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Köszöntő
A COVID-19 járvány alaposan felforgatta életünket. A négyéves ciklus lejártát követő
tisztújításra sem kerülhetett sor 2020-ban, hisz a küldöttgyűlést csak online tudtuk
lebonyolítani. Most, 2021 júniusában van lehetőségünk arra, hogy személyes részvétellel
tartsunk küldöttgyűlést, ahol a következő ciklus elnöksége és a felügyelő bizottság
megválasztásával kezdjük a tisztújítást.
Társaságunk a beszámolási időszakban is az Alapszabályban lefektetettek szerint
végezte munkáját. Ebben a ciklusban is szükség volt Alapszabályunk törvényi előírásoknak
megfelelő módosítására, a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet státuszának rendezésére.
Számos eredményt értünk el az előző négy és fél évben, céljaink közül sokat meg
tudtunk valósítani, de vannak olyanok is, ahol elmaradtunk várakozásainktól.
Sikeresek voltak nagy tudományos rendezvényeink: a 7th BBBB nemzetközi
konferencia 2017-ben és a XVI. Congressus Pharmaceuticus Hungaricus, amit online tartottunk
tavaly szeptemberben. Ugyancsak fontos események voltak szakosztályaink, Ipari és Kórházi
szervezeteink konferenciái, szakmai előadóülései, fiataloknak rendezett előadói fórumai. GyőrSopron, Jász-Nagykun és Bács-Kiskun megyei szervezeteink emlékezetes Rozsnyay Mátyás
Emlékversenyeket szerveztek, melyek nem csak a jól felkészült fiatalok előadásai, de a kiváló
társasági programok, a jó hangulat miatt is emlékezetesek maradnak.
2019-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Gyógyszerészi
Kamarával, a Hungaropharma Zrt-vel, a Magyar Tüdőgyógyász Társasággal, a Semmelweis
Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézettel és a Nemzeti
Betegfórummal komplex gyógyszertári adherencia program kidolgozására és bevezetésére,
mely munka elindult, azonban a COVID világjárvány ennek megvalósítására is hatással volt.
Részt vettünk az MGYK és a gyógyszerésztudományi karok között folyó egyeztetésben, a
szakgyógyszerészképzés szükséges megújítását tartalmazó szakmai előterjesztés
elkészítésében.
Épp a járvány kitörése előtt sikerült befejezni székhelyünk felújítását, ahol reméljük,
mihamarabb szervezhetünk programokat személyes részvétellel.
Szakmai lapjaink, a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica is megújultak
ebben a ciklusban. 2019 óta az Acta angol nyelvű, „open access” tudományos folyóiratként
jelenik meg. Gyógyszerészet lapunk pedig új rovatokkal bővült és sok fiatal szerzőtől is
jelennek meg színvonalas közlemények, többek között a sikeres BrAIN pályázatnak
köszönhetően. A lap felelős szerkesztői feladatait Bozó Tamás tavaly vette át Hankó Zoltántól,
akinek köszönjük évek hosszú során át végzett fáradhatatlan munkáját.
A COVID világjárvány változásokat hozott mindennapi tevékenységünkben, mint
életünk megannyi más területén. A járvány számos szakmai kérdést is felvetett, ezért indítottuk
webinárium sorozatunkat, ahol havonta egy-egy előadás hangzott el valamely COVID-dal
kapcsolatos témában. Ezeken nagyszámban vettek részt az érdeklődők, sok kérdést tettek fel az
előadóknak, jelezve a hiteles tájékoztatás iránti igényt. A webináriumok őszi folytatását
tervezzük és reméljük, hogy ezek témája már nem feltétlenül a COVID és a járvány kell, hogy
legyen.
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Nem sikerült ugyanakkor megállítani tagságunk erodálódását. Taglétszámunk
növelésének kulcsa a fiatal gyógyszerészek megnyerése lehet, bevonásuk társaságunk életébe.
A továbbképzéseink iránt is hullámzó volt az érdeklődés, így ezen a téren is újítanunk kell. A
Gyógyszerészet előfizetőinek számát is szeretnénk növelni, hisz számos érdekes és fontos
témában jelentet meg írásokat, ami hasznos ismereteket nyújt az olvasóknak, a
gyógyszerészetet étintő friss hírek mellett.
Második elnöki ciklusom lejártával hálásan mondok köszönetet az elnökség tagjainak,
szakosztályaink, szervezeteink vezetőinek, lapjaink szerkesztőinek és szerzőinek, valamint
Titkárságunk munkatársainak, hisz munkájuk nélkül nem lennének eredményeink, sikereink.
Köszönöm Társaságunk valamennyi tagjának segítőkész támogatását, akik tagságukkal is jelzik
szakmai elkötelezettségüket és hitüket, hogy a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság segíti
a magyar gyógyszerészet fejlődését és hivatásunk elismertségének növelését.

Prof. Dr. Szökő Éva
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke
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A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tevékenysége
2016-2021
Főtitkári beszámoló
(Horváth László)
Hagyományaink szerint a főtitkári beszámoló tekinti át a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság (MGYT vagy Társaság) elnökségének tevékenységét a ciklus végén, kivételt képez
ez alól az MGYT gazdálkodási tevékenysége és pénzügyi helyzete. A főtitkári beszámoló
mellett a Felügyelő Bizottság, Etikai Bizottság, Tudományos és Szakmai Bíráló Bizottság,
Ifjúsági Bizottság, a Társaság szakosztályai, az MGYT szervezetei és a szaklapok főszerkesztői
is áttekintették az elmúlt több mint négy és fél év eseményeit. Ezeket a beszámolókat külön
olvashatják érdeklődő tagjaink.
Szervezeti felépítés, titkárság
A 2016. december 3-án a 60. tisztújító küldöttgyűlés a Társaság alábbi vezető tisztségviselőit
választotta meg, akik személyében nem történt változás és a COVID-19 pandémia miatt 2021.
június 26-ig látták el feladataikat:
Prof. Dr. Szökő Éva

elnök

Prof. Dr. Révész Piroska

tudományos alelnök

Farkasné dr. Tompa Ildikó

szervezési alelnök

Dr. Horváth László

főtitkár

Dr. Tábi Tamás

gazdasági titkár

Dr. Kovácsné prof. dr. Bácskay Ildikó

továbbképzési titkár

Dr. Takács Gézáné dr.

rendezvényi titkár

A Felügyelő Bizottság választása is megtörtént a 60. tisztújító küldöttgyűlésen, elnökének
Háznagyné Dr. Radnai Erzsébetet választották maguk közül Dr. Csóka Ildikó, Dr. Ambrus
Rita, Rádóczyné Dr. Kovács Zsuzsanna és Dr. Fang Simon.
Az elnökség megválasztása után került sor az SZMSZ alapján a szakosztályokban a választás
megszervezésére. A szakosztályelnökök személyben sem volt változás a ciklus során:
Farmakoterápiás és Gyógyszerészi Gondozási Szakosztály: dr. Viola Réka
Gyógynövény Szakosztály: dr. Csupor Dezső
Gyógyszeranalitikai Szakosztály: dr. Völgyi Gergely
Gyógyszerésztörténeti Szakosztály: dr. Ambrus Tünde
Gyógyszerkutatási Szakosztály: dr. Zupkó István
Gyógyszertechnológiai Szakosztály: ifj. dr. Regdon Géza
Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosztály: dr. Major Csilla
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Oktatási Szakosztály: dr. Gáspár Róbert
Ezzel párhuzamosan a szervezetek tisztújítása is folyamatos volt. A két országos hatáskörű,
szakmai szervezet élén sem történt személycsere:
Gyógyszeripari Szervezet: dr. Kovács Kristóf
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet: Prof. Dr. Botz Lajos
A megyei szervezetek tisztújítása nem volt zökkenőmentes. Két megyében nem sikerült
választásra összehívni a tagokat és jelöltek sem voltak, így a tisztújítások utáni első
küldöttgyűlésig Heves és Tolna megyében nem történt meg a tisztújítás. Különböző
csatornákon próbálta az elnökség támogatni a két megye tisztújítását. Elsőként Hevesben
sikerült eredményt elérni azzal, hogy először kapcsolattartóként, majd választott elnökként
Tóthné dr. Pető Katalin vállalta a megyei elnöki feladatok elvégzését. Tolna megyében csak az
utóbbi évben sikerült Illés Tamást kapcsolattartóként megnyerni. A választások után először
Pest megyében Molnárné dr. Pásztor Grétát dr. Dér Péter követte az elnöki poszton. Később
Budapesten mondott le az elnökség és egy időre elnökség nélkül maradt a fővárosi szervezet.
Hosszas egyeztetések után dr. Biczó Ágota szervezte újjá a budapesti szervezetet, akit a
küldöttek elnöknek megválasztottak.
Ifjúsági Bizottság is elvégezte tisztújítását és régi-új elnöke dr. Marosi Attila lett.
Az elnökség első ülésén prof. dr. Szökő Éva jóváhagyásával az Etikai Bizottság elnökének Dr.
Láng Csabát a Tudományos és Szakmai Bíráló Bizottság elnökének Prof. Dr. Fülöp Ferencet
kérte fel.
Mindkét szaklap tekintetében jelentős változás volt. A Gyógyszerészet felelős-szerkesztője dr.
Hankó Zoltán 2020-ban lemondott. Az elmúlt három évtizedes munkáját hozzáértés,
hivatásszeretet és a gyógyszerészet jövője iránti szakmai felelősségérzet, a magyar
gyógyszerészet ügyének fejlődése iránti elkötelezettsége motiválta. Utódjának az elnökség dr.
Bozó Tamást kérte fel.
Az Acta Pharmaceutica Hungarica-t (APH) sajnos több nemzetközi indexáló szervezet sem
jegyezte már. Az elnökség elkötelezett volt az APH megmentése mellett, ezért úgy határozott,
hogy 2019-től angol nyelven, on-line elérhető (www.aph-hsps.hu), open-access, per-reviewed
formában próbálja meg újjáéleszteni az egyetlen magyar, gyógyszerészeti, tudományos
folyóiratot, amely 1953 óta jelenik meg az MGYT gondozásában azonos néven. Az új
elgondolás mellett a szerkesztő bizottság is átalakult. A nemzetközi szerkesztő bizottságban
több külföldi kolléga is megkezdte munkáját. Főszerkesztői munkát Prof. Dr. Zelkó Romána, a
felelős-szerkesztői feladatokat dr. Tábi Tamás látja el a megújult APH-ban.
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1. táblázat A megyei szervezetek elnökei és személyi cserék
Bács-Kiskun Megyei Szervezet

Sebéné dr. Csatári Eszter

Baranya Megyei Szervezet

Dr. Pál Szilárd

Békés Megyei Szervezet

Dr. Metál Gábor

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet

Dr. Tantó Miklós

Budapesti Szervezet

Dr. Birinyi Péter, utána dr. Biczó Ágota

Csongrád-Csanád Megyei Szervezet

Dr. Gábor Edina

Fejér Megyei Szervezet

Mucsiné dr. Horváth Rita

Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet

Mühl Nándorné

Hajdú-Bihar Megyei Szervezet

Dr. Oláh Gábor

Heves Megyei Szervezet

Nem sikerült választást szervezni, először
kapcsolattartóként, majd választott elnök Tóthné
dr. Pető Katalin

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet

Dr. Szalay László Imréné dr. Szabó Anna Katalin

Komárom-Esztergom Megyei Szervezet

Dr. Farkas Péter

Nógrád Megyei Szervezet

Szabóné dr. Rózsahegyi Katalin

Pest Megyei Szervezet

Molnárné dr. Pásztor Gréta, majd dr. Dér Péter

Somogy Megyei Szervezet

Dr. Hoppál Gabriella

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet Dr. Küzmös Judit
Tolna Megyei Szervezet

Nem sikerült választást szervezni, kapcsolattartó
dr. Illés Tamás

Vas Megyei Szervezet elnöke

Fritzné dr. Németh Kata

Veszprém Megyei Szervezet elnöke

Dr. Bölcskei Éva

Zala Megyei Szervezet elnöke

Vastagné dr. Kósa Katalin

2. táblázat A szaklapok fő-, illetve felelős-szerkesztői
Szaklap

Főszerkesztő

Felelős szerkesztő

Gyógyszerészet

Takácsné Prof. Dr. Novák
Krisztina

Dr. Hankó Zoltán, 2020tól dr. Bozó Tamás

Acta Pharmaceutica Hungarica

Prof. Dr. Noszál Béla

Prof. Dr. Zelkó Romána

Acta Pharmaceutica Hungarica
2019-től open-access

Prof. Dr. Zelkó Romána

Dr. Tábi Tamás
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3. táblázat A Gyógyszerészet szerkesztői
Szerkesztők
Dr. Bódis Attila
Dr. Hankó Zoltán
Dr. Laszlovszky
István
Dr. Fittler Andrást
Dr. Süle András
váltotta.
Dr. Télessy István
4. táblázat Az Acta Pharmaceutica Hungarica régi és új szerkesztő bizottsága
A régi szerkesztőbizottság tagjai:
Ambrus Rita
Báthori Mária
Borbás Anikó
Az új APH szerkesztőbizottsága:
Rita Ambrus
István Antal
Ildikó Bácskay
Anikó Borbás
Lajos Botz
Carla Caramella
Axel Choidas
Ildikó Csóka
Róbert Gáspár
István Greiner
Atilla Hincal
Judit Hohmann

Horváth Györgyi
Perjési Pál
Tóthfalusi László
Györgyi Horváth
Milena Jadrijevic-Mladar Takac
Imre Klebovich
Peter Kleinebudde
László Őrfi
Vinod Shah
Emese Sípos
Stane Srčič
Piroska Szabó-Révész
Éva Szökő
Tamás Tábi
Michal Tomczyk
László Tóthfalusi

A titkárság életében is jelentős változás volt az elmúlt négy és fél évben. A titkárságvezetői
feladatokat és a Társaság jegyzői feladatait hosszú éveken át, nagy odaadással ellátó Konrádné
dr. Abay-Nemes Éva nyugdíjba vonult 2018 tavaszán. Rövid ideig dr. Falus Annamária töltötte
be a megüresedett helyet, majd Deák-Závori Katalin érkezett a beosztásra. 2019-ben Oláh
Csabával szűnt meg a munkaviszony közös megegyezéssel, a továbbiakban egyéni
vállalkozóként végzi egyes feladatait.
A titkárság és az elnökség munkáját dr. Kertész László ügyvéd és a Pretax Kft. segítették.
Az előző elnökség megkezdte az alapszabály és az SZMSZ módosítását, amelyet főként a Ptk.
változása tett szükségessé. Ebben az elnökségi ciklusban folytattuk az egyéb szabályzatanik
módosítását és az alapszabály módosítását kezdeményeztük előzetes írásbeli konzultáció
biztosításával.
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Főbb mutatóink
Tagság
A tagság kérdését kiemelkedően fontos kérdésként kezeli az elnökség. A taglétszám folyamatos
erodálódást mutat már több mint egy évtizede. A jellemzően 2-12%-os csökkenés 2019-ben
4,6%-os növekedést mutatott, de a pandémia hatására 2020-ban történelmi 24%-os
csökkenéssel zártuk az évet.
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1. ábra
Az MGYT taglétszámának alakulása 2008-tól
A Gyógyszeripari és a Kórházi Szervezet taglétszáma a járványhatására megtörni látszik, de
2021-ben további szignifikáns csökkenés nem volt. Örvendetes, hogy a megyei szervezetek
2019-ben 6 százalékpontos növekedést mutattak – bár a pandémia alatt itt is jelentős
létszámcsökkenés volt –, 2021-ben ismét növekedett a taglétszám és közelíti az 1000 főt.
5. táblázat A taglétszám alakulása bontásban 2016-tól
Megyei szervezetek
Gyógyszeripari Szervezet
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet
Ifjúsági
Szenátor, tiszteleti tag, HUPSA, társult
tag
*2021. június 25-i adatok alapján

2016
1799
218
334
27

2017
1565
239
391
55

2018
1261
208
398
51

2019
1340
223
408
48

2020
882
157
382
74

2021*
983
151
395
58

139

130

124

118

124

122
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6. táblázat A megyei szervezetek taglétszámának változása 2012-től
Szervezet 2012 2013
Baranya
182
162
Bács-Kiskun
171
139
Békés
91
74
Borsod-Abaúj183
158
Zemplén
Budapest
560
476
Csongrád146
125
Csanád
Fejér
94
77
Győr-Moson112
105
Sopron
Hajdú-Bihar
232
107
Heves
65
48
Jász-Nagykun70
63
Szolnok
Komárom63
54
Esztergom
Nógrád
28
25
Pest
131
152
Somogy
87
76
Szabolcs174
155
SzatmárBereg
Tolna
71
74
Vas
96
89
Veszprém
74
61
Zala
67
62

2014 2015 2016 2017 2018 2019
140
117
97
62
53
69
148
122
137
96
92
95
66
60
56
52
37
39
153
131
87
93
61
63

2020 2021
56
58
66
72
22
21
36
55

453
120

405
106

355
90

291
88

260
88

262
94

169
53

175
70

71
106

55
94

58
99

61
95

35
68

29
76

23
55

33
80

111
45
55

118
37
48

130
10
45

131
28
46

88
29
27

94
32
24

68
25
20

62
27
25

45

41

42

37

26

31

14

20

18
152
78
142

14
145
73
133

14
151
56
142

17
125
53
100

8
103
41
98

9
100
39
113

4
84
20
61

3
83
28
58

73
86
62
61

60
79
53
60

54
78
44
54

38
73
31
48

24
50
29
44

31
68
24
48

10
56
8
32

16
50
14
28
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2. ábra
Megyei taglétszám változása 2012-től
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Kiadványaink, szaklapok előfizetése
Gyógyszerészet
2017 elején egyeztetések történtek a szerkesztőkkel a két folyóirattal (Gyógyszerészet és Acta
Pharmaceutica Hungarica) kapcsolatosan, ami elsősorban a szakmai tartalom bővítését
érintette. Az azóta eltelt időszakban több változtatás is történt.
A beszámolási időszakra jellemző, hogy a klasszikus gyógyszerészi témák mellett megjelentek
a szakma határterületeit vagy éppen a jövő lehetőségeit bemutató közlemények. Igen
örvendetes, hogy egyre több új szerző publikál, köztük több fiatal is (lásd BrAIN pályázat,
2019). Új rovat indult a gyógyszerészet nemzetközi híreivel, Kaleidoszkóp címen, továbbá
rendszeressé váltak a szakma kiválóságaival közölt interjúk. A lap borító- és oldalszerkezete
évtizedeken keresztül változatlan volt, ami egyfajta értékőrzést mutatott. 2021-től azonban egy
átfogó tipográfiai- és borítómegújításon esett át a folyóirat, ami szimbolikus lépésnek is
tekinthető. Ezzel azt kívánják kifejezni a szerkesztők, hogy bár a lap színvonalát és
hagyományait megőrzik, de mindig képesek lépést tartani a korral, a legfrissebb tudományos
eredményekkel és az aktuális szakmai és társadalmi szükségletekkel.

1. kép
A Gyógyszerészet megújult külsővel

2021. június 26.
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Előfizetések száma
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3. ábra
Gyógyszerészet előfizetések száma 2006-tól

Acta Pharmaceutica Hungarica (APH)
Fontos feladat volt a folyóirat szakmai tartalmának bővítése, ezért új szerkesztőbizottságot
hoztunk létre annak érdekében, hogy a kéziratok száma növekedjen, ami lehetőséget biztosít a
szelekcióra és az egyes számok tervezésére. Módosításra került a szerzőknek szóló instrukció,
különös tekintettel az angol nyelvű összefoglalóra. További célkitűzés volt a lap angol nyelven
történő megjelentetése, ami 2019 januárjától vált valóra. Ezzel elértük azt, hogy a magyar
gyógyszerésztársadalomnak is van egy angol nyelvű tudományos lapja, ami „Open-access, peer
reviewed” (nyílt hozzáférésű, lektorált) formában közli a cikkeket. 2019-től a lap főszerkesztője
Zelkó Romána professzor, helyettes szerkesztője pedig Tábi Tamás egyetemi docens lett.
Cél az évi négy szám megjelenése (korábban kéthavonta jelent meg), valamint a nyomtatott
forma mellett az online publikálás mielőbbi megvalósítása. Távolabbi cél a folyóirat Q4-es
besorolásának megváltoztatása (Q3 illetve Q2 elérése). Ehhez nélkülözhetetlen jó minőségű
közlemények és ezek citálása.
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Előfizetők száma

2. kép
Az új Acta Pharmaceutica Hungarica honlapja
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4. ábra
Acta Pharmaceutica Hungarica előfizetések száma 2006-2018 között
Ülések
Az elnökség 39 alkalommal ülésezett a ciklus során. A COVID-19 pandémia kitöréséig az
ülések Budapesten voltak, majd a járványügyi intézkedések miatt 12 alkalommal on-line
tartottuk az elnökségi üléseket. Két alkalommal kibővített elnökségi ülést tartottunk a megyei
szervezetek elnökeinek részvételével.
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Küldöttgyűlést öt alkalommal hívtunk össze. A SARS CoV-2 pandémia 2020-ban a
küldöttgyűlés előkészítse során rendkívüli helyzetbe hozta az elnökséget ezúttal on-line
küldöttgyűlést szerveztünk a Társaság életében először.
A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről (MK. 2020. évi 71.
szám) rendezte azokat a kérdéseket, amelyek a jogi személyiséggel rendelkező szervezetek
döntéshozatallal járó ügyeinek intézéséhez szükségesek az egészségügyi veszélyhelyzet ideje
alatt. Egyben kimondta, hogy a küldöttgyűlés nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag
személyes részvételét igényelje.
A rendelet több lehetőséget is nevesített arra vonatkozóan, hogy miként lehet a járványügyi
veszélyhelyzet alatt elektronikus úton a döntéshozó szervnek határozatot hoznia. Az MGYT-re
szabott lehetőségek kidolgozásában jogi segítséget kértünk. A felvázolt lehetőségek előnyeit és
hátrányait mérlegelve az elnökség - a transzparenciát is szem előtt tartva - az „ülés tartása
nélküli döntéshozatal” változat mellett döntött a 64. Küldöttgyűlés megszervezése érdekében.
A jogszabály alapján ebben a formában a küldötteknek 15 nap állt rendelkezésükre a
beszámolók áttanulmányozására és az e-mail-ben történő szavazásra előzetes konzultációt
követően, amely ugyancsak 2 hétig tartott.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően és az MGYT életét meghatározó fontos kérdésekben
kellett döntést hozni. 2020.07.08. 24:00 óráig 101 (egyszázegy) érvényes szavazat érkezett
vissza. A szavazásra jogosultak 87%-a vett részt az írásbeli szavazáson.
Tanácskozótestületi ülést a COVID-19 járvány miatt csak három alkalommal hívtunk össze.
7. táblázat Elnökségi ülések
Év
2016.
2017.

