk illegálisan beszerzett marihuána birtoklásá-
értnebüntessékőket…Ennekakisséálszentpolitiká-
nakakövetkeztébenazUSAegyesállamaisorban„át-
alakították” a marihuána birtoklását börtönbüntetés
helyett szabálysértéssé…
Aliberalizáció,a„dekriminalizáció”következtében

látványosan emelkedett a fogyasztók száma. 1979-ben 
máragimnazisták60%-aszívottmarihuánát,és leg-
alább10%-ukváltnapifogyasztóvá.Azországbanek-
kormár20milliórabecsültékamarihuána-szívókszá-
mát.

A marihuána „átalakulása”

1980-tól kezdve azért nehéz az amerikai marihuána-
fogyasztás helyzetének az alakulását nyomon követni, 
mertközbenamarihuána„átalakult”.Úgytűnik,hogy
azEgyesültÁllamokbanamarihuána1937-tőlkezdve
egészenahetvenesévekigkb.1%hallucinogénható-
anyagot (THC-t, tetrahidrol-kannabinolt) tartalmazott. 
A XX. század hetvenes éveiben a magasabb THC-
tartalmú  mexikói, kolumbiai és jamaikai marihuána 
beáramlása következtében az USA-ban már 3,8%-ra
emelkedett az átlagos hatóanyag-tartalom. Ezt az átla-
got továbbnövelte a hazai „szuperpotens” kannabisz
termesztése. A következmény: 2009-ben az USA-ban 
amarihuánaátlagosTHC-tartalmaelértea10%-ot,az
„eredeti” hatóanyag-tartalom tízszeresét. Tehát az a
marihuána, amit 2012-ben az Egyesült államokban 
szívnak, nem azonos azzal a droggal, amit 1937-ben
használtak.
Ahatóanyag-emelkedésrendkívülfontosgyakorlati

következményekkel járt. A Los Angeles Country Uni-
versity Center of Southern California (tehát egy mari-

huánátilletőenexponáltterületenfekvőkórház)1961.
és 1969. között felvett 701 057 paciense közül össze-
sen 9 olyan akadt, akinek a kezelésére marihuána-
használat miatt került sor, ezzel szemben ma már tele 
vannak az amerikai kórházak az ilyen esetekkel.     

Mikor drog és mikor gyógyszer?

Az Egyesült államokban a kannabiszt tiltó jogszabá-
lyok meghozatalát megkönnyítette az a körülmény,
hogy a marihuánát senki sem tekintette gyógyszernek. 
(Nemzetközi szinten gyakorlatilag ugyanez volt a 
helyzet, az 1961-es Egyezmény elfogadásakor a leg-
több országban legfeljebb marginális szerepet játszott 
a Tinctura Cannabis és az 1971-es Egyezmény elfoga-
dásakor sem merült fel kifogás az ellen, hogy a 
kannabisz hallucinogén hatóanyagát, a delta9-THC-t 
és izomérjeit, az LSD-hez hasonlóan, a teljes tilalmat 
jelentőI.jegyzékrehelyezzék.)
AXX. századvége-felé látványos fordulat történt:

azEgyesültÁllamokbankiderült,hogyaTHCsegít-
ségével enyhíteni lehet a daganatos betegségekben
szenvedőkfájdalmátéscsillapítanilehetasugárkeze-
lés melléktüneteit, a hányingert és a hányást. Az USA 
azENSZ-hezfordultésazENSZKábítószerBizottsá-
ga a delta9-THC-t – jegyzékáthelyezéssel –mentesí-
tette a tilalom alól.

Ez a fordulat egy különös és ellentmondásos hely-
zetetteremtett.Az1961-esEgyezményhatályaaláeső
„kábítószerek” esetébenmegmaradtak a tiltó rendel-
kezések, hatóanyaguk, az 1971-es Egyezmény hatálya 
aláeső„pszichotrópanyag”viszont–gyógyszerként–
szabadonrendelhetővévált.

A helyzet ezután tovább bonyolódott: kiderült, hogy 
a kannabisz rendkívül hasznos gyógyszerként hasz-
nálható pl. a glaucoma, a sclerosis multiplex tünetei, 
az AIDS–fertőzöttek étvágytalansága kezelésére. A
közelmúltbanhírekérkeztekarról,hogyamarihuánát
a migrén kezelésére is használják az USA-ban. 

Az Egyesült államokban a THC esetében a terápiás 
használatot nemcsak az tette lehetővé, hogy ez nem
„kábítószer”, hanem „pszichotróp anyag”, hanem az
is, hogy ezt a vegyületet szintetikusan állították elő,
ehhez nem volt szükség kannabiszra, az újabb esetek-
ben viszont magát a kannabiszt (tehát a természetes 
„kábítószert”)használták.

Az Egyesült államokban a mai helyzet ellentmon-
dásos: országos szinten továbbra is érvényes a tilalom, 
de 2012-ben már 17-re emelkedett azoknak az álla-
moknak a száma, ahol engedélyezett a kannabisz 
gyógyászati használata. Kaliforniában több mint  
200000 amerikai állampolgár szerezheti be a 
kannabisz-termékeket azon a 30 elosztó helyen, me-
lyeket azUSAmás államaiban – illegális kábítószer
kereskedelemmiatt – azonnal bezáratnának és fenn-
tartóikat börtönbe zárnák.       

1. ábra: Marihuánával kapcsolatos letartóztatások 
alakulása az USA-ban

(forrás: Bayer: Drogok és emberek… 310. oldal 20. ábra)
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Mikor kábítószer, mikor gyógyszer  
és mikor élvezeti szer?

Azt hiszem, hogy ezt a kérdést az Egyesült államok-
ban 2012-ben már senki sem tudná megválaszolni. 
Nemcsak a kannabisz-tilalom és a gyógyászati hasz-
nálat közötti ellentmondásos helyzet miatt, hanem 
azért is, mert egyre bizonytalanabbá vált az, hogy a 
társadalomkábítószernekvagyélvezetiszernektekin-
ti-eamarihuánát.Ahelyzetmegítélésétazismegne-
hezíti, hogy az USA egyes államaiban a rendészeti 
szervekegymássalösszesemhasonlítható intenzitás-
sal és kapacitással foglalkoznak a marihuána birtoklá-
siesetekfelderítésével.
Ahelyzetkiéleződött:2012-benazUSA2állama–

Colorado ésWashington – népszavazással úgy dön-
tött,hogyamarihuánátnemkábítószernek,hanemél-
vezeti szernek tekinti és forgalmazását és használatát 
az alkoholhoz hasonlóan szabályozza. Ez az állásfog-
laláshomlokegyenestellentétesazUSA–országosér-
vényű–marihuánatilalmával.

Miért „különleges” a 75. évforduló?

Azért,mert1937-benazEgyesültÁllamokbanaz1%
hatóanyagottartalmazómarihuánátkábítószernekmi-
nősítették, 2012-ben viszont az USA 2 államában a
10%hatóanyagottartalmazómarihuánát„visszaalakí-
tották”élvezetiszerré…

Mit hoz a jövő az Egyesült Államokban?

Biztosravehető,hogyakannabiszgyógyászatiforgal-
mazását az USA egyre több állama fogja engedélyez-
ni, ez pedig elkerülhetetlenné teszi az ehhez szüksé-
ges legális kannabisz-termesztésnek és a gyógyászati 
célra előállított termékek forgalmazásának az orszá-
gosszintűszabályozásátésellenőrzését.Eznemlesz
egyszerűfeladat,mivelajelenlegigyakorlategyértel-
műenbizonyítja,hogynemarrólvanszó,hogygyógy-
szertárakban hogyan lehet beszerezni gyógyszer-
könyvben hivatalos növényi termékeket vagy törzs-
könyvezett készítményeket. A gyógyszertáron kívüli
forgalmazás szükségessé teszi egy speciális, a Food 

and Drug Administration (FDA) és a Drug Enforce-
ment Administration (DEA) követelményeit egyaránt 
biztosítóellenőrzésirendszerlétrehozását.

A marihuána probléma kezelését befolyásolni fogja 
az is, hogy az USA-ban folytatódik-e az a gyakorlat, 
hogyazországbanmarihuánabirtoklásáért– azFBI
állításaszerint–42másodpercenkéntletartóztassanak
valakit.

Amennyiben az Egyesült államok kormánya elfo-
gadja a marihuána forgalmazás legalizálását az USA 
egyes államaiban, akkor választania kell aközött, hogy 
felmondja az 1961-es Egységes Kábítószer-egyez-
ményt vagy kezdeményezi egy új ENSZ egyezmény 
kidolgozását.  

Mit hoz a jövő az ENSZ-ben?

Mivel a kannabisz terápiás potenciálját nemcsak az 
Egyesült államok, hanem egyre több más ország is el-
ismeriésgyógyításravalóhasználatátnemcsakenge-
délyezi, hanem közegészségügyi érdeknek is tekinti, 
az ENSZ kötelezettsége, hogy a kannabisz terápiás 
használatát–az1961-esEgyezménytilalmielőírásai-
nakamódosításával–lehetővétegye.

Mivel a kannabisz hatóanyagtartalmának a nagy-
ságrendi módosulása nemcsak amerikai jelenség, az 
ENSZ kötelezettsége, hogy az Egységes Kábítószer-
egyezmény empírikus – 1961-ben helytálló, demára
márelavult–kannabiszdefiníciójátújratárgyalja.
Mivel az 1961-es Egyezményben előírt kannabisz-

tilalom kudarcát nemcsak az USA két államában bekö-
vetkezett legalizáció jelzi, hanem az ENSZ bécsi hivata-
lának2012.évijelentéseisbizonyítja1, az ENSZ kötele-
zettsége,hogyajelenlegi–teljestilalomraépülő–rend-
szerhelyett egy reális, kínálatcsökkentésre éskereslet-
csökkentésreegyarántalapulórendszertkialakítson.  

1A jelentés szerint a világ 15 és 64 év közötti korosztályából 119 
millióra vagy 224 millióra becsülhető az illegális kannabiszt
fogyasztók száma, és a világ illegális droghasználóinak 75%-a
kannabisz-fogyasztó.

B  a  y  e  r ,  I . : An extraordinary 75th anniversary in the 
United States. 1937: beginning of the  marihuana control. 
2012: beginning of the legalization of marihuana?

A szerző címe: Budapest, Lotz Károly utca 11/A – 1026)
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A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG VEZETŐSÉGI ÜLÉSÉNEK DÖNTÉSEI

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Vezetősége 
ez évi harmadik ülését 2012. november 8-án tartotta Bu-
dapesten, a Társaság székhelyének tárgyalótermében.

Jelen voltak: prof. Vincze Zoltán elnök, prof. Szökő Éva tudo-
mányos alelnök, Télessy István szervezési alelnök, Márkus Sa-
rolta főtitkár, Berzsenyi Pál gazdasági titkár, Pannonhalminé 
Csóka Ildikó továbbképzési titkár, Higyisán Ilona a Kórhá-
zi Gyógyszerészeti Szervezet elnöke, Bozsik Erzsébet a 
Gyógyszeripari Szervezet elnöke, prof. Soós Gyöngyvér a 
Farmakoterápiás és Gyógyszerészi Gondozási Szakosztály 
elnöke, Hajdú Zsuzsanna Gyógynövény Szakosztály titká-
ra, Vitányiné Morvai Magdolna a Gyógyszeranalitikai Szak-
osztály elnöke, Szalay Annamária a Gyógyszerésztörténeti 
Szakosztály tagja, Hajdú Mária a Gyógyszertechnológiai 
Szakosztály titkára, Takács Gézáné a Gyógyszerügyi Szer-
vezési és Közigazgatási Szakosztály elnöke, prof. Tekes 
Kornélia az Oktatási Szakosztály elnöke, Bognár András a 
Budapesti Szervezet elnöke, prof. Halmos Gábor a megyei 
gyógyszerellátási szervezetek Dunán inneni képviseletében, 
Jelinekné Nikolics Mária a Felügyelő Bizottság tagja és Kon-
rádné Abay-Nemes Éva titkárságvezető, jegyző.

Kimentésüket kérték: prof. emerit. Szász György tiszte-
letbeli elnök, prof. emerit. Erős István tiszteletbeli elnök, 
Erdei Ottilia rendezvényi titkár, prof. Falkay György a 
Gyógyszerkutatási Szakosztály elnöke, Pelle Krisztina a 
megyei gyógyszerellátási szervezetek dunántúli képvise-
letében, prof. Noszál Béla az „Acta Pharmaceutica Hun-
garica” folyóirat főszerkesztője, Takácsné prof. Novák 
Krisztina a „Gyógyszerészet” lap főszerkesztője és Bozó 
Tamás az Ifjúsági Bizottság elnöke.

1/2012. sz. VD: A Vezetőség az MGYT 2013. évi tagdíját 
aktív dolgozóknak 5000 Ft-ban, a nyugdíjas, gyesen lévő, 
ifjúsági és társult tagoknak 1500 Ft-ban állapította meg. 
Felelős: Az elnök és a gazdasági titkár, határidő: 2013. 
január 1-jétől folyamatosan az egész év során.

2/2012. sz. VD: A Vezetőség döntött szaklapjaink 2013. 
évi előfizetési díjáról. A „Gyógyszerészet” éves előfizeté-
si díja: 24.000Ft + áfa, az „Acta Pharmaceutica Hungari-
ca” éves előfizetési díja: 6000 Ft + áfa lesz.
Felelős: Az elnök és a gazdasági titkár, határidő: 2013. 
január 1-jétől folyamatosan az egész év során.

HÍREK

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍREI

ELŐFIZETŐINKNEK
Tájékoztatjuk kedves Kollégáinkat, hogy 
–  a Gyógyszerészetre 2012-ben előfizetéssel rendelkezők a 2013. évre vonatkozó számlát előreláthatólag január közepéig megkapják;
–  a Gyógyszerészet 2013. évi előfizetési díja 24000 Ft + 5% áfa, egy példány ára: 2000 Ft + 5% áfa.
 
Kérjük, hogy az előfizetői adatokban történt változásokat legkésőbb december 27-ig juttassák el Polonyi Adrienn részére (tagdij@mgyt.hu; 
fax: 266-9433, 483-1465; levelezési cím: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16.)

Új előfizetésekre is van lehetőség. Előfizetési igényeiket legkésőbb december 27-ig juttassák el Polonyi Adrienn részére (tagdij@mgyt.hu; 
fax: 266-9433, 483-1465; levelezési cím: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16.)
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JUBILEUMI DÍSZOKLEVELEK ÁTADÁSA A SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KARÁN

A Semmelweis Egyetem Gyógysze-
résztudományi Kar Tanácsa az 50, 
60, 65 és 70 éve végzett gyógyszeré-
szek jubileumi díszoklevelének át-
adása alkalmából ünnepi ülést tartott 
november 17-én a Nagyvárad téri El-
méleti Tömb Dísztermében. Az el-
nökség a Gaudeamus igitur hangjai-
ra foglalta el a helyét, majd a Him-
nusz hangjai csendültek fel, amit a 
zsúfolásig megtelt díszterem közön-
sége együtt énekelt. 

Prof. Noszál Béla dékán köszöntöt-
te 70, 65, 60 és 50 éve végzett, jubi-
láns gyógyszerészeket és hozzátarto-
zóikat, az elnökségben helyet fogla-
ló prof. Hunyady László általános 
rektorhelyettest, prof. Rácz Károlyt a 
Doktori Tanács elnökét, prof. Masszi 
Tamást az ÁOK dékánhelyettesét, 
Gerber Gábor docenst a FOK 
dékánhelyettesét, prof. Nyakas Csa-
bát a Testnevelési és Sporttudományi 
Kar dékánhelyettesét, Domján Gyula 
főiskolai tanárt az Egészségtudomá-
nyi Kar dékánhelyettesét, Dinya Elek 
docenst, az Egészségügyi Közszolgá-
lati Kar dékánhelyettesét. Antal Ist-
ván és Őrfi László dékánhelyetteseket, 
továbbá Hankó Zoltán MGYK elnö-
köt, a megjelent professzorokat, ok-
tatókat, hallgatókat, a Gyógyszerész-
tudományi Kar Tanácsának tagjait, a 
szakmai-tudományos és társadalmi 
szervezetek, valamint a Mozsonyi 
Sándor Alapítvány képviselőit. 

Ezután következett Noszál Béla 
dékán ünnepi beszéde.

Prof. Noszál Béla ünnepi beszéde

„Nagy öröm számomra, hogy együtt 
lehetünk ezen különleges alkalom-
mal, amikor a Budapesti Királyi Ma-
gyar Pázmány Péter Tudományegye-
temen 1942-ben végzett kollegáink 
rubin, az 1947-ben a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen végzett kollé-
gáink vas jubileumi díszoklevelet, a 
Budapesti Orvostudományi Egyete-
men 1952-ben végzettek gyémánt 
díszoklevelet, az 1962-ben végzettek 

arany díszoklevelet vehetnek át itt, a 
Semmelweis Egyetem integrált mű-
ködésének 13. évében, a jogelőd in-
tézmények tevékenységét is figye-
lembe véve, Egyetemünk 243. tan-
évében, és karunk, az első magyar 
önálló Gyógyszerésztudományi Kar 
fennállásának 58. esztendejében.

Elöljáróban engedjék meg, hogy a 
tények nyelvén röviden szóljak 
nagymúltú egyetemünk, kiváltképp a 
Gyógyszerésztudományi Kar jelené-
ről. A Semmelweis Egyetem ma 6 
karral működik: Általános Orvostu-
dományi, Fogorvostudományi, Test-
nevelés és Sporttudományi, Egész-
ségtudományi, Egészségügyi Köz-
szolgálati, és természetesen Gyógy-
szerésztudományi Karral. Mint ilyen, 
az ország egyetlen egészségügyi ori-
entációjú szakegyeteme, ahol jelen-
leg több mint 11000 hallgató folytat-
ja tanulmányait. Képzés – egyedülál-
ló módon – 3 nyelven folyik: magya-
rul, angolul és németül. Legnagyobb 
számban természetesen magyar hall-
gatóink vannak, de a Semmelweis 
Egyetemen összességében ma 5 kon-
tinens több mint 60 országának ál-
lampolgárai tanulnak. A gyógysze-
részhallgatók száma 782 fő, ebből 
644 a magyar, 110 az angol és 28 a 
német évfolyamok hallgatóinak szá-
ma, a Doktori Iskolákban további 45 
fiatal gyógyszerész Ph.D. fokozat-
szerzése van folyamatban. A rezi-
densképzésben e tanévben 302 fia-
tal kolléga vesz részt. A graduális 
gyógyszerészképzés Budapesten ma 
is, a hagyományokhoz híven, 2 
egyetem 3 karán, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudo-
mányi Karának, ill. a Semmelweis 
Egyetem Általános Orvostudományi 
Karának aktív, eredményes és magas 
színvonalú, közel azonos mértékű, 
23, illetve 22%-os részvételével fo-
lyik, aminek következtében a buda-
pesti gyógyszerészképzés a magyar 
felsőoktatásban az universitas szel-
lem egyes számú megtestesítője.

Örömmel jelenthetem, hogy ter-

mészetesen ma is vannak kiváló hall-
gatóink: a közelmúlt években a köz-
társasági elnök úr több alkalommal is 
Egyetemünkön járt, azért, hogy egy-
egy végzős doktorandusznak átadja a 
Sub auspiciis praesidentis Rei 
Publicae kitüntetéses doktorrá ava-
tással járó aranygyűrűt. E kiemelkedő 
elismerés azoknak jár, akik az általá-
nos iskolától a doktorálásig kizárólag 
jeles és kitűnő érdemjegyeket kaptak 
a bizonyítványukba ill. indexükbe. 
Ebben a sorozatban 3 egymást köve-
tő évben is a Gyógyszerésztudomá-
nyi Karon végzett hallgató részesült a 
magas kitüntetésben. Kitüntetéses 
doktorrá avatás a legjobb és legna-
gyobb egyetemeken is csak néhány 
évenként fordul elő, de hogy egyet-
len egyetemi karon legyen ilyen so-
rozat, az teljességgel egyedülálló.

E szívet melengető tény mellett 
nem kevésbé öröm, hogy a budapes-
ti gyógyszerészképzés a Magyar 
Akkreditációs Bizottságtól elnyerte 
és jelenleg is viseli a «Kiválósági 
Hely» megtisztelő címet.” 

Ez után a dékán szólt a karon folyó 
tudományos kutatásról és a betegel-
látó tevékenységről is. 

„A kutatómunkában is születtek 
csöppet sem titkolandó eredmények. 
2010-ben a Semmelweis Egyetem 
egyike lett az ország 72 felsőoktatási 
intézménye közül kiválasztott 5 kuta-
tóegyetemnek, mely kategóriában 
társai az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, a sze-
gedi és a debreceni egyetem. A kuta-
tóegyetemi státusz kivívásában igen 
magas fajlagos tudományos teljesít-
ményével, a tudományos fokozattal 
rendelkezők egyetemünkön legna-
gyobb hányadával, jelentős pályázati 
bevételekkel nagyon nagy szerepe 
volt a Gyógyszerésztudományi Kar-
nak. A gyógyszerészek mai oktatói 
között van, akinek a Nature-ben, két 
másik kollégának pedig a Science-
ben, vagyis a világ 2 legnagyobb 
presz tízsű tudományos folyóiratában 

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
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van eredeti közleménye, mely orszá-
gosan, és valamennyi tudományterü-
letet figyelembe véve is igen ritka ese-
mény. Mai hallgatóink között találha-
tó a 2010-es Kémiai Diákolimpia 
egyik aranyérmese, aki 68 ország ver-
senyzői közt Tokióban érte el ezt az 
eredményt. Oktatási portfóliónk új-
donsága, hogy az előző évben meg-
kezdtük a német nyelvű gyógysze-
részképzést, mely így – a két évszáza-
da folyó magyar és a 24. éve folyó 
angol mellett képzésünk 3. nyelve.”

A dékán szólt arról, hogy a végzős 
gyógyszerészeknek nincsenek elhe-
lyezkedési gondjai, ami annál is ör-
vendetesebb, mert ez nem mondha-
tó el „több, más rokonszakmában 
diplomát szerző kortársaikról, akik 
közül sokan kénytelenek elhagyni 
hazájukat, hogy elfogadható munka- 
és létfeltételekhez jussanak. Szögez-
zük le, hogy ez a legnagyobb fokú 
tékozlás. Melyben a nyilvánvalóan 
szegényebb ország egy jóval gazda-
gabb országnak a legcsekélyebb el-
lenszolgáltatás nélkül ajándékba 
adja a hatalmas állami pénzen 18 év 
alatt megszerzett magas szintű tu-
dást és a kiművelt emberfőt, aki az 
esetek nagy részében később már 
csak látogatóba jár haza. Nem kétsé-
ges, hogy ezen a gazdaságilag tart-
hatatlan, morálisan elfogadhatatlan, 
nemzeti szinten megoldhatatlan ál-
lapoton az Európai Uniónak kutya-
kötelessége változtatni.