2018.

2019.

Időpont
december 15.
január 13.
március 14.
április 10.
június 16.
szeptember 7.
október 24.
november 17.
január 15.
február 16.
március 28.
április 10.
június 20.
augusztus 29.
október 16.
november 22.
január 23.
február 16.
március 13.
április 16.
június 26.

Helyszín
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
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2020.

2021.

augusztus 29.
november 22.
december 10.
január 29.
február 19.
március 16.
április 8.
április 28.
június 23.
július 13.
szeptember 4.
október 12.
december 14.
január 11.
február 15.
április 12.
május 6.
június 12.

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
on-line
on-line
on-line
on-line
on-line
on-line
on-line
on-line
on-line
on-line
on-line
on-line
Budapest

8. táblázat Tanácskozó testületi ülések
Időpont
2017. november 17.
2018. december 7.
2019. február 22.

Helyszín
Budapest
Budapest
Budapest

9. táblázat Küldöttgyűlések
Időpont
2017. május 6.
2018. május 5.
2019. május 4.
2020. július 9.
2021. június 26.

Helyszín
Budapest
Budapest
Budapest
on-line
Budapest

2021. június 26.

2021. június 26.
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Magyarországon megrendezett nemzetközi rendezvények
7thBBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences, 2017. október 5-7.,
Balatonfüred

3. kép
A 7 BBBB reklámcsíkja
th

Résztvevők száma: 442 fő
Az EUFEPS támogatásával, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság szervezésében 2017.
október 5-7. között Balatonfüreden a Hotel Füred szállodában zajlott le a 7th BBBB. A
konferencia elnöki tisztét Társaságunk elnöke, prof. Szökő Éva, főtitkári pozícióját Tábi Tamás
gazdasági titkár töltötte be.
A konferencia magyar kezdeményezésre indult 2005-ben, az Európai Gyógyszerésztudományi
Társaságok Szövetségének (EUFEPS) égisze alatt. Kétévente kerül megrendezésre. Célja, hogy
fórumot adjon a gyógyszeripari és egyetemi/akadémiai kutatóhelyek szakembereinek a
gyógyszertudományok új eredményeinek megvitatására, elősegítve ezek mihamarabbi
alkalmazását a hatékony és biztonságos gyógyszerek fejlesztése terén. Másik cél, a regionális
együttműködések erősítése, elsősorban az alapító társaságok (finn, észt, török, szlovén)
szakembereivel, de emellett valamennyi, érdeklődő résztvevővel.
Magyarországon az első, de a BBBB történetében is a legelső rendezvényt Siófokon tartották
2005-ben. Az alapítók között ott volt Hermecz István és Nyiredy Szabolcs professzor is.
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság szervezésében 2017-ben Balatonfüreden
üdvözölhettük ismételten, immáron a 7. BBBB résztvevőit az angol nyelven megtartott
konferencián. Ennek a nagysikerű konferenciának 442 regisztrált résztvevője volt, közöttük
több mint 100 külföldi kolléga, 25 ország képviseletében. A hazai kutatóhelyek igen széles
bázisa képviseltette magát, mind az akadémiai, mind az ipari szférából. 11 felkért plenáris
előadás, 57 verbális prezentáció és 186 poszter került bemutatásra.
Számos kitüntetést adtak át hazai és külföldi kiemelkedő tevékenységet folytató szakembernek.
A 7th BBBB keretében kitüntett hazai szakemberek:
•

Kazay Endre Emlékérem: Prof. Dr. Soós Gyöngyvér
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Küttel Dezső Emlékérem: Dr. Károlyházy László
Hintz György Emlékérem: Dr. Antal István
Spergely Béla Emlékérem: Dr. Kanyári Edit
Zalai Károly Emlékérem: Jánoska Ádám

A 7th BBBB konferenciához 8 előadásból álló kórházi gyógyszerészeti – onkológiai témájú –
szatellit szimpózium is csatlakozott, amelyben 5 előadás hangzott el. A szekciót követő 2.
plenáris ülésszak a „New advances in cancer therapy” címen került a programba. Ezt követte
egy interaktív workshop program (zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszközök). A terápiás
problémákat érintő napi programot az ez irányú poszterek – 14 darab - vitája zárta. A jó
hangulatú nemzetközi konferencián közel 40 magyar kórházi gyógyszerész volt jelen.
A Konferenciát megelőzően Balatonfüreden tartotta tanácskozását a EUFEPS Végrehajtó
Bizottsága és Tanácsa is. A tagok és képviselők többsége jelenlétével megtisztelte a
Konferenciát is és elismeréssel nyilatkoztak tudományos programjáról, színvonalas
megrendezéséről.
12thCESPT – 2018, Szeged

4. kép
A XII. CESPT logója

12thCESPT, Szeged, Hunguest Hotel Forrás, 2018. szeptember 20–22.
Résztvevők száma: 279 fő (23 országból)
A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézete a
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és annak Gyógyszertechnológiai Szakosztálya,
2018. szeptember 20–22. között, Szegeden rendezte meg a 12th Central European
Symposium on Pharmaceutical Technology and Regulatory Affairs nemzetközi
konferenciát.
A konferencia elnöki tisztét Dr. Csóka Ildikó a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti
Intézet intézetvezetője, az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztályának vezetőségi tagja,
titkári pozícióját Dr. Sovány Tamás, az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztályának
alelnöke, a Tudományos Bizottság elnöki tisztét pedig ifj. Dr. Regdon Géza, az MGYT
Gyógyszertechnológiai Szakosztályának elnöke töltötte be.
A konferenciasorozat – amelynek második alkalommal adott helyszínt Magyarország – 1995ben indult az EUFEPS támogatásával, kétévente rendezik meg.
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A célja, hogy teret kínáljon a tudományos eszmecserére a gyógyszeriparban, valamint az
egyetemi és akadémiai kutatóintézetekben dolgozó, gyógyszertechnológiával /
gyógyszergyártással-, valamint a terület regulációjával foglalkozó hatósági szakemberek
számára egész Európából, de elősorban a Közép és Kelet-Európai régióból.
A konferencia fókuszpontjában ez alkalommal a személyre szabott terápia kapott helyet, de a
tudományos programban a gyógyszertechnológia minden aktuális kérdése terítékre került
ideértve a nanomedicina, biotechnológia és a regulációs kérdések aktuális eredményeit is.
A rendezvénynek a korábbi évekhez képest kimagasló számú 279 regisztrált résztvevője volt,
akiknek mintegy fele külföldről, elsősorban a környező országokból érkezett, de voltak
résztvevők Ciprusról, Törökországból sőt még az Egyesült Államokból is. Összességében 23
nemzet tagjai képviseltették magukat a feszített tempójú, de gazdag tudományos programmal
rendelkező konferencián, melynek során 2 plenáris, 8 vitaindító, 25 verbális, valamint 152
poszter előadást hallhattak a résztvevők.
A tudományos előadások után az első este egy jó hangulatú vacsorával folytatódott, majd a
Fogadalmi Templomban orgona- és gospelkoncert zárták a nyitónap programját.
EURODURG2020 - KGYSZ közös szervezés Szeged, 2020. március 4-7.
SZTE Tanulmányi és Információs Központ
Résztvevők száma: 230 fő
Egyéb nemzetközi rendezvények
11th World Meeting of Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical
Technology, 2018. március 19-22., Granada
Egy régebbi szerződés alapján az MGYT társszervezője volt a rendezvénynek.
MGYT hazai tudományos és szakmai rendezvényei
2017
LII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Sopron, 2017. május 19-21.
Részvételi létszám: 105 fő.
A Bíráló Bizottság elnöke Jelinekné Nikolics Mária volt.
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete volt a
verseny házigazdája, így 2017. május 19-21. között Sopron adott otthont a fiatal
gyógyszerészek számára meghirdetett Emlékversenynek, amelynek helyszínét a Hotel Lövér
szolgáltatta. A szervezők az előadói verseny színvonalas lebonyolítása mellett megemlékeztek
három példamutató soproni-kötődésű gyógyszerészről is.
LII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Szervező Bizottságának elnöke Mühl Nándorné az
MGYT Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének elnöke, az Emlékverseny tiszteletbeli
elnöke Prof. Erős István. Mottóként választották: „Tisztelgés elődeink és tanítómestereink
emlékének” A rendezvény hallgatósága több előadáson és programon keresztül részletesen
megismerkedhetett dr. Horváth Dénes, dr. Küttel Dezső és dr. Nikolics Károly életével és
munkásságával.
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A tudományos programot Prof. Hódi Klára „A krisztallográfiai vizsgálatok jelentősége a szilárd
gyógyszerformák fejlesztésében” című plenáris előadásával nyitotta meg. Zárásként, az
eredményhirdetés előtt Mühl Nándorné plenáris előadása hangzott el „Mire kötelez bennünket
Horváth Dénes öröksége?” címmel.
Az Emlékversenyen 19 versenyző előadása hangzott el. Nyolc megye versenyzői, valamint a
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet öt versenyzője, továbbá 1 határon túl élő magyar
gyógyszerészversenyző (Székelyudvarhely, Erdély) vett részt.
Helyezések:
Kórházi-klinikai gyógyszerészet kategóriában:
I. helyezett és Rozsnyay Emlékplakettes: Andrikóné dr. Tógyer Melinda
II. helyezett: Kálmánné dr. Bedekovics Klaudia
III. helyezett: Dr. Borza Erzsébet
Közforgalmi gyógyszerészet kategóriában:
I. helyezett: Dr. Dér Péter (Pest megye)
II. helyezett: Dr. Szegő Csilla (BAZ megye)
III. helyezett: Dr. Somogyi Orsolya (Fejér megye)
A versenyzők közül sokan részesültek még különdíjakban. A komoly, fárasztó versenyzés után
mindig volt társadalmi program. Első este a Patika Múzeumot látogattuk meg kisvasutas
városnézéssel. A Fő téren a Bánfalvi Kórus népviseletbe öltözve fogadott bennünket, majd sor
került a Nikolics Károly Emléktábla megkoszorúzására. Másnap a Harrer Csokoládé
Manufaktúrát néztük meg, este fogadás, vacsora, tánc, az MGYT Ifjúsági Bizottsága játékos
estet szervezett a fiataloknak.
Május 21-én a rendezvény ünnepélyes díjátadásokkal, köszöntésekkel fejeződött be.
Búcsúzóul meghallgattuk Borbély Mihály fafúvós és Horváth Kornél ütős Kossuth díjas
zenészek nagyszerű koncertjét.
Kórházi Gyógyszerészek XXI. Kongresszusa, 2017. április 21-23.
MGYT-KGYSZ szervezésében.
A háromnapos rendezvényen 28 verbális előadás hangzott el, valamint 22 poszter előadás került
bemutatásra. A regisztrált részvevők száma 385 fő volt. A kongresszus sikeres lebonyolítását
28 cég támogatta és a tudományos programot 14 kiállító cég szakkiállítása egészítette ki, még
hasznosabbá és színesebbé téve a rendezvényt.
XLII. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium Galyatető, 2017. június 6-8.
Részvételi létszám: 125 fő volt.
Az MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztálya által szervezett rendezvénynek a Hunguest
Grandhotel Galya biztosított kiváló helyszínt.
Az eredeti időpont 2017. április 20-22-re tervezett, de a rendkívüli időjárás (hóakadály) miatt
2017. június 6-8-án lehetett megtartani.
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Vitányiné Dr. Morvai Magdolna elnök és Dr. Völgyi Gergely titkár szervezésében értékes, igen
magas színvonalú tudományos programot állítottak össze. A színvonalas társasági programok
pedig a jelentős számú résztvevő esti kikapcsolódását biztosították.
A Kollokvium fő témái: a Gyógyszerminőség hatósági szemszögből; a Mintaelőkészítés; és a
Minőségbiztosítás – Gyógyszerkönyvek, standardok minősítése, adatintegritás területéről
hangzottak el értékes előadások.
Díjazottak:
A Schulek Elemér Emlékérem kitüntetést Prof. Dr Dombi György számára adták át.
Anoli-díjat dr. Balázs Boglárka, és Jánoska Ádám részére adtak át.
Gyógyszerészek világnapja, Budapest, 2017. szeptember 25. (World Pharmacists Day)
Résztvevők száma: 48 fő
Mottó: „Kutatástól a betegellátásig: Gyógyszerészek az Ön szolgálatában”
A központi program előadásai az EGIS Gyógyszergyár Tudományos és Technológiai
Központjában zajlottak.
Program:
Originális gyógyszerkutatás napjainkban – a cariprazin tükrében
Dr. Laszlovszky István, Richter Gedeon Nyrt.
Gyógyszerforma és technológiai fejlesztési lehetőségek hagyományos megjelenésű
készítmények esetén
Dr. Bajdik János, Meditop Gyógyszeripari Kft.
Kórházi, klinikai gyógyszerészek a hazai betegellátásban: jelenlegi és jövőbeni szerepek
Dr. Bodó Gabriella, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház
Tények és tévhitek
Dr. Csupor Dezső, Dr. Oláh Gábor, Dr. Pál Szilárd, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem
A gyógyszerszedés a hétköznapokban, avagy
Ne csak a kockázatokról és mellékhatásokról beszéljünk!
Dr. Bácskay Ildikó, Dr. Gyermán Anna, Debreceni Egyetem
Gyógyszerészek Világnapjához kapcsolódó program
• 2017. szept. 28-án az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya előadóülést tartott a
zuglói Róna Patikában
• Téma: a zuglói patikák története
Farmakobotanikai terepgyakorlat (őszi)
Déli-Börzsöny területén (Zebegény és környéke)
• 2017. szeptember 30-án
• 63 fő részvételével
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Nagykőrös, Pálfája Oktatóközpont
• Bács-Kiskun Megyei Szervezet
• 2017. október 14-én
2018
XLIII. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium, Bükfürdő, 2018. április 19-21.
Résztvevők száma: 140 fő volt.
Az Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya 2018. április
19-21. között rendezte meg Bükfürdőn, a Greenfield Hotelben a XLIII. Gyógyszeranalitikai
Továbbképző Kollokviumot.
Az MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztály elnöke Dr. Völgyi Gergely, titkára Dr. Tóth Gergő
A háromnapos tudományos programot az Kockázatelemzés témaköre nyitotta.
A következő napon az Elválasztástechnika témakört járták körül a felkért előadók.
A konferencia záró napján a FoNo VIII. aktuális kérdéseiről hallhattak a résztvevők
előadásokat.
Ez évben is lehetőség volt poszterek bemutatására.
Társasági programként kőszegi kirándulásra invitálták a résztvevőket.
Díjazottak:
A Schulek Elemér Emlékérmet Vitányiné dr. Morvai Magdolna számára adták át.
Anoli díj kitütetésben dr. Bozó Tamás és dr. Módra Szilvia részesült.

Kórházi Gyógyszerészek 2018. évi Szimpóziuma, Eger, 2018. május 10-12.
MGYT-KGYSZ szervezésében.
394 regisztrált résztvevő. 14 továbbképző előadás mellett 23 poszter előadásra kerül sor. Külön
öröm, hogy a poszterprezentációkat jellemzően 35 év alatti fiatal kollégák tartották. 2 interaktív
kerekasztalbeszélgetés témái a „Klinikai, betegágy melletti gyógyszerészet lehetőségei a hazai
fekvőbeteg-ellátásban” és „Kvalitatív módszertanra épülő kutatás a kórházi-klinikai
gyógyszerészi tevékenység helyzetértékeléséről és jövőképéről” voltak. Az első esti fogadáson
az erre az alkalomra alakult énekkar – a FormulÁria – tagjai, és szövegírói kizárólag kórházi,
klinikai gyógyszerészek voltak. Az előadott dalok között volt olyan is, mely direkt erre az
alkalomra készült, így ez tulajdonképpen „ősbemutatónak” számított.
LIII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny, Eger, 2018. május 11-13.
Részvételi létszám: 49 fő + 49 fő a KGYSZ + Rozsnyay közös rendezvényen
A Bíráló Bizottság elnöke: Prof. Szökő Éva, az MGYT elnöke volt.
Az Emlékverseny 2018. május 11-13. között Egerben, az Eger&Park Hotel-ben zajlott,
rendezője a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete
(MGYT-KGYSZ) volt. Az esemény a Kórházi Gyógyszerészek 2018. évi Szimpóziumához
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kapcsolódott és vendégként jelen volt Csenyánszky Judit festőművész, Rozsnyay Mátyás
dédunokája is.
A versenyre ebben az évben 20 fiatal jelentkezett, 19 versenyelőadás és egy versenyen kívüli,
érdekes kísérletes munkáról szóló beszámoló hangzott el. 10 versenyző a közforgalmú
gyógyszerellátási területéről – közöttük egy marosvásárhelyi volt -, 9 versenyző kórházi
gyógyszertárból érkezett.
Az ünnepélyes megnyitót követően „Semmelweis Ignác öröksége” címmel tartott plenáris
előadást –Prof. Soós Gyöngyvér tiszteletbeli elnök, továbbá vasárnap az eredményhirdetést
megelőzően Feller Antal, a HUMVO elnöke „A gyógyszerhamisítás elleni EU irányelv hazai
érvényesítésének kívánalmai…” és végrehajtásának állapotáról számolt be, Botz professzor
pedig hivatásunk harmadik évezredben jelentkező kihívásait ismertette.
Az Ifjúsági Fórum „hidaljuk át a szakadékot” (bidging the gap) címmel a közforgalmú és a
kórházi gyógyszerészet lehetséges kapcsolódási pontjait vette sorra.
Helyezések:
Közforgalmi gyógyszerészet kategóriában:
I.
II.
III.

helyezett Pomázi Anita Bács-Kiskun megyei versenyző lett, egyben a Rozsnyay
Emlékplakett tulajdonosa
helyezett: Czomba Gábor (Vas megye)
helyezett: Nádasdi Zsófia (Békés megye)

Kórházi-klinikai gyógyszerészet kategóriában:
1. helyezett: Langer András (PTE-KK)
2. helyezettek holtversenyben: Szabó Alexandra (Szt. Margit Kórház, Budapest) és Uzoni
Barnabás (BIK, Budapest)
3. helyezett: Horváth István (Semmelweis Egyetem, Budapest)

XV. Gyógynövény Konferencia Visegrád, Hotel Visegrád, 2018. június 8-9.
Résztvevő: 99 fő
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya Csupor Dezső
szakosztályelnök és Rédei Dóra szakosztálytitkár vezetésével szervezett konferenciát 2018.
június 8-9-én Visegrádon.
A kétnapos rendezvénynek 99 résztvevője volt, többnyire gyógynövénykutatással foglalkozó
szakemberek és a szektorban érintett cégek munkatársai, valamint igen kis létszámban,
patikában dolgozó gyógyszerészek.
A Megnyitó ünnepségen Prof. Molnár Péternek, a Pécsi Tudományegyetem Farmakognóziai
Intézet egyetemi tanárának Augustin Béla Emlékérmet adtak át több évtizedes, magas
színvonalú és lelkiismeretes oktatói tevékenysége, valamint széles körben elismert szakmai és
kutató munkája elismeréseként.
A tudományos program keretében lehetőséget biztosítottak a hazai gyógynövénykutatás
legújabb eredményeinek bemutatására és megvitatására.
A konferencia tudományos programja keretében öt szekcióban összesen 22 előadás hangzott el.
A színvonalas előadásokat rendszerint élénk vita követte.
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A XV. Magyar Gyógynövény Konferencia sikere elsősorban az érdekes szakmai programnak
és a hallgatóság aktivitásának volt köszönhető.
A konferencia szakmai programja mellett az első napot záró program is segítette, hogy a
résztvevők jobban megismerhessék egymást. Az előadásokat követően a résztvevők
idegenvezetéssel megtekintették a visegrádi királyi palotát. Ezután a közelben lévő Renaissance
Vendéglő pompás termeiben egy ötfogásos igazi királyi lakomát és hozzá illő borokat
kóstolhattak a résztvevők. A középkori hangulatról lantzene és korhű jelmezbe öltözött
pincérek gondoskodtak. A vidám hangulatot tovább fokozta, hogy a vendégek is reneszánsz
ruhákba öltözve fényképezkedtek, így sokak számára emlékezetes volt az este.
Abba az évben az „Év gyógynövénye” a levendula volt, így a Konferencia programfüzetének
borítóján a Magyar Posta Zrt. által kibocsátott, Az év gyógynövénye 2018: Valódi levendula c.
bélyegblokk elsőnapi borítékának képe volt látható.
Farmakobotanikai kirándulás 2018. tavasz - Tihany, 2018. június 16.
77 fő részvételével autóbuszos szervezéssel történt a kirándulás.
Gyógyszerészek világnapja, Budapest, 2018. szeptember 25. (World Pharmacists Day)
Résztvevők száma: 62 fő
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi
Állandó Bizottság immáron negyedik alkalommal tartott rendezvényt a „Gyógyszerészek
Világnapja” alkalmából, melynek központi témája a gyógyszerészek szerepe az
egészségmegőrzésben, a helyes gyógyszeralkalmazás támogatásában.
A központi rendezvény előadásainak a Sanofi-Aventis Zrt. előadóterme biztosított helyszínt. A
konferencia a rendezvénynek helyt adó Sanofi-Aventis Zrt. vezérigazgatójának, Szörényi
Beátának a köszöntő szavaival vette kezdetét. Beszédének középpontjában az
egészségmegőrzés fontossága állt.
Prof. dr. Szökő Éva (elnök, MGYT és MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó
Bizottság) köszöntőjében a FIP kezdeményezésére létrehozott Gyógyszerészek Világnapjáról
emlékezett meg. E napon világszerte tartanak rendezvényeket, hogy ráirányítsák az emberek
figyelmét arra, hogy a gyógyszerészek elkötelezettek a lakosság egészségének biztosításában,
majd a gyógyszerészi munka sokoldalúságáról ejtett néhány szót.
„Az idén az öngondoskodást szeretnénk a középpontba állítani” – hangzott el. Hogyan lehet
segíteni az egészségtudatos magatartás kialakításában? Az öngyógyszerezés területén mi a
beteg felelőssége? Mi a szerepe az oktatásnak? Milyen feladatai vannak az egészségügyi
szakembernek? – ezekre és ehhez hasonló kérdésekre próbálnak választ találni ezen a
rendezvényen is.
Az elhangzott előadások a következők voltak:
Az öngondoskodás fontossága az egészség megőrzésében – az egészségügyi
kormányzat szerepe
Dr. Nagy Szilárd helyettes államtitkár, EMMI
Az öngondoskodás fontossága az egészség megőrzésében – finanszírozói szempontok
Dr. Bidló Judit, NEAK
Az öngondoskodás fontossága az egészség megőrzésében – a gyógyszerészek szerepe
Prof. Soós Gyöngyvér, Gyógyszerészi Gondozásért Nonprofit Kft.
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Az ezt követő kerekasztal beszélgetés résztvevői:
Dr. Hankó Zoltán elnök, Magyar Gyógyszerészi Kamara
Prof. Balogh Sándor elnök, Magyar Általános Orvostudományi Társaságok Egyesülete
Pogány Gábor elnök, Nemzeti Betegfórum
Kertész Éva ügyvezető, 21 Nő az Egészségügyért Alapítvány
Prof. Szökő Éva elnök, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
A betegedukációs előadások bemutatása során – dr. Bácskay Ildikó volt az üléselnök. „Az
egészségtudatos magatartásról középiskolásoknak” címmel dr. Gyermán Anna adta elő dr.
Bácskay Ildikóval közösen készített munkáját.
Dr. Csupor Dezső és dr. Oláh Gábor pedig az antibiotikumok használatáról szóló
mintaelőadásukat osztotta meg a hallgatósággal.
Nikolics Károly Emlékülés és XII. Gyógyszerésztörténeti Konferencia,
Sopron, 2018. szeptember 28-29.
Résztvevők száma: 69 fő
Dr. Nikolics Károly születésének 100. évfordulója és a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály
megalapításának, valamint a Soproni Patikamúzeum megnyitásának 50. évfordulója tiszteletére
Sopronban, szeptember 28-29-én a Megyeháza dísztermében tartották a rendezvényt.
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete Mühlné
dr. Horváth Margit elnök vezetésével szeptember 28-án pénteken szervezte a Nikolics Károly
Emlékülést.
Az ünnepélyes megnyitót követően a „Dr. Nikolics Károly: A gyógyszerészet mestere”
gondolati körben tartottak plenáris előadásokat nagynevű utódai, tanítványai közül Jelinekné
dr. Nikolics Mária, prof. emer. dr. Vincze Zoltán, prof. dr. Lipták József, dr. Dévay Attila és
dr. Vetsey-Körmendi Ágnes.
Az előadásokat követően a Nikolics Károly emléktábla megkoszorúzása, majd a Soproni
Patikamúzeum megtekintése következett.
Szombaton a XII. Gyógyszerésztörténeti Konferencia keretében Ambrus Tünde
szakosztályelnök megnyitóját követően plenáris előadások következtek prof. dr. Kapronczay
Károly, dr. Ambrus Tünde, dr. Tanayné dr. Szalay Márta, dr. Tóth Imre prezentálásában.
Az előadásokat követően „Adalékok a Soproni Patikamúzeum történetéhez” címmel dr. Kárpáti
György filmjét tekinthették meg a résztvevők.
A bejelentett előadások elhangzását követően a rendezvény befejezéseként, a Bánfalvi Kórus
műsorát hallgathatták meg a résztvevők.
Bacsa György Emlékülés – Szakmai Nap, Budapest, 2018. október 24.
Az MGYT Gyógyszeripari Szervezete és az Európai Minőségügyi Szervezet Nemzeti
Bizottságának (EOQ MNB) Gyógyszeripari Szakbizottsága szervezésében került sor az az évi
Bacsa György Emlékülésre.
Helyszín: Budapest, Courtyard by Marriott City Center
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MGYT Gyógyszeripari Szervezete és az EOQ MNB Gyógyszeripari Szakbizottsága közös
tudományos ülésének témaköre: Orvostechnikai eszközök gyógyszeripari és hatósági
megközelítésben volt.
XIII. Clauder Ottó Emlékverseny, Budapest, Hotel Benczúr 2018. november 22-23.
Résztvevők száma: 73 fő
A névadó munkássága előtt tisztelgő Clauder Ottó Emlékverseny ezúttal is az MGYT
Gyógyszeripari Szervezetének és Gyógyszertechnológiai Szakosztályának közös
szervezésében és az MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztályának támogatásával valósult meg.
Ebben az évben rekordszámú, 42 darab előadás hangzott el a két nap alatt. Az emlékverseny
csütörtöki napja ünnepélyes megnyitóval indult, ahol prof. Szökő Éva az MGYT elnöke,
valamint Kovács Kristóf az MGYT Gyógyszeripari Szervezetének és ifj. Regdon Géza az
MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztályának elnökei köszöntötték a hallgatóságot és a
versenyzőket.
A megnyitó utáni első szekció előadásai gyógyszertechnológiai témák köré csoportosultak,
majd kémiai-analitikai, farmakológiai, ipari gyógyszertechnológiai előadások követték
egymást rövid szünetek beiktatásával minkét napon. Két kolléga angol nyelven tartotta meg
előadását.
A kuratórium a módosított alapszabály alapján ebben az évben 4 kategóriában hirdetett
győztest:
•
•
•
•

Farmakológia témakörben Kulmány Ágnes Erika (SZTE, Gyógyszerhatástani és
Biofarmáciai Intézet),
A kémia-analitika szekció győztese Ács András (MTA, TTK, MS Proteomika
Kutatócsoport),
Gyógyszertechnológia témakörben Füredi Petra, (Semmelweis Egyetem,
Gyógyszerészeti Intézet),
Ipari gyógyszertechnológia témakörben Balázs Boglárka (Richter Gedeon Nyrt,
Biotechnológiai Fejlesztési Osztály).

A kategória győztesek közül az összesített eredmények alapján Balázs Boglárka kapta a
legjobbnak járó Clauder Ottó Emlékplakettet, illetve egy meghívást a következő évi
Gyógyszertechnológiai és Ipari Gyógyszerészeti Konferenciára.
2019
II. Fiatal Technológusok Fóruma, Budapest, 2019. április 10.
Az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztályának Vezetősége második alkalommal
szervezte meg a „Fiatal Technológusok Fóruma” előadói napot.
Az előadások helyszíne: Béres Gyógyszergyár Zrt. volt.
XLIV. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium, Győr, 2019. április 25-27.
Résztvevők száma: 122 fő
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A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya 2019. április
25-27. között Győrben, az ETO Park Hotelben rendezte meg a XLIV. Gyógyszeranalitikai
továbbképző kollokviumot.
A szervező Völgyi Gergely szakosztályelnök és Tóth Gergő szakosztálytitkár vezetésével
szervezett kollokvium témái aktuálisak, és mind a gyógyszergyártók, mind a hatósági, mind a
kutató szakemberek részére vonzónak bizonyultak.
A tudományos programon a következő témák szerepeltek:
1. nap: Polimorfia, szilárd fázisú analitika
2. nap: Elválasztástechnika
3. nap: Minőségbiztosítás – szerializáció
2019-ben is lehetőséget biztosítottak poszterek bemutatására, valamint hallgatók, Ph.D.
hallgatók kedvezményes részvételére.
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya 2019-ben is
pályázatot hirdettek Anoli díj-ra fiatal gyógyszerészek, vegyészek és vegyészmérnökök, illetve
gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök hallgatók részére, akik a gyógyszerkémia,
gyógyszertechnológia, farmakológia, farmakognózia területén gyógyszerek és/vagy
gyógyszerhatóanyagok (metabolitok) analitikai (kémiai, biológiai, mikrobiológiai)
vizsgálatában fejtenek ki jelentős szakmai munkásságot.
Díjazottak: Anoli-díjat kutatói kategóriában Ács András, hallgatói kategóriában pedig
Tempfli Dóra kapta.
LIV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Karcag-Berekfürdő, 2019. május 10-12.
Részvételi létszám: 77 fő
A Bíráló Bizottság elnöke: Prof. Soós Gyöngyvér
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és az MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szervezete, 2019. május 10-12. között Berekfürdőn rendezte meg a LIV. Rozsnyay Mátyás
Emlékversenyt Dr. Szalayné dr. Szabó Anna elnök és dr. Szalay Annamária titkár
szervezésével.
A Hungaropharma ez évben is pályázati lehetőséget biztosított a fiatal gyógyszerészek
tudományos munkájának támogatására, az Emlékversenyre felkészülés elősegítésére.
A LIV. Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen 19 fiatal gyógyszerész előadása közül választotta ki
a szakmai zsűri a legjobb három-három közforgalmú gyógyszerellátási és kórházi
gyógyszerészeti területről érkezett témát.
Helyezések:
Kórházi gyógyszerészeti területen:
I.
II.
III.

helyezett: Juhászné Fejes Viktória (Szent Imre Kórház, Budapest). Ő kapta meg
a legnagyobb elismerést jelentő Rozsnyay plakettet is.
helyezett: Lakatos Linda (Kátai Gábor Kórház, Karcag)
helyezett: Tóth Anita (Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest)

Közforgalmi gyógyszerészet kategóriában:
I.
II.

helyezett: Kőhegyi Judit (Csongrád megye)
helyezett: Árvai István, Budpest
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helyezett: Rokszin Ildikó, Békés megye

III.

A színvonalas szakmai program mellett a résztvevők megismerkedhettek Karcag
nevezetességeivel és a Nagykunság történetével is. Este fogadás, vacsora, tánc, az MGYT
Ifjúsági Bizottsága játékos estet szervezett a fiataloknak.

Kórházi Gyógyszerészek XXII. Kongresszusa, Balatonfüred, Füred Hotel, 2019. május
24-26.
MGYT-KGYSZ szervezésében.
457 regisztrált résztvevővel zajlott a szakmai program. A pre-kongresszusi szimpóziummal
témája a „Gyógyszerészeti, medikai informatikai lehetőségek a betegbiztonság növelésére”
volt. A kongresszust többek között Dr. Petr Horák a Kórházi Gyógyszerészek Európai
Szervezetének (EAHP) elnöke nyitotta meg. Ezt követően a hétvége további programjában, a
betegre szabott gyógyszerosztás, Interface managment, betegbiztonság témakörű és egészséggazdaságtani előadások szerepeltek, valamint poszterszekciók zárták a napokat.
Gyógyszerészek világnapja, Budapest, 2019. szeptember 25. (World Pharmacists Day)
Résztvevők száma: 57 fő
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 2019. szeptember 25-én ismét csatlakozott a FIP
által meghirdetett Gyógyszerészek Világnapja programsorozathoz. Ebben az évben a
„Biztonságos és hatásos gyógyszert mindenkinek!” volt a téma.
Ebben az évben az Egis Tudományos és Technológiai Központ előadóterme adott otthont a
központi rendezvénynek. A rendezvény címe „Felelős gyógyszeralkalmazás – gyógyszerészi
támogatás”.
Program:
Felelős gyógyszeralkalmazás – ahogy az OGYÉI látja
Dr. Tarnai Julianna általános főigazgató-helyettes, OGYÉI
Felelős gyógyszeralkalmazás – ahogy a MAGYOSZ látja
Dr. Greskovits Dávid elnök, Magyarországi Gyógyszergyártók Országos
Szövetsége
Mit tehet a gyógyszerész a felelős gyógyszeralkalmazásért?
Dr. Hankó Zoltán elnök, Magyar Gyógyszerészi Kamara
Mit kell tudni a nem-szteroid gyulladásgátlók biztonságos használatáról
Dr. Tábi Tamás egyetemi docens, Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani
Intézet
Eredményes lehet-e a gyógyszeres prevenció a cardiovascularis betegségek esetében?
Mit tehet a gyógyszerész?

2021. június 26.

Az MGYT 65. Küldöttgyűlése

29

Dr. Viola Réka klinikai gyógyszerész, az MGYT Farmakoterápiás és
Gyógyszerészi Gondozási Szakosztály elnöke
Ebben az évben is két minta előadást készítettünk el:



Gyógyszerszedés a hétköznapokban III.
Fájdalomcsillapítás

Az előadásokat előzetes regisztráció után a www.mgyt.hu honlapról le lehetett tölteni és a
gyógyszerész által szervezett hallgatóságnak bemutatni.
Gyógyszertechnológiai és Ipari Gyógyszerészeti Konferencia 2019. szeptember 26-28.
Siófok, Hotel Azúr
Résztvevők száma: 265 fő
A konferencia elnökei: Kovács Kristóf Gyógyszeripari Szervezet elnöke és ifj. Regdon Géza
Gyógyszertechnológiai Szakosztály elnöke
A Gyógyszertechnológiai és Ipari Gyógyszerészeti Konferencia régóta az MGYT
Gyógyszeripari Szervezete és az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztálya közös
szervezésében kerül megrendezésre, amelyre a korábbi évek számos nemzetközi, de hazánkban
szervezett konferenciája miatt legutóbb 2015-ben került sor.
A konferencia megnyitóján Dr. Hajdú Mária ny. egyetemi adjunktus Küttel Dezső
Emlékérem kitüntetésben részesült az MGYT Elnökségétől.
A 2019-ben sikeresen megrendezett konferencia, a korábbi rendezvények hagyományához
híven lehetőséget biztosított arra, hogy gyógyszerészek és rokon tudományterületről érkező
szakemberek a gyógyszerészeti tudományok, a gyógyszerkutatás és fejlesztés témákban
bemutassák és megvitassák a legújabb eredményeiket.
A rendezvényen több mint 200 kolléga vett részt a Hotel Azúrban. A korábbi évekhez
hasonlóan ezen a rendezvényen is pályázat alapján támogatták a fiatal kollégák részvételét. Az
értékes plenáris előadások mellett 15 perces előadással is lehetett jelentkezni a résztvevőknek.
A rendezvényen ennek megfelelően 34 orális és 29 poszter prezentáció került bemutatásra, de
a szakmai programon túl a konferencia mindkét estéjén szociális program keretén belül nyílt
lehetőség a szakmai és baráti kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére.
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Congressus Pharmaceuticus Hungaricus, 2020.szeptember 10-12.
On-line!

5. kép
A XVI. CPH logója
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 2020. április 23-25. között tervezte megrendezni
a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI. nemzeti kongresszusát Debrecenben, a Kölcsey
Központban. Társaságunk legnagyobb kongresszusi eseménye ez, amelynek szakmai
programja felöleli a gyógyszerészeti tudományok és a gyógyszerészeti gyakorlat újdonságainak
legszélesebb körét.
A helyszín új elemként jelent meg, hiszen az eddigi, hagyományosnak tekinthető Budapesti
Kongresszusi Központot felváltotta a kongresszus szervezés szempontjából ideálisabb
körülményeket biztosító debreceni Kölcsey Központ. A CPH 2020 rendezvényszervezési
feladatainak ellátására ez alkalommal is külső rendezvényszervező céggel kötöttünk szerződést,
a korábbi kedvező tapasztalataink alapján a Club Service Kft. rendezvényszervező cég szakértő
csapatát választotta elnökségünk.
2020. márciusban a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet miatt az elnökség halasztott
időpontra, szeptember 10-12-re helyezte át a kongresszus megtartását.
Szeptember elején hirdette ki az elnökség, hogy a jelen járványügyi helyzetre, a fertőzöttek
számának növekedésére való tekintettel a szeptember 10-12. között Debrecenben, a Kölcsey
Központban tervezett Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI. online kerül
megrendezésre, változatlan időpontban.
Az egészségügyben, gyógyszerellátásban, gyógyszerészképzésben dolgozók biztonsága és a
működés fenntarthatósága iránt érzett felelősségünk miatt, alapos mérlegelés után hozta meg
az elnökség ezt a döntést.
A Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI. nyitóünnepségének fénypontja a Társaság
legmagasabb presztízsű kitüntetéseinek átadása volt, melyeket prof. Szökő Éva elnök és prof.
Révész Piroska tudományos alelnök nyújtottak át a díjazottaknak.
Kitüntetettek:
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Nyiredy Szabolcs emlékérem: Prof. Vincze Zoltán
Kazay Endre Emlékérem: Hankó Zoltán
Nikolics Károly Emlékérem: Prof. Hohmann Judit
Szebellédy László Emlékérem: Prof. Vecsernyés Miklós
Küttel Dezső Emlékérem: Prof. Csóka Ildikó
Küttel Dezső Emlékérem: Juhász Hedvig
Koritsánszky Ottó Emlékérem: Kis Szölgyémi Mónika
Kempler Kurt Emlékérem: Bodó Gabriella
Societas Pharmaceutica Hungarica: Gyimesi-Forrás Krisztina

További rangos szakosztályi és szervezeti kitüntetések kerültek átadásra a kongresszus egyes
szekcióiban is.