Hogy hogyan torzult idáig a világ, 
és mit kell tenni a felemelkedésért, 
azt Önök, kedves jubilánsok, bizo-
nyosan meg tudják ítélni, hiszen ren-
delkeznek történelmi igazságérzet-
tel, az egészségügy, a tudomány, a 
humánum szolgálatában, a tára mel-
lett, a laboratóriumban, a katedránál 
átdolgozott évek tapasztalatával. Az 
Önök véleményére, tudására, ta-
pasztalatára, tanácsaira e kérdések-
ben is óriási szükség van. Kérem, 
hogy ne fosszák meg ettől gyermeke-
iket, unokáikat, hozzátartozóikat, 
barátaikat, tanítványaikat. 

Bármekkorák is napjaink globális 
nehézségei, nem homályosíthatják 
el a mai ünnep fényét, a 70, 65, 60, 
50 éve szerzett diploma, a mögötte 
lévő tudás, a birtokában kifejtett 
munkásság jelentőségét.

Következő gondolatom tehát a kö-
szöneté. Az, hogy most Önök itt van-
nak és ilyen örvendetesen sokan 
vannak, az ékes bizonyítéka a hiva-
táshoz, a hazához való hűségüknek 
is, amit megőriztek, vagy inkább ma-
gától értetődő természetességnek 
éreztek, pedig a XX. század történel-
mi viharai azt sokszor tették próbára.

Az Alma Mater számára külön 
öröm, hogy a mai jubilánsok között 
több olyan személyiség is található, 
aki az egyetemi, akadémiai szférá-
ban is nagyszerűen megállta helyét. 
Közülük elsőként említem Tóth Klá-
ra professzor asszonyt, a Magyar Tu-

dományos Akadémia rendes tagját, 
aki ezidő szerint az egyetlen gyógy-
szerész végzettségű akadémikus, A 
mi generációnk is rengeteget tanult 
Vajdáné Benedek Veronika, Konkoly 
Thege Ilona és Held Györgyi tanár-
nőktől, Takács Mihály professzor úr-
tól, a gyógyszerészi kémia egyik 
apostolától, Szepesi Gábor profesz-
szor úrtól, a nagyhatékonyságú kro-
matográfia egyik hazai meghonosí-
tójától, és akkor még nem említet-
tem Szász György és Dános Béla 
szenátor urakat, akik a mai ünnep-
ség szónokai is lesznek.” 

Ez után a résztvevők egy perces 
néma felállással adóztak a már el-
hunyt tanárok és diáktársak emléké-
nek, majd a jubileumi diplomák át-
adása előtt Szász György professzor, 

Az elnöki asztalnál balról Antal István egyetemi docens GYTK dékánhelyettes, Dinya Elek egyetemi docens EKK 
dékánhelyettes, Gerber Gábor egyetemi docens FOK dékánhelyettes, Rácz Károly egyetemi tanár a DT elnöke, 

Hunyady László egyetemi tanár általános rektorhelyettes, Noszál Béla egyetemi tanár GYTK dékán, Masszi Tamás 
egyetemi tanár ÁOK dékánhelyettes, Nyakas Csaba  egyetemi tanár TS dékánhelyettes, Domján Gyula főiskolai 

tanár ETK dékánhelyettes, Őrfi László egyetemi docens ETK dékánhelyettes

Prof. Noszál Béla
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az 1952-ben diplomát szerzett 
gyógyszerész évfolyam tagja tartotta 
meg ünnepi beszédét. 

Prof. Szász György ünnepi beszéde

„Köszönöm a megtisztelő lehetősé-
get, hogy ezen ünnepi alkalommal 
megoszthatom néhány gondolato-
mat a jubileumi diplomában része-
sülő Kolleginákkal és Kollégákkal. 
Köszöntöm a gyémátdiplomában ré-
szesülő volt évfolyamtársakat, cso-
porttársakat. 

Kedves évfolyamtársaim, beveze-
tésként azt szeretném Nektek említe-
ni, hogy a mai találkozást megelőz-
ve, ha Ti ezt nem is vettétek észre, 
egy tegnapi találkozásom is volt Ve-
letek. A mai eseményre készülve 
ugyanis tegnap este elővettem a 
meghívót és a névsorban haladva 
magam elé vetítettem évfolyamunk-
ból a hallgató-korbeli lányok (bocsá-
nat hölgyek) és fiúk (bocsánat férfi-
úk) arcvonásait és alakját. Ennek a 
tegnapi virtuális és a mai fizikális ta-
lálkozásnak a képeit összehasonlítva 
némi, kisebb-nagyobb különbségek 
ugyan észlelhetők, mégis, ezeket az 
esetleges árnyékolóhatásokat a hat-
van-hatvanöt évvel ezelőtti kellemes 
emlékek, történések, szakmai szóval 
kifejezve pufferolják. Ezeket a bizo-
nyára bennük is előjövő gondolato-
kat megosztva, kollegiális szeretettel 
köszöntöm a vas- és rubindiplomás 
kollégákat, akik mint aranydiplomá-
sok öt illetve tíz évvel ezelőtt átél-
hették a ma ránk váró élményt. 

Úgy vélem, hogy a köszöntésekből 
nem maradhat ki Alma materünk és 
Karunk, amelyek születésnapja igen 
közel esik a mi évfolyamunk szakmai 
történelmének egyes meghatározó 
dátumaihoz. Mi ugyanis, az 1940-es 
évek vége felé járva, még a nagyhírű 
Pázmány Péter Tudományegyetem 
hallgatói lettünk, de diplománkat 
1952-ben már az egy évvel korábban 
kialakított Budapesti Orvostudomá-
nyi Egyetemtől (BOTE, később SOTE 
most SE) kaptuk. A diploma átadó 
gyógyszerészi eskünket hitelesítő 
elöljáró Mozsonyi Sándor nagyra be-
csült professzorunk volt, aki végzé-

sünk után 3 évvel létrejött – tehát rö-
videsen szintén gyémánt diplomás 
korba kerülő – Gyógyszerésztudo-
mányi Kar alapító, első dékánja lett. 
Mozsonyi professzor úr nevéhez fű-
ződik a budapesti (a magyar) gyógy-
szerészképzés korszerűsítésének el-
indítása, ami alapul szolgál minden 
további fejlesztéshez. E fejlesztések 
eredményének tekinthető a jelenleg 
négy magyar egyetemen folyó, euró-
pai színvonalú gyógyszerészképzés 
és a magyar gyógyszerészet általános 
nemzetközi elismertsége. Ezen elis-
mertség egyik jelének lehet tekinteni 
annak a közelmúltbeli – általunk ré-
gen óhajtott – határozatnak a meg-
születését, mely szerint a magyar 
gyógyszerészek diplomájukkal egy-
idejűleg doktori címet szereznek. A 
magyar gyógyszerészképzés fejlődé-
sének további, az egészségügyi ellá-
tás szempontjából igen fontos ered-
ménye a szakgyógyszerész képzés 
kifejlődése, valamint az utóbbinak 
napjainkban is folyamatban levő to-
vábbalakítása. Mindezen fejlődés 
leglényegesebb eredményének te-
kinthető az a napjainkban már általá-
nosan elfogadottnak tekinthető né-
zet, hogy hazánkban a gyógyszerész 
az egészségügyi hálózat elsődleges 
gyógyszer-szakértője.

Kedves jubiláló Diplomástársak, 
kedves Évfolyamtársaim!

Amikor a mai nappal szakmai 
utunk egyik jelentős állomásához ér-
keztünk javaslom, hogy tekintsük ezt 
a mai diploma elnyerést Alma Mate-
rünk részéről egy visszajelzésnek, 
annak elismerésének, hogy a most 
diplomát szerzettek, szakmai tevé-
kenységük során mindez idáig 
gyógyszerészi esküjükben foglaltak-
nak megfelelően igyekeztek tevé-
kenykedni a magyar egészségügy ér-
dekében. Úgy gondolom, hogy 
most, búcsúzásként fejet hajtva volt 
oktatóink, valamint a körünkből hi-
ányzó volt évfolyamtársak emléke 
előtt, az utóbb említett elismerés tu-
datában, a találkozás élményével is 
gazdagodva, megköszönve Egyete-
münknek és Karunknak a számunkra 
ünnepi esemény megrendezését, jól-
eső érzéssel távozhatunk innen.

Köszönjük Dékán úr, köszönöm 
Lányok és Fiúk – a viszontlátásra!”

***

Először a rubin, majd a vas okleve-
lek átadására került sor. A díszes ok-
leveleket prof. Hunyady László álta-
lános rektorhelyettes és prof. Noszál 
Béla dékán adták át. A Dékáni Hiva-
tal dolgozói egy szál fehér rózsával 
kedveskedtek a jubilánsoknak. Noszál 
dékán jelezte, hogy a Gyógyszerész-
tudományi Kar az utóbbi 10 évben 
hagyományt teremtett abból, hogy a 
nagy elődöket művészetkedvelő és 
művészetművelő, ifjú pályatársaik 
köszöntik zenével. A 70 és 65 évvel 
ezelőtt végzettek tiszteletére elhang-
zott Johann Pachelbel: Kánon D dúr-
ban. Előadta: Gampe Nóra 3. éves 
gyógyszerészhallgató és Marosi Atti-
la doktorandusz fuvolán, Sólyomváry 
Anna doktorandusz hegedűn és 
Sólyomváry Ilona rezidens gyógy-
szerész zongorán. Ezután a 60 évvel 
ezelőtt végzett gyógyszerészek kö-
szöntésére Georg Friedrich Handel: 
Laudate Dominum című darab-
ját Orosz Ádám 5. éves gyógysze-
részhallgató (ének) és Nagy Katalin 
4. éves gyógyszerészhallgató (zon-
gora) adták elő. Az arany díszokle-
véllel kitüntetett kollégáink tisztele-
tére Johann Sebastian Bach: H moll 
szvitjéből Rondeau, Polonaise, és a 
Menüett hangzott el. A kamaraegyüt-
tes tagjai természetesen most is kivé-
tel nélkül gyógyszerészhallgatók vol-

Prof. Szász György
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tak. Fuvolán, hegedűn ill. nagybő-
gőn előadta: Gampe Nóra, Marosi 
Attila, Bencsát Zsófia, Sólyomváry 
Ilona, Sólyomváry Anna és Pázmány 
Péter.

Ez után a jubilánsok nevében a 
Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság szenátora, a Gyógyszerészi 
növénytan jelenleg is 100%-os akti-
vitású oktatója, botanikai túrák veze-
tője, a katedrán 60 éve töretlenül 
álló Dános Béla gyémántdiplomás 
gyógyszerész szólt a résztvevőkhöz. 

Dános Béla köszöntő beszéde

„A mai napon az újból diplomázó 
diáktársaim nevében hálásan meg-
köszönöm ezt a felemelő ünnepsé-
get és azt az elismerést, amelynek 
eredményeként rubin, vas, gyémánt 
és arany fokozatú diplomával szen-
tesítették eddigi gyógyszerészi tevé-
kenységünket, mely nem volt köny-
nyű, hiszen a jubilálóknak életútju-
kon nem kevés megpróbáltatásban 
volt részük és komoly helytállást kö-
vetelt a gyógyszerészi hivatás rangjá-
nak megőrzése is.

De lássuk, hogyan kapcsolódtunk 
az állandóan változó gyógyszerész-
képzés forgatagához majd a gyógy-
szerészi hivatás széles spektrumú el-
látásához. 

Tisztelt Ünneplő Hölgyeim és Ura-
im! Engedjék meg, hogy rövid idő-
utazást tegyek, kiemelve az a közel 
100 évet, amely a magyarországi 
gyógyszerészképzés és gyógyszeré-
szet történetének igen fontos, kor-
szakváltó időszaka volt, a most 50-
60-65 és 70 éve végzettek részvéte-
lével. 

Az egyetem történetének leírásai-
ból tudjuk, hogy a gyógyszerészkép-
zés Magyarországon már a Pázmány 
Péter alapította (1635) Nagyszomba-
ti egyetemen is megvolt, amely kitel-
jesedett az 1769-ben az Orvosi kar-
ral történt bővítés révén. Így a köte-
lező tárgyak kémia-botanika és 
gyógyszerészeti ismeretek voltak az 
1800-as évek elején. Ekkor sok ne-
ves akkori tanítómester mellett a vi-
lághírű hazánk fia, Kitaibel Pál is ok-
tatta a gyógyszerész jelölteket. Az 

1850-es évek elején az egyetem éle-
tében nagy változások következtek 
be, a természettudományos diszcip-
línák az Orvoskarról a Bölcsészkarra 
kerültek át, amelyek ugyan más kari 
nevezéktannal, de a mai napig meg-
maradtak; kettősség jött létre a 
gyógyszerészképzésben: a természet-
tudományos alaptárgyak az Ősi 
Alma Mater kebelében maradtak, az 
Orvoskari Intézetek pedig az időköz-
ben szerveződött Orvostudományi 
Egyetemre kerültek. 

Az 1940-es reform 4 évre emelte a 
képzés időszakot és a tantárgyak 
számát is megemelte, valamint létre-
hozott egy Karközi Bizottságot, 
amelynek feladata lett az alaptár-
gyak és szaktárgyak közötti kapcso-
lat fenntartása. A 65-70 éve végzet-
tek ebben a periódusban voltak az 
egyetem hallgatói és a II. világhábo-
rút is végigszenvedték. Ők is, mint 
az én évfolyamtársaim még a Páz-
mány Péter Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karára iratkozhat-
tunk be 1947-ben két évre rá, hogy a 
hazánkat sem kímélő háború borzal-
mai befejeződtek. 

Az egyetemen viszonylag nyugodt 
körülmények fogadtak – időnk na-
gyobb részét a Múzeum körúti inté-
zetekben töltöttük, szorgalmasan jár-
tunk az előadásokra és gyakorlatokra 
Sárkány, Mödlinger, Sztrókay és nem 
utolsó sorban Schulek Elemér pro-
fesszor úr óráira. Nélkülöztek sokan 

közülünk, de fiatalok voltunk (vi-
szonylag még a hadifogságból visz-
szatértek is, valamint a menekültek) 
és munkára készek. Ha fáztunk a 
tanszéken kívül, az egyetemi könyv-
tár nyújtott menedéket. Arra is volt 
energiánk, hogy fél éjszakákat az 
Operánál sorba álljunk, hogy olcsó 
jegyeket elcsíphessünk a nagyszerű 
előadásokra. 

Év végén, a vizsgák teljesítését kö-
vetően egy éves, kötelező gyógy-
szertári gyakorlatot végeztünk szerte 
az ország gyógyszertáraiban. Fan-
tasztikus gyakorlati ismeretekre tet-
tünk szert, amelyek a receptúrai és 
technológiai tanulmányaink során 
hozták meg az első eredményeket. 
Tanáraink versenyeztettek, kinek leg-
pontosabb a porosztása, a pilula ké-
szítése, vagy az emulzió, kenőcs ho-
mogenitása. Ez volt az utolsó gya-
kornoki évfolyam, mert amikor visz-
szatértünk a II. évre, az utánunk kö-
vetkező évfolyammal együtt folytat-
tuk tanulmányainkat, közel 160-an. 
Közben – 1949-ben az egyetem el-
nevezése megváltozott. Eötvös Lo-
ránd világhírű fizikus nevét vette fel 
és mi továbbra is főként a Múzeum 
körúton tanulhattunk, analitikai, szer-
ves kémiai, fizikai-kémiai tárgyakat, 
csodálatos előadásokat hallhattunk 
Schulek, Bruckner professzorok jó-
voltából és bizony rettegtünk Erdey-
Grúz professzor úr vizsgáin.

Mindezeket teljesítve kerültünk 
mind szorosabb kapcsolatba az Or-
voskarral az odakerült szaktárgyaink 
intézeteivel. Megismertük Végh pro-
fesszor úr komplexicitását a gyógysze-
részi-kémiai tárgy keretében, Halmai 
János professzor Gyógynövény és 
Drogismereti Intézetét, ahol magam 
demonstrátor lettem, Mozsonyi Sán-
dor professzor úr Gyógyszerészeti In-
tézetét, a tekintélyt parancsoló szemé-
lyiségét, egyben atyai szavait és tanítá-
sait, továbbá Fritz professzor élvezetes 
gyógyszerhatástani előadásait, önma-
gán végzett kísérleteinek eredményeit. 
Ekkor is történt számos változás – mint 
pl. az ország gyógyszertárainak álla-
mosítása, amelynek kapcsán a mi év-
folyamunkat is igénybe vették a leltá-
rozásoknál. Mi pedig igyekeztünk 

Dános Béla egyetemi docens 
ünnepi beszédét tartja
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nyugtatni az idős gyógyszerész bácsi-
kat és néniket, azokban a nehéz órák-
ban. A sok-sok történés közben – har-
madéves korunktól kezdve nyaranként 
katonai szolgálatra kellett bevonulni, 
kötelező jelleggel a női hallgatók ré-
szére is – jócskán a diploma megszer-
zését követően is. 

Elérkezve az 1952-es évhez, június 
30-án, az 1951-ben Orvostudományi 
Egyetemmé szervezett felsőoktatási 
intézmény Orvoskarán kaptuk meg 
gyógyszerészi oklevelünket a gyógy-
szerész- és orvos képesítésű Mozsonyi 
Sándor professzor úr – akkor még Or-
voskari dékánhelyettes kezéből. 

Az aranydiplomával kitüntetett 
kollégáink 1962-ben végeztek, ők az 
1956-os levert szabadságharcunkat 
követő években kezdhették tanulmá-
nyaikat. Ekkorra az Orvostudományi 
Egyetem 1955-ben akkreditált Gyógy-
szerésztudományi Karára iratkozhat-
tak, de pendlizve jártak – mint ko-
rábban minden évfolyam tagjai a 
Múzeum krt. (Puskin u.) – Üllői út – 
Hőgyes Endre utca között. Akadt fej-
lődés is, hiszen ennek az évfolyam-
nak a tagjai már a Karhoz szervezett 
Gyógyszerészi kémiai ill. Szerves 
Vegytani Intézetben tanulhattak, ki-
magasló felkészültségű professzorok 
(Végh Antal, Clauder Ottó) és mun-
katársaik tanítványaiként. Nem 
hagyhatom említés nélkül azt sem, 
hogy néhányunk, kik a gyógysze-

részképzésben oktatók lehettünk, 
ezen évfolyamot is taníthattuk, öröm 
és büszkeség viszontlátni most ked-
ves tanítványainkat.

Tisztelt Ünneplő közönség, Höl-
gyem és Uraim !

E sokat megért diplomások gyógy-
szerészi tevékenységüket a szakma 
jelentős mértékű átalakulása köze-
pette, és a tudományos eredmények 
gyors adaptálása, a gyógyszerköny-
vek fejlődése idején végezték. E sok-
rétű tevékenységgel, úgy hiszem mi 
is részesei lehettünk annak a folya-
matnak, amelynek eredményeként 
2009. január 1-től az orvos, fogor-
vos, állatorvos, és jogász végzettsé-
gűek mellett a gyógyszerész diplo-
mások is viselhetik a foglalkozási 
doktori címet, az itt ülők számára is 
visszamenőlegesen.

Megköszönve hogy meghallgattak, 
mindenkinek jó egészséget, aktív 
életvitelt kívánok, Isten áldja meg 
kedves Mindannyiukat!” 

Ezután prof. Hunyady László 
rektorhelyettes meleg szavakkal üd-
vözölte a jubilánsokat, méltatta a 
nagy elődök szellemi hagyatékát és 
a kar igen elismerésre méltó teljesít-
ményét.

A rendezvény végén Noszál dékán 
úr megköszönte a rubin, vas, gyé-
mánt és aranydiplomás gyógyszeré-
szek és hozzátartozóik, valamennyi 

kedves vendég részvételét, az elő-
adók közreműködését, majd a jubi-
lánsokat meghívta egy kis büfére. Az 
ünnepség a Szózat hangjaival zárult. 
A finom falatok és üdítők elfogyasztá-
sa mellett, nagy örömmel üdvözölték 
egymást az egykori diáktársak, és sok 
kedves emlék felidézésére került sor.

A jubileumi díszoklevélre jogosultak 
névsora

Rubin díszoklevél (70 éve végzettek):
Major Magdolna Zemplényi Ernőné, 
Merkly-Belus József, Török Irén, Ge-
deon Valéria Tihanyi Lajosné.

Vas díszoklevél (65 éve végzettek)
Kerényi Istvánné Lászlóffy Márta, 
Riedl Lászlóné Kecskés Ilona, Ke-
mény Armandné Potsubay Veronika, 
Kotsy Józsefné Dedinszky Ilona, So-
mogyi Pálma-Palma Loppacher.

Gyémánt díszoklevél (60 éve vég-
zettek)
Bartal Hilda Németh Lászlóné, 
Csanády Magdolna Malmos István-
né, Dános Béla, Erdős Éva Bagó 
Lászlóné, Huszthy Lászlóné Kovács 
Gy. Erzsébet, Katona Kálmán, Kántor 
Erzsébet Cserés Miklósné, Kiss Ilona 
Papp Györgyné, Konkoly Thege Ilona 
Lányi Béláné, Kovách Anna, Kovács 
Kálmán, Kröel Dulay István, Kun Ju-
dit Seres Károlyné, Mangold Klára 

Az ünnepi ülés résztvevői
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Kapus Istvánné, Molnár Etelka Ha-
lász Jánosné, Németh László, Papp 
Károly, Papp Klára Hegedüs István-
né, Pávics László, Sárkány Katalin 
Kun Ákosné, Szász György, Szendrei 
József Schauer József, Székely Piros-
ka, Takács Mihály, Tamási Alajos, 
Tarr Magdolna, Tavaszy Lászlóné Ró-
nai Mária, Thiringer Ágnes Küttel 
Dezsőné, Tolnai Kovács Erzsébet 
Várbíró Béláné, Vajda Pálné Bene-
dek Veronika, Vidovszky Kálmán, 
Zsdánszky Kálmánné Enge Lujza, 
Árva-Lóki István, Fekete Loránd, 
Fridvalszky Lorándné Örley Ilona, 
Kása Erzsébet, Kozma Lajosné Zeley 
Zsuzsanna, Miklósyné Sztudinka Ilo-
na, Somogyi Katalin Zsótér Zoltán-
né, Végh Gézáné Soós Ilona.