Hintz György Emlékérm: Bárkányi Judit, Mayer Klára
Spergely Béla Emlékérem: Gál Georgina
Mozsonyi Sándor Emlékérem: Kórházi-klinikai gyógyszerészek pécsi szakmai
hétvégéje szervezőinek: Dr. Fittler András, dr. Vida Róbert, dr. Ábrahám Eszter,
Lovász Andrea, prof. Botz Lajos

A 2020. évi kongresszusunk mottója “A jövő kötelez”, utalva arra, hogy mindannyiunk
felelőssége, hogy lépést tartsunk a gyógyszerészet folyamatos fejlődésével.
Az online rendezvényre 615 fő regisztrált. A pre-kongresszuson 4 előadás hangzott el a
szerializáció témakörből. Folytatásképpen a kongresszus programjában 6 plenáris előadást, 17
szekcióban 88 szóbeli prezentációt és 32 ún. flash előadást mutattak be a résztvevők. 9 szekció
biztosította a 129 poszter bemutatását. A kongresszus teljes anyagát, beleértve a prezentációkat
is 2020. december végéig tekinthették meg a regisztrált kollégák. A kongresszus absztraktjai
pedig az APH 2-3. számában jelentek meg (2020).
Gyógyszerészek világnapja, Budapest, 2020. szeptember 25. (World Pharmacists Day)
online!
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 2020. szeptember 25-én ismét csatlakozott a FIP
által meghirdetett Gyógyszerészek Világnapja programsorozathoz. Ebben az évben a „Új
kihívások a gyógyszerészetben” a téma.
Négy on-line előadásra, valamint egy mintaelőadásra került sor. Az on-line előadásokról
készült videofelvételek előzetes regisztráció után a www.mgyt.hu honlapon megtekinthetők ,
a mintaelőadás letölthető volt.
On-line előadások:
A vakcináció jelene és jövője a Covid-19 tükrében – Dr. Ócsai Lajos nyugalmazott vezető,
OTH Járványügyi Főosztály
A közvetlen lakossági gyógyszerészet kihívásai a COVID-19 betegellátás során – Dr.
Hankó Zoltán elnök, Magyar Gyógyszerészi Kamara
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A kórházi-klinikai gyógyszerészet kihívásai a COVID-19 betegellátás során – Dr. Takács
Gábor főgyógyszerész, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet; Majorné dr. Stelbaczky
Zsuzsanna főgyógyszerész, Dél-pesti Centrum-kórház-Országos Hematológiai és
Infektológiai Intézet; Dr. Kis-Szölgyémi Mónika főgyógyszerész, Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelőintézet.
A Covid-19 kihívásai a gyógyszerészkarok oktatói számára – Dr. Vecsernyés Miklós
dékán, Debreceni Egyetem
Egy mintaelőadást készítettünk el (Gyógyszerszedés a hétköznapokban, COVID
különkiadás – Szilágyiné dr. Gyermán Anna és Dr. Bácskay Ildikó, Debreceni Egyetem
Gyógyszertechnológiai Tanszék).

LV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny – ON-LINE 2020. szeptember 26-27.
Bíráló Bizottság elnöke: Prof. Vecsernyés Miklós
Ez évben az MGYT Bács-Kiskun Megyei Szervezete vállalta az LV. Rozsnyay Mátyás
Emlékverseny szervezését. Az eredetileg 2020. május 15-17-re, a kecskeméti Aranyhomok
Hotelbe tervezett Emlékverseny megrendezését a COVID járvány miatt, a következő évre
kellett halasztani.
Az MGYT elnöksége és a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Szervező bizottsága a járványügyi
helyzetre tekintettel úgy határozott, hogy a 2020. évi, LV. Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt
on-line formában rendezi meg, abban a reményben, hogy 2021-ben már lehetséges lesz, hogy
a hagyományokhoz méltó módon szervezzük meg az Emlékversenyt a 2020-ra tervezett
kecskeméti helyszínen.
Az on-line versenynek az MGYT frissen felújított székháza adott otthont, de ténylegesen online, saját számítógépről is lehetőséget biztosított az MGYT az előadások megtartására, így a
határon túli versenyzők is részt tudtak venni.
A rendkívüli körülmények ellenére is 9 versenyző vállalta a megmérettetést. A
versenyelőadásokat az érdeklődők online követhették.
Helyezések:
Közforgalmi gyógyszerészet kategóriában:
I.
II.

helyezett: Senográczki Ádám
helyezett: Kovács Zsombor

Kórházi gyógyszerészeti területen:
I.
II.

helyezett: Molnár József Dénes
helyezett: Horváth István László

Különdíjban részesült
Proszenikov Anita és Tenke Boglárka
A Rozsnyay Plakett-et Molnár József Dénes-nek ítélte oda a Bíráló Bizottság!
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Az MGYT elnöksége és a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Szervező bizottsága döntése
értelmében a valós Rozsnyay élményből a 2020. évi versenyzők sem maradhattak ki, őket
meghívták 2021-ben Kecskemétre.
LVI. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny – Kecskemét 2021. június 4-6.
Résztvevők száma: Teljes regisztrációval 50 fő és napijegyesként még plusz 20-20 fő
jelenlétével zajlottak a programok
Bíráló Bizottság elnöke: Prof. Révész Piroska
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Bács-Kiskun Megyei Szervezete által eredetileg
elvállalt rendezvényt 2020. év helyett idén június 4-6. között rendezték Sebéné dr. Csatári
Eszter vezetésével a kecskeméti Aranyhomok Hotelben. A Bács megyeiek negyedik
alkalommal rendezték meg a versenyt, és amint legutóbb 2007-ben, így most 2021-ben is egy
„sorsfordító” év után találkozhattak Kecskeméten a gyógyszerész kollégák.
A Hungaropharma ez évben is pályázati lehetőséget biztosított a fiatal gyógyszerészek
tudományos munkájának támogatására, az Emlékversenyre felkészülés elősegítésére.
Az emlékversenyre bejelentett előadások száma idén 13 volt, emellett meghívást kaptak a
tavalyi díjazott versenyzők is - ők további 4 előadással színesítették a programot. A 13
versenyelőadás megoszlása az alábbiak szerint alakult: három közforgalmú területről, kilenc
kórházból és egy, szintén közforgalomból érkezett erdélyi versenyzőt hallgathattunk meg.
Az Emlékverseny ünnepélyes megnyitóján köszöntötte a résztvevőket Sebéné dr. Csatári
Eszter, a Szervező Bizottság elnöke, Szökő Éva professzor, Társaságunk elnöke, Engert
Jakabné, Kecskemét város alpolgármestere, Bács-Kiskun megye nevében dr. Mák Kornél, a
közgyűlés alelnöke üdvözölte a kollégákat és elmondta, hogy a verseny innovációt, bátorságot
és kreativitást tud adni a résztvevőknek. A megnyitón a zárszót Soós Gyöngyvér professzor, az
Emlékverseny tiszteletbeli elnöke adta, örömét fejezte ki, hogy az összetartozás napján együtt
lehetünk.
A megnyitót követő plenáris előadások sorában elsőként Horváth Györgyi a Pécsi
Tudományegyetem GYTK Farmakognózia Intézetének intézetvezetője az illóolajok
gyógyhatásainak kutatásával és ennek eredményeivel foglalkozott, mutatta be csoportjának
munkáját és az alapkutatások fontosságát. Ezt követően Csupor Dezső, az SZTE egyetemi
docense előadásában a kenderből különböző módon készült kivonatok veszélyeire és a
forgalmazásukkal kapcsolatos anomáliákra világított rá.
A versenyelőadásokat követően, a pénteki nap egy igazán tartalmas városnézéssel folytatódott.,
majd az MGYT Ifjúsági Bizottsága játékos estet szervezett a fiataloknak.
A hagyományokhoz híven szombat délután egy kis fórumbeszélgetés keretében, a Bács-Kiskun
megyében élő és a művészetek különböző területein alkotó gyógyszerészeket mutatták be Cseh
Ildikó tisztifőgyógyszerész ötlete nyomán. A szombat esti vacsorát követően az idén 45 éves
Kecskemét Táncegyüttes szórakoztatta a vendégeket, három fős zenekaruk kíséretében több
tájegység táncát mutatták be.
A vasárnapi eredményhirdetést megelőzően egy plenáris előadás hangzott el - a gyógynövényes
tematikát követve - prof. Soós Gyöngyvér előadásában.
Ezután következtek Prof. Révész Piroska értékelő szavai, majd sor került az
eredményhirdetésre és a díjak átadására.
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A 2021. évi verseny kiemelt díjazottjai:
Kórházi gyógyszerészeti területen:
I. helyezett: Tóth Anita (Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest) Ő kapta meg Rozsnyay
Emlékplakettet is.
II. helyezett: Gulyás Eszter (SE Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési
Intézet, Budapest)
III. helyezett: Balogh Andrea (SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Központi
Gyógyszertár)
III. helyezett: Balogh Artúr György (Bajcsy-Zsilinszky Kórház Intézeti Gyógyszertára,
Budapest)
Megosztott harmadik helyezéssel.
Közforgalmi gyógyszerészet kategóriában:
I. helyezett: Mészáros Annamária (Segítő Mária Gyógyszertár, Budapest) MOSZ
különdíjas
II. helyezett: Ficsor Fanni (Szent Rókus Gyógyszertár, Miskolc)
10. táblázat Fiatal Technológusok Fóruma rendezvények
Száma
I. Fiatal
Technológusok
Fóruma
II. Fiatal
Technológusok
Fóruma

Helyszín

Résztvevők
száma (fő)

Időpont

Budapest

2018. április 20.

24 oklevelek

Budapest

2019. április 10.

29 oklevelek

III. Fiatal
Technológusok
Fóruma

Szeged - online

2020. december 14.

IV. Fiatal
Technológusok
Fóruma

Szeged - online

2021. május 26.

oklevelek +
DOI számos
45 online elérhető
absztrakt könyv
készítése
oklevelek +
DOI számos
33 online elérhető
absztrakt könyv
készítése

11. táblázat Az MGYT rendezvényei
Konferencia
XLII. Gyógyszeranalitikai
Továbbképző Kollokvium
Kórházi Gyógyszerészek XXI.
Kongresszusa

Helyszín
2017 év
Galyatető,
Hunguest
Grandhotel
Galya****
Szeged

Időpont

Létszám
(fő)

2017. június 8-10.

131

2017. április 21-23.

2021. június 26.
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2018 év
XLIII. Gyógyszeranalitikai
Bükfürdő,
Továbbképző Kollokvium
Greenfield Hotel
Golf&Spa****
XV. Gyógynövény Konferencia Visegrád, Hotel
Visegrád
XIII. Clauder Ottó
Budapest, Hotel
Emlékverseny
Benczúr
2019 év
XIV. Gyógyszeranalitikai
Győr, ETO Park
Továbbképző Kollokvium
Hotel****
Gyógyszertechnológiai és Ipari
Gyógyszerészeti Konferencia
Congressus Pharmaceuticus
Hungaricus XVI.

Siófok, Hotel
Azúr****
2020 év
on-line
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2018. április 19-21.

140

2018. június 8-9.

99

2018. november 22-23.

73

2019. április 25-27.

122

2019. szeptember 26-28.

265

2020. szeptember

12. táblázat Farmakobotanikai terepgyakorlatok
Időpont

Helyszín

2017. április 22. (ápr. 29.)
2017. szeptember 30.

Budapest-Hűvösvölgy-Vadaskert
Déli-Börzsöny területén (Zebegény és
környéke)
Tihany (autóbusszal)
Visegrádi-hegység keleti szegélyében,
Tahitótfalu
Hármashatár-hegy
Normafa
Széchenyi hegy, Farkasrét

2018. június 16.
2018. október 6.
2019. május 18.
2019. október 12.
2020. május 9.

Résztvevők
(fő)
66
63
77
26
19
28
Elmaradt a
járványügyi
intézkedések
miatt.

Egyéb hazai tudományos és szakmai rendezvények

Továbbképzések
A továbbképzéseket az MGYT egyik legfontosabb tevékenységének tartja az elnökség, amely
az egyik formája a tagsággal való kapcsolattartásnak, a tudományos ismeret átadásának,
mindemellett hasznos szolgáltatás is a működési engedély meghosszabbításához szükséges
pontszámok összegyűjtéséhez.
Ebben az elnökségi ciklusban dr. Kovácsné prof. dr. Bácskay Ildikó gondozta ezt a területet
fáradhatatlanul és nagy elhivatottsággal. A Patikamenedzsment Kft.-vel kötött szerződés
segítségével jelentősen nőtt a továbbképzéseinken résztvevők száma, amely egy zártkörű
továbbképzés.
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E-learning mint új oktatás is népszerű, 146 (2018), 44 (2019), és 129 (2020) pontjóváírás
történt.
A távoktatást is még mindig jelentős számú kolléga választja a Gyógyszerészet továbbképző
közleményei segítségével: 127 (2017), 130 (2018), 104 (2019), és 108 (2020) pontjóváírást
kértek.
2017. év
Klasszikus gyógyszerészeti tudományok újabb eredményei c. továbbképzés 2017
Központi téma:
Sopron: Hypertonia, – beginus prostata hyperplasia, – Időskori gyógyszerelés
Budapest:Várandós tanácsadás; Helyi CS. biztonságos alkalmazása, Enyhe acne
gyógyszertári ellátása
13. táblázat 2017. évi továbbképzések
Helyszín

Időpont

Budapest I.
Sopron
Budapest II.
Budapest III.

február 25-26.
március 11-12március 25-26.
június 24-25.

Résztvevők
(fő)
*
20
23
*

Tesztet írt
(fő)
20
23
-

Előadók
Sopron
Prof. dr. Novák Krisztina
Prof. dr. Szökő Éva
Dr. Viola Réka
Dr. Tóthfalusi László
Dr. Dóczy Veronika,
Budapest II.
Dr. Lekli István
Dr. Fenyvesi Ferenc
Dr. Gáspár Róbert
Dr. Csóka Ildikó
Dr. Birinyi Péter
Dr. Benkő Ria

*Az alacsony részvételi létszám miatt elmaradt
E-learning 2017 (Diabétesz betegek gondozása, terápiája) 2017. 12. hónaptól kezdődően
434 fő végezte el.
2018. év
Klasszikus Gyógyszerészti ismeretek továbbképzés
Budapest I: Védőoltások és oltóanyagok
Debrecen: Bőrgyógyászat, ulcus, decubitus kezelése, gyógyszerészi teendők
Budapest II. Onkológia: Orális kemoterápiás készítményekkel kapcsolatos gyógyszerészi
teedők
14. táblázat 2018. évi továbbképzések
Helyszín
Budapest I.
Debrecen
Budapest II.

Időpont
február 17.
március 24.
április 7.

Résztvevők
(fő)
39
23
24

Tesztet írt
(fő)
39
23
23

Előadók
Budapest
Dr. Janistáry Anna
Dr. Jelenik Zsuzsanna
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Dr. Kulcsár Andrea
Dr. Ördög Katalin
Debrecen
Dr. Feketéné Dr. Csótó Edit
Dr. Emri Gabriella
Dr. Szabó Éva
Budapest II.
Dr. Horváth László
Dr. Süle András
Dr. Horváth Anna
Dr. Szekanecz Éva

*Az alacsony részvételi létszám miatt elmaradt
E-learning 2018 (Bőrgyógyászati kérdések a mindennapi gyógyszertári gyakorlatban)
2019. 01. hónaptól kezdődően végezték el.
Patikamanagement Kft. 2018. Diatetes terápiája és gyógyszerészi gondozása
2019. év
Budapest I: Allergiához kapcsolódó gyógyszerészi teendők (a 2017. évi Országos Patikanap
programjához kapcsolódó szabadon választható továbbképzés)
Debrecen: Gyógyszerészi gondozási példák
Kecskemét: Onkológiai betegek gyógyszerészi gondozása
Szombathely: Válogatott fejezetek a gyógyszerészet új, tudományos eredményeiből
Szeged: Daganatos betegek komplex fájdalomcsillapítása – tények és tévhitek
Pomáz: Válogatott fejezetek a gyógyszerészet új, tudományos eredményeiből
Nyíregyháza: Diabetes terápiája és gyógyszerészi gondozása
Miskolc: Onkológiai betegek gyógyszerészi gondozása
Szombathely: Onkológiai betegek gyógyszerészi gondozása
Veszprém: Válogatott fejezetek a gyógyszerészet új, tudományos eredményeiből
Érd: Szemelvények a terápiás tanácsadás területéről
15. táblázat 2019. évi továbbképzések

Budapest I.

január 19.

Résztvevők
(fő)
20

Szeged

február 9.

*

Debrecen

február 16.

19

Kecskemét

február 23.

42

Szombathely

március 2.

44 fő

Debrecen

március 30

*

Helyszín

Időpont

Előadók
Budapest I.
Prof. Dr. Szökő Éva
Prof. Dr. Soós Gyöngyvér
Dr. Endre László
Dr. Pálfi Erzsébet
Debrecen
Prof. Dr. Halmos Gábor
Dr. Oláh Gábor
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Szeged

április 6.

47 fő

Pomáz

május 18.

29 fő

Nyíregyháza

május 18.

57 fő

Miskolc

szeptember 14.

64 fő

Szombathely

szeptember 21.

32 fő

Veszprém

október 26.

26 fő

Érd

november 9.

15 fő

2021. június 26.

Dr. Harda Kristóf
Dr. Vecsernyés Miklós
Kecskemét
Dr. Horváth László
Prof. Dr. Halmos Gábor
Dr. Oláh Gábor
Dr. Bácskay Ildikó
Szombathely
Prof. Dr. Szökő Éva
Dr. Tóthfalusi László
Dr. Alberti-Dér László
Dr. Antal István
Szeged
Dr. Zupkó István
Dr. Csupor Dezső
Dr. Csóka Ildikó
Prof. Dr. Soós Gyöngyvér
Dr. Varga Katalin
Háznagyné Dr. Radnai
Erzsébet
Pomáz
Prof. Dr. Szökő Éva
Dr. Tóthfalusi László
Dr. Alberti-Dér László
Dr. Antal István

Nyíregyháza
Dr. Ujhelyi Zoltán
Dr. Takács Gézáné
Szálka Brigitta
Benkő Ria
Miskolc
Dr. Horváth László
Dr. Oláh Gábor
Prof. Dr. Halmos Gábor
Dr. Vecsernyés Miklós
Dr. Bácskay Ildikó
Szombathely
Dr. Horváth László
Prof. Dr. Halmos Gábor
Dr. Vecsernyés Miklós
Dr. Bácskay Ildikó
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Dr. Oláh Gábor
Veszprém
Prof. Dr. Szökő Éva
Dr. Tábi Tamás
Dr. Alberti-Dér László
Dr. Antal István
Érd
Dr. Tiszai Zita
Dr. Bor Andrea
Dr. Gyimesi Nóra
*Az alacsony részvételi igény miatt elmaradt
E-learning 2019. ősz (Mozgásszervi megbetegedések a mindennapi gyakorlatban)
Patikamanagement Kft. 2019. Kardiovaszkuláris továbbképzés (Balatonfüred, Bp.,
Debrecen)
2020. év
Sopron: Válogatott fejezetek a gyógyszerészet új, tudományos eredményeiből
Budapest II.: Formulae normales VIII.
Budapest IV. (online): Étrendkiegészítők
16. táblázat 2020. évi továbbképzések
Helyszín
Sopron
Budapest I.
Zalaegerszeg
Budapest II.
CPhH tréning
Szombathely
Budapest III.
Szeged
Debrecen
Budapest IV.
Zalaegerszeg

Időpont
február 15.
március 28.
május 23.
szeptember 5.
szeptember 12.
október 3.
október 10.
november 7.
november 7.
november 14.
november 14.

Résztvevők
(fő)
36
*
elhalasztva
25
31
elhalasztva
elhalasztva
elhalasztva
elhalasztva
28
*

Előadók
Sopron
Prof. Dr. Szökő Éva
Dr. Tábi Tamás
Dr. Alberti-Dér Ágnes
Dr. Antal István
Budapest II.
Dr. Hajdú Mária
Dr. Mayer Klára
Dr. Proszenikov Anita
Berthótyné dr. Kuba Katalin
Budapest IV.(online)
Dr. Horacsek Márta
Csaplár Bettina
Horváth Csillag
Dr. Váradi Judit
Prof. Dr. Martos Éva

*Az alacsony részvételi létszám miatt elmaradt
E-learning 2020. (Diabétesz-67 fő, Bőrgyógyászat-46 fő, Mozgásszervi betegségek -55 fő
végezte el)

Az MGYT 65. Küldöttgyűlése

40

2021. június 26.

Patikamanagement Kft. 2020. E-learning
Patikamanagement Kft. 2020. Malabszorpciók a gyógyszerészi gyakorlatban
Patikamanagement Kft. 2020. Kardiovaszkuláris továbbképzés

17. táblázat 2021. I félévi továbbképzések
Időpont
Helyszíne Továbbképzés címe
2021.
március 20.

Budapest

Étrendkiegészítők

Előadó

Előadáscím

Dr. Horacsek
Márta
Csengeri Éva

Élelmiszerek és
Gyógynövények
Az étrend-kiegészítők
jogi szabályozása és
aktualitásai
Specifikus
csoportoknak szánt
élelmiszerek
szabályozása és
aktualitásai
Étrendkiegészítők
felhasználása a
gyakorlatban
Étrendkiegészítők
fejlesztése és gyártása

Moderátor: Prof. Dr. Bácskay Ildikó
Lippainé
Fekete Judit
ELMARADT!

Prof. Dr.
Martos Éva
Dr. Váradi
Judit
Debrecen
Modernkori
2021.
betegségek
június 19.
áthelyezett
előfordulása és
időpont,
ellátása a
eredetileg
gyógyszertári
március 6.,
gyakorlatban
majd április
10.
Moderátor: Dr. Gombos Margit Anna

Dr. Gesztelyi
Rudolf

Az asthma bronhiale
COPD korszerű
farmakoterápiája

Dr. Juhász
Béla

Gyógyszeres
interakciók az
expediálás tükrében
Ambuláns
tüdőgyógyászati
rehabilitáció
Gyermekbetegségek
felnőtt korban

Prof. Dr.
Szilasi Mária
Dr.
Borcsiczki
Dóra
2021.
április 24.
áthelyezett
időpont,
eredetileg
április 10.

Miskolc

A legfrissebb
tudományos és
gyakorlati ismeretek
alkalmazása a
gyógyszerészi
gondozás

Dr. Váradi
Judit

Fogyókúra és a vegán
hatása mikrobiomra
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Moderátor: Dr. Gombos Margit Anna

2021.
április 17.

Szombathe Gyógyszertechnológia
ly
i újdonságok

Moderátor: Prof. Dr. Bácskay Ildikó

Dr. Fenyvesi
Ferenc
Kurdics
Mihály
(ny.alezredes
)
Dr. Horváth
László

Ételintolerancia és
allergiai problémák
Drogok nélkül tisztán

Dr. Hajdú
Mária

A Szabványos
Vénygyűjtemények,
különös tekintettel a
FoNo VIII.
gyógyszertechnológia
i vonatkozásaira
Aktualitások az
inhalációs
készítményfejlesztés
területén. Innovatív
pulmonális és nazális
szerelékek.
Kockázatelemzés a
magisztrális készítés
vonatkozásaiban
3D nyomtatás
jelentősége a
gyógyszerészetben
teszt

Dr. Ambrus
Rita

Dr. Mayer
Klára
Dr. Bácskay
Ildikó

2021. május
8.

Kecskemét Mit jelent a patikában:
„ép testben ép lélek”?

Moderátor: Dr. Gombos Margit Anna
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Prof. Dr.
Halmos
Gábor
Dr. Juhász
Éva

Dr. Zonda
Tamás
Dr. Zonda
Igor

Katasztrófa
gyógyszerészet. Mit
tanultunk a COVID
19 járványból?

Két különböző nemre
jellemző rákos
megbetegedések és
korszerű terápiájuk
Gyermekkoriháztartásban
előforduló
mérgezések és
ellátásuk
gyakorlatban
Pánik vagy
szívinfarktus?
A körzeti orvos és a
gyermekkori, ill.
felnőtt allergia
kialakulásának
változatos formái

Az MGYT 65. Küldöttgyűlése

42
2021. május
29.

Békéscsab
a

Gyógyszeres terápiás
választási lehetőségek
– mindennapi
gyakorlat
Moderátor: Dr. Takács Gézáné

Dr. Varga
Márta

Aktualitások a
gasztroenterológia
területén

Dr. Hajdú
Mária

A Szabványos
Vénygyűjtemények,
különös tekintettel a
FoNo VIII.
gyógyszertechnológia
i vonatkozásaira
3D nyomtatás
jelentősége a
gyógyszerészetben
Beteg együttműködés
befolyásoló tényezők,
az együttműködés
elősegítésének
lehetőségei.
Kommunikáció

Dr. Bácskay
Ildikó
Dr. Csóka
Ildikó

2021. június Budapest
12.

Tudomány új
eredményei

Moderátor: Dr. Takács Gézáné

2021. június 26.

Prof. Dr.
Szökő Éva
Dr. Tábi
Tamás
Prof. Dr.
Révész
Piroska
Dr. Takács
Gézáné
Dr. Horváth
László

Dr. Tompa
Ildikó
Dr. Bácskay
Ildikó

Az új orális
antikoagulánsok
terápiás alkalmazása
Bőrgomba a patikai
gyakorlatban
Intranazális
hatóanyagleadó
rendszerek
Kórházi
gyógyszerelés
aktualitásai
Klinikai
gyógyszerészet
oktatása a graduális és
posztgraduális
képzésben
Közforgalmú
gyógyszerészet
aktuális problémái
Innovatív
gyógyszertechnológia

Együttműködések, kapcsolatok
Hazai kapcsolatok
Nemzetközi kapcsolataink mellett a hazai kapcsolatok is fontosak az elnökség számára:
 részt vettünk a 2017, 2018, 2019. évi Patika Napon,
 részt vettünk a Hallgatói Börzén,
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 az IB közreműködésével a HUPSA szervezte meg a Gyógyszerészi Tanácsadás Versenyt 45. éves hallgatóknak,
 a Társaság elnökeként prof. Szökő Évát kérték fel a 21 Nő az egészségügyért Alapítvány
Kuratóriuma elnöki feladatának ellátására,
 a Magyar Gyógyszerészi Kamarával, a Semmelweis Egyetemmel és a Hungaropharmával
közösen adherencia program kidolgozásában veszünk részt. Ezzel kapcsolatosan a
résztvevő felek és a betegszervezetek képviselői, valamint a Magyar Tüdőgyógyász
Társaság képviselője együttműködést írt alá,
 a Sanofival és a MÁOTE-val a lakosság OTC gyógyszerek használatával, a megelőzéssel
kapcsolatos ismereteik javítására vonatkozóan együttműködési megállapodást írtak alá a
GYVN-n.
 Az Emberi Erőforrások Minisztériumával az adherencia javítását célzó programok
gyógyszertári bemutatására és összefoglaló irodalomkutatás tárgyában,
 Debreceni Egyetemmel kötött szerződés alapján a lakosság egészségműveltsége, prevenció,
egészségmegőrzés, öngondoskodás területén működik együtt.
 A FIP-ben kapcsolatok hathatósabb képviseletére együttműködést kezdeményeztünk az
MGYK-val és a MOSZ-szal.
Nemzetközi kapcsolatok
Az MGYT, illetve szervezetei és szakosztályai intenzív, széleskörű nemzetközi kapcsolatokat
ápolnak több, a gyógyszerészeti tudományokhoz kapcsolódó európai és világszervezettel. Több
helyen kollégáink vezetőségi, bizottsági tagok, küldöttként vesznek részt a társaság
munkájában. Ezek mellett társszervezői is voltunk több rendezvénynek, előadókat delegáltunk
és számos poszter prezentációval öregbítettük hazánk hírnevét. Fontosabb tagságok,
rendezvények:
 II. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok, Székelyudvarhely, 2017. szeptember 21-23.,
 III. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok, Székelyudvarhely, 2018. szeptember 7-8.,
 IV. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok, Székelyudvarhely, 2019. szeptember 27-28.
 78th annual congress of FIP, Glasgow, United Kingdom, 2018. szeptember 2-6.,
 A FIP kapcsolatok elmélyítését tűzte ki célul az elnökség, ehhez rendszeresen részt
veszünk a council meeting-en és FIP projektekbe kapcsolódunk be.







EUFEPS Annual Meeting, 2018. május 24-26., Athen (az MGYT társszervező),
EUFEPS Annual Meeting, 2019. Frankfurt
EUFEPS Annual Meeting, 2021. Göteborg, online
EUFEPS Executive Committee tagja prof. Szökő Éva,
ESCOP – Gyógynövény Szakosztály,
EIPG – Gyógyszeripari Szervezet,

 EAHP – a KGYSZ sokrétű intenzív kapcsolatot ápol:
o Süle Andrást az EAHP vezetőségének tagjává választották (Director of Finance),
2020-ban president elect, majd 2021-tól az EAHP elnöke.
o General Assembly: Küldöttek: Kis Szölgyémi Mónika, Horváth László, 2021-től
Horváth László és Hantos Mónika
o CTF WG tagok: prof. Soós Gyöngyvér és Horváth László
o Ambassador: Kozma Ádám,
o EAHP Congress: jelentősszámú magyar delegáció vett részt a kongresszusokon,
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ahol minden évben több hazai poszter került bemutatásra.
 ESOP: a KGYSZ sokrétű intenzív kapcsolatot ápol:
o Delegate Meeting: Küldöttek: Juhász Ákos, Csontos Diána, Kocsán Réka.
o Horváth László az ECOP4 tudományos bizottság tagja volt.

6. kép
A EUFEPS végrehajtó bizottsága

7. kép
A IV. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok plakátja
Gyógyszerészek Világnapja (GYVN)
2015 óta ünnepeljük a FIP kezdeményezésére szeptember 25-én a Gyógyszerészek Világnapját
Csóka Ildikó adaptálása és javaslata alapján.
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2017, 2018 és 2019-ben központi rendezvénnyel indítottuk a GYVN-t, amelyet helyi
rendezvények és minta előadások segítségével több sikeres előadást tartottak a kollégák
országszerte.
2020-ban a COVID-19 járvány miatt nagy létszámú rendezvényeket nem lehetett tartani, így
ezt a rendezvényt is online szerveztük meg.

Kiemelt feladataink
Informatikai fejlesztés
A hardverek cseréje folyamatos az elhasználódás és a technikai elévültségnek megfelelően.
Honlap
A honlap ma már nemcsak az információközlés egyik lehetősége, hanem más feladatokat is
betölt pl. tagfelvételt, tagnyilvántartást kezeli, adatlap frissítést végezhetnek tagjaink, a végzős
hallgatók itt tölthetik fel az évkönyvbe szánt anyagokat, illetve az APH működtetéséhez
szükséges platform. Ehhez WordPress weboldalt kellett létrehozni, amit az iroda dolgozóinak
meg kellett tanulni. A tanuláshoz segítséget nyújtott az elnökség egy rövid tanfolyam
formájában. A honlap megújítása még nem ért véget, hiszen tartalomfejlesztését folyamatosan
kell végezni és – ha nem is teljesörű – angol nyelvű rövid kivonata még várat magára. A honlap
változása miatt a hírlevélküldő szolgáltatás rosszabb lett, reményeink szerint ezt is hamarosan
javítják.
„Végzős Gyógyszerészhallgatók Évkönyve” feltöltő rendszer
Az elnökség egyik új kezdeményezése (lásd később) is informatikai (honlap) fejlesztést
igényelt, ahová kép és szöveg tartalmú file-ok feltöltését kellett lehetővé tenni.
Acta Pharmaceutica Hungarica (APH) honlapja
Az APH-hoz kapcsolódóan is komplex feladatokat kell leképezni az MGYT honlapjának. A
közlemények feltöltése, bírálata és közzététele is egy felületen folyik.
Tagnyilvántartó program
A Társaság többféle szoftvert használ a különféle nyilvántartások kezelésére, amely sokszor
megnehezíti az adatkinyerést és esetenként a különböző forrásokból származó adtok nem fedték
egymást. Ezért 2017-ben a főtitkár kezdeményezésére elindult a szoftver fejlesztése, amely
egyetlen platformot használ az adatok rögzítésére. A cél egy honlap alá integrált központi
nyilvántartás. A fentebb részletezett honlapfejlesztés egyik indoka volt, hogy megbízható,
biztonságos környezetet biztosítson a fejlesztett programnak.
A program üzembehelyezését több dolog is hátráltatta, de ebben az évben megkezdődött a
tesztüzem után az adatbázis adatokkal történő feltöltése. Reményeink szerint az év során
minden aktív adat szerepleni fog a központi nyilvántartásban. Különböző szintű hozzáféréssel
az elnökség és a megyei/szakosztály elnökök is könnyebben juthatnak információhoz a
tagjaikat tekintve. Természetesen a GDPR szabályainak messzemenő figyelembevételével. Ezt
az évet tekinthetjük pilot évnek.
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Felújítás
2016 decemberében a tisztújító küldöttgyűlésen – megválasztásom után – a küldöttek részéről
a hozzám intézett első kérés az MGYT irodájának felújítására vonatkozott. Ez az igény nem
volt kérdéses azok számára, akik az elmúlt években jártak a Gyulai Pál utcában. A
Palotanegyedben található első emeleti, társasházi lakást irodaként használja a Társaság, ahová
2000-ben költözött és megvásárlásakor nagy előrelépés volt a Társaság életében. Azóta sem
jelentősebb felújítás sem átalakítás nem történt, csak „tűzoltás” jellegű munkálatok voltak.
A felújításhoz kapcsolódó első írásbeli előterjesztést „Iroda fejújítás vagy csere, esetleg
bérlemény” napirendi ponttal 2018 januárjában tárgyalta az MGYT elnöksége. Ekkor az
állapotfelmérés és a lehetőségek számba vétele történt meg. Fizikai avulása jelentős, rossz
állapotban lévő és korszerűtlen ingatlan volt. Emiatt az elmúlt években jelentős kiadásai voltak
a Társaságnak. Régen lakásként használták, ennek irodává történő átalakítása nem történt meg,
így funkcionálisan is sok kivetni való jellemezte, emellett az MGYT már évek óta méltatlan
körülmények között működött.
Az elnökség egyetértett abban, hogy jó gazda gondosságával kell eljárnunk, mert az akkori
helyzet elhanyagolása és további késlekedés csak a veszteségeinket növelte volna. A három
lehetőséget alaposan mérlegelve – illetve azt, hogy mire van szüksége a Társaságnak – a
felújítás mellett döntöttünk. Felmerült előadóterem kialakításának az igénye is. A következő
érvek szóltak a felújítás mellett:






A nagy múltú Társaság folytonosságát és bázisát is jelképező „székház” megmaradna.
Felújítást követően évtizedekre kiszolgálja a Társaságot.
„Előadó” kialakításával nem kell termet bérelni „nagyobb” összejövetelekre,
továbbképzésekre sem.
Fűtéskorszerűsítés esetén az alkalomszerűen használt helyiségeket sem kellene fűteni.
Jogilag a legegyszerűbb.

Ezek után egy építészt bíztunk meg a tervek elkészítésével, aki az ingatlan felmérésével kezdte,
mert hiteles alaprajzzal sem rendelkeztünk. Már ekkor felvettük a kapcsolatot egy
generálkivitelezővel, hogy árajánlatot kérjünk a kivitelezési munkálatokra. Az előzetes
megbeszéléseken 3-4 hónapos munkával számoltak.
Első ízben 2018 decemberében vitte az elnökség tanácskozó testületi ülés elé a felújítás
kérdését. A tanácskozó testület javaslata alapján az ingatlan teljes körű felújítását kell elvégezni
az előadó terem kialakításával, amelyhez további adatokat, pontosítást kértek. 2019
februárjában újra összehívtuk a tanácskozó testületi ülést, amelynek javaslata alapján a 63.
küldöttgyűlésen kértünk felhatalmazást a felújítás elindítására.
Minden fórumon egyetértettünk abban, hogy az alábbi munkálatok elvégzése a
legszükségesebb:






Fűtéskorszerűsítés (a legutolsó FÜTESZ ellenőrzés kötelezett rá).
Elektromos hálózat felújítása (az érintésvédelmi felülvizsgálat előírta). Ehhez
kapcsolódóan az intranet kialakítása szerverközponttal.
Festés-mázolás.
Padló és nyílászárók javítása.
Szükséges kőműves munkálatok.
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Vizesblokk átalakítása. Teakonyha kialakítása.

A szükséges felújításokon túl, javaslat érkezett a következő munkálatok elvégzésére:







Redőny javítása
Riasztó beszereltetése
Klímatizálás kialakítása (Ez sajnos meghiúsult, mert az épület műemlékvédelem alatt
áll és így még az udvar felé sem lehetett a kültéri egységet telepíteni. A padlásra csak
ipari klíma telepítése hozta volna meg a várt hatásfokot és tartósságot, de ez kb. 8
millió ft.-ba került volna.)
Bútorozás
Függönyözés

A tanácskozó testület javaslata alapján kidolgoztunk egy téglajegyhez hasonló önkéntes
támogatási lehetőséget. A küldöttgyűlés – a felújításhoz kapcsolódóan – módosította az
alapszabályt az önkéntes tagdíj fizetésének lehetőségével, amely lehetőséget teremtett az
elnökség számára évente meghirdethet egy kiemelt projektet, amely projekt a Társaság szakmai
céljainak megvalósításához kiemelten fontos, és a projekt finanszírozása a szokásos folyó
bevételekből nem valósítható meg. Az önkéntes tagdíj fizetését a Társaság bármely tagja, vagy
a magyar gyógyszerészetben tevékenykedő szervezet/vállalkozás önként vállalhatja. Az
önkéntes tagdíj kizárólag a meghirdetett célra fordítható, annak pénzügyi forrásának
kiegészítésére. Az elnökség határozatai alapján a 2019. és 2020. évi önkéntes tagdíj bevételt az
iroda felújítására fordítja. Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, akik
vállalták az önkéntes tagdíj fizetését (a befizetés sorrendjében azok nevét közöljük, akik
hozzájárulásukat adták):
Takácsné dr. Novák Krisztina, dr. Marosi Attila, Szent Rókus Patika Bt., Mühl Nándorné dr.
(2019-ben és 2020-ban), dr. Elekné dr. Vörös Zsuzsanna, Med-al Bt., dr. Zelkó Romána, dr.
Elek Szabolcs, dr. Tábi Tamás, Erzsébet Patika Bt., dr. Dér Péter, Megyeriné dr. Élő Piroska,
Szabóné dr. Farkas Katalin, MGYT-KGYSZ, Magyar Gyógyszerészi Kamara Bács-Kiskun
Megyei Szervezete, Prof. dr. Vincze Zoltán, dr. Gaál Emese, Némethné dr. Igáncz Andrea, Aura
Pharma Kft., dr. Wellinger Károly, Révné dr. Sugár Ágnes, Heiner Tilia Kft., Szabóné Prof. dr.
Révész Piroska, Prof. dr. Kata Mihály, dr. Oláhné dr. Molnár Viktória.
Köszönjük szépen!
A küldöttgyűlés után véglegesítettük a szerződéseket, illetve azok a szakmunkák, amiket a
generálkivitelező nem tudott vállalni, azokra kivitelezőt kellett keresni. Gépészeti munkákra
négy vállalkozóval is tárgyaltunk. Volt, aki az utolsó pillanatban mondta vissza a munkát. Így
a tervezett május végi kezdés 2019. július elsejére csúszott. A teljes kivitelezésre 10
vállalkozóval kötöttünk szerződést és további öt beszállítóval álltunk kapcsolatban.
Miután sikerült szerződést kötni a gépésszel, aki nélkül a munkálatokat nem kezdte el a
generálkivitelező, a költözést nagyon rövid határidővel kellett megszervezni. Mindezt
megelőzően az időszerű selejtezést is célszerű volt elvégezni. Az alapos selejtezés ellenére alul
becsültük a raktározandó mennyiséget. Az előzetesen kiválasztott szállítócég ekkor
kapacitáshiányra hivatkozva csak több héttel későbbre tudta volna vállani a költöztetést, ami
már a kezdetekkor csúszást okozott volna. Így egy másik cég segítségével szállítottunk át a több
teherautónyi archívumunkat és berendezési tárgyainkat.
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A szükségtelen szolgáltatásokat lemondtuk, másokat módosítottunk az optimális működés
fenntartásához.
A Magyar Gyógyszerész Kamara nevében dr. Hankó Zoltán elnök úr felajánlotta, hogy a
felújítás idejére otthont ad az MGYT titkárságának. Hálás köszönetünket szeretném ezért
kifejezni Hankó elnök úrnak, dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezetőnek és az MGYK hivatal
valamennyi dolgozójának, hogy a közel 9 hónapig dolgozóinkat vendégül látták és az irodánk
folyamatos működését segítették.
A társasház üzemeltetője, a közösképviselő, a hatóságok és a szolgáltatók bevonásával 2019
nyarán elkezdődött a felújítás.
A leggondosabb előkészítés ellenére is egy ilyen szépkorú házban mindig előfordul olyan rejtett
hiba, amely jelentősen befolyásolja a felújítás menetét és a költségekre is komoly hatással van.
Sajnos mi is több ilyen problémával szembesültünk:




Parketta: az előzetes vélemény, miszerint felújítható a parketta, már a kipakolást
követően megdőlt. A második csapás pedig a közfal lebontása után ért bennünket,
amikor is fényderült arra, hogy a padlószintek nem azonosak a különböző
helyiségekben. A teljes padló eltávolítása után lehetett kialakítani az új padlót. Ez
némileg módosított több kivitelezést és jelentős csúszást okozott (már ekkor kérték a
kivitelezők a szerződésbe foglalt határidő módosítását november 30-ra) a komoly
költségnövekedés mellett. Ekkor már nem volt választási lehetőségünk, a régi
parkettát nem lehetett megtartani. Nehezen, többszöri egyeztetés után tudtuk
összehozni a területfoglalást és az esztrichezést, amire már október végén került sor. A
hidegre fordult időben nehezen száradt az aljzatbeton.
A vizesblokkon keresztülhaladó lejtőcső hibája is a padlószint csökkentésnek
köszönhetően derült ki. Erősen korrodált volt, teljes cserét igényelt az ingatlanon belül
(a társasház átvállalta a közös lejtőcső cseréjének költségét – a szemle megtartásáig
állt a felújítás).

A rejtett hibákon túl több, más természetű esemény is hatással volt a kivitelezésre:





Kétszer beázott az ingatlan a fenti szomszédoktól. Ezek okát a mi kivitelezőink keresték.
A fűtés nem készült el a festés első fázisára és a decemberi hidegben nem megfelelő
ütemben száradtak a falak. Ennek kompenzálására alternatív fűtés beszerzése és
üzemeltetése késleltette és egyben a költségeket is növelte.
A kezdeti mentrendben felállított munkafázisok sorrendje jelentősen csúszott és emiatt
a vállalkozók időbeosztásába is hátrébb soroltak minket, ami még tovább tolta a
kivitelezés befejezését.