Arany díszoklevél (50 éve végzettek)
Adrovitz Margit Kováts Györgyné, 
Asztalos Magdolna Kristóf Andrásné, 
Babai Edit Mária, Balog Ferencné 
Schrettner Mária, Bándi Domokos, 
Bándi Domokosné Molnár Mária 
Valéria, Bártfai Emilné Czeller Klára, 
Benyhe Kálmán, Benyhe Kálmánné 
Ragó Valéria, Bikfalvy Zsuzsanna 

Jurcza Imréné, Bitay Annabella 
Ildikó Várkonyi Lászlóné, Csorba 
Béláné Kovács Irén Etel, Edelényi-Sz. 
Árpádné Kajtár Ida, Fekete Erika 
Jankovits Istvánné, Fitos Lászlóné 
Dávid Ilona, Füzér Istvánné Bihari 
Erzsébet Katalin, Geröly Erzsébet 
Hajdu Árpád Józsefné, Ginczli Mária 
Kolos Istvánné, Hadler Zsuzsanna 
Szokolóczy Ivánné, Hanyecz Imréné 
Szabó Mária Ilona, Harza Lászlóné 
Bene Anna, Held Györgyi Papp 
Kálmánné, Hodossyné Papp 
Zsuzsánna, Hollódi Mária Tichy 
Lászlóné, Horányi Klára Melnik 
Lászlóné, Horváth Teréz Cseh 
Kálmánné, Jávor Judit Terézia 
Pozsgai Lászlóné, Kenderes Klára, 
Kerényi Mária, Kolossváry András, 
Kolyvek Lászlóné Csizmadia Mária, 
Körmendy György, László Ilona 
Márta Komlósi Imréné, Lórántné 
Szerdahelyi Erzsébet, Lőcze Lajosné 
Szlávik Mária, Marosfi Éva Csíkos 
Ferencné, Mecseki Jolán Borbála 
Kelemen Istvánné, Mikó Endre, 
Molnár Ferencné Kiss Mária, Nagy 
Valéria Ibolya Csáki Gáborné, Nagy 
Istvánné Tiringer Katalin, Némethné 

Orbán Éva Mária, Parti Józsefné 
Bikfalvi Margit, Pálvölgyi Enikő Beck 
Jánosné, Rácz Dánielné Jobbágyi 
Mária, Schneider Ferencné Antal 
Julianna, Szabados Józsefné Bakó 
Zsuzsanna, Szabó Pálné Tábori 
Márta Erzsébet, Szarka Ágnes Klopp 
Gáborné, Szauer Judit Eggenhofer 
Judit, Szeghő János Károly, Szendrei 
Sándorné Doroszlai Magdolna, 
Szepesi Gábor, Tóth Borbála Mária 
Szayly Mihályné, Tóth Erzsébet Tóth 
Dezsőné, Tóth Judit, Vakán Erzsébet 
Orbán Miklósné, Varga László, 
Várkonyi László Imre, Vörösvárszky 
Ottóné Rónay Sarolta, Winkler 
Erzsébet Ozsgyán Pálné, Zalai Ilona 
Felsővályi Györgyné, Zilahy Tibor, 
Zsebő János, Balogh Gabriella 
Sarolta-Gabriella Gabanyi, Csikor 
Mária Mayer Miklósné, Kiss Etelka 
Margit Szita Istvánné, Kovács Éva 
Mária, Nonn Katalin Németh 
Istvánné, Pósfai Leona Tóth 
Zsigmondné, Tóth Klára, Podhora 
Hedvig Fekete Győzőné, Veress 
Zoltán István, Végh Zsuzsanna 
Puskás Lászlóné.

Stampf György  

JUBILEUMI SZENT-GYÖRGYI NAPOK SZEGEDEN

A Szent-Györgyi napok központi ün-
nepségre Szegeden 2012. november 
16-án, a „József Attila Tanulmányi és 
Információs Központ”-ban került sor. 
Koppantó vezetésével vonult be az 
Egyetem rektorhelyettese és a dékánok.

A Himnusz eléneklése után halot-
tunkra emlékeztünk. Életének 68. 
évében, 2012. szeptember 18-án el-
hunyt Grabarits István személyi jogos 
gyógyszerész, a Magyar Gyógyszeré-
szi Kamara volt alelnöke, a Magyar 
Gyógyszerésztörténeti Társaság alapí-
tó elnöke, Karunk címzetes egyetemi 
docense. Emlékét kegyelettel őrizzük!

Ezt követte prof. Hohmann Judit, a 
Gyógyszerésztudományi Kar dékán-
jának beszéde.

Prof. Hohmann Judit dékán beszéde

„Tisztelt Rektorhelyettes Úr! Dékán 
Asszonyok! Elnök Úr! Dékán Úr! 
Hölgyeim és Uraim!

A Gyógyszerésztudományi Kar a 
Szegedi Tudományegyetem gazdag 
hagyományokkal rendelkező képző-
helyeként fő feladatának tekinti a 
minőségi oktatást és tudományos 
képzést a gyógyszerészet területén, 
valamint a kutatás-fejlesztést és in-
novációt. A gyógyszerészképzés 
Szegeden több mint 90 éve kezdő-
dött és 55 éve önálló kari keretek kö-
zött folyik. Ehhez a nagy múltú kép-
zéshez méltó módon, évről-évre ko-
moly eredményeket érünk el, törek-
szünk a színvonal továbbfejlesztésé-
re és országos vezető szerepünk 
megőrzésére.

Országos és nemzetközi rangunk 
kivívásában sokat köszönhetünk elő-
deinknek és jelenlegi kollégáinknak, 
akik áldozatos munkájukkal, kiemel-
kedő oktatói, kutatói tevékenységük-
kel járulnak hozzá sikereinkhez.

Karunkon két nyelven folyik a 
gyógyszerészképzés. Ez évben 135 I. 

éves gyógyszerészhallgató iratkozott 
be a magyar nyelvű képzésre, közü-
lük 106 államilag finanszírozott és 
29 költségtérítéses, ill. 20 fő kezdte 
meg tanulmányait angol nyelven. Ör-
vendetes adatok ezek számunkra, 
ugyanis jelzik, hogy Karunkat nem 
érintette a felsőoktatásban végrehaj-
tott létszámcsökkentés, sőt, a korábbi 
évek csökkenő létszám-tendenciáját 
ez évben megfordíthattuk. Gyógy-
szerészdoktori diplomát 2012-ben 
102 fő vehetett át (a ma avatandó 
gyógyszerészdoktorokkal együtt), kö-
zöttük 7 fő az angol nyelvű képzés 
hallgatójaként. A Gyógyszerésztudo-
mányi Karon tanuló hallgatók száma 
538, közülük a külföldiek száma 72. 
Oktatóink száma 47 fő, akik közül 
46 fő minősített. PhD-képzésre álla-
milag finanszírozottként 10 főt, Rich-
ter-ösztöndíjjal 1 főt vettünk fel. 
2012-ben 7 fő szerzett PhD-fokoza-
tot.
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A szakgyógyszerész-képzésben 
2012. szeptembertől 2 fő központi 
gyakornok államilag támogatott és 
52 fő költségtérítéses rendszerben 
kezdte meg tanulmányait immár az 
új, rendeletileg ez évben módosított 
rendszerben. A Gyógyszerésztudo-
mányi Karon a 2012/2013. tanévben 
összesen 144 fő vesz részt a szak-
képzésben.

Oktatóink megbecsülését, Karunk 
magas szintű oktatási és kutatási te-
vékenységének elismerését jelzik 
azok a kitüntetések, amelyeket mun-
katársaink kaptak. Ezek közül fogok 
néhányat kiemelni.

Prof. Fülöp Ferenc akadémikus au-
gusztus 20-ika alkalmából a Magyar 
Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át 
a Gyógyszerésztudományi Karon két 
cikluson keresztül végzett dékáni te-
vékenységéért, valamint a szinteti-
kus szerves kémia és gyógyszerkuta-
tás területén folytatott kimagasló tu-
dományos és iskolateremtő munkás-
sága elismeréséül. Ugyancsak Ma-
gyar Érdemrend Tiszti keresztje ki-
tüntetést kapott Gábor Miklós 
pro fessor emeritus öt évtizednyi ki-
emelkedő, a gyulladásgátlás és az 
experimentális gyulladásmodellek 
területén végzett farmakológiai és 
szakirodalmi munkásságáért. Máthé 
Imre professzor, a Gyógyszerésztu-
dományi Kar Farmakognóziai Intéze-
tének egyetemi tanára a március 15-i 
nemzeti ünnepen vehette át a 
farmakognózia területén kifejtett 
több évtizedes munkássága elisme-

réséül a Magyar Érdemrend Lovag-
keresztjét az államfőtől. A Szegedi 
Tudományegyetem professor emerita 
kitüntető címet adományozott  
Báthori Mária, a Gyógyszerésztudo-
mányi Kar nyugalmazott egyetemi 
tanára részére, aki példamutató ok-
tató munkájával, a tudományos 
utánpótlás nevelésében szerzett ér-
demeivel és nemzetközileg is elis-
mert tudományos eredményeivel ér-
demelte ki ezt az elismerést. Hódi 
Klára professzor asszonyt a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság 
Gyógyszer technológiai Szakosztálya 
Hintz György Emlékéremmel tüntet-
te ki. A Szegedi Tudományegyetem 
címzetes egyetemi tanár kitüntető cí-
met adományozott Dormán György-
nek, a ThalesNano Zrt. tudományos 
innovációs menedzser-igazgatójá-
nak, aki ez évben habilitációt is szer-
zett egyetemünkön. Címzetes egye-
temi docensi kitüntető címet kapott 
Mikulásik Endre László, az EGIS 
Lacta Gyógyszergyár Körmendi 
Gyógyszerfejlesztési Laboratóriumá-
nak vezetője. A Kar Aranyérme ki-
tüntetésben részesült Durham Da-
vid, sok-sok éves magas szintű lekto-
ri munkája elismeréseként. Pro 
Facul tate díj kitüntetést vehetett át 
Vasas Andrea, a Kar Farma kog nó-
ziai Intézetének adjunktusa több 
éves kiemelkedő oktatatói tevé-
kenysége elismeréséül. Valamennyi-
ük elismeréséhez ezúton is szívből 
gratulálok!

Engedjék meg, hogy röviden be-

számoljak a Gyógyszerésztudomá-
nyi Kar 2012. évéről, néhány fontos 
momentumot említve, a teljesség 
igénye nélkül. A Szegedi Tudomány-
egyetem Gyógyszerésztudományi 
Kara gondozásában megjelent a Kar 
történetét bemutató „90 éves a sze-
gedi gyógyszerészképzés” című ki-
advány. A kötet szerkesztője prof. 
Erős István egyetemi tanár. Kata Mi-
hály professzor szerkesztésében 
Kedvessy György professzor életét és 
munkásságát összefoglaló könyvet 
ad ki a Kar a közeljövőben. Egyete-
münkön az év kiemelkedő esemé-
nyei a Szent-Györgyi jubileumi em-
lékév rendezvénysorozatához kö-
tődnek, a programok szervezésében 
és megvalósításában a Gyógysze-
résztudományi Kar oktatói is részt 
vettek. A Kar pályázati aktivitását és 
eredményességét tekintve évek óta 
az Egyetem legkiválóbb karai közé 
tartozik. A Kar intézetei alapkutatási 
és innovációs pályázatokban egy-
aránt támogatásokat nyernek el.

A Gyógyszerésztudományi Kar 7 in-
tézete részvételével ez évben ered-
ményesen zárult a mintegy 315 mFt 
kari keretösszegű „Kutatóegyetemi 
Kiválósági Központ létrehozása a 
Szegedi Tudományegyetemen” című 
projekt, amely az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósult meg. A pályázat jelentős 
műszerbeszerzések mellett a szemé-
lyi állomány megtartását és fejleszté-
sét tette lehetővé. Hasonlóan sikeres 

Balról prof. Hohmann Judit, prof. Barnai Mária, prof. Varró András, prof. Nagy Katalin,  
prof. Pál Attila és prof. Vécsei László
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a folyamatban lévő PhD-képzés tá-
mogatására elnyert 44 mFt kari ke-
retösszegű TÁMOP-pályázat, amely 
a doktoranduszok és témavezetőik 
munkájának támogatására, külföldi 
kapcsolatok fejlesztésére és konfe-
rencia részvételekre ad lehetőséget.

A Szegedi Tudományegyetem a 
Gyógyszerésztudományi Kar részvé-
telével ez év őszén nagy összegű tá-
mogatást nyert el az országban meg-
valósult szuperszámítógépek termé-
szettudományi kutatásokra való al-
kalmazásának fejlesztésére az Új 
Széchenyi Terv TÁMOP támogatási 
rendszerében, valamint neurológiai 
és környezeti kutatásokra is.

A Gyógyszerésztudományi Kar 
azon iparág támogatását tudhatja 
maga mögött, amely a magyar gaz-
daság húzóágazata. A hazai gyógy-
szeripar szereplőivel a Kar kiváló 
kapcsolatot ápol, kutatási fejlesztési 
projektek a Richter, EGIS, Chinoin és 
TEVA Gyógyszergyárakkal együtt-
működésben folynak. A sok pozitív 
és előre mutató esemény mellett saj-
nálatos, hogy a gazdasági megszorí-
tások miatt ez évben többször is tör-
tént az Egyetemen forráselvonás. A 
Kar gazdálkodása ennek ellenére je-
lenleg is stabil.”

Kitüntetések átadása

Ezt követően prof. Hohmann Judit, 
dékán kari elismerések átadását je-
lentette be. A Szegedi Tudomány-
egyetem professor emeritus kitüntető 
címet adományozott Máthé Imre, a 
Gyógyszerésztudományi Kar Farma-
kognóziai Intézetének nyugalmazott 
egyetemi tanára részére, tanszékve-
zetői munkássága, valamint a gyógy-
növénykutatás terén kifejtett hazai és 
nemzetközi tudományos tevékeny-
sége elismeréséül. 

A Gyógyszerésztudományi Kar Ta-
nácsa a 2012. október 31-i ülésén 
hozott határozata alapján a Kar 
Aranyérme kitüntetésben részesül 
Meskó Eszter, a Klebelsberg Kuno 
Egyetemi Könyvtár munkatársa, a 
Gyógyszerésztudományi Kar könyv-
tári szakreferenseként végzett magas 
szintű munkájáért és a szakirodal-

mazás oktatásában végzett tevé-
kenysége elismeréséül. Pro Facultate 
kitüntetésben részesült Blazsó Gábor 
ny. egyetemi docens, a Gyógy szer-
hatástani és Biofarmáciai Intézet 
munkatársaként végzett tevékenysé-
géért, gyógyszerészhallgatók nemze-
dékeinek elhivatott és gondos okta-
tásáért, a tehetséggondozásban elért 
eredményeiért, valamint kitartó és 
magas színvonalú kutatói munkássá-
ga elismeréséül. Szintén Pro Facul-
tate kitüntetésben részesült Czinkota 
Lászlóné, a Gyógyszer hatástani és 
Biofarmáciai Intézetben közel har-
mincnyolc éven át nagy odaadással, 
példamutató hozzáértéssel és segítő-
készséggel végzett munkájának elis-
meréséül. A Szegedi Gyógyszerész-
képzés Fejlesztésért Ala pítvány né-
hai Novák István, az Egyetem volt 
tanszékvezető egyetemi tanárának, a 
Gyógynövény- és Drogismereti Inté-
zet egykori igazgatójának emlékére 
kiírt pályadíját két, ez évben végzett 
gyógyszerész nyerte el. Domonkos 
Veronika „Új szintetikus drogok – 
egy új kihívás” című, kábítószerek, 
dependenciát okozó gyógyszerek 
kutatását és színvonalas szakirodal-
mi összefoglalóját bemutató pálya-
munkájával érdemelte ki a Novák 
István pályadíjat. A Novák István pá-
lyadíj másik jutalmazottja Kisjós Dá-
vid, aki „Salvia-fajok illóolajának 

összehasonlító vizsgálata” című, a 
gyógynövények kísérletes kutatása, 
terápiás alkalmazásuk szakmai értel-
mezésének előmozdítására írott pá-
lyamunkájával nyerte el a díjat.

A Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar Gyógy-
szer technológiai Intézete néhai 
Kedvessy György egyetemi tanárnak, 
a Gyógyszertechnológiai Intézet egy-
  kori igazgatójának emlékére 2009-
ben Kedvessy György pályadíjat ala-
pított, amely a Szegedi Tudomány-
egyetem Gyógyszerésztudományi 
Ka rán tanuló gyógyszerész hallgatók 
és a Gyógyszertechnológiai Intézet-
ben dolgozó PhD-hallgatók szakmai 
fejlődését hivatott segíteni. A pálya-
díjat a Szegedi Gyógyszerészképzés 
Fejlesztéséért Alapítvány Kuratóriu-
ma gondozza. Az idei felhívásra 3 
pályamunka érkezett. A szakmai 
zsűri véleménye alapján 2012-ben a 
„Kedvessy György pályadíj” nyertese 
Kürti Levente, aki PhD-hallgatóként, 
gyógyszer-technológiai témájú, szín-
vonalas kutató munkájáért, konfe-
rencián nyújtott teljesítményéért, va-
lamint publikációs tevékenységéért 
részesült e kitüntetésben és a vele 
járó 100 ezer Ft pénzjutalomban.

A Szegedi Gyógyszerészképzés 
Fejlesztéséért Alapítvány a szegedi 
gyógyszerészképzés területén vég-
zett kiemelkedő tevékenység elisme-

Iván János veszi át a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért  
Alapítvány kitüntetését prof. Hohmann Judittól és Csóka Ildikótól
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réseként díjat alapított. A díj két-
évenként kerül kiadásra, ez évben 
Iván János gyógyszerészdoktor, nyu-
galmazott adjunktus kapta. 

Jubileumi diplomaátadás és 
gyógyszerészdoktor-avatás, 2012

Az Avató Tanács tagjai – prof. Pál 
József rektorhelyettes, prof. Hohmann 
Judit dékán, prof. Tóth Gábor 
dékánhelyettes, Hankó Zoltán az 
MGYK elnöke és Gáspár Róbert 
dékánhelyettes – továbbá a vendé-
gek a „Gaudeamus igitur” hangjaira 
vonultak be. A dékáni hivatal veze-
tőjének kérésére a rektorhelyettes 
nyitotta meg a jubileumi diploma-át-
adó és gyógyszerész-doktoravató ün-
nepséget. Prof. Hohmann Judit dé-
kán tájékoztatása szerint a Szegedi 
Tudo mány egyetem Gyógyszerész-
tudomá nyi Karához 1 vas, 5 gyé-
mánt és 42 arany jubileumi diploma 
iránti kérelem érkezett, amelyeket a 
Kar Tanácsa megvizsgált és jóváha-
gyott. Gáspár Róbert dékánhelyettes 
ismertette a jubileumi diplomások 
életútját. A jubileumi diplomások 
nevében Gurkáné Varga Erzsébet 
mondott köszönetet, ezt követően 
Hankó Zoltán, a Magyar 
Gyógyszerészi Ka mara elnöke is kö-
szöntötte a jubileumi diplomásokat.

Gyógyszerészdoktorok avatása

Az avatandók kérését Mracskó 
László József adta elő, majd a 

Gyógyszerésztudományi Kar dékán-
ja előterjesztette javaslatát a felava-
tandó gyógyszerészdoktor-jelöltekre. 
A Sze gedi Tudományegyetem Gyógy-
  szerésztudományi Kara az előírt fel-
tételek szabályszerű teljesítése alap-
ján 14 magyar nyelvű képzésben 
végzett gyógyszerészdoktor-jelölt 
ava  tására tett előterjesztést: Awil 
Samar, Balázsfalvi Gusztáv Nándor, 
Fekecs Eszter, Jakab Emese, Jámbor 
Erik, Kőhegyi Judit, Micsinay Ákos 
Ervin, Mracskó László József, Nagy 
András, Polereczki Nóra, Rízing 
Kinga, Takács Zsuzsa, Vas Eszter és 
Veres Gábor. Közülük ketten angol 
nyelvű egészségtudományi szakfor-
dító és tolmács szakképzettséget is 
szereztek. Az eskü szövegét Jakab 
Emese mondta elő. Ezt követően a 
Gyógyszerésztudományi Kar dékán-
ja javaslatot tett a gyógyszerészdok-
tor-jelöltek felavatására, majd az elő-
adó felolvasta az avatandók névsorát, 
akikkel kezet fogott a rek tor helyettes, 
a GYTK dékánja és az ÁOK dékán-
helyettese. Ezután a dékán asszony 
köszöntötte a gyógyszerészdoktoro-
kat.

Jubileumi diplomások Szegeden

1947-ben, 65 éve végzett és vas dip-
lomát vett át:

Gelei Ildikó Zalányi Sámuelné. 
Széki Tibor professzor javaslatára 
kezdte egyetemi tanulmányait Ko-
lozsvárott, majd Budapesten a Páz-
mány Péter Tudományegyetemen, 

ahonnan Budapest ostroma után ke-
rült Szegedre, ahol megszerezte 
gyógyszerészi oklevelét. 1981-ig 
több szegedi patikában beosztott-
ként, majd Pusztamérgesen 13 évig 
gyógyszertárvezető. Szakgyógysze-
rész. Édesapja, Gelei József profesz-
szor és férje, Zalányi Sámuel profesz-
szor is oktatott gyógyszerészhallga-
tókat a szegedi karon.

1952-ben végzett és gyémánt dip-
lomát kapott:

Micsinay Zsuzsanna, Bod Péterné. 
Békés és Szolnok megye hálózati 
gyógyszertáraiban, 1956-tól Szente-
sen beosztott, majd felelős vezető. 
Nyugdíjba vonulásáig a Csongrád 
megyei Kórház intézetvezető fő-
gyógyszerészeként tevékenykedett. 
Szakgyógyszerész, hivatását a mai 
napig gyakorolja.

Domokos Valéria Stenszky Ernőné. 
A Hajdú Bihar megyei Vértransz-
fúziós Intézet gyógyszerésze, később 
főmunkatársa, ahol 1977-es nyugdí-
jazásáig dolgozott. 1963-ban Szege-
den szerezte meg a doktori címet. 
1976-ban a biológiai tudományok 
kandidátusa, 1985-ben a biológiai 
tudományok doktora. Számos szak-
mai kitüntetést kapott, köztük a Kivá-
ló Gyógyszerész címet is. Több mint 
100 hazai és külföldi közleménye je-
lent meg. 1978 óta a Debreceni 
Egyetem docense.

Tihanyi Angela Szeghy Gergelyné. 
Szegeden tanársegéd, majd beosz-
tott gyógyszerész. Ezt követően Szol-
nokon húsz évig megyei főgyógysze-
rész. Kiemelkedő munkájáért több 
kitüntetést kapott. Szakgyógysze-
rész, 1974-ben megyei főtanácsosi 
címet kapott.