Több kivitelező sem tudta már a vállalt határidőre befejezni, illetve a többször módosított
határidőig sem rendelkezésünkre állni. Így december vége, 2020. január, majd február végét
jelöltük meg az átadás időpontjának. 2020. március elejére már láttuk a munkálatok végét, a két
iroda bútorzata és a konyhabútor is elkészült. Március közepén gyors visszaköltözéssel minden
ingó tulajdonuk visszakerült a Gyulai Pál utcára. Ekkor a SARS CoV-2 pandémia hátráltatta az
ingatlan birtokba vételét (és néhány apróbb munkálat befejezése). Az iroda rendeltetésszerű
használatba vétele 2020. június 1-vel történt meg.
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Társaságunk működéséhez az iroda mint kiszolgáló, háttérbázis átalakítása, felújítása jelentős,
minőségi ugrást jelent, de mindez nem jöhetett volna létre a tagság bizalma nélkül.
A felújítás nem történhetett volna meg sokak közreműködése, segítsége nélkül, akiknek ezúton
is köszönetünket fejezzük ki.
Hiszem, hogy az ily módon felújított épület otthona lehet tudományos összejöveteleknek is az
eddigi feladati mellett. De nem szabad elfelejteni, hogy a tagság aktív jelenléte fogja igazán
életre kelteni.
Végzős Gyógyszerészhallgatók Évkönyve
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöksége és a Gyógyszerészet szaklap
szerkesztősége 2018-ban hívta életre hagyományteremtő céllal dr. Tábi Tamás
kezdeményezésére a Végzős Gyógyszerészhallgatók Évkönyvét, amelyet a lap mellékleteként
és külön kiadványként ad ki. A kötet célja fiatal kollégáink megismertetése a szakmai közélettel
és a gyógyszerészet történetének megőrzése.
Alapdokumentumok
Folyamatos gondozást igényelnek az MGYT alapdokumentumai és az új jogszabályi
környezetnek is meg kell felelni, ehhez az alábbi dokumentumok módosítását, illetve
létrehozását kezdeményeztük:







Alapszabály-módosítás
Az alapszabály mellékleteinek jóváhagyása
GDPR szabályzat
Rendezvényszervezési szabályzat
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság szakmai működésével kapcsolatos
pénzügyi szabályok
A Szervezetek/szakosztályok tisztújítását segítendő meghívó, jelenléti ív, és
jegyzőkönyv minta elkészítése

A KGYSZ jogi státuszának rendezése
Az MGYT a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet (KGYSZ) megkeresése alapján vizsgálatot
indított annak feltárására, hogy miként lehetne a szervezet székhely áthelyezését végrehajtani
az időközben megváltozott jogi szabályozás miatt megváltozott jogszabályi környezetben. Az
MGYT a székhely áthelyezéshez a budapesti székhely használatának központi ügyintézési
helyként történő használatához hozzájárult, hiszen hosszú évek óta a KGYSZ a valóságban nem
a debreceni székhelyén tevékenykedik, a szervezet központi ügyintézése Debrecenben
egyáltalán nem folyik. A fellelhető és beszerezhető dokumentumokból megállapítást nyert,
hogy a szervezeti egység debreceni székhellyel történő önálló gazdasági működését az
adóhatóságnál bejelentette, és élt a korábbiakban is biztosított jogszabályi lehetőséggel, amely
lehetővé tette az önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység létesítését az 1959.
évi IV. törvény (régi Ptk.) alapján. A korábbi szabályok alapján a szervezeti egység önálló
adatbejelentésével az adóhatóságnál adószámot szerzett, melynek dokumentumait a debreceni
székhely szerint illetékes adóhatóság rendelkezésünkre bocsátotta. Előzetes vizsgálatok alapján
megállapítást nyert, hogy sem az egykori Fővárosi Bíróságon, sem a Hajdú-Bihar megyei
Bíróságon, jelenleg pedig a Fővárosi- illetve a Debreceni Törvényszéken a szervezeti egység
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nyilvántartásba vételéről nem született nyilvántartásba vetéli végzés, így ezen bírósági
nyilvántartásokban a KGYSZ jelenleg nem szerepel. A KGYSZ gazdasági önállóságát
fennállása óta megtartotta, és ez mind a mai napig a szervezet eredeti szándékaival megegyezik.
Tisztáztuk a nyilvántartó bírósággal és az érintett adóhatóságokkal a bejelentések, illetve
változás bejelentések tartalmi és formai kérdéseit.
A KGYSZ vezetőivel egyeztettük a végrehajtani javasolt jogi, szakmai intézkedéseket.
Előkészítettük az MGYT Alapszabályának és szervezeti és működési szabályzatának szükséges
módosítását a KGYSZ jogi státuszának rendezésével összefüggő kérdésekben (a 63.
Küldöttgyűlés felhatalmazása és a Törvényszék útmutatás alapján az új Ptk.-val harmonizáló
változtatások figyelembevételével) és a 64. küldöttgyűlés (ülés tartása nélküli döntéshozatallal
– e-mailben) írásbeli szavazattal döntött a szükséges változtatásokról.
Majd az egész cikluson áthúzódó folyamat végére 2020 októberében kerülhetett pont, amikor a
Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vette az MGYT-KGYSZ-t a Társaság székhelyén.
COVID webinárium sorozat
A COVID-19 pandémia egy új helyzet elé állította a magyar gyógyszerésztársadalmat. A
megjelenő új információk és tudományos közlemények követése a frontvonalban dolgozó
kollégák számára hamar menedzselhetetlenné vált, ezért az elnökség felkérte Prof. Dr. Mészner
Zsófiát, hogy foglalja össze "SARS-CoV2 vakcinák: korai tapasztalatok és kihívások" címmel
a legfrissebb tudnivalókat a járványról. Nagysikerű előadását 2020. december 18.-án tartotta
meg. Az információk gyors változása és a gyógyszerészeket érdeklő témák komplexitása miatt
az elnökség úgy döntött, hogy havi rendszerességgel egy órás webinárium sorozatot indít. A
pandémia elleni küzdelmet azzal is segítettük, hogy az MGYT honlapján történt előzetes
regisztrációt követően bárki, ingyen megtekinthette a https://mgyt.hu/covid-webinarium/
oldalon a rögzített webináriumot, ha nem tudott részt venni az élőadáson. Az első
nagyérdeklődést kiváltó előadást még 6 webinárium követte:
COVID-19 tesztek a laboratóriumi diagnosztikában: mire adnak választ és mire nem?
címmel Dr. Földesi Imre tanszékvezető docens tartott előadást 2021. február 5-én.
COVID-19 vakcinák klinikai farmakológiai fejlesztése és jellegzetességeik
címmel Prof. Dr. Kerpel-Frónius Sándor orvos professzor tartott előadást, a Semmelweis
Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének egyetemi tanára, a klinikai
farmakológia oktatás vezetője 2021. március 5-én.
Oltóanyagok minőségellenőrzése
címmel Dr. Pauliny Zsuzsanna szakmai irányító, a Nemzeti Népegészségügyi Központ
vezető főtanácsosa 2021. március 26-án tartotta előadását.
COVID 19 betegségben alkalmazott gyógyszeres kezeléssel szerzett tapasztalatok
címmel Dr. Bogos Krisztina az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója tartott
előadást 2021. április 23-án.
Milyen változások, tünetek várhatóak a COVID 19 fertőzés után, azaz a post COVID
szindróma
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címmel Dr. Bittner Nóra Ph.D. a Semmelweis Egyetem docense tartott előadást 2021. május
21-én.
A védőoltásokról tényszerűen: Kérdések, melyekre csak az idő tud válaszolni…
címmel Dr. Földesi Imre tanszékvezető docens tartott előadást 2021. június 18-án.

Gyógyszerész elődök emlékének ápolása
A hagyományokat folytatva ebben a ciklusban is – az emlékversenyeken túl – megemlékeztünk
gyógyszerész elődjeinkről. Ennek keretei között volt megemlékezés és koszorúzás az 1848/49es forradalom és szabadságharcban részt vett gyógyszerészek emléktáblájánál a Budai Várban,
az Arany Sas Patikamúzeum udvarában, Nikolics Károly Emlékülés Sopronban, és Küttel
Dezső születésének 100. évfordulója alkalmából ünnepélyes emlékülés.

Kitüntetések, elismerések
Ebben a ciklusban is jelentősszámú, kiváló kolléga részesült elismerésben.
Állami kitüntetések
2018. augusztus 20. alkalmából Áder János, Magyarország Köztársasági elnökének
megbízásából prof. Kásler Miklós miniszter, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar
Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át Botz Lajos, a Pécsi
Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészeti Intézete és Klinikai
Központi Gyógyszertára intézetigazgató egyetemi tanár és főgyógyszerész részére.

8. kép
Prof. Botz Lajos
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült prof. Klebovich Imre
professor emeritus, a Gyógyszerészeti Intézet egyetemi tanára a bioanalitika és farmakokinetika
szakterületén elért tudományos eredményei, széles körű tudományszervező tevékenysége,
valamint a hazai gyógyszerkutatás nemzetközi elismertségének növelésében vállalt szerepéért.
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9. kép
Prof. Klebovich Imre
Országos jelentőségű díjak
A Kisfaludy Lajos Alapítvány elismerésében „A magyar gyógyszerkutatásért” plakett
kitüntetésben részesült prof. Hohmann Judit, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar
Farmakognóziai Intézetének vezetője.

10. kép
Prof. Hohmann Judit

Prima Primissima díjban részesült prof. Fülöp Ferenc vegyész, egyetemi tanár, Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja a „Magyar Tudomány kategóriában”.
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11. kép
prof. Fülöp Ferenc
Társasági kitüntetések
Tiszteleti tagság
A Társaság az MGYT Tiszteleti Tagja kitüntető címet adományozta a 12th Central European
Symposium on Pharmaceutical Technology and Regulatory Affairs (12th CESPT)
rendezvényen prof. Erem Bilensoy az EUFEPS elnöknek és prof. Aleš Mrhar a
konferenciasorozat alapítója és állandó (társ)elnökének.

12. kép
Prof. Erem Bilensoy
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13. kép
Prof. Aleš Mrhar
Elnökség által adományozható kitüntetésekben részesültek:
Kazay Endre Emlékérem:
-

Soós Gyöngyvér
Higyisán Ilona
Hankó Zoltán

2017
2019
2020

Nyiredy Szabolcs Emlékérem:
-

Vincze Zoltán

2020

Szebellédy László Emlékérem:
-

Vecsernyés Miklós

2020

Koritsánszky Ottó Emlékérem:
-

Laszlovszky István
Láng Miklós
Kis Szölgyémi Mónika

2016
2019
2020

Nikolics Károly Emlékérem:
-

Hohmann Judit

2020

Küttel Dezső Emlékérem:
-

Károlyházy László
Konrádné Abay-Nemes Éva
Szabó Csongor
Hajdú Mária
Juhász Hedvig
Csóka Ildikó

Kempler Kurt Emlékérem:
-

Abonyi Etelka
Kokovay Katalin
Dános Béla
Bodó Gabriella

2017
2017
2019
2020

2017
2017
2017
2019
2020
2020
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Mühl Nándorné
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2021

Societas Pharmaceutica Hungarica:
-

Kocsis Krisztina
Kovácsné dr. Balogh Judit
Mayer Klára
Halmos Gábor
Lippai Józsefné
Marjai Tamás
Cseh Ildikó
Feller-Pelle Krisztina
Boldizsár Imre
László-Bencsik Ábel
Gyimesi-Forrás Krisztina
Csatári Eszter
Fang Simon
Gyermán Anna
Szalay Lászlóné

2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2019
2019
2020
2021
2021
2021
2021

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szenátusának tagja elismerő oklevélben részesült:
-

Trestyánszky Zoltán
Márkus Sarolta
Bozsik Erzsébet
Szabó Csongor
Kokovay Katalin
Berzsenyi Pál
Konrádné Abay-Nemes Éva
Hargitai János

2017
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020

Szakosztályok/ szakmai szervezetek által adományozható kitüntetések:
Schulek Elemér Emlékérem:
-

Némethné Palotás Júlia
2016
Dombi György
2017
Vitányiné Morvai Magdolna 2018

Hintz György Emlékérem:
-

Antal István
Bárkányi Judit
Mayer Klára

Augustin Béla Emlékérem:
-

Molnár Péter 2018

Spergely Béla Emlékérem:
-

Kanyári Edit 2017
Gál Georgina 2020

2017
2020
2020
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Dávid Lajos Emlékérem:
-

Paku Magdolna
Pregun Istvánné
Horváth László
Hankó Balázs
Süle András

2017
2017
2017
2019
2019

Kórházi Gyógyszerészet Emlékérem:
-

Joseph Priel
2017
Putz Pál
2017
Konrádné Abay-Nemes Éva 2018

Mohr Tamás Emlékérem:
-

Trestyánszky Zoltán
Pintye János
Fodor Zsuzsanna
Kiss János

2015
2017
2019
2019

Mozsonyi Sándor Emlékérem:
-

Kórházi-klinikai gyógyszerészek pécsi szakmai hétvégéje szervezőinek: dr. Fittler
András, dr. Vida Róbert, dr. Ábrahám Eszter, Lovász Andrea, prof. Botz Lajos 2020

Pályázati úton elnyerhető kitüntetés és díjak:
Zalai Károly Emlékérem:
-

Jánoska Ádám
Faragó Zoltán
Lakatos Péter Márk
Fábián Márk
Pásztor Balázs László

2017
2018
2018
2019
2020

Anoli-díj:
-

Malcsiner Petra
2016
Vesztergombi Dániel 2016
Katona Gábor
2016
Balázs Boglárka
2017
Jánoska Ádám
2017
Bozó Tamás
2018
Módra Szilvia
2018
Ács András
2019
Tempfli Dóra
2019

Szász Kálmán-díj:
-

Gonda Sándor

2020

Hallgatói kategória
Hallgatói kategória
Kutatói kategória
Kutatói kategória
Hallgatói kategória
Kutatói kategória
Hallgatói kategória
Kutatói kategória
Hallgatói kategória
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Végh Antal Nívódíj:
-

Horányi Tamás
Horváth Márta
Kónya Csaba
Purget Tamás
Domány György
Miseta Ildikó
Katona Gábor
Süle András
Kemény-Beke Ádám
Somogyi Végh Antal
Pethő Gábor
Gajdács Márió
Kiss Béla
Szombathelyi Zsolt

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020

A kitüntetett kollégáknak szívből gratulálunk, további sikereket és eredményes munkát
kívánunk!

Elhunyt kollégák
2016
Barna Mária
Bayer István prof.
Falkay György prof.
Józsa Alajos
Karamán Miklós Attila
Kódor Rózsa Elvira (Orosz Jánosné)
Perjési Zoltánné Tóth Marianna
Sévity Krisztina
Stampf György
Tóth Tamás
Végh Judit (Horváth Józsefné)

2017
Bartus Józsefné
Dénes Lajos
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Dredán Judit
Erős István prof.
Farkas Erzsébet (Stenszky Miklósné)
Hajdú József
Háznagy Andrásné Romvári Olga
Kovács Bertalan
Posgayné Kovács Edit
Kovács Katalin
Lantos József
Luxné Gecső Éva
Magyar Kálmán prof.
Németh László
Pénzes Éva (Móré Ferencné)
Sági Erzsébet
Szilágyi Erzsébet
Varga Julianna (Kutasi Mihályné)
Zimonyi János

2018
Boldvai-Günther Ernőné
Fodor Lajos
Gábor Miklós Emer. Prof.
György László
Ifjú Péter
Incze Anna Katalin
Kádár Dezső
Kiss István prof.
Középesy Gyula
Magyarlaki Anna
Makkos Katalin

2021. június 26.

2021. június 26.

Az MGYT 65. Küldöttgyűlése

Nagy Béla László
Nagy Béláné Sz. Miklós Amália
Nagy Zoltán János
Őrsy Attila
Puskás Attila
Répay Gábor
Szász György prof.
Takács Mihály prof.
Tóth Istvánné Frics Ibolya
Varga István
Zsembery Béla

2019
Budaházy István
Cságoly István
Dóráné Dr. Horváth Klára
Erdős Sándor
Feszt György
Fodor Lajos
Halász Katalin (Fischer Györgyné)
Katona Kálmán
Matolcsy István
Rácz-Kotilla Erzsébet
Répási János
Susits Abigél (Szőke Endréné)
Szalay László Imre
Török Margit
Tóth Barna
Ványi Tibor
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2020
Dudás Margit
Hegedűs János
Juni Emilia
Juranovicsné dr. Nagy Valéria
Kiss Attila
Kiss János Péter
Láng Miklós
Marton Sylvia Prof.
Orosz István
Oszterland Irén (Szapár Endréné)
Póka Gábor
Simon Jójárt Rozália (Kovács Gyuláné)
Szabó Krisztina
Szabó Sándor
Székely Éva
Török Ilona
Török Tamás Prof.
Várady Kálmán

2021
Békefi Géza István
Paál Tamás prof.
Pauli Péter
Ráthonyi György Pál
Kiss Margit Éva (Regdon Gézáné)
Rőczey Norbert
Sisák Klára Erzsébet
Simonffy Krisztina dr. Zolnay Imréné
Krabóth István
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Nagy Ilona Julianna
Némethné Karácsonyi Olga
Emléküket kegyelettel megőrizzük.

Összefoglalás
Megállapítható, hogy az MGYT tudományos programjai lefedik a gyógyszerészet különböző
területeit. Új ismereteket adnak, folyamatosan segítik az újabb tudás megszerzését. Az elnökség
törekedett az MGYT küldetésének megfelelően szervezni a magyar gyógyszerészet
tudományos életét.
Igen örvendetes, hogy a fiatal kollégák közül egyre többen kapcsolódnak be a tudományos
életbe. Remélhetőleg az APH is egyre népszerűbb lesz az angol nyelvű kéziratok publikálására,
ami a magyar gyógyszerészeti tudomány nemzetközi elismertségét is segíti. Az elmúlt
időszakban bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk nagy nemzetközi rendezvényeket is
szervezni, ami szintén támogatja az ismertségünket.
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni mindenkinek, aki kitartó, áldozatos
munkájával hozzájárult ennek a ciklusnak a sikeréhez, amelyet nem csak a Társaság, hanem a
magyar gyógyszerész társadalomért is végzett. A köszönet első sorban a Tagjainkat illeti, akik
kitartottak az MGYT mellett vagy csatlakoztak ehhez a közösséghez, akikért van, és akikért
dolgozik a Társaság. Köszönöm a titkárság dolgozóinak, külsős szerződött partnereinknek a
munkáját. Köszönöm a Tanácskozó Testület konstruktív, megoldásokra törekvő
együttműködését. Külön köszönetemet tolmácsolom az elnökség minden tagjának a négy és
féléves küzdelmes munkájukért. Köszönet illet minden kollégát, aki bármit is tett annak
érdekében, hogy az MGYT tudományos célkitűzései megvalósuljanak.
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A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 2017-2020. elnökségi ciklusának pénzügyi
beszámolója
(Tábi Tamás)
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság gazdálkodásának stratégiai célkitűzése évtizedek
óta a pozitív nullszaldós eredmény elérése. Ezt a célt a beszámolási időszakban jelentősen
sikerült túlteljesítenünk, hiszen 2016-ról 2020-ra a Társaság vagyonának mérőszáma, a saját
tőke 107.824 ezer Ft-ról 132.924 ezer Ft-ra, 23,3 %-kal nőtt. Ez annak ellenére következett be,
hogy 2020-ban a pandémiás korlátozások miatt az MGYT csak részben tudott tevékenykedni.
Az MGYT gazdálkodásának sarokszámai (eFt) 2017-2020.
2017
2018
Alaptevékenység bevétele
69.719
66.021
Vállalkozási tevékenység bevétele
1.862
1.649
Adózott eredmény
12.042
1.588
Pénzeszköz
95.636
105.819
Saját tőke
119.866
121.455

2019
90.299
1.690
10.747
99.347
132.201

2020
63.990
639
723
90.526
132.924

A fenti pozitívumok mellett azonban elemezni szükséges a negatív tendenciákat is. Látható,
hogy a Társaság állandó bevételei, a tagdíjak és hírlapelőfizetések folyamatos csökkenő
tendenciát mutatnak. A 2019-ben látható átmeneti emelkedés elsősorban a díjak emelésének
tudható be, bár a tagdíjak tekintetében tényleges növekedés is kimutatható volt. Sajnos a
COVID pandémia következtében további csökkenés volt megfigyelhető 2020-ban.

Az MGYT tagdíj és Gyógyszerészet előfizetés bevételeinek (eFt) alakulása 2017-2020.
2017
2018
2019
2020
Tagdíj bevétel
8.960
7.532
9.535
7.097
Gyógyszerészet előfizetés bevétel
32.708
31.540
33.868
32.446
Összesen
41.668
39.072
43.403
39.543

A Gyógyszerészet előfizetések bevételének növelését is célozza a lap megújulása, mely
remélhetőleg vonzóbb lehet a fiatalabb generációk számára. Az előfizetés promotálására több
helyen is marketing kampányt kezdtünk, melynek első eredményei 2021.-ben már láthatók, 44
új előfizetést rendeltek meg.
Szintén a bevételek növelését célozza, hogy elhatároztuk, hogy a Gyógyszerészetben mérsékelt
mennyiségű és ellenőrzött tartalmú hirdetést teszünk közzé, mely célból hirdetésszervezővel
szerződtünk. Ezen tevékenység eredménye is látható már 2021.-ben, mivel az első félévben már
2 MFt-ot meghaladó hirdetést rendeltek meg a lapban. Középtávú célunk, hogy a hirdetési
bevételek fedezzék a lap nyomda és postaköltségeit.
A bevételek csökkenése mellett a költségek folyamatos emelkedése a Társaság működésének
finanszírozását egyre nehezebbé teszi.
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Az MGYT költségeinek (eFt) alakulása 2017-2020.
2017
Közvetlen költségek
29.799
Működési költségek
31.629
Összesen
61.428

2018
43.507
25.598
69.105
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2019
53.310
31.232
84.542

2020
30.095
33.861
63.956

A Társaság bevételeiben ezért egyre fontosabb szerepet játszik a rendezvények, kongresszusok
eredménye, melyhez jó ipari kapcsolataink miatt jelentős támogatási és marketing bevétel is
hozzájárul. Különösen a nagy, egész gyógyszerésztársadalmat megmozgató rendezvények,
mint a 7thBBBB 2017-ben és a CPH2020 2020-ban képesek jelentős eredményt termelni,
melynek oka a magas résztvevőszámban keresendő, így csökkennek a fajlagos költségek és
magas a rendezvény marketing értéke.
2019-ig emelkedő tendenciát mutatott a továbbképzések bevétele és eredménye is, melynek
hátterében a megújított programok és struktúra, valamint a PatikaManagement Kft-vel kötött
együttműködési szerződés áll. Sajnálatos módon a COVID pandémia a továbbképzéseket is
nagyrészt lehetetlenné tette.

Az MGYT rendezvényeinek és továbbképzéseinek eredménye (eFt) 2017-2020.
2017
2018
2019
2020
Rendezvények eredménye
15.573
3.071
6.752
14.120
Továbbképzések eredménye
315
2.972
5.617
2.174
15.888
6.043
12.369
16.294
Összesen

A 2017-2020. elnökségi ciklusban történt meg a Társaság székhelyének felújítása, melyre a
fedezetet az elmúlt években felhalmozott pénzeszközök nyújtottak.
Bár a felújítás összes ráfordítása meghaladta a 30 millió forintot, ez csak kis mértékben
csökkentette a Társaság számvitelben kimutatott vagyonát, mert a felújítás jelentős része az
ingatlan értékének növekedéseként került kimutatásra, és értékcsökkenési leírásként 50 év alatt
kell elszámolni (évi 2 %-os leírási kulccsal).
A költségeket a 2018. évi küldöttgyűlés határozata alapján a decentralizált keretek és a Társaság
központi pénzkerete között a 2018. december 31.-i pénzeszközök és decentralizált keret
összegeknek megfelelő arányban osztottuk szét. A terhelés előtt a költségekből levonásra
kerültek a felújítás céljára befizetett önkéntes tagdíjak és a 2019. és 2020. évben a pandémia
miatt fel nem használt szakmai működési alap forrásai.

A felújítás költségei és pénzügyi forrásai.
Költségek (eFt)
Források (eFt)
Felújítás
31.448 Önkéntes tagdíj
Székek
644 Szakmai működési alap
Költöztetés
1.078 MGYT pénzeszköz
Összesen

2.749
3.500
26.922
33.170
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A felújítás költségeinek felosztása az MGYT pénzkeretei között.
Költséghely
Hozzájárulás
arány
MGYT központi keret
44,7 %
Szervezetek
40,4 %
Szakosztályok
14,9 %

2021. június 26.

eFt
12.040
10.885
3.997

A felújítás hosszabb távon is biztosítja az MGYT működésének korszerű infrastrukturális
feltételeit.
Összefoglalva megállapítható, hogy a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 4 éves
gazdálkodása megalapozta a Társaság zavartalan működésének finanszírozási feltételeit, sőt a
tartalékok részbeni felhasználásával jelentős infrastrukturális fejlesztést is sikerült végrehajtani.
Az új elnökségi ciklusban azonban jelentős erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a
Társaság működése nullszaldós gazdasági eredménnyel legyen biztosítható. E cél
megvalósítását nagymértékben nehezíthetik a jövőben esetleg elrendelendő járványügyi
korlátozások.

2021. június 26.