Tóth Johanna Nagy Józsefné. A 
debreceni Kígyó Gyógyszertárban 
dolgozott 44 évet, beosztott gyógy-
szerész, gyógyszertárvezető-helyet-
tes, majd 20 évig gyógyszertárveze-
tő, valamint területi főgyógyszerész. 
Szakgyógyszerész, részt vett az asz-
szisztensek képzésében és állam-
vizsgás gyógyszerészek oktatásában. 
Több ízben kapott elismerést szak-
mai munkájáért. 1996-ban vonult 
nyugdíjba, azután alkalmazott 
gyógyszerészként dolgozott az egyik 

A frissen avatott gyógyszerészdoktorok
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debreceni patikában 2010 júniusáig.
Horváth István. Gyógyszerészi pá-

lyáját a törökbálinti Honvéd Tüdő-
gyógyintézetben kezdte mint katona-
gyógyszerész és itt dolgozott 32 évig. 
Majd az egyik budaörsi gyógyszer-
szertárból ment nyugdíjba, azután 
még tíz évig dolgozott a pomázi 
gyógyszertárban. Szakgyógyszerész. 
Többször részesült elismerésben.

1962-ben végzett és Arany diplo-
ma elismerésben részesült:

Balázs Irma Judit. Három évig 
gyógyszertárvezető Muronyban, 
1965 és 1974 között beosztott, majd 
helyettesítőként dolgozott. Ezt követ-
te a Békés megyei Gyógyszertári 
Központ és a Sanopharma Gyógy-
szer-készítő Vállalat, ahol minőség-
ellenőrzési tevékenységet folytatott 
2004-ig. 1978-ban szakvizsgázott. 

Cságoly István. Mohácson, Lesen-
cetomajon, majd pár éven át szegedi 
gyógyszertárban végzett munka után 
visszatért Baranya megyébe: a Mozs-
gói Gyógyszertárat vezette. A Sopro-
ni Országos Gyógyszertechnológiai 
Kongresszuson előadást tartott, vala-
mint Rozsnyav-verseny résztvevője 
is volt. 22 év után tért vissza Szeged-
re, majd patikát nyitott Szentesen, 
amit 8 évig vezetett. 

Csák Jolán Etelka Kiss Jánosné. Mi-
vel nagyon ragaszkodott ősei földjé-
hez, diplomája megszerzése után 
mintegy negyven éven át szolgálta 
Füzesgyarmat, Karcag, Bucsa és 
Nagyiván település egészségügyét. 
Többször részesítették elismerésben.

Demeter András István. 1979-ig 
gyógyszertárvezető Csányban, 1980-
ban. majd 1983-ban is szakvizsgá-
zott, 1980-tól Infúziós oldatkészítő 
laborvezető. 1994-től Galenusi és 
Gyógyszergyártó laborvezető a Bellis 
Rt-nél és a Parma Kft-nél. 2004-ig – 
nyugdíjazásáig – a Béres Gyógyszer-
gyár egri üzemének volt a vezetője.

Dezső Éva Minik Károlyné. Gyógy-
szerészi hivatását Miskolcon kezdte. 
1972-ben szakfelügyelői vizsgát tett 
és szakfelügyelőként dolgozott. 
Szakgyógyszerész gyógyszerellenőr-
zésből és gyógyszerismertetésből. 
Rendszeresen oktatott és továbbkép-
ző előadásokat tartott. Évekig minő-

ségbiztosítóként tevékenykedett. 
Nyugdíjazása után 2004-ig közfor-
galmú patikában dolgozott.

Dezső Mária. Szarvason, majd 
Kondoroson beosztott gyógyszerész, 
néhány évig pendlizett is. 1970-től a 
békésszentandrási gyógyszertár ve-
zetője 1995. decemberi nyugdíjazá-
sáig. Ebben a patikában – bár nem 
rendszeresen – jelenleg is dolgozik. 
Szakgyógyszerész. 

Fekete Ilona Nádporné. Hajdúszo-
boszlói gyógyszertárban beosztott, 
1963-ban megbízott vezetőnek ne-
vezték ki Nagykerekiben, majd 7 
éven át felelős vezető volt Hajdúszo-
váton. 1971. szeptembertől Debre-
cenben beosztott, majd kerületi 
pendliző, végül csoportvezető 
gyógyszerész. 1994 óta nyugdíjas.

Gordos Lujza Mihalecz Józsefné. 
Végzése óta Zala megyében él és ott 
dolgozik. 1982-ben Nagykanizsán 
egy megüresedett gyógyszertárat pá-
lyázott meg, amit 2003-ban megvá-
sárolt és egy asszisztenssel a mai na-
pig ott dolgozik.

Halász Margit Fazekas Andrásné.
Halla Mária Terézia Kun László 

Józsefné. Beosztott gyógyszerész-
ként, majd beosztott szakfelügyelő-
ként 5-5, később vezető szakfelügye-
lőként 18 évet dolgozott. 1990-ben 
nevezték ki főgyógyszerésznek.

Kiss Terézia Kata Mihályné. Diplo-
mája megszerzése óta gyógyszerészi 
tevékenységét Csongrád megyében 
folytatta. Két év egyetemi gyógyszer-
tári munka után nyugdíjazásáig köz-
forgalmú gyógyszertárban dolgozott, 
főként Új-szegeden. Munkája során 
vezető, beosztott és oktató feladatokat 
végzett. 55 éves kora óta nyugdíjas.

Kleitsch Zsuzsanna Erzsébet Lu-
kácsné. 1962 és 2005 között közfor-
galmú gyógyszertárakban dolgozott 
Tolna megyében. 1971-től Zombán 
a Rozsnyay Gyógyszertár vezetője 
volt. Több szakgyógyszerészi képesí-
tést is szerzett.

Klujber Ilona Horányi Gyuláné. 
1966-ig a Somogy megyei Gyógy-
szertári Központ egyik kaposvári 
gyógyszertárában tevékenykedett, 
majd 30 éven át dolgozott Budapes-
ten a Kőbányai Gyógyszergyár Ki-

szerelő Üzemcsoportjában vezető-
ként. 1997-ben ment nyugdíjba.

Komáry Kázmér. Gyógyszerészi 
hivatását Debrecenben kezdte, 
1964-től Kecskeméten gyógyszertár-
vezető-helyettesként, majd gyógy-
szer gazdálkodási szakelőadóként 
dol gozott. A Kecskeméti Központ-
ban műszaki és fejlesztési osztályve-
zető, 1989 és 2002 között a Bács-
Kiskun megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár gyógyszerügyi osztályveze-
tőjeként. A patikai számítógépes 
rendszer bevezetésében és az ellen-
őrzési rendszerek kidolgozásában 
nagy szerepe volt.

Kósa Márta Povázsayné. A gyógy-
szertári munka mellett gyógyszer-
technológia tárgyat oktatott assziszten-
seknek, gyakorlatvezetéssel együtt. 
1981-ben megszerzett szakvizsgájá-
nak köszönhetően 1984-ben a fel-
épült gyógyszerkészítő laborban el-
indította a termelést. Gyógyszertárá-
ban, államvizsgás gyógyszerészek ré-
szére technológia-konzultációt is ve-
zetett. Nyugdíjazásáig vezető-helyet-
tesként, majd vezetőként dolgozott.

Labancz Mária Ágnes Jakubo vich-
né. A nyíregyházi Rozsnyay Mátyás 
Patikában dolgozott előbb mint be-
osztott, majd vezetőként. A privati-
zációkor sajátjának tudhatta a 
gyógy szertárat. Szerettei körében 
elégedett emberként éli nyugdíjas 
napjait.

Losonczi István. Veszprém megyé-
ben kezdte pályáját, majd négy évig 
pendlizett a hálózatban, végül 
Szentgálon, majd Herenden és Vesz-
prémben lett gyógyszertárvezető. 
1997-ben nyugdíjazták, de egy év 
szünet után ismét vállalt helyettesí-
tést. 2006 óta a Fűzfőgyártelepi Pati-
kában dolgozik.

Mezei Gyula. A diploma megszer-
zése után hálózati gyógyszerészként 
minden területen dolgozott: volt he-
lyettesítő, leltározó és gyógyszertár-
vezető. 1991 óta magángyógysze-
részként dolgozik egy vidéki, köze-
pes forgalmú patikában.

Mezey Judit. 1971-ig a Baranya 
megyei Gyógyszertári Központ egyik 
pécsi gyógyszertárában dolgozott, 
majd öt évig Budapesten állt alkal-
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mazásban. 1976-tól nyugdíjazásáig 
ismét Pécsett volt beosztott gyógy-
szerész.

Nagy Béla László. Dévaványán 
volt gyakornok, majd beosztott. Ezt 
követte Békés és Borsod megye: 
előbb változó munkahelyeken dol-
gozott, majd nyugdíjazásáig gyógy-
szertárvezető volt.

Németh Magdolna Anna, Béres 
Józsefné. Szakmai pályafutását Kis-
kunfélegyházán kezdte, majd Kecs-
keméten és Szegeden folytatta. A 
Társadalombiztosítási Igazgatóságtól 
ment nyugdíjba 1989-ben.

Ötvös Géza. 1962 és 1964 között 
beosztott gyógyszerész, majd 1964-
től 1995-ig gyógyszertárvezető. Köz-
ben 1992-ben feleségével magán-
gyógyszertárat létesített, a most is 
működő gyógyszertárnak, lányával 
együtt, felerészben tulajdonosa.

Pálinkó Mária, Kádár Józsefné. 
Szülőfalujában, Csanyteleken beosz-
tott gyógyszerész, majd gyógyszer-
tárvezető. 1990 októberében a falu 
polgármesterének választották, de 
nagyon hiányzott a gyógyszerészi 
munka, így egy hónap elteltével visz-
szatért ahhoz. 1993-ban a falu dísz-
polgárává választották. 10 évig volt 
magángyógyszerész. 2005-ben – 49 
év után – fejezte be munkáját.

Pap Jolán. Pécsett jelenleg is szemé-
lyi jogos gyógyszerészként dolgozik.

Papp Erika, Fényes Attiláné. 
Gyógyszerészi hivatását Debrecen-
ben kezdte az egyik éjjel-nappalos 
patikában. 1970-ben átkerült egy 

egyműszakos gyógyszertárba, ahol 
pár év elteltével vezető-helyettes-
nek, később gyógyszertárvezetőnek 
nevezték ki. Szakgyógyszerész. 
1995-ben a privatizáció során meg-
vette azt a patikát, ahol dolgozott, 
amelyet személyi jogos tulajdonos-
ként ma is vezet.

Pénzes Zsuzsanna Éva, Rapcsák 
Györgyné.

Rasztik Magdolna Mária, Karsainé. 
Végzés után 1 évet Nemesnádudva-
ron dolgozott, majd Bajára került, 
ahol beosztott gyógyszerész, 1976-
tól vezető-helyettes. 1980 óta szak- 
és oktató gyógyszerészként az ál-
lam-vizsgás jelölteknek az egészség 
szolgálatát, az emberek egészségtu-
datának fejlesztését igyekezett átad-
ni. 1995-től nyugdíjas. Több kitünte-
tést kapott. 1993-tól 2006-ig szemé-
lyi jogos gyógyszertárvezető, majd 
2006 óta beosztott gyógyszerész.

Rickl Mária, Schram Gézáné. Köz-
forgalmú gyógyszertárban beosztott, 
majd 1971-től - 1997-es nyugdíjazá-
sáig - az Országos Gyógyszerészeti 
Intézet munkatársa, ahol a kórházi 
gyógyszertárak szakmai és tovább-
képzési kérdéseivel, majd a közfor-
galmú (magán) patikák létesítésével 
foglalkozott. Több szakgyógyszeré-
szi címet szerzett. Nyugdíjazása 
után, 2011-ig az OGYI-ban, vala-
mint több közforgalmú gyógyszertár-
ban nagy szakmai szeretettel folytat-
ta hivatását.

Seres Piroska, Kovácsovics Lász lóné. 
Makón kezdett dolgozni, utána átke-

rült Mezőkovácsházára, majd Oroshá-
zára, ahol egy külterületi gyógyszertár 
vezetője lett. Ma is ott él.

Sörös Matild, Nyúl Istvánné. Egye-
temi évei befejeztével Szegedről 
Mohácsra került. Beosztott volt, ké-
sőbb gyógyszertárvezetőként dolgo-
zott. Az általa irányított gyógyszertá-
rat 1996. januárban privatizálta, 
amit ma is vezet.

Szabó Aranka. Nyíregyháza legna-
gyobb, ügyeletet is ellátó gyógyszer-
tárába került, majd a megyei pendli-
zésben is részt vállalt. Részt vett az 
Egészségügyi Szakiskola gyógyszer-
tári asszisztens-képzésében, ahol 
gyógy szertechnológiát oktatott. 1974-
től gyógyszertárvezető, a patikát 
1995 novembere óta Aranykereszt 
Patika Betéti Társaságként működteti 
2011. decemberig. Ekkor eladta a 
patikát, de mint személyi jogos 
gyógyszerész tagja maradt a Bt-nek, 
ahol ma is munkaviszonyban van. 

Szolnoki Anna Magdolna, Őrsy At-
tiláné. Diplomája megszerzése után 
Debrecenben beosztott gyógysze-
rész, majd 1966 novemberétől 21 
éven keresztül Létavértesen végezte 
munkáját először beosztottként, majd 
gyógyszertárvezető-helyettesként. 
1994-ben ment nyugdíjba, utána 
még 4 órásként 2004-ig dolgozott.

Tapodi Ilona, Diós Mártonné. 1962 
és 1965 között helyettesítő gyógy-
szerészként dolgozott. 1965-től 30 
éven át vezette a jászszentlászlói 
gyógyszertárat, majd 1996 óta a kis-
kunfélegyházi Móra Patika tulajdo-
nosa. „Dolgozik, amíg tud, ez élete 
értelme!”

Tarján Magdolna Katalin, Szántó 
Péterné. Kunágotán és Sarkadon dol-
gozott 1-1 évet, majd Kétegyházán 
vezetett gyógyszertárat több mint 30 
évig. Nyugdíjazása után 3 évig Bé-
késcsabán a Hérics, 12 évet Dobo-
zon a Kazay Patikában dolgozott, il-
letve dolgozik ma is.

Tisza Ibolya, Illés Györgyné. Az ál-
lamvizsga előtti gyakorlatot a Fehér-
gyarmati Patikában kezdte. Végzés 
után is ott dolgozott. 1963 őszén 
megkapta Nyírlugoson, majd az 
1969-es évben Nyírmihálydon a 
gyógyszertár vezetését. 1973 óta 

A jubileumi diplomások egy csoportja
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Debrecenben él, ahol nyugdíjazásá-
ig, csoportvezetőként végezte mun-
káját.

Tóth Mária Bazsalyáné. Két gya-
korlati évét Szécsényben töltötte, 
utána Budapestre került mint gyakor-
ló gyógyszerész és mindvégig ott 
dolgozott. 1998-tól a privatizáció 
során személyi jogos gyógyszerész 
lett. Onnan ment nyugdíjba, majd 
2006-ig a nyári időszakban az Ame-
rikai úti Idegsebészeti Klinika fő-
gyógyszerészét helyettesítette.

Trnovszki Katalin, Dócs Jánosné. 
Gyomán, majd Békéscsabán analiti-
kai laborban dolgozott, majd 1963 
és 1996 között gyógyszertárvezető 
volt. Két szakvizsgát szerzett és 
1975-től az OGYI gyógyszerismerte-
tője volt 28 éven át. Oktató gyógy-
szerészként több fiatal kollégát ké-
szített fel államvizsgára, valamint 
gyógyszerészeknek és asszisztensek-
nek hatástani továbbképzéseket tar-
tott. 2008-ig gyógyszertár tulajdo-
nosként dolgozott. 

Ujhelyi Zsuzsanna, Vári Istvánné. 
Hódmezővásárhelyen a Központi 
Gyógyszertárban előbb beosztott, 
majd gyógyszertárvezető-helyettes, 
később vezető. 1996-ban nyugdíjba 
ment, de nyugdíjasként még 2009-ig 
folytatta pályáját.

Varga Erzsébet, Gurkáné. 43 éven 
át oktató-kutató tevékenységet vég-
zett a Kar Gyógynövény- és Drogis-
mereti Intézetében (1999-től Farma-
kognóziai Intézet). 2004-ben do-
censként vonult nyugállományba, de 
szakmai tevékenysége, azóta is fo-
lyamatos. Felkérésre részt vállal az 
Intézet oktató munkájában, emellett 
megbízással szakértői feladatokat lát 
el. 1968-ban gyógyszerészdoktori 
címet, 1987-ben kandidátusi fokoza-
tot szerzett és 1995-ben habilitált. 
Több kitüntetés tulajdonosa.

Varga Rozália, Molnár Győzőné. 
Munkáját Nagykanizsán, az egyik 
ügyeletes patikában kezdte. Fél év-
vel később Budapestre került egy kö-
zepes forgalmú gyógyszertárba, ahol 

először megbízott vezető-helyettes, 
majd kinevezett helyettes lett. Több 
kitüntetésben részesült, 55 éves ko-
rában nyugdíjba vonult, de szíve 
visszahúzta a patikába és 62 éves 
koráig még aktívan dolgozott.

Veres Margit.
Virág Márton. Egy évig Tolna me-

gyében pendlizett, majd 5 év gyógy-
szertárvezetői tevékenység után 
1969-ben Pécsre került. Ismételt 2 év 
pendlizés után 11 éven át volt az 
egyik pécsi patika vezetője. 1983 és 
1998 között a Gyógyszertári Központ-
ban osztályvezető-helyettesi, majd 
osztályvezetői feladatot látott el.

***

Az ünnepséget a rektorhelyettes zár-
ta be, majd a Szózattal fejeződött be 
az ünnepség hivatalos része. A jubi-
leumi diplomásokat fogadáson látták 
vendégül.

Kata Mihály prof. emer.

DÍSZDOKTORAVATÁS A SEMMELWEIS EGYETEMEN

Kilenc, a Semmelweis Egyetemmel 
hosszabb idő óta eredményes szak-
mai kapcsolatot ápoló professzor ve-
hette át november 16.-án a Doctor 
Honoris Causa (Tiszteletbeli Doktor) 
címet, az Egyetem Szenátusának 
döntése alapján. A Semmelweis Sza-
lonban tartott ünnepélyes átadási ce-
remónián, amely az Ünnepi Tanács-
ülés keretén belül zajlott le, prof. 
Szél Ágoston rektor úgy fogalmazott: 
minden díjazott nagy örömét fejezte 
ki az elismerés okán, de az igazi 
megtiszteltetés valójában az egyete-
mé, hogy ilyen kimagasló tudású 
professzorokat fogadhat díszdoktorai 
közé.

Három gyógyszerész professzor is 
átvehette a Doctor Honoris Causa 
magas kitüntetést, a Semmelweis 
Egyetem történetében a 38. Doctor 
Honoris Causa díszünnepségen 
volt. A kitüntetettek nagy megha-
tottsággal nyilatkoztak a felemelő 
ünnepi ceremóniáról és a megtisz-
teltetésről, amelyet a kitüntető cím-
mel kaptak.

A kitüntetett gyógyszerész 
díszdoktorok

Prof. Csizmadia Imre G. (University 
of Toronto, Kanada) tudományos 
munkája során az ismert gyógysze-
rek és természetes anyagok (pl. asz-
pirin, penicillin, vitaminok) intelli-
gens mechanizmusát tanulmányoz-
za, annak felderítésére, hogy ezek az 
információk hogyan alkalmazhatók 
a modern gyógyszertervezésben. 
1964 óta dolgozik a Torontói Egyete-

men, ahol egy új, a hallgatók kreati-
vitásának fejlődését elősegítő oktatá-
si módszert dolgozott ki. A szervezé-
sében létrehozott Summer School 
keretében évente számos kanadai 
hallgató látogat el Magyarországra a 
Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tu-
dományegyetem és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem közreműködésé-
vel.

Prof. Vinod P. Shah (JSS University 
of Mysore, India; University of Ken-
tucky, Lexington, USA) 30 éven ke-
resztül dolgozott az amerikai Élelmi-
szer- és Gyógyszerügyi Hatóságnak 
(FDA). Az FDA-ben számos gyógy-
szerészeti guideline (bioekvivalencia, 
bioanalitika, biosimilarity stb.) kidol-
gozása fűződik a nevéhez, amelyet 
világszerte alkalmaznak. Kiemelke-
dő munkájáért számos nemzetközi 
tudományos kitüntetésben részesült. 
Több gyógyszerészeti társaságban 
töltött be vezető szerepet. Mintegy 
tíz éve ápol szoros kapcsolatot a 
Semmelweis Egyetem Gyógyszeré-
szeti Intézetével, ez idő alatt több 

Prof. Csizmadia Imre G.
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Prof. Gyéresi Árpád Prof. Vinod P. Shah

közös publikáció, könyvszerkesztés 
készült, három sikeres nemzetközi 
bioekvivalencia workshop-ot ren-
deztek meg közösen. 2012 szeptem-
berében az MFT 50 éves jubileumi 
ünnepségén a Magyar Kísérletes és 
Klinikai Farmakológiai Társaság tisz-
teletbeli tagjává választották.

Dr. Gyéresi Árpád az SE 
díszdoktora

Külön öröm számunkra, hogy a Sem-
melweis Egyetem díszdoktorai között 
köszönthetjük prof. Gyéresi Árpádot, 
aki a Gyógyszerészet szerkesztőségé-
vel évek óta szoros munkakapcsola-
tot ápol és gondoskodik arról, hogy a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem gyógyszerészkép-
zésével kapcsolatos eseményekről 
folyamatosan tájékozódhassunk. 

Prof. Noszál Béla a Gyógyszerész-
tudományi Kar dékánja laudáció-
jában szólt arról, hogy Gyéresi Ár-
pád Marosvásárhelyt született 1941-
ben, a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemen kapott 
gyógyszerészi diplomát 1964-ben. 
Egyetemi oktatói pályafutását 1967-
ben kezdte a MOGYE Gyógyszeré-
szeti Kémia Tanszékén. 1975-ben 
szerezte meg a gyógyszerészdoktori 
címet és az összes oktatói fokozatot 
egyazon intézményben megszerez-
ve, 20 éven át volt a nevezett tan-
szék vezetője. 12 román és magyar 
nyelvű egyetemi jegyzet szerzője, ill. 
egy tankönyv társszerzője. Kezde-
ményezte a Biológiai eredetű gyógy-
szerek, Állatgyógyászati szerek és 
Gyógyszer-vegyületek sztereokémiá-
ja szaktárgyak bevezetését az okta-
tásba. 1991 őszén megszervezte és 

működőképessé tette az addig 3 
éven át kényszerszünetben volt ma-
rosvásárhelyi tanszéket, megújította 
az oktatást és fokozatosan fejlesztet-
te az oktatói állományt. Főbb kutatá-
si területei: gyógyszervegyületek sta-
bilitása, kromatográfiás és kapilláris 
elektroforézis vizsgálata, ható- és se-
gédanyagok kölcsönhatásai. 250 tu-
dományos dolgozat szerzője. Ered-
ményeinek számos rangos, nemzet-
közi folyóirat adott nyilvánosságot, 
így a Journal of Chromatog raphy, 
Journal of Planar Chroma-tography, 
Electrophoresis, Journal of Bioche-
mical and Biophysical Meth ods. 
Emellett 3 szakkönyv szerzője vagy 
társzerzője, többek közt a Budapes-
ten megjelent Gyógyszervegyületek 
vékonyréteg-kromatográfiás minő-
ségvizsgálata címűnek. A IX. és X. ki-
adású Román Gyógyszerkönyv szak-
értői bizottságának tagja. Aktív sze-
repet vállalt az Erdélyi Múzeum-
Egyesület tudományos ülésszakai-
nak, az Orvos- és Gyógyszerész 
Doktoranduszok évi Tudományos 
Konferenciáinak megszervezésében. 
2010-ben az EME kolozsvári székhe-
lyű központi vezetőségének alelnö-
kévé választották. Irányításával ed-
dig 8 hallgató szerzett PhD-fokoza-
tot, jelenleg 5 doktorandusz munká-
ját irányítja. 2000 és 2008 között az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és 

Az egyetem vezetősége (álló sor) és a frissen avatott díszdoktorok a díszünnepség után. Az ülő sorban balról  
az első prof. Gyéresi Árpád, negyedik prof. Csizmadia Imre G. és hetedik prof. Vinod P. Shah
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Gyógy szerésztudományi Szakosztá-
lyának alelnöke volt. 2000-től tagja 
az MTA köztestületének. A 2007-
ben megalakult Kolozsvári Akadémi-
ai Bizottság (KAB) tagjaként kezde-
ményezte és 2011-ben megalakította 
a Gyógyszerésztudományi Szakbi-
zottságot. Szak mai és tudományos 
eredményei, szervezői munkássága 
nyomán tucatnyi rangos kitüntetés-
ben részesült. Gyéresi Árpád profesz-
szor jelentős eredményeket ért el a 
marosvásárhelyi és a budapesti 
Gyógyszerésztudományi Kar kap-
csolatainak létrehozásában majd fej-
lesztésében, és munkásságát románi-
ai és magyarországi szakmai körök-
ben egyaránt nagyfokú és osztatlan 
elismeréssel értékelik.

Gyéresi Árpád professzor köszönő 
beszédében nagy megtiszteltetésként 
értékelte, hogy Magyarország több 
mint 240 éves múlttal rendelkező te-
kintélyes Egyetemének díszdoktora 
lehet. Szólt az erdélyi magyar nyelvű 
gyógyszerészképzés sorsfordulóiról. 
Ezeket beszédesen példázza a ko-
lozsvári születésű Széki Tibor profesz-
szor sorsa, aki Kolozsvár után előbb 
Szegeden, majd Budapesten folytat-
hatta pályafutását. Itt szervezte meg a 

Gyógyszerészeti Kémia oktatását. El-
mondta, hogy csupán az utóbbi 22 
évben ápolhatnak szorosabb kapcso-
latokat a magyarországi testvérintéze-
tekkel. E téren különleges jelentőségű 
a Semmelweis Egyetem és a MOGYE 
között megkötött Együttműködési 
megállapodás. Ennek keretében az SE 
Gyógyszerésztudományi Karának in-
tézetei jelentős támogatást nyújtottak 
a MOGYE oktatóinak, doktoran-

duszainak és hallgatóinak. Emlé ke-
zett arra, hogy 2005-ben a MAB Láto-
gató Bizottságának felkért elnökeként 
a Gyógyszerésztudományi Kar „kivá-
lósági hely” minősítését is támogatta. 
Beszéde végén a két egyetem kapcso-
latainak további fejlő dé sét szorgal-
mazta.

Kata Mihály prof. emer.  
és prof. Klebovich Imre

SIKERES VOLT AZ ELSŐ NEMZETKÖZI ONKOLÓGIAI-GYÓGYSZERÉSZETI KONFERENCIA BUDAPESTEN

Szeptember 27. és 29. között került 
megrendezésre az európai onkológi-
ai gyógyszerészek szervezetének 
(European Society of Oncology 
Pharmacy) első önálló konferenciája 
a European Conference of Oncology 
Pharmacy: 52 ország 513 résztvevő-
jével, 112 előadással és 82 poszter-
rel teljes sikert ért el a rendezvény.

A tudományos program mind a 
gyakorlati, mind pedig az elméleti 
ismereteket lefedve, a legújabb ered-
ményeket és evidencián alapuló 
irányelveket ismertette, valamint le-
hetőséget teremtett a társszakmák 
közötti párbeszéd indítására, multi-
diszciplináris környezetben.

A főbb témák közül néhányat em-
lítve: 
−		Új daganatterápiás gyógyszerek és 

módszerek (pl. protonpumpa inhi-
bitorok szerepe a tripla-negatív 
emlőrák kezelésében); 

−		Daganatellenes gyógyszerek stabi-
litása; 

−		A gyógyszerész szerepe az onkoló-
giai betegellátásban (pl. orálisan 
adagolható gyógyszerekkel kap-
csolatos ismeretek); 

−		„Orvosi” hibák és megelőzésük; 
−		Farmakoökonómia; 
−		Új technológiák az onkológiai 

gyógyszerkészítésben; 
−		Magas értékű daganatellenes 

gyógyszerek elérhetősége.
Az eseményen találkozhattunk a 

szakma neves nemzetközi és hazai 
személyiségeivel, betegjogi szakem-
berekkel és közgazdászokkal is, és 
személyes ismeretségekre is szert te-

hettünk. Európán kívüli országok, 
mint Kína, Egyiptom, Tajvan, Auszt-
rália, Egyesült Államok és Brazília is 
képviseltették magukat. Magyaror-
szágról is sok kórházi gyógyszerész 
eljött, öröm volt látni a nagyszám-
ban megjelent fiatal kollegákat. Kü-
lön köszönet Süle Andrásnak a posz-
ter szekcióban tartott előadásáért, 
valamint a szervezőknek a munká-
ért, kiemelve Kis-Szölgyémi Mónikát, 
aki nagyban hozzájárult a rendez-
vény sikeréhez. 

A helyszín a Budapesti Kongresszu-
si Központ volt. Büszkék lehetünk, 
hogy ilyen nagy eseménynek hazánk 
adhatott otthont. Legközelebb 2014-
ben kerül sor a 2. ECOP-ra.

Szűcs Attila
(Országos Onkológiai Intézet, Budapest)

Prof. Noszál Béla dékán átnyújtja a kitüntetés okmányát Gyéresi Árpád 
professzornak. A háttérben prof. Szél Ágoston rektor
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DR. SZENTÁGOTHAI JÁNOS SZOBRÁNAK FELAVATÁSA A SEMMELWEIS EGYETEMEN

Dr. Szentágothai Jánosnak a Semmel-
weis Egyetem kiemelkedő tudású pro-
fesszorának, a jeles agykutatónak, a 
Magyar Tudományos Akadémia elnö-
kének születése 100. évfordulója tiszte-
letére az Egyetem kertjében november 
27.-én avatták fel a nagy előd bronz 
szobrát. Prof. Tulassay Tivadar emeritus 
rektor kezdeményezésére Törley Mária 
szobrászművész keze alól került ki a 
kitűnően sikerült alkotás.

Prof. Szél Ágoston rektor üdvözölte 
az egybegyűlteket, prof. Pálinkás Jó-
zsefet az MTA elnökét, prof. Tulassay 
Tivadart, prof. Réthelyi Miklóst és 
Szentágothai Klárát, prof. Hámori Jó-
zsefet, prof. Sótonyi Pétert és sokan 
másokat. Tanítványok hosszú sora 
őrzi Szentágothai professzor emlékét 
mondta a rektor. A műalkotás a tudós 
személyiségének sokféle oldalát tük-

rözi, ebben fellelhetők a legjellem-
zőbb vonások. A professzor úr gaz-
dag életpályáján a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és az Egyetem kettős-
sége tükröződik. A szobor másolata 
elhelyezést nyert az Akadémián. 

Pálinkás József MTA elnök kifejtet-
te azon véleményét, hogy ez a műal-
kotás minden beszédnél maradan-
dóbb emléket állít a nagy magyar tu-
dósnak. Megjövendölte, hogy a szo-
bor az egyes generációk között ösz-
szekötő kapocsként fog szerepelni. 
Törley Mária az alkotás menetébe 
engedett bepillantani. Módszeresen 
készült Szentágothai életéből, sok 
fényképet nézett meg, Hámori pro-
fesszor gyakran felidézte emlékét. 
Úgy fogott a munkájához, hogy bi-
zonyítsa: az emlékműnek az a szere-
pe hogy emlékeztessen. Végezetül 
Pataki András az evangélium szín-
ház tagja elszavalta Reményik Sán-
dor: Akarom című gyönyörű versét. 

Az igen jól sikerült műalkotáson, 
amely az egyetemi kert közepén 
nyert elhelyezést, az alábbi hitvallás 
olvasható: „Életem fő célkitűzése jó 
agykutatónak, kultúrembernek, és a 
történelmi körülményeink között 
tisztességesnek, de mindenekfelett 
kereszténynek maradni”.

Stampf György   

Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
ünnepi beszédét tartja

Réthelyi Miklós professzor és Szentágothai Klára asszony

Az ünneplő közönség
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A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 11. FÓRUMA 
KOLOZSVÁR 2012. NOVEMBER 23-24.

A Magyar Tudomány Napja Erdély-
ben hagyományos megünneplésé-
nek központi rendezvénye a kolozs-
vári Protestáns Teológiai Intézet 
dísztermében került megrendezésre, 
november 23-án. A rendezvény te-
matikája „A felfedező tudomány 21. 
század eleji eredményei és távlatai 
Erdélyben” volt. 

Az ünnepélyes megnyitó kereté-
ben Sipos Gábor, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület (EME) elnöke 
mondott beszédet. Üdvözölte a ren-
dezvényt Paládi-Kovács Attila, az 
MTA Nyelv- és Irodalom Tudomá-
nyos Osztályának elnöke, valamint 
Magdó János Magyarország új ko-
lozsvári főkonzulja.

Rövid zenei program (Kodály mű-

vek) után következtek az ünnepi ple-
náris előadások. Elsőként Dávid 
László, a Sapientia – Erdélyi Magyar 
Tudomány Egyetem rektorának elő-
adása hangzott el „Az optimális irá-
nyítás, egy új innovatív szemlélet a 
globális felmelegedés gondjainak ke-
zelésére” címmel. A további elő-
adások:
−  Imre Mihály (Debreceni Egye-

tem): A kulturális emlékezet forrá-
sai, jellemzői, rétegzettsége Szen-
czi Molnár Albert munkásságában,

−  Néda Zoltán: „Szociálfizika” – fik-
ció vagy valóság?

−  Németh Sándor: A jövő a tegnap-
pal kezdődik,

−  Kékedy Nagy László, Farkas 
György: Kémia és környezeti tu-

dományok a 21. század elején Er-
délyben.
Az ünnepi ülésszak jó hangulatú 

fogadással ért véget.
Az EME hét szakosztálya saját ün-

nepségeket is tartott. Az Orvosi- és 
Gyógyszerésztudományi Szakosz-
tály november 10-én a Csikszeredán 
megrendezett Erdélyi Orvosnapok 
keretében ünnepelte az eseményt. A 
Természettudományi Szakosztály ké-
miai szekcióülésén Kelemen Hajnal 
(MOGYE) tartott előadást „A pro-
metazin fotostabilitásának vizsgálata 
ciklodextrinek jelenlétében” címmel.

Gyéresi Árpád
az Erdélyi Múzeum-Egyesület  

alelnöke

A POZSONYI COMENIUS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR  
KITÜNTETETTJE HÁZNAGYNÉ RADNAI ERZSÉBET

A pozsonyi Comenius Egyetem a 
legnagyobb múlttal rendelkező fel-
sőoktatási intézmény Szlovákia terü-
letén (alapítva 1919-ben), melynek 
13 kara közül az önálló Gyógysze-
résztudományi Kar 1952-ben ala-
kult.

A Gyógyszerésztudományi Kar 
(FPHARM CU, 1053 + 99 fő szlovák 
és 345 fő angol hallgatóval) ez év 
szeptemberében két hetes konferen-
cia-sorozattal ünnepelte alapításá-
nak 60. évfordulóját. Ennek kereté-
ben díjátadásokra került sor. A Szlo-
vák Gyógyszerésztudományi Társa-
ság 17. Gyógynövény Szimpóziu-
mán (Pozsony, Bratislava) Háznagyné 
Radnai Erzsébet, PhD. a Szegedi Tu-
dományegyetem Gyógyszerésztudo-
mányi Kar Farmakognóziai Intézeté-
nek tudományos munkatársa a Co-
menius Egyetem Gyógyszerésztudo-
mányi Kar Emlékérmét vette át doc. 
Pharm.D. Ján Klimas PhD. dékán-
helyettestől, a két intézmény közötti 
több éves szakmai együttműködés 
köszöneteként. E cím tulajdonosa 
Máthé Imre egyetemi tanár, a SZTE 
GYTK Farmakognóziai Intézetének 
egykori tanszékvezetője is. A Gyógy-

növény Szimpóziumon a vendéglátó 
pozsonyi egyetem mellett a csehor-
szági testvéregyetemek, a prágai Ká-
roly Egyetem Gyógyszerésztudomá-
nyi Karának (Királyvárad, Hradec 
Králové) és a brünni Állatorvosi és 
Gyógyszerésztudományi Egye  tem 
Gyógyszerésztudományi Ka rának 
(Brünn, Brno) kutatói mutatták be 
legújabb eredményeiket.

A díjazottnak kívánunk további 
munkájához erőt, s jó egészséget!

Pharm.Dr. Czigle Szilvia PhD. 
(FPHARM CU)

Háznagyné Radnai Erzsébet 
a Comenius Egyetem 

Gyógyszerésztudományi Karának 
Emlékérmével

Balról Háznagyné Radnai Erzsébet, 
prof. Karol Mičieta a Comenius 

Egyetem rektora és Czigle Szilvia, 
PhD
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XII. SZAKMAI FÓRUM A TEVÁBAN 
( ÖSZTÖNDÍJAS GYÓGYSZERÉSZEK SZAKMAI FÓRUMA)

November 16.-án Gödöllőn került 
sor a Teva szakmai fórumsorozatá-
nak keretében immár harmadik alka-
lommal az ösztöndíjas gyógyszeré-
szek tudományos fórumára. A Teva 
négy évvel ezelőtt létesített ösztöndíj 
programot, amelyhez hallgatóink is 
csatlakozhattak. Azok a jó tanulmá-
nyi előmenetelű fiatalok, akikkel a 
Teva ösztöndíjas megállapodást léte-
sített, az anyagi juttatáson kívül a 
szakdolgozati témájukat is a gyártól 
kapták, olyan feladatokat, amelyek a 
fejlesztés és a gyártás számára aktuá-
lisak és fontosak voltak. A kidolgo-
zás érdekében a végzősök többször 
kijártak a gyárba, ahol külső konzu-
lens segítette a munkájukat. Tehát 
így alaposan felkészültek az ipari fel-
adatok ellátására, és ez ma már je-
lentősen érződik tevékenységükön.

A körültekintő szervezésnek hála, 
jelenlétükkel sokan megtisztelték a 
rendezvényt, többek között Kaszás 
Mihály vezérigazgató, Hegedűs La-
jos a vállalat nem régen nyugdíjba 
vonult vezérigazgatója, valamint 
Inzeltné Kovács Marianna és Szabó 
Olivér osztályvezetők.

Az alábbi programot hallgathatták 
végig a résztvevők:
−		Szabó Katinka: Terminálisan steri-

lezett parenterális készítmények 
fejlesztése. Az előadó a technoló-
giai fejlesztés keretében ismertette 

A hallgatóság egy csoportja

Kaszás Mihály vezérigazgató és Hegedűs Lajos volt vezérigazgató

Balról Kaszás Mihály vezérigazgató és a négy előadó: Jakó Tamás,  
Tóth Eszter, Szabó Katinka és Kumli Péter

Kumli Péter előadást tart
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egy injekció konkrét előállítását, 
stabilitás vizsgálatainak eredmé-
nyeit és az additívképzést.

−		Jakó Tamás: Egy új irányzat a 
gyógyszer-analitika területén: a 
Quality by Design bemutatása. Az 
előadás keretében a korszerűen 
megtervezett kutatás-fejlesztés le-
hetséges módozatairól hallhatunk, 
az előadó saját munkájával fűsze-
rezte az elmondottakat.

−		Tóth Eszter: Specifikáció készítésé-
nek irányelvei. Átfogó analitikus 

előadást hallhattunk a gyógy szer-
analitika egy igen fontos területé-
ről.

−		Kumli Péter: Boszorkánykonyha a 
3. emeleten: egy gyors, egy érde-
kes és egy nem is annyira analitikai 
téma. Kumli Péter gyógyszerész úr 
volt az egyetlen előadó, aki nem 
ösztöndíjasként került a Tevába. 
Szabó Katinka és Jakó Tamás ez év 

június végén vehették át diplomáju-
kat. Néhány hónap alatt máris sokat 
tanultak a gyárban, és tovább fej-

lesztették témájukat. Kumli Péter pe-
dig igen gazdag szakmai tudásán 
alapuló munkájáról, gyakorlati fel-
adatai közül három kifejezetten bra-
vúros analitikai megoldásról számolt 
be, kitűnő egyéni humorral fűszerez-
ve előadását.

Tartalmas, tanulságos másfél órát 
tölthettünk a Teva Gyógyszergyár 
rendezvényén, ez volt a résztvevők 
egyhangú megállapítása.

Stampf György

NYÁRI GYAKORLATOS GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓK JUTALMAZÁSA A RICHTER GYÓGYSZERGYÁRBAN

November 7-én délután a gyógy-
szergyár patinás múzeumában fo-
gadták a gyár vezetői: Pellioniszné 
Paróczai Margit humánerőforrás 
igazgató és Aranyosi Katalin az okta-
tási osztály vezetője a nyári gyakor-
latot sikeresen teljesítő egyetemi 
hallgatókat. Ők voltak azok, akik a 
szakmai gyakorlatuk alapján pálya-
művet nyújtottak be, amiben feldol-
gozták egy-egy sikeres szakmai fel-
adat megoldását. A munkákat érté-
kelve a 32 pályázó közül 8-an ki-
emelt pályadíjban részesültek. 

Az igazgató asszony bevezető sza-
vaiban kiemelte a dolgozatok értékes 
tartalmát és tetszetős küllemét. Érté-
kesnek és hasznosnak tartotta, hogy 
az egyetemisták gyakorlatuk színteré-
ül a Richtert választották, ahol meg-
tapasztalhatták, milyen a valódi élet, 
és hogyan alakulnak a munkás hét-

köznapok? A témavezetők irányításá-
val magas színvonalú munkát tudtak 
végezni és megismerkedtek a gyárral, 
viszont ez az ismerkedés kölcsönös 
volt. A diploma megszerzése után 
könnyebben visszatérhetnek ide, és a 
kollektíva hasznos tagjává válhatnak. 
A fiatalokat szorgalmas, elmélyült ta-
nulásra biztatta, hangsúlyozta, hogy 
a természettudományos műveltségre 
igen nagy szükség van a gyógyszer-
iparban. 

Ezt követően vásárlási utalványok-
kal jutalmazta meg a pályázókat, 
majd a nyolc kiemelt díjas rövid elő-
adásban számolt be tevékenységé-
ről. A diákok négy egyetem hallgató-
iból tevődtek össze, így a gyógysze-
részeken kívül vegyész, vegyészmér-
nök és biomérnök hallgatókat is fo-
gadott a gyár. A nyolc kiemelt pálya-
mű közül az egyik a Semmelweis 

Egyetem Gyógyszerésztudományi 
Karáról Horváth Dániel negyedéves 
hallgató volt, aki „Váratlan kompli-
kációk egy formilezési reakcióban” 
témát választotta, amely izgalmas 
szerkezetkutatást jelentett; ebben ifj. 
Szántay Csaba, Szakács Zoltán és 
Mohr Ferenc nyújtott segítséget. A 
másik kiemelt gyógyszerészhallgató 
Keller Nóra a Szegedi Tudomány-
egyetem Gyógyszerésztudományi 
Karának negyedévese „Referens ké-
szítmény összetételének meghatáro-
zása” címmel gyógyszer-technológi-
ai témában jeleskedett. Munkáját 
Gürtler Edit segítette. A SE Gyógy-
szerésztudományi Karról eredmé-
nyes pályázatot nyújtott be Szatmári 
Éva, Vörös Nikoletta, Bogati Emese, 
Tolonics Angéla, Feller Timea, Kiss 
Fanni és Vass Zsófia, ma már mind-
annyian negyedévesek. 

Pellioniszné Paróczai Margit átadja Horváth Dánielnek a kiemelt díjat

Keller Nóra előadását tartja
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Mint kiderült, nem egyszerű feladat 
a nyári gyakorlatok megszervezése, a 
fiatalok fogadása, értelmes feladatok-
kal való ellátása, oktatása, irányítása. 
A felsorolás teljessége nélkül álljon itt 
azon gyógyszerészek neve, akik dere-
kasan kivették részüket ebből a mun-
kából: Lázár József, Oravetz Péter, 
Sáska Zsófia és Stiedl Bernadett. 

A hangulatos esemény egy kis 
büfé melletti kötetlen beszélgetéssel 
záródott. Az egyetemek nevében ez-
úton is szeretnénk kifejezni hálánkat 
és köszönetünket minden egyes gyá-
ri vezetőnek, akik tevőlegesen hoz-
zájárultak fiataljaink jelentős szak-
mai fejlődéséhez!  

Stampf György

HIREK SZEGEDRŐL

Szabó Gábor: lehet gőzerővel 
dolgozni
Augusztusban jelentette be a kor-
mány, hogy a lézerközponttal (ELI = 
Extreme Light Infra-structure) kapcso-
latban átfogó vizsgálatot tart szüksé-
gesnek. Bár közben ezt részletesen 
elvégezték, azonban az eredmények 
egyelőre nem ismertek. Szabó Gábor 
rektor szerint: a szegedi lézerközpont 
most megkapta a nemzeti fejlesztés-
politikai kabinet támogatását. Eddig 
ez a politikai támogatás hiányzott. 
Ennek birtokában elő lehet készíteni 
pl. a közbeszerzési pályázatot. A 60 
milliárd Ft-os európai forrást − tervek 
szerint − majd két részletben, 2020-
ig lehet lehívni [Délmagyarország, 
2012. október 6.].

Gyógyszereket vonnak ki a magyar 
piacról
Magyarországon csak az idén a gyár-
tók mintegy 150 gyógyszert vontak 
ki a társadalombiztosítási támogatás-
ból. Ugyanakkor az elmúlt hónapok-
ban egyetlen új készítmény sem ka-
pott támogatást, miközben erre két 
tucatnál több szer vár. Különböző 
adók formájában a gyártók a gyógy-
szer támogatásának legalább a felét 
állják! Ha továbbra is drasztikusan 
csökken a magyar támogatás, akkor 
erről a gyártók inkább lemondanak; 

nekik ugyanis nem éri meg sok ter-
mék hazai forgalmazása [Metropol, 
2012. szeptember 26.].

Labor lesz a SZOTE Klubból
A Dóm téren lévő, sokak által jól is-
mert és nagyon kedvelt SZOTE Klu-
bot bő egy éve bezárták. Helyén skill 
labort rendeznek be, ahol a hallga-
tók élethű babákon és speciális mű-
anyag eszközökön tanulhatják az or-
vostudományt. Ez az ország egyetlen 
ilyen típusú laborja lesz! A volt klub 
− Patent néven − a Kárász utcai Átri-
um udvarában nyílik meg, valószí-
nűleg novemberben [Délmagyar-
ország, 2012. október 5.].

140 éve nyílt meg a kolozsvári 
egyetem
1872. november 10-én a kolozsvári 
Vigadóban volt a megnyitó és más-
nap − 39 egyetemi tanárral és 258 di-
ákkal − megindult az oktatás az egye-
temen. Elődjét Báthory István (1533-
1586), Erdély fejedelme és Lengyelor-
szág királya 1581. május 12-én Vilni-
usban alapította (a két évvel koráb-
ban létesített jezsuita kollégium 
keretei között). Az egyetem a román 
megszállást követően 1921-től Sze-
geden működik − jelentette a „SZAB 
Minker Emil Egészségtudomány-tör-
téneti Munkabizottság” [Délmagyar-
ország 2012. november 10.].

Emlékérme és verseny Szent-
Györgyi Albert tiszteletére
A biológiai égési folyamatok − külö-
nösen a C-vitamin és a fumársav-
katalízis − felfedezéséért a svéd 
Karolinska Intézet által odaítélt életta-
ni és orvosi Nobel-díjat 1937. október 
28-án − 75 éve − vette át Szent-Györ-
gyi Albert. Erre emlékezve az SZTE ta-
nulmányi versenyt szervezett, ame-
lyen 29 középiskola 108 diákja vett 
részt, s melynek fődíját a debreceni 
Tóth Árpád Gimnázium csapata nyer-
te, első helyezettje a temesvári Bartók 
Béla Líceum lett, második helyre ke-
rült a szegedi Radnóti Gimnázium 
együttese és harmadik a békéscsabai 
Andrássy Gyula Gimnázium. A meg-
oldásokat prof. Hódi Klára ellenőrizte. 
Az ünnepi alkalomra selyemfényű, ill. 
tükörveretes kivitelben 925 ezrelék 
ezüstöt tartalmazó emlékérmet is ké-
szítettek [Délmagyar ország, 2012. ok-
tóber 27 és november 2.].

Díszdoktorokat is avattak
November 10-én az SZTE Szenátusa 
ünnepi ülésén Szent-Györgyi Albertre 
emlékeztek. Szabó Gábor akadémi-
kus, rektor köszöntőjében kiemelte: 
„csak úgy lehetünk igazán fontosak az 
országnak, ha nemzetközileg is elis-
mertek vagyunk”. Az ünnepségen né-
gyen Doctor Honoris Causa kitüntető 
címet, öten Pro Universitate díjat, ket-

A díjazottak egy csoportja
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ten Klebelsberg Kunó-díjat, egy-egy 
kutató a Magyar Érdemrend Tiszti-
kereszt kitüntetést és a Klebelsberg Ku-
nó-díj emeritus fokozatát vehette át 
[Délmagyarország, 2012. november 12.].

Szent-Györgyi Albert emlékkoncert
November 10-én este Szent-Györgyi 
Albert tiszteletére a Szegedi Nemzeti 
Színházban emlékkoncertet rendez-
tek. Köszöntőt mondott Szabó Gá-
bor rektor; a szegedi szimfonikuso-
kat Gyüdi Sándor vezényelte. A kon-
certen elhangzott többek között 
Brahms Akadémiai ünnepi nyitánya, 
Beethoven VII. szimfóniája és Berli-
oz Rákóczi-indulója [Délmagyar-
ország, 2012. november 12.].

Interjú a GYTK dékánjával 
A cikk szerzője − Újszászi Ilona − 
színes, 4 hasábos fényképes riportot 
készített Hohmann Judit tanszékve-
zető professzorral, a GYTK dékánjá-
val. A Bólyon született és Pécsett 
érettségizett diákot főként a kémia 
érdekelte. Egyetemistaként már má-
sodéves korában bekapcsolódott a 
Gyógynövény- és Drogismereti Inté-
zet TDK-munkájába, ahol a gyalog-
akác (Amorpha fruticosa) gyökerének 
anyagait vizsgálta. Dékán asszony 
beszélt a betegközpontú gyógysze-
részképzésről, az angol nyelvű okta-
tásról, a gyógynövény-hatóanyagok 
izolálásáról, gyógyszerfejlesztésről 
és a magánéletéről [Dél magyar-
ország, 2012. november 3.].

Új üvegház a Füvészkertben
Mintegy 140 millió forintból új, hét 
méternél magasabb üvegházat épí-
tettek az idén 90 éves szegedi Fü-
vészkertben, a mediterrán és szub-
trópusi növények részére. Korszerű 
fűtésrendszert és levegőztetőt is ki-
alakítottak. Eddig ugyanis minden év 
őszén vissza kellett metszeni a növé-
nyeket, hogy beleférjenek a fóliasá-
torba. A felújított létesítmény már lá-
togatható [Délmagyarország, 2012. 
október 29.].

A lézerközpont mellé állt a 
kormány
„Politikai támogatást élvez a szegedi 

lézerközpont” (ELI = Extreme Light 
Infrastructure) − közölte Szabó Gá-
bor rektor, miután − Orbán Viktor mi-
niszterelnök aláírásával − e hír meg-
jelent a Magyar Közlönyben. 2011-es 
rendeletében a kormány a − közel 60 
milliárd forintba kerülő − beruházást 
egyszer már kiemelt projektté nyilvá-
nította, majd augusztus elején várat-
lanul vizsgálatot rendeltek el; aminek 
eredményéről azóta sem lehet tudni 
semmit. Szerencsére a tervező mun-
ka nem állt le [Délmagyarország, 
2012. október 30.].

Francia egyetem nyílik Szegeden
Jelenleg kilenc magyar egyetemen 
folyik francia nyelvű oktatás. A nem-
zetközi tanulmányok képzésére ala-
pozva a következő képzés Szege-
den, az SZTE Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán működő Európa-tanulmá-
nyok Központban indulhat. Az egye-
temről már megszületett az elvi dön-
tés és hamarosan kormánydöntés is 
várható [Délmagyarország, 2012. 
november 2.].

Téged is vár az SZTE!
Az SZTE 12 karának oktatói novem-
ber 5-étől Szegeden és további 18 
városban beiskolázási roadshow ke-
retében tájékoztatják a leendő gó-
lyákat, szüleiket és tanáraikat. A kez-
deményezést Zentán és Szabadkán 
is folytatják. November 22-én nagy-
szabású nyílt napon várják az érdek-
lődőket a TIK-ben. A beiskolázás kö-
vetkező állomása 2013. január 18.-
án és 19.-én Budapesten lesz, a Papp 
László Sportarénában. A beiskolázá-
si program zárásaként 2013. február 
9.-én nyílt napot rendeznek Szege-
den a Rektori Hivatal Dugonics téri 
épületében [Délmagyarország, 2012. 
november 3.].

Csökkentenék az ösztöndíjra 
jogosultak körét
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma a jövőben 35%-ra csökkentené a 
tanulmányi ösztöndíjra jogosult 
egyetemisták és főiskolások arányát. 
Ezzel több tízezer hallgató veszíthet 
havi 10-30 ezer forintot. Tervezik, 
hogy csak kiemelkedő tanulmányi 

teljesítmény esetén járjon ilyen ösz-
töndíj. 2013-tól az önköltséges for-
mában kitűnő eredménnyel tanuló 
jogász, közgazdász és kommuniká-
ció szakos hallgatók semmiképpen 
sem kaphatnak ösztöndíjat! A Mi-
nisztérium nem nyúlna a szociális 
ösztöndíjhoz. [Metropol, 2012. no-
vember 8.].

Gyógyszerészkézbe adják a patikákat
A Délmagyarország − címoldalon 
kezdődő, összesen egész oldalas és 
színes képekkel dokumentált − cikk-
ben írja: egy szakmai javaslatban 
szerepel, hogy a gyógyszertárak 
többségi tulajdonosai már 2014-től 
gyógyszerészek legyenek. A kormány 
2010-ben az első intézkedései között 
számolta fel a patikaliberalizációt! 
Ma a 2360 közforgalmú − plusz 60-
70 kórházi „zárt forgalmú” − gyógy-
szertár közül 1100-1200 nem az ott 
dolgozó gyógyszerész többségi tulaj-
dona. A jogszabály szerint 2017-től 
csak úgy működhetnének gyógyszer-
tári vállalkozások, ha a gyógyszerész 
többségi tulajdonában vannak. A 
kormány a Magyar Fejlesztési Bank 
révén 10 milliárd Ft-os segítséget ad. 
A kérdésről a kormány november kö-
zepén dönt. Kőhegyi Ferenc, az 
MGYK megyei elnöke üdvözölte a 
javaslatot; szerinte „elfogadhatatlan, 
hogy végzettség nélkül bárki patikát 
nyithatott. (…) Amikor még a gyógy-
szerész volt patikája tulajdonosa, 
nem voltak eladósodva, mivel nem a 
befektetői érdek került előtérbe” 
[Délmagyar ország és Metropol, 
2012. november 8.].

Javult a kutatóegyetem 
versenyképessége
Szegeden a Magyar Tudomány Ün-
nepének programsorozata november 
9. és 22. között folyik a SZAB-ban. A 
2010-ben indult projekt öt elemből 
állt, amelyek egyike a szuperlézer, 
kémia, anyagtudomány és gyógy-
szerkutatás. A projekt célja az, hogy 
a kutatóegyetemek nemzetközi ver-
senyében biztosítsa a versenyképes-
séget a tudomány és az oktatás terü-
letén [Dél-magyarország, 2012. no-
vember 10.].
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MTA Szegedi Akadémiai Bizottság 
Gyógyszerészeti Szakbizottságának 
ülése
A Magyar Tudomány Ünnepe alkal-
mából 2012. november 14.-én a 
SZAB Székházában a Gyógyszeré-
szeti Szakbizottság és az MGYT 
Csongrád megyei Szervezete tudo-
mányos ülést szervezett, amelyre 
négy előadást jelentettek be:
−		Mikulásik Endre (EGIS Nyrt): Tech-

nológia, újítás, hatékonyság, avagy 
fejezetek a gyógyszertechnológiai 
fejlesztések új útjairól,

−		Zacher Gábor (Péterfy Sándor ut-
cai Kórház és Baleseti Központ): 
Méregtelenítés, varázslás vagy 
medicína?

−		Sebestyén Nóra (Kabay Gyógy-
szertár, Szeged és TEVA Gyógy-

szergyár Zrt.): Örkény István: 
gyógyszerészíró vagy író gyógy-
szerész?

−		Balogh György Tibor (Richter Ge-
deon Vegyészeti Gyár Nyrt.): Nö-
vényi hatóanyagkutatás elmélete 
és gyakorlata az iparban.

Hetekre bezárnak egyetemi 
épületeket
A kormány által − másfél hónappal 
év vége előtt − zárolt 7,33 milliárd 
forintból az SZTE-re 814 millió elvo-
nás esik. Szabó Gábor rektor szerint: 
a döntés nem a működésképtelenség 
szélére, hanem a kellős közepébe ta-
szítja az egyetemet. A betegellátáson 
nem lehet spórolni, sem a pályáza-
tok finanszírozásán; csoportos lét-
számleépítés és a dologi kiadások 

csökkentése nem megoldás; kizáró-
lag egy „szénszünet” jöhet szóba, 
valószínűleg december 20-a és janu-
ár 6-a között. Mezey Barna, a Ma-
gyar Rektori Konferencia elnöke sze-
rint „talán túlzás azt állítani, hogy 
nincs válsághelyzet” [Délmagyar-
ország, 2012. november 17.].

Szegedi diák a világszervezet élén
Horváth Kitti VI. éves szegedi orvos-
tanhallgató Erasmus-ösztöndíjjal ta-
nul Kölnben. Most egy évre őt vá-
lasztották az Orvostanhallgatók Vi-
lágszervezetének (IFMSA) igazgató-
jává. E testület száznál több ország 
1,2 millió orvostanhallgatójának ér-
dekeit képviseli [Délmagyarország, 
2012. november 17.].

Prof. Kata Mihály

CSÜTÖRTÖKI RENÁTA PHD VÉDÉSE 

A Szegedi Tudományegyetem Orvos-
tudományi Doktori Tanácsa 2012. 
szeptember 24.-re tűzte ki Csütörtö-
ki Renáta okleveles vegyész, doktor-
jelölt „Syntheses and transformations 
of carbamatoalkylnaphthols prepa-
red via modified Mannich reactions” 
(Módosított Mannich-reakció alkal-
mazásával előállított karbamát oal-
kilnaftolok szintézise és átalakításai) 
című doktori értekezésének nyilvá-
nos vitáját, amelyre az MTA Szegedi 
Akadémiai Bizottság Székházában 
került sor.

A Bíráló Bizottság elnöke prof. 
Hódi Klára az MTA doktora (SZTE 
GYTK Gyógyszertechnológiai Inté-
zet), titkára Szakonyi Gerda PhD 
(SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai In-
tézet), tagja Tömböly Csaba PhD 
(MTA SZBK Biokémiai Intézet), hiva-
talos bírálói Frank Éva PhD (SZTE 
TTIK Szerves Kémiai Tanszék) és 
prof.  Huszthy Péter az MTA doktora 
(BME Szerves Kémiai Tanszék) vol-
tak.

A jelölt munkáját prof. Fülöp Fe-
renc akadémikus témavezetésével az 
SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Inté-
zetben végezte a Gyógyszerkémia, 
gyógyszerkutatás PhD program kere-
tein belül. Glioxilsavból, 2- illetve 
1-naftolból és benzil-karbamátból ki-

indulva a védőcsoport eltávolítása 
után négy új hidroxinaftil-szubszti-
tuált α-aminosav származékot szinte-
tizált, melyekből két vegyület (metil-
észterek) esetén megvalósította az 
enantiomerek szétválasztását analiti-
kai, majd pedig mg-os mennyiségben 
félpreparatív kolonna segítségével.

Továbbá 2-naftolból, 2-nitroben-
zal dehidből és terc-butil, illetve ben-
zil-karbamátból kiindulva a védő-
csoport eltávolítása, valamint a nitro-
csoport redukciója után izolálta az 
1-(amino(2-aminofenil)metil)-2-naf-
tolt. E vegyület gyűrűzárási reakciói 
formaldehiddel és foszgénnel négy 

új kinazolin származékot eredmé-
nyeztek. A trifunkciós vegyületnek 
szubsztituált benzaldehidekkel tör-
ténő kondenzációja során képződő 
termékek 2D NMR spektrumait 300 
K-en CD

2Cl2-ban vizsgálva az öt le-
hetséges tautomer forma közül hár-
mat sikerült detektálnia.

A gyűrű anellációban különböző 
analógok szintéziséhez szükséges ki-
indulási anyagokat a megfelelő 
aminonaftol származékoknak benzil 
N-(2-formil-fenil)karbamáttal történő 
gyűrűzárásával szintetizálta. Az így 
nyert benziloxikarbonil védett közti-
termékek oldószermentes körülmé-
nyek között végrehajtott MeONa-os 
gyűrűzárásával hat új naftoxa zino-
kinazolinon származékot állított elő. 
A köztitermékek 2D NMR spektru-
maiban 300 K-en a DMSO-ban való 
állás során a három lehetséges 
tautomer formán kívül egy új nyílt 
láncú tautomer formát detektált.

További lehetőségként az 1-(ami-
no(2-aminofenil)metil)-2-naftolt és 
az 1-(amino(2-hidroxifenil)metil)-2-
naf tolt szobahőmérsékleten glutáral-
dehiddel reagáltatva új piperidinnel-
kondenzált kinazolinonaftoxazin és 
benzoxazinonaftoxazin származé-
kokat izolált.

A policiklusos vegyületek konfor-
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máció-analízisét 2D NMR spektro-
szkópia, valamint molekulamodelle-
zés segítségével végezte el. A kísér-
letileg meghatározott (NMR) para-
méterek, valamint a számított (ab 
initio) értékek teljes összhangban 

voltak, amely egyértelmű bizonyíté-
ka a modellezéssel való minimum-
konformer keresési eljárás sikeressé-
gének.

A Bíráló Bizottság a jelölt tudomá-
nyos tevékenységét és védésen nyúj-

tott tevékenységét titkos szavazással 
96%-os eredménnyel minősítette és 
egyhangúlag javasolta részére a PhD 
fokozat odaítélését.

(-)

KELEMEN ANDRÁS PHD VÉDÉSE

A Szegedi Tudományegyetem Orvos- 
és Gyógyszerésztudományi Doktori 
Tanácsa 2012. szeptember 20-ra tűzte 
ki Kelemen András doktorjelölt 
„Dynamic Force Measurement in 
Preformulation of Solid Dosage 
Forms” (Dinamikus erőmérés szilárd 
gyógyszerformák preformulációs vizs-
gálatainál) című doktori (PhD) érteke-
zésének nyilvános vitáját, melynek 
helyszíne a Szegedi Akadémiai Bizott-
ság Székházának 217-es terme volt. 

A Bíráló Bizottság elnöke prof. 
Hohmann Judit MTA doktor (SZTE 
GYTK Farmakognóziai Intézet), titká-
ra Gáspár Róbert PhD (SZTE GYTK 
Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai 
Intézet), tagja Csendes Tibor MTA 

doktor (SZTE TTIK Számítógépes Op-
timalizálás Tanszék), két hivatalos bí-
rálója Antal István PhD (SE GYTK 
Gyógyszerészeti Intézet) és Nyári Ti-
bor PhD (SZTE ÁOK Orvosi Informa-
tikai Intézet) voltak. 

A jelölt kísérletes munkáját prof. 
Hódi Klára témavezetésével a GYTK 
Gyógyszertechnológiai Intézetében 
végezte, és egy jól dokumentált, sza-
bad előadásban ismertette PhD tézi-
seit, válaszolt az opponensek bírála-
tára, továbbá a Bizottság és a jelen 
lévő érdeklődők kérdéseire. A Bíráló 
Bizottság a jelölt tudományos telje-
sítményét titkos szavazással 92%-os 
(23 pont) eredménnyel fogadta el. 

(-)

DR. BARTAL ZOLTÁN 
(1931 – 2012)

Bartal Zoltán Jászberényben szüle-
tett, a középiskolát is itt végezte. 
1954-ben szerzett diplomát a Szege-
di Orvostudományi Egyetem Gyógy-
szerészeti Karán. Egy lánytestvére 
van, Hilda, aki szintén gyógyszerész.

Az egyetem elvégzése után Borsod 
megye különböző gyógyszertáraiban 
dolgozott. A borsodi évek után Debre-
cenben vetette a sorsa. Itt nősült meg, 
felesége szintén gyógyszerész volt, akit 
3 évvel ezelőtt veszített el. Két gyerme-
kük született, Zsolt és Péter, mindket-
ten fogorvosi diplomát szereztek.

A gyógyszertárak privatizációjakor 
1996-ban megvásárolta az általa 
több évtizeden át vezetett gyógy-
szertárat, melyet, mint családi 
gyógyszertárat működtette tovább. 
Itt dolgozott a tára mellett élete utol-
só napjáig. 

Élete összeforrott munkájával, hi-
vatásával, a több mint 50 évvel ez-
előtt tett szakmai esküjével, melynek 

minden gondolatát komolyan vette, 
betartotta, betartatta és a fiatal 
gyógyszerészeknek tovább adta. Ez 
tükröződött emberségében, a gyógy-
szerészi munkájában. Mint területi 
főgyógyszerész, a hozzá tartozó 
gyógyszertárak szakmai munkájának 
összefogása és irányítása volt a fel-
adata. Csaknem 30 éven keresztül 
szervező titkára volt az MGYT me-
gyei szervezetének. Tagja volt továb-
bá a DAB Farmakológiai és Gyógy-
szerészeti munkabizottságának.

Munkájához szorosan kapcsoló-
dott a Debrecenben zajló „Gyógy-
szerellátás és Gyógyszerügyi Szerve-
zés” szakág vizsgáinak szervezése, 
előkészítése. A szakképesítési vizs-
gák több mint 20 éven át az általa 
vezetett Kazay Sámuel Gyógyszer-
tárban folytak. Az elmúlt 20 év alatt 

IN MEMORIAM
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több mint 500 gyógyszerész szerzett 
itt szakképesítést. 

Csaknem 25 évig volt tagja az 
OGYI gyógyszerismertető hálózatá-
nak. A feladatnak megfelelően elő-
adásaiban és közleményeiben elő-

mozdította a gyógyszerészek és orvo-
sok, valamint a betegek jobb együtt-
működését. 

Hosszú élete folyamán számos 
szakmai elismerést és kitüntetést ka-
pott. 50 éves munkájának jubileu-

mán vehette át a Szegedi Egyetem 
aranydiplomáját.

Búcsúznak Bartal Zoltántól csa-
ládja, barátai, munkatársai. Emlékét 
kegyelettel őrizzük.

 Stenszky Ernő

DR. TOMBÁCZ ERZSÉBET DR. SZALAY LÁSZLÓNÉ 
(1923 - 2012)

Dr. Tombácz Erzsébet dr. Szalay 
Lászlóné vegyész, egyetemi adjunk-
tus, az SZTE (korábban JATE) Fizikai 
Kémiai Tanszékének nagy tisztelettel 
övezett oktatója, majd a Biofizikai 

Tanszék egyik alapítója és munkatár-
sa hosszantartó súlyos betegségben 
2012. szeptember 17.-én elhunyt. 
Kérésére szűk családi körben vettek 
tőle végső búcsút. Tombácz Erzsébet 

az 1950-es évektől Fizikai kémiát 
adott elő hallgatóinknak; remek elő-
adásait a diákok igen kedvelték, s 
ahol tudott, mindenkin segített.

Kata Mihály prof. emer.

VÁLTÁS ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉLRE
Tájékoztatjuk a kollégákat, hogy a jövőben a Társaság Hírlevelét elektronikus formában juttatjuk el 
azoknak, akik honlapunkon (www.mgyt.hu) a szolgáltatás igénybevételére feliratkoznak.  

az MGYT elnöksége
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LÁTHATÓ RÉSZEcSkÉk PARENTERÁLIS  
OLDATOkBAN

évente a világon több mint 15 milliárd adag injekciós 
készítményt használnak fel, de szinte egyáltalán nem
találkozni olyan káros mellékhatásokkal, amelyeket a 
lebegőszennyeződéseknektulajdonítanak.Svájcikuta-
tókutánanéztek,hogymiazalapjaazinjekcióskészít-
ményekben ritkán megtalálható látható részecskéktől
való félelemnek.
Parenterálisoldatokbanagyógyszerkönyvekelőírá-

sai szerint egyáltalán nem lehetnek látható részecskék; 
ezekészleléseazegyik leggyakoribbokaakészítmé-
nyekvisszahívásának.Lebegő részecskékkároshatá-
saivalatanulmányszerzőinemisszakszerűparenterális
gyógyszerelés, hanem elsősorban intravénás kábító-
szer-használók esetében találkoztak, különösen olya-
noknál, akik az orális felhasználásra szánt gyógyszere-
ketelporítják,majdszuszpenzióformájábanbeinjekci-
ózzák. A tablettákban megtalálható talkum granuló-
mákat, immunsejtek felhalmozódása miatt kialakuló 
csomókathozottlétreelsősorbanatüdőben,májbanés
az injekciók helyén. De keményítőszemcsék, egyéb
kristályos alkotóelemek és a környezetből bekerülő
mikroszkopikuspamutszálakakáreliszárhatjákatüdő
kapillárisait, ez gyakran embóliához, halálhoz vezetett. 
Teljesparenterálistáplálássoránisfordultakelőhalál-
esetek, ezek okaként a tápláló oldatok keverése során 
kialakuló,meglehetősenrosszoldhatósággalrendelke-
ző kalcium-foszfát szemcsék véráramba kerülését je-
lölték meg.
Aszerzőkmegállapítják,hogyakeringésbejutóré-

szecskékanyagiminőségüktőljórésztfüggetlenülleg-
gyakrabbanatüdőbenhalmozódnakfel,közülüka150
μm-nélnagyobbméretűekigazánveszélyesek,ugyanis
ezekképesekelzárniatüdőterminálisartériáit.Ebbea
mérettartománybaesőszemcsékettartalmazóegysége-
ket azonban a gyártás és felhasználás során nem nehéz 
kiszűrni, ennek következtében szakszerű gyógyszere-
lés során minimális a véráramba jutásuk veszélye. A 
jövő kihívása a kutatók számára a látható részecskék

emberi szervezetre kifejtett hatásainak pontosabb meg-
ismerése, a gyártóknak pedig továbbra is törekedniük 
kell a szennyezett gyártási egységek számának nullára 
csökkentésére.
Doessegger, L ., et al .: The potential clinical relevance of 
visible particles in parenteral drugs . J Pharm Sci 101(8), 
26352644 (2012).

VA

MIREJóAvÖRÖSBORALKOHOLnÉLKÜL?

Az alkoholmentes vörösbor élvezeti értéke messze el-
marad a valódi vörösborétól. Bár az alkohollal együtt a 
vörösbor a sajátos zamatvilágát is elveszti, nem minden 
pozitív tulajdonságavészelveleegyütt.Egyspanyol
vizsgálat eredményei alapján az alkoholmentes vörös-
bor kedvezően hat a vérnyomásra, azt szignifikánsan
csökkenti,mígugyaneznemmondhatóelazalkoholos
nedüről.
Aspanyolvizsgálatbabevontminda67férfiama-

gas kardiovaszkuláris rizikójú csoportba tartozott; cu-
korbetegekvoltakvagyaszív-ésérrendszeribetegsé-
gek szempontjából legalább három rizikófaktorral ren-
delkeztek. A három csoportba sorolt vizsgálati ala-
nyoknak négy héten keresztül napi gyakorisággal 
kellett elfogyasztaniuk vagy 100 ml gin-t (30 g alko-
hol) vagy 272 ml vörösbort (szintén 30 g alkohol-tarta-
lommal) vagy 272 ml alkoholmentes vörösbort. A 
vizsgálat során rendszeresenmértéka férfiakvérnyo-
mását és a vérükben az értágító nitrogén-monoxid
(NO) koncentrációját.
A vizsgálati periódus végén megállapították, hogy

az alkoholmentes vörösbor átlagosan 5,8, illetve 2,3 
Hgmm-rel csökkentette a szisztolés, illetve a diasztolés 
vérnyomásértékeket. Ezzel szemben a klasszikus, al-
koholos vörösbor mindössze 2,3, valamint 1,0 Hgmm-
rel, ami mérhető, de még a nem szignifikáns tarto-
mányba eső változást takar. A megállapított vérnyo-
máscsökkenések korreláltak a tapasztalt NO-szint 
emelkedésekkel. A tömény szesznek (gin) nem volt ki-
mutatható hatása a vérnyomásra.
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Valószínűsíthető, hogy az alkoholmentes vörösbor
fogyasztása eredményeként tapasztalt vérnyomáscsök-
kenésértavörösborban találhatópolifenoloka felelő-
sek,amikhatásátalkoholjelenlétegyengíti.
Bluthochdruck/Polyphenole;	 Alkoholfreier	 Rotwein	 und	
Hypertonie.	www.aerztezeitung.de;	(2012.	szeptember	24.)

BM

nőAFOGyASzTóSzEREKSzáMA

Az után, hogy az elmúlt években a fogyasztószerek pi-
acaajelentősmellékhatásokmiattigyógyszervisszavo-
násoktól (rimonabant, sibutramin) volt hangos, most 
néhányhétleforgásaalattkétújsúlycsökkentőgyógy-
szert is engedélyezett az Amerikai Egyesült államok 
élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatósága (FDA).
AterveknekmegfelelőenazArenagyár terméke,a

Belviq®, illetve a Vivus által fejlesztett Qsymia®első-
sorban a túlsúlyos diabéteszesek (a testtömeg-index > 
27;BMI>27)számáraelőnyös,számukranyújtsegít-
séget–afogyásmellett–acukorháztartásrendezésé-
ben; bár a 30-as BMI-nél magasabb értékkel rendelke-
zőegészségespácienseknekisengedélyezteahaszná-
latot az FDA.

A Belviq® hatóanyaga, a lorkaszerin-klorid, szeroto-
nin2C-receptoragonistahatású,étvágycsökkentőszer.
A mellékhatások közül a fejfájást, a hányingert és a 
székrekedést emelik ki. Megemlítendő, hogy állatkí-
sérletekben a hatóanyag daganatot okozott, a daganat-
keltőhatásthumánvizsgálatokbanazonbannemsike-
rült kimutatni. 

A Qsymia® két hatóanyagot tartalmaz, fentermint és 
topiramátot. Ezeknél, a terápiában egyéb indikációk-
ban (a topiramát epilepszia ellenes szer) régóta hasz-
nált hatóanyagoknál súlycsökkenést figyeltek meg
mellékhatásként;ígyszületettmegaQsymia® ötlete. A 
gyógyszerszedésekorhevesszívdobogásléphetfel,il-
letveamagzatkárosítóhatástismegemlítik,ugyanisaz
ajak-ésszájpadhasadékkialakulásánakavalószínűsé-
gétnöveliakészítményterhességalattiszedése.
Kiemelendő, hogy a két említett gyógyszer egyike

sem „Lifestyle-gyógyszer”, amik diéta nélküli gyors
fogyással kecsegtetnek. Használatukkor kiemelten fi-
gyelni kell a kockázatokra és a mellékhatásokra!
Übergewicht/Zulassung;	 USA:	 Neue	 Medikamente	 zum	
Abnehmen.	www.idw-online.de;	(2012.	szeptember	24.)

BM

VíZ A FÜLBEN  
–AHALLóJáRATGyULLADáSFőOKA

A hallójáratgyulladás néha igen gyors és fájdalmas vé-
gét jelenti a strandolós nyaralásnak. A fülgyulladás 

ezen fajtája a nyári hónapokban a leggyakoribb diagnó-
zisok közé tartozik a háziorvosi praxisokban.
A külső hallójárat természetéből adódóan igen jól

felvértezett a kórokozókkal szemben. A folyamatosan 
termelődőfülzsírbevonja,ésezáltalmegvédiahalló-
járatot, ugyanis megragadnak benne a csírák és a
szennyeződések, meggátolva azok bejutását a belső
fülbe. Az enyhén savas környezet sem kedvez a bakté-
riumszaporodásnak.
Azonbanha sok időt töltünkvízben és a fülünk is

huzamosabbideigérintkezikvízzel,akkorazazsírré-
tegetfellazítja.Azuszodákvizénekklórtartalma,amit
fertőtlenítésrehasználnak,eztmeggyorsítja,úgy,mint
a tengervíz is.Ugyanakkoraközös fürdőkbenkülön-
böző patogének is hemzsegnek. Egy amerikai tanul-
mány kimutatta, hogy a leggyakoribb kórokozók közé 
a Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus és 
S . epidermitis tartoznak. 
Haafülbenavédőzsírrétegfellazul,acsírákabőr-

höz jutnak, felszaporodnak és gyulladást okoznak. A 
gyulladásakülsőhallójáratbólindul,deigengyakran
az egész fülre kiterjed, a leggyakrabban nyaralóknál, 
búvároknál,szörfözőknélalakulki.Báraleggyakoribb
kórokozókazemlítettbaktériumok,különbözővírusok
ésgombákisokozhatnakfülgyulladást.Akülsőhalló-
járat legkisebb sérülése esetén is kialakulhat a beteg-
ség,példáulfülpálcikávaltörténőtisztításután,illetve
hallókészülék vagy füldugó használatakor. Bizonyos 
alapbetegségek, például diabétesz, akne vagy 
pszoriázis szintén kedvezőtlenül befolyásolják a fül
védelmi funkcióit. 
Azinfekciótkövetőenlegkésőbbkétnaponbelülje-

lentkeznek az első tünetek: viszketés, érzékenység,
majd egyre erősödő fájdalom. A hallójárat piros és
duzzadt, vékony folyadékfilm is boríthatja, sőt néha
nagyobbmennyiségű folyadék is termelődik.Abeteg
igen rosszul érezheti magát.
Fájdalomcsillapítóként ibuprofenvagyparacetamol

javasolt, illetve a fül külső hűtése.A további kezelés
alapfeltételeafülalaposkitisztítása,aváladékleszívá-
sa,amitszakorvosirendelőbentudnakelvégezni.Apá-
ciensnekfelkellhívniafigyelmét,hogynetisztítsasa-
ját fülét, mert az csak ront a helyzeten.Amegfelelő
tisztításutánazorvosgyakranegygyógyszerrelátita-
tott tamponthelyezahallójáratba,amitbizonyosidő-
közönként cserélni is kell. Amikor a duzzanat már 
visszahúzódott, általában fülcsepp használata ajánlott. 
Azantibiotikumokközülaciprofloxacin(Ciloxan®) a 
leggyakrabban használt, de bacitracin és polimixin-B 
tartalmú készítmények – esetleg kortikoszteroidokkal
kiegészítve – is előfordulnak.A lokális kezelés ered-
ményeképpenatüneteknéhánynaponbelülmegszűn-
nek.Aszakemberekarrahívják fel afigyelmet,hogy
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úszástkövetőenfontosavízeltávolításaafülből,meg-
előzendőafertőzést.
Wolf,	 E.:	 Gehörgangsentzündung	 –	 Wasser	 im	 Ohr.	 www.
pharmazeutische-zeitung.de/online	(2012-37)

RZS	

kRÓNIkUS SZÉkREkEDÉS  
– NEM kELL FÉLNI A RENDSZERES 

GyóGySzERSzEDÉSTőL

Krónikusszékrekedéstől szenvedőpáciensekeseténa
hashajtók tartós szedése szükséges és ártalmatlan. Ez-
zel a gyógyszerészeknek is tisztában kell lenniük a gon-
dos betegtájékoztatás érdekében. Természetesen elvá-
rás, hogy a kezelőorvos a terápia megkezdése előtt
megpróbálja feltárni a székrekedés okát, előfordulhat
például,hogyabetegséghátterébenapajzsmirigymű-
ködésének rendellenessége áll, vagy opioid gyógysze-
reklassítjákabélműködést.Aszékrekedéstaszakértők
szerint gyakran nem veszik elég komolyan, pedig igen-
csakmeg tudja keseríteni a beteg életét.Aközhiede-
lemmel ellentétben a hosszan tartó gyógyszeres kezelés 
veszélytelen, kivéve azoknál a betegeknél, akiknél 
pszichikai betegség, vagy étkezési problémák állnak a 
betegség hátterében. 

Németországban kidolgozásra került egy új kezelési 
protokoll, amelyet ez év végén vezetnek be, de külön-
bözőszakmaifórumokonmárismertettékarészleteit.
A terápiamenete elsősorban attól függ, hogymilyen
erősekatünetekésabeteghogyreagálagyógyszerek-
re.Azelsőésfeltétlenülkövetendő„gyógymód”még
mindigarostbangazdagétrend,elegendőfolyadékbe-
vitelésmegfelelőtestmozgás.Eztkövetikarostbevi-
teltszolgálókészítmények,példáulabúzakorpatartal-
mútabletták.Sokesetbenazonbaneznemelegendő.A
kezelőorvosnakaztismegkellvizsgálnia,hogynema
székletürítés jelent-eproblémát.Például,hazáróizom
rendellenesség is hozzájárul a székrekedéshez, akkor 
mesterséges béltisztítás is szükséges lehet, kúp vagy
beöntés segítségével.Amennyiben funkcionális prob-
lémák is fennállnak, ún. biofeedback-módszerek is 
szükségessé válnak. Sokszor ugyanis az a probléma, 
hogy a betegek rossz székelési szokásokat követnek. A 
biofeedback azt a célt szolgálja, hogy a beteg újra 
kontrollálnitudjaaszékletürítést.Hamechanikaiprob-
léma okozza a székrekedést, súlyos esetben akár bélel-
záródás,akkor természetesencsakaműtétibeavatko-
zássegíthet.
Amikornemaszékletürítésaprobléma,hanemegy-

szerűentúllassúabélműködés,akkorelsőválasztandó
szerek a makrogol, biszakodil és nátriumpikoszulfát. 
Másodsorban laktóz és más cukrok, illetve antra kino-
nok alkalmazandók. A legtöbb esetben a beteg saját 

maga találja meg a számára legmegfelelőbb gyógy-
szertésamegfelelődózist,amiakárhosszú időnke-
resztül is segíthet. Ha a terápia nem sikeres, ki kell
próbálnimásalternatívát, illetvekombinálni akülön-
böző hatóanyagokat. Harmadik választandó szerként
egy új hatóanyagot, a prucalopridet javasolják. A 
2010-ben engedélyezett 5-HT4-agonista direkt módon 
aktiválja a bélmotorikát.A tapasztalatok igen pozití-
vak. Európában még nem hivatalos, de az USA-ban 
már forgalomban van két további szer is, a lubiproston 
(egy prosztaglandin-E1 származék) és a linaklotid (egy 
guanilátcikláz-C-agonista) is.Mindkéthatóanyagelő-
segíti a víz- és elektrolitszekréciót a bélben. Opioid
okozta székrekedéskor opioid-antagonisták is alkal-
mazhatók.
Biermann,	 D.:	 Chronische	 Verstopfung	 –	 Keine	 Angst	 vor	
Dauermedikation.	 www.pharmazeutische-zeitung.de/online 
(2012-38)

RZs	

A REUMATOID ARTRITISZ kEZELÉSE

A gyógyszerész fontos szerepet tölt be a reumatoid 
artritiszben (RA) szenvedő betegek állapotának nyo-
monkövetésében,ésfontostanácsokkalláthatjaelőket.
A tüneti és oki kezelés mellett egy sor alternatív

módszer is létezik, melyek együttesen nagyfokú javu-
lásteredményeznekabetegéletminőségében.
Tüneti kezelésként Franciaországban elsőként vá-

lasztandó fájdalomcsillapító a paracetamol. Szükség
esetén kombinálható kodeinnel vagy tramadollal. A 
nem szteroid gyulladáscsökkentőket étkezés közben,
egynagypohárvízzelcélszerűbevenni,mivelhosszú
távongyomorfekélyt vagy refluxbetegséget okozhat-
nak.

A kortikoszteroid (KSZ) terápia is alkalmazható tü-
neti kezelésként, 10 mg/nap alatti dózisú prednizolon 
(vagy hatásban ennek megfelelő más KSZ) formájá-
ban. Kimutatták, hogy alacsony dózisban az rA korai 
szakaszában ez meggátolhatja a csont- és porc elválto-
zásokat. rengeteg mellékhatásuk miatt azonban nem 
szívesenalkalmazzák,dehamégisbevezetésrekerül,
fontos a páciens nyomon követése a súlyosabb mellék-
hatások elkerülése érdekében.
Okikezeléskéntelsőkéntválasztandóametotrexát,

ellenjavallatesetébenaleflunomidésaszulfaszalazin
jöhetszámításba.
Azösszesgyógyszerközülametotrexátelőny-koc-

kázat profilja a legjobb. Leggyakoribb mellékhatásai
közé tartozik a sztomatitisz és a hányinger. Teratogén 
hatása miatt a kezelés ideje alatt fertilis korú betegek 
esetében gondoskodni kell a megfelelő fogamzásgát-
lásról.Gyerekvállalásranőkesetébenakezelés abba-
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hagyásaután1hónap,férfiakesetében3hónapmúlva
kerülhetsor.Mivelmegnőavírus-ésabakteriálisfer-
tőzésekkockázata,magasláz,köhögésvagynehézlég-
zés esetén azonnali orvosi vizsgálat szükséges. Heti 
5-20 mg folsav adása nagymértékben lecsökkenti a 
mellékhatások kialakulásának gyakoriságát.
A leflunomid egyik jellegzetessége a szervezetből

való lassú kiürülés, ezért a kezelés abbahagyása után 
méghetekigjelenvanaszervezetbenéstöbbnemkívá-
natos hatást is kiválthat, mint például magas vérnyo-
mást,hajhullást,gyakoribbfertőzéseket.
A bioterapeutikumok megjelenése lehetővé tette a

betegség kórlefolyásának hatékonyabb ellenőrzését.
Ezeket általában metotrexáttal együtt alkalmazzák.
Azalternatívmódszerekis javíthatjákabetegélet-

minőségét. Javasolható a fizioterápia, kineziológia,
egy pszichológus felkeresése, valamint a betegség 
megismertetése a pácienssel, hogy tisztában legyen an-
nak krónikus jellegével és mellékhatásaival.
Faure,	 S.:	 Les	 traitements	 de	 la	 polyarthrite	 rhumatoide.	
Actualités	pharmaceutiques,	509	(10),	16-20	(2011)

AL

INTERNETEN ÁRUSíTOTT DROGOk 
VESZÉLYEI

Az internet elterjedésével robbanásszerűenmegnőtt a
világhálónreklámozottésértékesített,úgynevezett„re-
kreációs”,kikapcsolódástelősegítőpszichoaktívszerek
forgalma.
AKábítószerésKábítószer-függőségEurópaiMeg-

figyelőközpontja (EMCDDA) 2009-ben közzétett ta-
nulmánya aggasztó képet mutatott, ugyanis az interne-
ten eladott rekreációs drogok veszélyeinek elhanyago-
lása, a szerek hihetetlenül könnyű beszerzése rendkí-
vül veszélyes, ugyanúgy, mint a nemzetközi 
szabályozás hiánya.

A tanulmányban több mint 100 weboldal tartalmát 
vizsgálták meg. A weboldal-székhelyek 37%-a az
EgyesültKirályságban,15%-aNémetországban,14%-
aHollandiában,7%-aRomániábanvoltésmégtováb-
bi 13 országban, amelyek tagjai az Európai Közösség-
nek (EK).

2000 környékén kezdték forgalmazni interneten 
apiperazinszármazékokat.Azelsőintoxikáció2007-
ben történt, amit az 1-benzilpiperazin (BZP) okozott. 
Parti tabletták néven váltak ismertté és terjedtek el 
aBZP származékok, két fontosabb képviselőjük a
metaklorofenilpiperazin és a trifluorometilfenilpipe-
ra zin. Pszichostimuláns hatásuk az amfetaminéval 
egyenértékű, ezért a túladagolásuk akár a keringés
összeomlásához is vezethet. Sokszor amfetaminnal 
vagykokainnalkombináljákazerősebbpszichésha-

tás kiváltásához, ami egy rendkívül toxikus elegyet
eredményez.

Egy 2008. március 3-án megjelent EU irányelv ki-
mondta, hogy az EK tagországainak maximum egy év 
alatt ki kell dolgozniuk, egy, a BZP és származékaira 
kiterjedőszabályozást,amelylehetővétesziagyártók
és forgalmazók jogi úton való felelősségre vonását.
Ennek hatására az interneten árusított rekreációs sze-
rek összetételükben ma már nem tartalmazhatnak 
BZP-t vagy annak származékait.

Ezzel párhuzamosan megjelentek a szintetikus 
kannabisz származékok is a világhálón. Franciaország-
ban2007-benkezdtékazinternetenárusítaniaGorilla
és Sence nevű növényi keveréket tartalmazó füstölő-
ket,amelyekanépszerűSpicefedőneveivoltak.Azin-
ternet tájékoztatása szerint egy tasak 3 gramm egzoti-
kus növénykeveréket tartalmazott, az ára 20 és 30 euró 
között volt és a tasakon feltüntetett összetétel alapján 
csak placebo hatást válthat ki.

A Spice gyorsan elterjedt a kannabisz felhasználók 
körében. 2008-ban a német THC-Pharm bevizsgálta a 
SpicetartalmátésegyesmintákbanaJWH-018névvel
kódolt anyagot találtak, amelyet még 1995-ben szinte-
tizált az amerikai John W . Huffman.AJWH-018szer-
kezeteteljesenkülönbözikakannabiszfőhatóanyagá-
tól,deahhoznagyonhasonlójellegűésugyanolyanin-
tenzitású (vagy egyesek szerint még erősebb) hatást
vált ki. Nem sokkal később a frankfurti egyetemen
azonosították a CP-47,497 (kannabinoid receptor
agonista,aPfizercégfedeztefel)névvelkódoltanya-
got is a Spice egyes mintáiban. Az Amerikai Egyesült 
államokban 50 kilogramm Spice-ot vizsgáltak be és 
egyesmintákbanHU-210nevűszerttaláltak,amelya
kannabisználakár800-szoriserősebbhatástválthatki.

A Spice-ot és a benne felfedezett kannabisz szárma-
zékokat Svájcban 2007-ben, Ausztriában 2008-ban, 
Németországban és Franciaországban 2009-ben tiltot-
tákbe,amitnemsokkalkésőbbatöbbieurópaiország
is követett. A Spice betiltása után azonnal elterjedtek 
azugyanúgyfüstölőkénthasználtéshasonlóhatástki-
váltó egyéb növényi keverékek.
Egymásikcsoportapszichoaktívhatásúnövények

interneten történő értékesítése. Ide tartozik a Salvia
divinorum, avagy látnokzsálya, amely Dél-Mexikóban 
honos és régen a sámánok szertartásainál alkalmazott 
növény. Levelének fő hatóanyaga a szalvinorin-A,
amelyμ-opioidreceptoragonista.Atermészeteshallu-
cinogénanyagokközülalegerősebb,már200μg-tbe-
lélegezve is hatásos. A hatás pár másodpercen belül ki-
alakul, 2-3 percen belül éri el a maximumát és 20-40 
percig tart.

Egy további közkedvelt növény az Argyreia ner-
vosa, avagy a Hawaii bébi farózsa. A hatásért a lizerg-
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sav-amid felelős.A drogból 3-8magot szoktak elfo-
gyasztani, az általa okozott hallucinogén hatás akár 
6-8órátistarthatésazLSDhatásáhozhasonlítható.

A két fenti növény szabadon vásárolható, semmi-
lyen nemzetközi szabályozás nem vonatkozik rájuk. A 
látnokzsályát egyedül Ausztráliában sorolják a tiltott 
szerek közé, a Hawaii bébi rózsát csak az Egyesült Ki-
rályságbanésÍrországbantekintikkábítószernek.
Aközeljövőkihívásaegyegységesszabályozáski-

dolgozása, valamint a neten árult szerek minél szigo-
rúbb felügyelete.
Lévy-Chavagnat,	D.:	Drogues	vendues	en	 ligne,	un	danger	
insuffisamment	 évalué.	 Actualités pharmaceutiques, 512 
(1), 2226 (2012) 

AL

MÉREGBőLGyóGySzER

Rettegettmérgeskígyókmérgeértékeskincsakutatók
számára:akígyóharapáseseténnemritkánhalálosmér-
gezést okozó váladékból olyan peptideket és egyéb mo-
lekulákat tudnak kivonni, melyek kis mennyiségben 
adagolva vagy ügyes szerkezetimódosítás után haté-
kony gyógyszerré válhatnak, és emberek millióinak 
életét menthetik meg. A gyógyszerpiacon már meg is 
jelentek kígyóméregből kivont vegyületeken alapuló,
trombocita-aggregáció gátlására használt hatóanyagok 
(pl.eptifibatid,tirofibán).
Franciakutatókafeketemambamérgébőlizoláltak

két olyan 57 aminosavból álló peptidet, a mambal-
ginokat, amelyek önmagukban nem okoznak mérge-
zést, de perifériás és központi idegrendszeri adagolás 
esetén egyaránt amorfin erősségével vetekedő fájda-
lomcsillapítóhatástképesekkiváltani.Azopioidokkal
ellentétbenazonbanamambalginoknemamorfinha-
tásáért felelős receptorokhoz kötődnek, így ismételt
adagolásuksemokozsemfüggőséget,sempedighoz-
zászokást. Analgetikus hatásuk annak köszönhető,
hogy blokkolják a fájdalomérzet kialakulásában kulcs-
szerepet játszó savérzékeny ioncsatornákat (ASIC). 
Ezekaz ioncsatornákfőkéntaközponti idegrendszer-
benfordulnakelő,deafájdalomérzőidegvégződések-
ben ismegtaláltákmárőket, azonbanottani szerepük
eddignemvolttisztázott.Génmódosítottkísérletiege-
reksegítségévelaközleményszerzőikimutatták,hogy
az idegvégződésekben találhatóASICreceptorokhiá-
nya esetén a mambalgin hatásához hasonlóan a fájda-
lomérzőidegekennemalakulkiingersemakutfájda-
lom, sem gyulladás esetén. 

A fekete mamba mérge tehát két legyet ütött egy 
csapásra:egyrésztabelőlekinyertmambalginokerős,
gyulladásosállapotokbanishatékonyfájdalomcsillapí-
tók,amelyeknekaközeli jövőbenakáragyógyszeres

terápiábanisjelentőségelehet.Másrésztapeptidekha-
tásmechanizmusánakvizsgálatasegítetteafájdalomér-
zet kialakulásának jobb megismerését, eddig ismeret-
len szerepű ioncsatorna receptorok működésének és
hatásának feltérképezését. A felfedezés teljesen új ha-
tásmechanizmusú fájdalomcsillapító anyagok kifej-
lesztéseelőttnyithatjamegakaput.
Diochot,	S.,	et	al.:	Black	mamba	venom	peptides	target	acid-
sensing	ion	channels	to	abolish	pain.	Nature	DOI:	10.1038/
nature11494.

VA

úJ REMÉNY MELLRÁk ELLEN

Anormálisműködésűsejtekkelellentétbenarákossej-
tek energiaszükségletük nagy részét képesek a glükóz 
tejsavvá való lebontásával fedezni.A glikolízisnek is
nevezett folyamat egyik fontos enzime a laktát-
dehidrogenáz(LDH),amelyaszőlőcukorbólképződő
piroszőlősavtejsavváalakulásátkatalizálja,miközben
újratermeli aglikolízishezelengedhetetlen fontosságú
koenzimet.Ezafolyamatépsejtekben,megfelelőoxi-
génellátás esetén nem játszódik le, azonban a rákos sej-
tek átprogramozzák teljes anyagcseréjüket, melynek 
következtében a glikolízis válik ameghatározó ener-
giaforrássáésjelentősenmegemelkedikazLDHszint-
je.AzLDHgátlószereifeltehetőenhatékonyrákellenes
vegyületek lennének, habár eddig nem sok sikerrel járt 
az ilyen irányú kutatás.

A Bolognai Egyetem kutatói most egy olyan 
félszintetikus galluszsav-származékot azonosítottak,
amely képes gátolni az LDH enzimet. Korábbi vizsgá-
lataiksoránmegállapították,hogyaszóban forgóve-
gyület–agalloflavin–emberimájráksejtekbennem-
csakmegakadályozta a tejsav és így a sejteket éltető
energiatermelődését,hanemakórossejtekapoptózisát
(programozotthalálát) isbeindította.Legújabbközle-
ményükben a galloflavinnak három különböző,mell-
rák eredetű sejtvonalra gyakorolt hatását vizsgálták
meg.Galloflavinnaltörténőkezeléstkövetőenmindhá-
rom féle sejtben az alkalmazott dózissal arányosan 
csökkentatejsavésazenergiátbiztosítóATPkoncent-
rációja. A vegyület nagyobb dózis (125 mikromól / li-
ter) eseténmegállította akóros sejteknövekedését és
elősegítette a programozott sejthalált elindító apop-
totikus fehérjék termelődését. Mivel a hagyományos
kemoterápiásszerekleggyakrabbanacsontvelőbenta-
lálhatóosztódólimfocitákatkárosítják,akutatókaztis
megvizsgálták, hogy a rákellenes hatáshoz szükséges 
töménységben van-e a galluszsavszármazéknak káros 
hatása egészséges fehérvérsejtekre? Bár az anyag a 
limfociták anyagcseréjét is hátrányosan befolyásolta, 
az egészséges sejtek a rákos sejteknél sokkal jobban 
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tolerálták a szert, sőt, a galloflavin állatkísérletekben
sem bizonyult toxikusnak. A kutatók megjegyzik, hogy 
ugyan az anyagot szokatlanul nagy dózisban kellett a 
megfelelő hatás érdekében adagolni, a hagyományos
kemoterápiás gyógyszerekkel szemben rezisztens 
mellrákeredetűsejtvonalakonisbíztatóeredményeket
produkálógalloflavinvizsgálatátérdemesajövőbenis
folytatni.
Farabegoli,	F.,	et	al.:	Galloflavin,	a	new	lactate	dehydrogenase	
inhibitor,	induces	the	death	of	human	breast	cancer	cells	with	
different	 glycolytic	 attitude	 by	 affecting	 distinct	 signaling	
pathways.	Eur	J	Pharm	Sci	47(4),	729-738	(2012).

VA

GYÓGYíTÓ VARANGYOk

A tradicionális kínai gyógyászatban két béka (Bufo 
bufo gargarizans Cantor és Bufo melanostrictus Schne-
ider)mirigyeibőlnyert„VenenumBufonis”széleskörű-
en alkalmazott készítmény. Főleg szívelégtelenségre,
fertőzésreésfájdalomcsillapításáraalkalmazzák,me-
lyetdrogbanlévőbufadienolidokpozitívinotrópésne-
gatívkronotróphatásaindokol.Amodernkínaigyógy-
ászatbanakészítménytegyébbetegségekre,ígyleuké-
mia,máj-,tüdő-ésvégbélrák,valamintegyébtumorok
kezelésére is alkalmazzák.

A hepatoma elleni szerek kutatása során a Venenum 
Bufonis-ból bufotalin, bufalin, telocinobufagin és ci-
no bufagin bufadienolidot izolálták. Az izolált anya-
gokkal in vitro vizsgálatokat végeztek HepG2 (májrák) 
és R-HepG2 (doxorubricin indukált multidrog-rezisz-
tens májrák) sejtvonalakon. A legmarkánsabb hatást a 
bufotalin mutatta. Csupasz albínó egereken (nu/nu
Babl/c) in vivo tumor-xenograft vizsgálatokat végeztek 
r-HepG2 sejtinjekcióval. A 14 napig tartó vizsgálat 
során az egerek kültakaróját, a táplálék mennyiségét, 
az ürülék állagát, a testtömeg és a viselkedés változá-
sátfigyelték.Akísérletvégénaxenograftdaganatotés
a lépet vizsgálták. Az in vitro és az in vivo kísérletaz
alábbifigyelemreméltóeredménnyelzárult.

Az in vitro vizsgálatok során a bufotalin mindkét 
sejtvonalonjelentőshatástmutatott,ámahatássokkal
markánsabb volt az r-HepG2 sejtvonalon. A hatás két 
folyamattal magyarázható: egyrészt a bufotalin a sejt-
ciklust szabályozó ciklineket és a CDK kinázokat gá-
tolja,ígyaG2/Mszakasználasejtosztódásabbamarad.
Másrésztavegyületazaktívkaszpázokszabályozása,
valamintabcl-2 (apoptózisgátló) fehérjékcsökkentő
és a bax fehérjék (apoptózist serkentő) mennyiségét
növelőhatásaáltalasejteketazapoptózisútjáratereli.
A folyamat során a protein kináz B (PKB/Akt) 
apoptózis gátló hatása is felfüggesztésre kerül. Továb-
báamitokondriumbanmegnövekszikareaktívoxigén

gyökök koncentrációja, valamint megváltozik a mito-
kondrium membránpotenciálja is.
Abufotalintehátígéretesvegyület,amelyin vitro a 

multidrog-rezisztens májrák sejteket (r-HepG2) mar-
kánsan gátolja a sejtciklus felfüggesztésével, valamint 
az intrinsic és extrinsic úton mediált apoptózis által. 
Az in vivo kísérletekben a xenograft daganat mérete
csökkent a testtömeg csökkenése nélkül, valamint to-
xicitásalépennemvoltmegfigyelhető.
D.-M.	Zhang	et	al.:	Bufotalin	from	Venetum	Bufonis	inhibits	
growth	of	multidrug	resistant	HepG2	cells	through	G2/M	cell	
cycle	arrest	and	apoptosis,	Eur	J	Pharmacol	692	(2012)	19-
28.

KT

PU-ERH,AzÖRÖKFIATALSáGTITKA?

Azidősödőszervezetbenszámosolyanváltozáskövet-
kezik be, amellyel magyarázható az öregedés folyama-
ta.Ilyenjelentősváltozásazimmunrendszeröregedése
(immunosenescence), amelyet a T-limfociták összetéte-
lének változásán tudunk nyomon követni. A folyamat 
során a perifériás keringésben az éretlen, valamint az 
aktivált T (CD8, CD8+CD28+)ésazölő(NK)limfociták
száma csökken, a memóriasejtek száma viszont növek-
szik.Ígyazidősödőszervezetazimmunrendszercsök-
kenésemiattegyrefogékonyabbafertőzésekre,arossz-
indulatú, a gyulladásos és az autoimmun betegségekre, 
amelyekegybenafőhalálokokisazidősebbpopuláci-
óban. Az immunrendszer öregedésének lassításával,
visszafordításával kapcsolatban merült fel a Pu-erh 
esetleges alkalmazása .

A Pu-erhteadrogotkétlépésbenkészítik.Előszöra
Camellia sinensis L. var. assamica leveleit fermentál-
ják és szárítják. Ezután a drogot hidratálják, majd
Aspergillus niger gombávalújra fermentálják.Az így
nyert„poszt-fermentált”teákathosszúidőre(akártöbb
évre)hűvös,sötéthelyen,vagyaföldbeásvatárolják.
A poszt-fermentáció során megváltozik a benne talál-
hatópolifenolokösszetétele,ígyakatechinekmennyi-
ségecsökken,mígagalluszsavmennyiségenövekszik.
Aklasszikuskínaiteátagyógyászatbanfertőzésekke-
zelésére, valamint testsúlycsökkentésre alkalmazzák. 
Azeddigitanulmányokigazoltákatestsúlycsökkentő,
továbbá vérzsír-, koleszterin- és gyulladáscsökkentő
hatást. Jelen hiánypótló tanulmányban a Pu-erh 
öregedésgátló hatását vizsgálták a fent említett im-
munöregedés-teória szerint. A vizsgálat során SAM-P8 
egereknek (senile-prone sub-strain senescence-acce le-
ratedmouse; felgyorsult öregedésű egerek) 28 napon
keresztül Pu-erh vizes kivonatot per os adagoltak 125, 
250 és 500 mg/kg dózisban. A kontroll csoportnak a 
kivonat helyett desztillált vizet adtak. A kezelés után 
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egy héttel az állatoktól vért vettek és a vérplazmában 
az IFN-γ,TNF-α, IL-6,MCP-1, IL-12p70, IL10érté-
keket monitorozták.

Az eredmények azt mutatták, hogy a Pu-erh vizes 
kivonatát fogyasztó egereknél az éretlen, az aktivált és 
az ölő T-limfociták száma szignifikánsan megnőtt.A
citokinek közül az IL-10 értéke gyakorlatilag változat-
lanmaradt,mígazIL-6értékecsökkent.

A Pu-erh tehát a limfociták számának emelésével 

támogatjaazimmunrendszert,ígyazimmunöregedést
lassítja.Atartós,preventívcélúteafogyasztás,bárörök
fiatalságotnemad, különösenazidősebbkorosztály-
nakafertőzések,arosszindulatú,gyulladásosésauto-
immunbetegségekmegelőzésecéljábólajánlott.
L.	Zhang	et	al:	Decreasing	pro-inflammatory	cytokine	and	reversing	
the	 immunosenescece	with	 extracts	 of	 Pu-erh	 tea	 in	 senescence	
accelerated	mouse	(SAM),	Food	Chemistry	135	(2012)	2222-2228.

KT

köNYVISMERTETÉS

Apecsétviaszgomba,aspirulinaésakínai
hernyógomba;

Erényésbizalom–képes,szelektívgyógynövény-
ésgombaismertető

A pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum) . Összeállí-
totta: Szabó László Gy., Babulka Péter, Fődi Attila, 
DXN Europe Kft., Budapest, 2012, 36 oldal, ISBN 978
9630831376, 350 Ft.

Spirulina (Arthrospira platensis) . Összeállította: 
Fődi Attila, Babulka Péter, Szabó László Gy.

DXN Europe Kft ., Budapest, 2012, 44 oldal, ISBN 
9789630839181, 500 Ft.

A kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis) . Össze-
állította: Fődi Attila, Babulka Péter, Szabó László Gy. 
DXN Europe Kft ., Budapest, 2012, 44 oldal, ISBN 978-
9638960702, 500 Ft.

Babulka Péter, Szabó László Gyula, Fődi Attila: 
Erény és Bizalom – Képes, szelektív gyógynövény és 
gombaismertető. DXN Europe Kft., Budapest, 2012, 
200 oldal, ISBN 9789630816410, 2490 Ft.
Az étrend-kiegészítőként Magyarországon forgal-

mazhatónövényiésgombakészítményekszámaállan-
dóanbővül.Fennállannakaveszélye,hogyaszakem-
ber, főként a gyógyszerész nincs kellőképpen tájéko-
zódvaeszerekösszetételérőlésazegészségmegőrzé-
sében vagy a betegség megelőzésében betöltött
szerepéről.Bonyolítjaamegítélést,hogyszámoskeleti
(főként kínai, japán, koreai és malajziai) növény és
gomba kivonata alkotja a forgalmazható szerek (tablet-
ták, porok, folyadékok) többé-kevésbé ismert biológiai 
aktivitású alkotórészeit.

A szerzők vállalták, hogy sorozatban jelentetnek
meg olyan, többé-kevésbé ismert növényeket és gom-
bákat ismertetőkiadványokat,amelyeknemcsaka tá-
vol-keleti országokban, hanem Európában is egyre na-
gyobb érdeklődést váltanak ki. A felsorolt 3 füzet
monográfikus jellegű, a 4. munka olyan könyv, ami
termékösszetevők(köztükhazaiésidegenföldigyógy-
növényekésgyógygombák) jellemzéséhezadbőbio-
lógiai információt. 
Aszerzőkúttörőtudományosismeretterjesztéstvé-

geztek. Elsők közé tartoznak, akik szakmai igényes-
séggelésfelelősséggelnyújtanakhitelesinformációkat
azétrend-kiegészítő termékekkomponenseiről,kerül-
veatúlzásokat,megalapozatlantényeket.Kiemelhető,
hogy igen gazdag szakirodalmi forrásra hivatkoznak, 
közülük számos japánra, kínaira és ázsiaira.A nevek
és a szakirodalmi hivatkozások között eredeti írással
találjukakínaiésjapánneveketésközleménycímeket
(aszerzőkegyikevegyész,deképzettszakemberake-
leti nyelvek terén is).
A színes fotókkal és táblázatokkal ellátottmunkák

érdekessé, hasznossá teszik a közölt ismereteket, akár 
mindegyiket haszonnal forgathatják a gyakorló gyógy-
szerészek, orvosok vagy egyetemi hallgatók, de ugyan-
ígydietetikusokésatermészetgyógyászattalfoglalko-
zószakemberekis.Amunkákközérthetőfogalmazása
lehetővé teszi, hogy bárkimegtalálja bennük ameg-
bízhatóadatokat,tudnivalókat.
Amunkákmegrendelhetőkakiadónál:DXNEuro-

pe Kft. E-mail: megrendeles@dxn.hu

Prof . Lipták József
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GYÓGYSZERÉSZET
JOUrNAL OF THE HUNGArIAN SOCIETY FOr PHArMACEUTICAL SCIENCES

BánkutiPéter,SoósGyöngyvér:Szájüregi,fogászatiproblémák
1. Biofilmre vonatkozó igaz állítás:
a) a fogorvosok által a fogíny védelmére felvitt bioadhezív filmréteg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □
b) speciális gyógyszerforma különböző szájnyálkahártya kezelésére alkalmazott hatóanyagok formulálásához  . . . . . . . . . . . . . . . . □
c) olyan biovegyületekből (DNS, fehérje, poliszacharidok) képződő hártya, amelyet a fogakon, fogínyen megtelepedő mikrobák  
hoznak létre saját életterük optimalizálására, szaporodásuk biztosítása érdekében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □
2. A dentális plakk – fogkő jelentősége:
a) mechanikus eltávolítása veszélyes, mert megsérülhet a fogzománc, amely következményes szuvasodáshoz vezethet . . . . . . . . . . □
b) a biofilm mineralizálódott formája, amelynek rendszeres eltávolítása a parodontosis prevenciójának legfontosabb eszköze . . . . . □
c) kizárólag kozmetikai jelentősége van; a fogak elszíneződését okozza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □
3. A soor oris
a) kórokozója penészgomba, kezelése csakis szisztémásan lehetséges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □
b) banális szájfertőzés, kezelése szükségtelen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □
c) kórokozója a Candida albicans nevű sarjadzó gomba, kialakulása a természetes védekezés csökkenésével magyarázható. Kezelése 
többnyire helyileg lehetséges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □

Csomorviola,FarzadHashemi,LauferRudolf,SzegiPéter,HantosMónika,KalászHuba,TekesKornélia:Gyógyszerekokozta
ízérzékelésizavarok
1. Melyik ízérzékelési zavar jelenti az ízérzékelés teljes elvesztését?
a) parageusia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □
b) dysgeusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □
c) ageusia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □
2. Mely gyógyszerek dysgeusiás hatása alapul a nyál funkcionális  Zn-ion koncentrációjának jelentős csökkentésén?
a) metoprolol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □
b) cetirizin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □
c) verapamil.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □
3. A felsoroltak közül melyik gyógyszer alkalmazását gátolja erősen a fémes szájízt okozó mellékhatás?
a) kaptopril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □
b) metformin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □
c) alprazolam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □

MGytávoktatás
A Gyógyszerészet 2012.novemberi számában a távoktatás keretében feltett tesztkérdések megoldásai
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KERESKEDŐHÁZAK

Budapest
Zöldszám: 06-80-50-50-50
Tel.: 06-1-429-9100
Rendelésfelvétel gyógyszertárak részére:
Fax: 06-1-429-9191
Rendelésfelvétel kórházak részére:
Fax: 06-1-429-9159

Békéscsaba
Rendelésfelvétel:
Zöldszám: 06-80-922-002
06-80-922-003, 06-80-922-004,
06-80-922-005, 06-80-922-006,
06-80-922-014
Rendelésfelvétel faxszám: 06-66-547-867

Debrecen
Rendelésfelvétel:
Zöldszám: 06-80-203-838
Zöldfaxszám: 06-80-203-842

Miskolc
Zöldszám: 06-80-200-022
Rendelésfelvétel: 06-46-531-137,
06-46-531-147, 06-46-531-157, 
06-46-531-177, 06-46-531-187
Rendelésfelvétel faxszám: 06-46-531-190

Kaposvár
Zöldszám: 06-80-311-213
Rendelésfelvétel: 06-82-555-610,
06-82-555-611, 06-82-555-612, 
06-82-555-613, 06-82-555-614, 
06-82-555-615, 06-82-555-616
Központifaxszám: 06-82-555-601

Veszprém
Rendelésfelvétel:
Zöldszám: 06-80-949-279
Zöldfaxszám: 06-80-949-269

Pécs
Zöldszám: 06-80-251-922
Rendelésfelvétel: 06-72-504-333
Rendelésfelvétel faxszám: 06-72-504-339

területi értékesítési irodák

Szombathely:
Zöldszám: 06-80-205-085
Fax: 06-94-514-894
Nyíregyháza: 06-42-506-961
Fax: 06-42-506-960

A legjobb 
hagyományokat 
folytatjuk!

• TELJES TERMÉKPALETTA
• ORSZÁGOS LEFEDETTSÉG
•  MEGBÍZHATÓ LOGISZTIKAI 

SZOLGÁLTATÁSOK
•  VEVŐORIENTÁLT 

ÉRDEKELTSÉGI RENDSZER
• EGYEDI VEVŐKEZELÉS
• RENDSZERES AKCIÓK
•  FOLYAMATOS SZAKMAI 

TÁJÉKOZTATÁS

A PATIKÁK PATIKÁJA

1061 Budapest, Király utca 12. Telefon: 06-1-327-6700
Fax: 06-1-327-6868 www.hungaropharma.hu
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