Az MGYT 65. Küldöttgyűlése

65

A Felügyelő Bizottság beszámolója
(Háznagyné Radnai Erzsébet)
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 2016. december 3-án megtartotta 60. tisztújító
küldöttgyűlését, melyen az Elnökség mellett, a Felügyelő Bizottság 5 tagját is megválasztották
a jelenlévő küldöttek. A megválasztott 5 FB tag: Pannonhalminé dr. Csóka Ildikó, dr.
Rádóczyné dr. Kovács Zsuzsanna, dr. Fang Simon, dr. Ambrus Rita és jómagam Háznagyné
dr. Radnai Erzsébet.
Elnöknek a Felügyelő Bizottság tagjai Háznagyné Dr. Radnai Erzsébetet választották. Az FB
első ülésén áttekintette az FB ügyrendjét, majd a FB módosította az ügyrendben FB évente
ülésezik helyett, évente kétszer ülésezik, került… továbbiakban változatlan az Ügyrend.
1. A Felügyelő Bizottság 2017/18. évi munkaterve és elvégzett feladatok:
a. A szakosztályok, és szervezetek előző négy éves ciklusban végzett
munkáiról készített beszámolók áttekintése.
b. A szakosztályok és szervezetek tisztújítási jegyzőkönyveinek áttekintése.
c. A XLII. Gyógyszeranalitikai Kollokvium elszámolásának áttekintése.
d. Egységes szempontrendszer kidolgozása a megyei szervezetek
véleményezésére.
e. Csongrád Megyei Szervezet szakmai munkájának és pénzügyeinek
áttekintése.
2. A Felügyelő Bizottság 2018/19 évi munkaterve és elvégzett feladatok:
a. Az MGYT Bács-Kiskun Megyei Szervezet szakmai munkájának és
pénzügyeinek áttekintése.
b. MGYT székház felújítás áttekintése.
c. XI. CESPT konferencia véleményezési ellenőrzése.
d. Egységes szempontrendszer kidolgozására javaslat tétel a választási
jegyzőkönyvek elkészítéséhez az SZMSZ 6§ figyelembe vételével és
betartásával.
3. A Felügyelő Bizottság 2019/20 évi munkaterve és elvégzett feladatok:
a. MGYT Pest Megyei Szervezet szakmai munkájának, pénzügyeinek
áttekintése.
b. Az MGYT 63. Küldöttközgyűlés beszámolóinak véleményezési ellenőrzése.
c. MGYT Budapesti Szervezet szakmai munkájának, pénzügyeinek
áttekintése.
d. A XLIV. Gyógyszeranalitikai kollokvium elszámolásának véleményezési
áttekintése.
e. A 2019. szeptemberében Siófokon megrendezett 28. Ipari és
Gyógyszertechnológiai Sympozium elszámolásának véleményezési
ellenőrzése.
A 2020 márciusában berobbanó pandémia miatt a Felügyelő Bizottság utolsó ülését 2020.
február 21-n tartotta. Ettől kezdve, nem volt személyes találkozás.
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Az Etikai Bizottság beszámolója
(Láng Csaba)
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Etikai Bizottságához etikai ügy az elmúlt négy
és fél évben nem érkezett.
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Jelentés a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Tudományos és Szakmai Bíráló
Bizottság munkájáról
(Prof. Fülöp Ferenc)
A bizottság munkájában prof. Bagdy György, prof. Hohmann Judit, prof. Klebovich Imre és
prof. Noszál Béla vesz részt.
A 7. BBBB nemzetközi konferencia tudományos program összeállítását és egyes előadók
kiválasztását segítettük.
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Beszámoló az Ifjúsági Bizottság 2016-2021 években végzett tevékenységéről
(Marosi Attila)
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Ifjúsági Bizottsága, a Társaság Alapszabályában
rögzített feladataival összefüggésben a következő fő célkitűzések mentén tevékenykedett a
mostani elnökségi ciklusban:
A Bizottság legfontosabb célja a fiatal, 36 év alatti gyógyszerész korosztályt, a frissen végzett
gyógyszerészeket és a gyógyszerészhallgatókat, továbbá a gyógyszerésztudomány területén
tevékenykedő egyéb végzettségű fiatalokat érintő ügyek képviselete a Társaságban, e
korosztályok megszólítása és a Társaság tevékenységébe történő minél hatékonyabb bevonása.
Célja azon munkálkodni, hogy Társaságunk ifjúsági tagjainak, valamint a rendes tagok között
a frissen végzetteknek, pályakezdőknek a száma és aktivitása folyamatosan növekedjen, és ez
a korosztály (is) minél jobban kihasználhassa a Társaság által a szakmai fejlődésre kínált
változatos lehetőségeket. A fentiek érdekében a Bizottság célja közreműködni az ifjabb
gyógyszerész kollégák és a gyógyszerészhallgatók számára a legfontosabb Társasági és egyéb
szakmai információk terjesztésében, valamint a részvétel a korosztályt érintő főbb Társasági
rendezvények szervezésében, lebonyolításában. A Társaság általános célkitűzéseivel
összhangban a Bizottság célja továbbá a magyarországi gyógyszerésztudomány fejlesztése, a
gyógyszerészi szakma, a magyar gyógyszerkutatás és gyógyszeripar megbecsülésének növelése
és hagyományainak ápolása, valamint (a Bizottság feladatkörébe tartozó korosztályból adódóan
különös hangsúllyal) a graduális és posztgraduális gyógyszerészképzés magas színvonalának
megőrzése és további növelése.
Fenti célkitűzéseinek megfelelően a Bizottság az elmúlt években az alábbiakban felsorolt
legfontosabb tevékenységeket látta el. A Bizottság az összes társasági rendezvényen, ahol
szerepe volt, a kívánatos és szükséges létszámban képviseltette magát, és az összes adódó
feladatát magas színvonalon megoldotta.
Fiatal gyógyszerészekkel kapcsolatos legfontosabb tevékenységünk:
A Rozsnyay Mátyás Emlékversennyel kapcsolatos tevékenységek
Társaságunk ifjúságot érintő legfontosabb és méltán legnépszerűbb rendezvénye az évente
megrendezésre kerülő Rozsnyay Mátyás Emlékverseny, amely döntően a közforgalomban és a
kórházi-klinikai gyógyszerellátásban résztvevő fiatal kollégákat érinti, és amelynek
szervezéséből és lebonyolításából az Ifjúsági Bizottság is évről évre kiveszi a részét. A
Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek szervezéséhez a Bizottság az elmúlt évek során a már-már
hagyományosnak mondható szervezési feladatai ellátásával járult hozzá. Ennek keretében
elsősorban gondozta a Rozsnyay konzulensek és a versenyre kiírt témák listáját, amellyel
kapcsolatban emailben és/vagy telefonon, vagy akár személyes úton minden évben jóval a
versenyt megelőzően megkereste a konzulenseket és a kapott visszajelzések alapján frissített
konzulens- és témalistákat a Társaság honlapján, a Gyógyszerészet hasábjain és egyéb online
felületeken is közzétette. Nagy örömünkre szolgált, hogy az elmúlt évek során többen is a
listából választottak témát és/vagy konzulenst. A konzulens- és témalistákon túl a Bizottság
minden évben eljuttatott a résztvevőkhöz egy segédletet is, amely az előadásra történő
felkészülésben és az előadás megtartásában nyújtott nekik segítséget.
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A Rozsnyay versenyek lebonyolításában az Ifjúsági Bizottság az elmúlt években minden
rendezvényen legalább 3-5 fővel képviseltette magát, akik a verseny lebonyolítása során adódó
legkülönbözőbb feladatokban segítettek (pl. pakolás, előadás-asszisztensi feladatok, segítség a
regisztrációs pultnál, stb.). Ezen általános lebonyolítási feladatokon túl több Rozsnyay verseny
alkalmával a Bizottság látta el az alábbi fontos feladatokat is: fotózás a rendezvényen, technikai
asszisztencia az előadói szekciókban. Ezek mellett saját, elsősorban szociális, csapatépítő,
ismerkedős jellegű programok rendezésével járultunk hozzá az Emlékversenyek sikeréhez, volt
olyan év, amikor még a DJ is az ifjúsági bizottság soraiból került ki az esti zenés mulatságra.
Közösségépítő szociális programjaink hozzájárultak, hogy az ország különböző területeiről, sőt
határon túlról érkező ifjú gyógyszerészek között gyümölcsöző szakmai és emberi kapcsolatok
alakuljanak ki.
A továbbiakban is célunk az Emlékverseny szervezésében/lebonyolításában a korábbiakhoz
hasonló módon részt vállalni.
Egyetemi hallgatókkal kapcsolatos legfontosabb tevékenységek
„Az Év Gyógyszerészhallgatója” versennyel kapcsolatos tevékenységek
A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságával és a Magyar Gyógyszerészhallgatók
Egyesületével (HUPSA) közösen, valamint a Magyar Gyógyszerészi Kamara támogatásával
Bizottságunk 2011 óta minden évben nagy sikerrel rendezi meg az „Az Év
Gyógyszerészhallgatója” gyógyszerészi gondozási és beteg-tanácsadási versenyt, amely éppen
idén ünnepelte tíz éves évfordulóját. A Bizottság több évben is intézte a bírálóbizottság számára
az ajándékok beszerzését, valamint a közreműködő – általában szakmabeli, orvos vagy
gyógyszerész – amatőr színészek felkérését. A Bizottság a rendezvény lebonyolításában a
helyszínen minden évben legkevesebb egy-két fővel képviseltette magát, akik részt vettek a
versenyzők előzetes szűrését biztosító írásbeli teszt felügyeletében, kijavításában és a verseny
fotó-dokumentációjában is. Sőt, idén az egyik színész is az IB képviselője volt. A továbbiakban
is célunk a verseny szervezésében/lebonyolításában a korábbiakhoz hasonló módon részt
vállalni.
A Társaság képviselete a Gyógyszerészbörzén
Az évente más-más gyógyszerészképző Egyetemen a Magyar Gyógyszerészhallgatók
Egyesülete (HUPSA) és az adott kar Hallgatói Önkormányzata szervezésében megrendezésre
kerülő Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója és Gyógyszerészbörze c. rendezvényen a
Társaság képviseletét elsősorban az Ifjúsági Bizottság látja el. Ennek megfelelően a Bizottság
képviseltette magát és a Társaságot népszerűsítő standot üzemeltetett a rendezvényen az összes
olyan évben, amikor az személyes megjelenéssel került megtartásra. Ezen túl több évben is
nagy sikerű szakmai workshopot is tartottak az IB tagjai az MGyT-t népszerűsítő témákban.
Összességében megállapítható, hogy a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Ifjúsági
Bizottsága az elmúlt elnökségi ciklus időszakában is sokrétű és intenzív tevékenységet
folytatott a szakma ifjúságát érintő területeken, számos szép eredményt felmutatva. A Bizottság
a továbbiakban is az eddigi feladatok ellátása és az eddigi célok mentén folytatja munkáját, de
a jövőre nézve új tervei is vannak.
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SZAKOSZTÁLYOK BESZÁMOLÓI
Farmakoterápiás és Gyógyszerészi Gondozási Szakosztály 2017-2021
(Tóthné Viola Réka)
Az MGYT Farmakoterápiás és Gyógyszerészi Gondozási Szakosztálya a 2017-2021-es
ciklusban alapvető küldetésének tekintette a gyógyszerészeti tudományok és a gyakorlat
egységének megteremtését.
A Szakosztály folytatta hazai és nemzetközi szervezetekkel történő szakmai együttműködések
erősítését. Ezen együttműködések elsődleges célja hazai és nemzetközi projektekben való aktív
részvétel valamint a gyógyszerészi gondozás nemzetközi, „jó gyakorlatainak” hazai
adaptálásának elősegítése. Ennek megfelelően a 2017-2021-es ciklusban két jelentősebb
nemzetközi gyógyszerészi gondozási projektbe kapcsolódtak be hazai közforgalmú
gyógyszertárak a Szakosztály által.
Az International Pharmacists for Anticoagulation Care Taskforce-al (iPACT) kialakított
szakmai együttműködés révén részt vettünk közforgalmú gyógyszertárak bevonásával egy a
kardiológiai betegségek prevencióját, gondozását támogató gyógyszerészi gondozási
programban: „Ismerd meg a pulzusod” („Know your pulse”). Betegtájékoztató szakmai
anyagok valamint gyógyszerészek részére oktatási segédanyagok kerültek kidolgozásra. Az
eredmények értékelése nemzetközi publikációban kerültek közlésre.
A Gyógyszer Alkalmazás Áttekintése (GYAT) gyógyszertári szolgáltatás nemzetközileg
elfogadott módszertani alapjait a Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) dolgozta ki,
ill. fejleszti folyamatosan. University of Tartu (Észtország), Faculty of Medicine, Institute of
Pharmacy munkatársai által koordinált nemzetközi GYAT programhoz történő csatlakozás
révén vizsgáltuk közforgalmú gyógyszertári gyógyszerészek gyógyszeralkalmazás
áttekintéshez kapcsolódó szakmai készségét, a szolgáltatás hazai bevezethetőségének
lehetőségét illetve a gyógyszeralkalmazás áttekintésének hatását a betegek hatékony és
biztonságos terápiájára vonatkozóan. (A program terv szerinti folytatását a ”COVID helyzet”
befolyásolta.) Elsődleges eredmények, tapasztalatok nemzetközi konferencián közlésre
kerültek (EuroDurg 2020 Conference). A program folytatása következő ciklusra is átnyúlik.
A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan a Szakosztály továbbra is aktív szerepet vállalt az
„Év gyógyszerészhallgatója” címet viselő Gyógyszerészi Gondozási és Beteg tanácsadási
tanulmányi verseny szervezésében a szakmai háttér biztosításával.
A farmakoterápia és gyógyszerészi gondozás szakterületéhez kapcsolódó legfrissebb
tudományos és gyakorlati ismereteinek terjesztése céljából a Szakosztály szerepet vállalt
tudományos konferenciákon és hazai továbbképzéseken történő aktív részvétellel, szakmai
tréningek szervezésével.
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Beszámoló a Gyógynövény Szakosztály tevékenységéről 2017-2021
(Csupor Dezső)
Az MGYT Gyógynövény Szakosztály az elmúlt négy évben is fő feladatának azt tartotta, hogy
tudományos és szakmapolitikai programok szervezésével lehetőséget biztosítson a hazai
gyógynövénykutatók, a szakterület iránt érdeklődő gyógyszerészkollégák és a
gyógynövényalapú termékeket gyártó és forgalmazó cégek képviselői számára eredményeik
bemutatására, problémáik megvitatására, valamint az egymás közti tapasztalatcserére. Sajnos a
járványügyi korlátozások miatt 2020 márciusától nem volt lehetőség jelenléti formában
rendezvényeket tartani.
A Szakosztály munkájában nagy létszámmal vesznek részt a gyógyszerészképzőhelyek
farmakognóziával foglalkozó intézetei, munkacsoportjai, de a vezetőségben és a tagságban
képviseltetve vannak más felsőoktatási intézmények, az államigazgatás és a gyógynövényipar
szereplői, és természetesen a közforgalomban dolgozó gyógyszerészek is. A Szakosztály a
korábbi hagyományokat folytatva olyan rendezvények szervezésében és lebonyolításában vett
részt, amelyek fókuszában a gyógynövényekkel kapcsolatos kutatási eredmények bemutatása
és a szakterület problémáinak megtárgyalása volt.
A beszámolási időszakban folytatódott a 2013-ban indított Év gyógynövénye kezdeményezés,
melynek célja nem csupán a lakosság gyógynövények iránti érdeklődésének felkeltése, hanem
a Szakosztály társadalmi célú munkájának kiterjesztése is. Fontosnak tartjuk, hogy a
kezdeményezés révén a korszerű fitoterápiával kapcsolatosan minél több hiteles információ
jusson el a laikusokhoz is. Az év gyógynövénye bármely olyan növény lehet, amely a vele
kapcsolatos újabb tudományos eredmények miatt az érdeklődés fókuszpontjában van, és része
a modern terápiának. A Gyógynövény Szakosztály vezetőségi tagjai az év gyógynövényévé
2017-ben a mákot (Papaver somniferum), 2018-ban a levendulát (Lavandula angustifola),
2019-ben az orbáncfüvet (Hypericum perforatum), 2020-ban a bíbor kasvirágot (Echinacea
purpurea), 2021-ben pedig a fekete nadálytövet (Symphytum officinale) választották. A
növényeket a Szakosztály által üzemeltetett honlapon (http://evgyogynovenye.hu) és a
Gyógyszerészet hasábjain mutattuk be. 2017. június 24-én az algyői Ezerjófű Egyesület nyílt
napján Tóth Barbara és Csupor Dezső tartottak előadást a mákról. Ugyanabban az évben
középiskolások számára poszterpályázatot szerveztünk Mák, az Év Gyógynövénye, 2017
címmel. A Szakosztály kezdeményezésére 2018. május 2-án a Magyar Posta Zrt. a levendulát
ábrázoló bélyegblokkot bocsátott ki. Következő évben a posta Filatélia Osztálya kereste meg
Szakosztályunkat újabb bélyegötlettel, és ennek eredményeként 2020. szeptember 1-én a
természeti értékeink című bélyegsorozat egyikén a bíbor kasvirág szerepelt. 2019-ben a Manó
Könyvek kiadó gondozásában megjelent Mechler Anna A virágtündérek titkai című
mesekönyvsorozatának első kötete. Annak érdekében, hogy a sorozat az év gyógynövényét a
legkisebbek számára is érthető, és mind botanikai, mind fitoterápiás szempontból szakszerű
módon mutassa be, szakosztályunk tagjai vállalták a sorozat szakmai lektorálását. A
beszámolási időszakban megjelent kötetek: Olina és a varázsszirmok (2019), Bíborka és a
varázsfőzet (2020), Nadin és a varázstégely (2021).
A Szakosztály Gyógynövénylap.hu című ismeretterjesztő honlapján Tóth Barbara
szerkesztésében havi rendszerességgel jelennek meg rövid cikkek a laikus közönség számára.
Az írások a Facebookon is megosztásra kerülnek, így nagyon sok emberhez elérhetnek a
szakmai szempontból helytálló ismeretek. A Gyógynövény Szakosztály Facebook oldala is igen
népszerű, 2020 decemberében 1870 követője volt.
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2020-ban a Szakosztály több tagja előadással, poszterprezentációval vagy
szekcióelnökként aktívan hozzájárult a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI szakmai
programjához.
2018. június 8-9. között került megrendezésre a XV. Magyar Gyógynövény Konferencia
Visegrádon. A rendezvénynek több, mint 100 résztvevője volt, többségük egyetemeken
dolgozó kutató és a gyógynövényalap ú termékek gyártásában, forgalmazásában tevékenykedő
kolléga. A Szakosztály vezetőségének sikerült felvenni a kapcsolatot több gyógynövénytartalmú termékeket gyártó és forgalmazó céggel annak érdekében, hogy rendezvényeink
támogatásával járuljanak hozzá a hazai gyógynövénykutatás eredményességének javításához.
Ennek köszönhető, hogy a konferenciákat több cég is támogatta, és így azok, a viszonylag
alacsony részvételi díj ellenére is nyereséggel zárultak.
A Szakosztály mindig fontos célnak tartotta a gyógynövénykutatással foglalkozó
szakemberek utánpótlásának biztosítását. Ennek érdekében rendeztük meg 2017. május 12-én
Budakalászon, a Gyógynövénykutató Intézetben (GYNKI) a 4. Fiatal Gyógynövénykutatók
Fórumát, amely a GYNKI nagyvonalú támogatásának köszönhetően mind az 53 résztvevő
számára ingyenes volt. 2018. november 30-án került sor Szegeden, az SZTE
Gyógyszerésztudományi Karán az 5. Fiatal Gyógynövénykutatók Fórumára, amelyen a
megszokottnál jóval kevesebben vettek részt, talán annak köszönhetően, hogy néhány hóappal
korábban volt a XV. Magyar Gyógynövény Konferencia. két fórumon összesen 17 előadás
hangzott el, melyek keretében PhD fokozattal nem rendelkező fiatalok mutatták be kutatási
témájukat és eredményeiket.
A Gyógynövény Szakosztály vezetőségi tagjai, Dános Béla, Boldizsár Imre és LászlóBencsik Ábel rendszeresen szerveznek farmakobotanikai terepgyakorlatokat. 2017-ben
Zebegény és Nagymaros környéke, 2018-ban a Tihanyi-félsziget és a Visegrádi-hegység keleti
szegélye, 2019-ben a Hármashatár-hegy, valamint a Normafa és Budakeszi környéke természeti
szépségeit és növényritkaságait ismertették meg a kirándulni szerető érdeklődőkkel.
A beszámolási periódusban a Gyógynövény Szakosztály zsűritagok delegálásával járult
hozzá a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek megrendezéséhez. Az MGYT által szervezett
Klasszikus gyógyszerészeti tudományok újabb eredményei című továbbképző program
keretében a szakosztály több tagja is tartott előadást.
2015 májusától Szakosztályunk részt vesz a European Scientific Cooperative on
Phytotherapy (ESCOP) munkájában. Csupor Dezső a tudományos bizottság tagjaként, Vasas
Andrea pedig külső szakértőként tevékenykedik a szervezetben.
2020-ban került átadásra második alkalommal a Szász Kálmán-díj, melynek célja, hogy
elismerje és támogassa azokat a 40 évnél fiatalabb gyógynövénykutatókat, akik valamely, a
gyógynövényekhez kapcsolódó területen (kutatás, feldolgozás, termékfejlesztés, minősítés,
gyártás) kiemelkedő tevékenységet folytatnak. A díjat és a Richter Gedeon Nyrt. által felajánlott
pénzdíjat Gonda Sándor, a Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar,
Növénytani Tanszék, Farmakognózia részlegének tudományos munkatársa.
A Gyógynövény Szakosztály legmagasabb szakmai elismerését, az Augustin Béla
emlékérmet adományoztuk 2018-ban Molnár Péternek, a PTE Farmakognózai Intézet
nyugalmazott egyetemi tanárának több évtizedes szakmai munkájáért. Szakosztályunk
vezetősége és több tagja is köszöntötte 2019. december 6-án a Dános Bélát 90. születésnapja
alakalmából az ELTE TTK Növényszervezettani Tanszék által szervezett ünnepségen. Sajnos
2020-ban Csedő Károlyt 90. születésnapját nem volt módunk személyesen megünnepelni,
helyette a Gyógyszerészet hasábjain jelent meg a kollégák által írt köszöntő.
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A Gyógyszeranalitikai Szakosztály beszámolója
2017-2021
(Völgyi Gergely)
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya 2017. február
17-én, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Hőgyes előadótermében
megtartott tisztújító ülésén választotta meg az új, 17 tagú vezetőséget, mely összetételében
képviselte a magyar gyógyszeranalitika széles körét, így a gyógyszergyárakat, egyetemeket,
hatóságot. A vezetőség tagjai a szakosztály új elnökének Völgyi Gergelyt, alelnökének
Vitányiné Morvai Magdolnát választották, a titkári funkció betöltésére pedig Tóth Gergőt
kérték fel.
A szakosztályvezetés célkitűzései között szerepelt az előző vezetőségek által kijelölt úton
haladva a Szakosztály hagyományainak megőrzése, és színvonalas, széles körű érdeklődésre
számot tartó rendezvények szervezése, illetve szoros munkakapcsolat ápolása az MGYT
társszakosztályaival és szervezeteivel, mely utóbbi a Clauder Ottó Emlékversenyek
Gyógyszertechnológiai Szakosztállyal és Gyógyszeripari Szervezettel közös szervezésében és
lebonyolításában is megnyilvánult. A Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokviumokat pedig
a Magyar Tudományos Akadémia Szerves- és Gyógyszeranalitikai Munkabizottságával és a
Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottságával együttműködve rendeztük meg.
A szakosztály szakmai rendezvényét, a Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokviumot 2017ben, 2018-ban és 2019-ben is a megszokott két és félnapos szerkezetben rendeztük meg, mely
lehetőséget adott a gyógyszeranalitika új tudományos eredményeinek, irányainak, új
metodikáknak és technikáknak a megismerésére. A vezetőség döntése értelmében a
kollokviumok ezidáig megszokott tematikáját lényegében folytattuk, tehát három különböző
témakör köré épültek fel az előadások, melynek során a gyógyszerek analitikájával, a modern
analitikai technikák bemutatásával, valamint minőségbiztosítással és a gyógyszerhatósági
szabályozások aktuális kérdéseivel foglalkoztunk. Az előadások megtartására az adott terület
elismert szakembereit kértük fel.
Sikerként értékelhetjük, hogy a ciklus alatt megrendezett három Gyógyszeranalitikai
Továbbképző Kollokvium mindegyikén a résztvevők száma meghaladta a 120 főt, mely a
programok kiváló tartalmát és színvonalát tükrözte.
A vezetőség támogatta a hallgatók, PhD-hallgatók, az ANOLI-díjra pályázók, valamint
nyugdíjas kollégák kedvezményes részvételét, valamint a Kollokvium részvételi költségeinek
lehetőség szerinti bontását (pl. napijegy, kísérőjegy). Mindhárom Gyógyszeranalitikai
Továbbképző Kollokviumon lehetőség nyílt tudományos poszterek bemutatására is.
Szakosztályunk megkezdte a jövő évi Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium
tudományos programjának előkészítését is, a rendezvényre előreláthatólag Kecskeméten, 2022
áprilisában kerül sor.
A Szakosztály részt vesz az ANOLI-díj pályázatainak értékelésében és eredményeinek
ismertetésében. Szakosztályunk korábbi elnöke, dr. Török Ilona által 2006-ban alapított díj
azoknak a fiatal gyógyszerészeknek és gyógyszerészhallgatóknak a szakmai tovább fejlődését
kívánja segíteni, akik gyógyszeranyagok vagy gyógyszerek kémiai, analitikai vizsgálatában
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fejtenek ki jelentős szakmai munkásságot. Az ANOLI-díjak átadására ünnepélyes keretek
között a Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokviumokon kerül sor.
A beszámolási időszak alatt ANOLI-díjban részesültek: 2017.: Balázs Boglárka (kutatói
kategória), Jánoska Ádám (hallgatói kategória), 2018.: Bozó Tamás (kutatói kategória), Módra
Szilvia (hallgatói kategória), 2019.: Ács András (kutatói kategória), Tempfli Dóra (hallgatói
kategória).
Szakosztályunk kiemelt figyelmet fordít a fiatal gyógyszeranalitikusok támogatására, ezért a
vezetőség egységes döntésével folytattuk a fiatal kutatók részvételének pénzügyi támogatását
a különböző tudományos rendezvényeken. 2017-ben a 7th BBBB International Conference on
Pharmaceutical Sciences rendezvényen 2, 2020-ban a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus
XVI. tudományos konferencián szintén 2, a Gyógyszeranalitikai Továbbképző
Kollokviumokon pedig mindegyik évben 5 fiatal kutató részvételét támogattuk. A XIII. Clauder
Ottó Emlékversenyen a legjobb analitikai témájú előadást tartó versenyzőnek különdíjat
ajánlottunk fel, illetve pénzbeli adománnyal támogattuk az Emlékverseny rendezési költségeit.
1. Szakmai programjaink
A Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokviumok mellett 2018 őszén részt vettünk a Clauder
Ottó Emlékverseny szervezésében is. A 2020. szeptember 20-22. között megrendezett
Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI. rendezvényen pedig a Szakosztály több tagja is
tudományos előadást tartott.
2017.
1. XLII. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium. Galyatető, 2017. június 8-10. (132
résztvevő)
Témák: 1. nap: Gyógyszerminőség hatósági szemszögből. 2. nap: Mintaelőkészítés. 3. nap:
Minőségbiztosítás – Gyógyszerkönyvek, standardok minősítése, adatintegritás.
2018.
1. XLIII. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium. Bükfürdő, 2018. április 19-21.
(142 résztvevő)
Témák: 1. nap: Kockázatelemzés. 2. nap: Elválasztástechnika. 3. nap: Formulae Normales VIII.
2. XIII. Clauder Ottó Emlékverseny, Budapest, 2018. november 22-23.
A Gyógyszeripari Szervezettel és a Gyógyszertechnológiai Szakosztállyal közös szervezésben.
2019.
1. XLIV. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium. Győr, 2019. április 25-27. (122
résztvevő)
Témák: 1. nap: Polimorfia, szilárd fázisú analitika. 2. nap: Elválasztástechnika. 3. nap:
Minőségbiztosítás – Szerializáció.
A Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokviumokról korábban részletesen beszámoltunk a
Gyógyszerészet folyóirat hasábjain, így jelen összefoglalóban ettől eltekintünk.
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2. Schulek Elemér Emlékéremmel kitüntetettek
Az elmúlt ciklusban a szakosztály legmagasabb szakmai kitüntetését, az 1973-ban alapított
Schulek Elemér Emlékérmet kapták:
2017.: Prof. Dombi György
2018.: Vitányiné Morvai Magdolna
3. A Szakosztály pénzügyi helyzete
Szakosztályunk pénzügyi helyzete stabil. A vezetőség 2017 elején 5.921.578 Ft
szakosztálypénzzel vette át a Szakosztályt, amely összeget elsősorban a Gyógyszeranalitikai
Továbbképző Kollokviumok nyereségeinek köszönhetően 7.222.781 Ft-ra gyarapított.
Pénzügyi stabilitásunk a rendezvényünk rendszeres támogatóinak, az egyes gyógyszeripari
vállalatoknak, illetve kiállítóinknak köszönhető.
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Beszámoló az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya
2017–2021. évi tevékenységéről
(Ambrus Tünde)
A Gyógyszerésztörténeti Szakosztály vezetősége a 2017 februárjában megtartott tisztújító
szakosztályülését követően az alábbi összetételben dolgozott: Ambrus Tünde (elnök), Fodor
András, Rádóczyné Kovács Zsuzsanna, Szabó Attila (alelnökök), Gaál Emese (titkár), valamint
Budaházy István, Gőbel József, Kata Mihály, Lipták József, Mihu László, Péter H. Mária,
Simon Lajos, Szarvasházi Judit, Szmodits László, Tatár György (vezetőségi tagok).
Szakosztályunk ebben a ciklusban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, amelyről a GyőrMoson-Sopron Megyei Szervezettel közösen emlékeztünk meg a Nikolics Károly Emlékülés
és XII. Gyógyszerésztörténeti Konferencia keretén belül. A konferenciára Sopronban került sor
2018. szeptember 28-29-én.
A Gyógyszerészek Világnapja megünnepléséhez két alkalommal (2017, 2019) járultunk hozzá
gyógyszerésztörténeti előadóülések megszervezésével, amelyek alkalmával szakosztályunk
vezetőségi tagjai, Gaál Emese és Szmodits László Zugló gyógyszertárainak és
gyógyszergyárainak történetével ismertették meg a hallgatóságot.
2017 júniusában az MTA Gyógyszerészettörténeti Albizottságával közösen a
gyógyszerésztörténet egyetemi oktatóinak és kutatóinak találkozóját szerveztük meg
Budapesten.
A Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek Bíráló Bizottságában a Szakosztály három alkalommal
képviseltette magát – 2017-ben Sopronban, 2019-ben Berekfürdőn és 2020-ban az online
megtartott előadóversenyen (Ambrus Tünde, ill. Szabó Attila).
A 2020 szeptemberében megrendezésre került Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI.
programjában a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály „A múlt tanulságai, a jövő kihívásai” c.
szekcióval képviseltette magát. A szekcióban elhangzott nyolc előadás révén a
gyógyszerészettörténeti kutatások és gyűjtőmunka több területére is betekintést nyerhettünk.
Szakosztályunk a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság (ISHP) tagszervezete. Az ISHP
szervezésében kerülnek megrendezésre a gyógyszerészet történetének és a rokon területek
képviselőinek nemzetközi találkozói. A 2017 szeptemberében Varsóban megrendezett 43.
Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kongresszuson, valamint a 2021 áprilisában megtartott
online „Projects and Prospects” nemzetközi szimpóziumon poszterekkel és előadással
képviseltük a magyar gyógyszerésztörténetet.
Szakosztályunk tagjai állandó résztvevői az MGYT, a megyei szervezetek, további
szakosztályok, a Magyar Orvostörténelmi Társaság, a Magyar Gyógyszerészettörténeti
Társaság és más szervezetek rendezvényeinek. Több vezetőségi tagunk részt vesz az MGYT
Pantheon Bizottságának, valamint az MTA Orvostörténeti Munkabizottságának és
Gyógyszerészettörténeti Albizottságának munkájában.
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A Gyógyszerkutatási Szakosztály beszámolója
(Zupkó István)
A most záródó ciklusban a Gyógyszerkutatási Szakosztály vezetősége és tagsága folyamatosan
részt vett az MGYT által kezdeményezett továbbképzésekben, ill. a 2017-ben elindított Elearning programban is.
A Szakosztály önálló szakmai eseményt nem kezdeményezett, ugyanakkor támogatta a
legjelentősebb szakmai rendezvények létrejöttét. Ennek keretében pályázat útján összesen négy
kolléga – két PhD hallgató és két posztdoktor – részvételét tette lehetővé a 2017-ben rendezett
„7th BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences” c. rendezvényen
(Balatonfüred, Hotel Füred Spa & Conference, 2017. október 5-7.).
A Szakosztály hozzájárult az online eseményként megrendezett „Congressus Pharmaceuticus
Hungaricus XVI.” (2020. szeptember 10-12.) sikeréhez. A Szakosztály által szervezett
Farmakológia (Sz 6) szekció első része három előadás tartalmazott, ezek mindegyike a
gyógyszerkutatás egy kiemelet területéhez kapcsolódott (tumorellenes, kardioprotektív, ill.
citoprotektív vegyületek fejlesztése). A szekció második felében a kiválasztott poszterek rövid
5 perces „flash” prezentációira került sor. Nyolc kísérletes munka legfontosabb eredményeit
mutatták be fiatal kollégák, a bemutatók reprezentálták a hazai gyógyszerkutatás műhelyeit és
témáit.
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Beszámoló a Gyógyszertechnológiai Szakosztály 2017-2021 között végzett tevékenységéről
(Ifj. Regdon Géza)
2017. március 2-án került sor a Gyógyszertechnológiai Szakosztály tisztújító ülésére, amelyen
a küldöttek teljes egyetértésével 25 fős vezetőséget választottunk. A megválasztott és jelen lévő
vezetőségi tagok maguk közül jelöltek és választottak elnököt, alelnököket és titkárokat.
A választás eredményeként a következő ciklusra a Szakosztály elnökeként: ifj. Dr. Regdon
Géza, 2 alelnökként: Dr. Hajdú Mária és Dr. Sovány Tamás, 2 titkárként pedig: Dr. Fenyvesi
Ferenc és Dr. Pápay Zsófia kerültek megválasztásra. Elnöknek történt megválasztásomat nagy
megtiszteltetésnek tartottam, s ennek megfelelően kezdtem neki a munkának.
Az Szakosztály első vezetőségi ülésére 2017. július 4-én került sor Budapesten. Az ülésen több
napirendi pont között kitértem az elnöki elképzeléseimre is a ciklusra vonatkozóan. A ciklus
során általában évente 1-2 alkalommal tartottunk vezetőségi üléseket személyes jelenléttel,
majd a pandémia alatt ZOOM megbeszélés módján.
Célom volt megőrizni mindazon szakmai értékeket, melyek a korábbi időszakban kialakultak.
Továbbra is szoros kapcsolatot kívántam fenntartani nemcsak az MGYT Elnökségével, hanem
az Gyógyszeripari Szervezettel is, hiszen épp velük vannak rendszeresen olyan közös
rendezvényeink, melyeknek célcsoportja nagyban egyezik.
Az első év első nagy feladata a „7th BBBB International Conference on Pharmaceutical
Sciences” rendezvény zökkenőmentes és gazdaságos megszervezése, melyhez mind a
szponzorok megkeresése, mind a bejelentkezett előadók szervezése hozzátartozik. Ezek a
munkálatok még az előző elnökség és előző Szakosztály vezetése alatt indultak, s azt kellett
folytassuk.
A 7th BBBB Konferencián való részvétel támogatásának céljából gyógyszertechnológiai
témakörben dolgozó, MGYT tagsággal rendelkező hallgatók, Ph.D. hallgatók, 35 év alatti fiatal
kutatók számára pályázatot írtunk ki, mely alapján szakosztályi támogatással 9 fiatal pályázót
tudtunk a konferencia részvételi díjuk befizetésével segíteni. Ezt a támogatási elvünket a
későbbi rendezvények esetében is megtartottuk, így számos fiatalt segítettünk hozzá a ciklus
alatt valamilyen konferencián való részvételhez.
Fontos célkitűzésünk volt nemzetközi kapcsolataink ápolása, melynek legfontosabb és
legrangosabb példája volt az MGYT közreműködésével 2018-ban Magyarországon
megrendezett 12. Central European Symposium on Pharmaceutical Technology (CESPT)
Konferencia, melyet 2018. szeptember 20-22 között Szegeden tartottunk a Forrás Szállóban. A
rendezvénynek a korábbi évekhez képest is kimagasló számú 279 regisztrált résztvevője volt,
akiknek mintegy fele külföldről, elsősorban a környező országokból érkezett, de voltak
távolabbról is. Összességében 23 nemzet tagjai képviseltették magukat a konferencián,
melynek során 2 plenáris, 8 vitaindító, 25 verbális, valamint 152 poszter előadást hallhattak és
láthattak a résztvevők. A poszterek között egy közönségdíj és a Tudományos Bizottság
poszterdíja került átadásra.
2019 év kiemelkedő eseménye volt az MGYT Gyógyszeripari Szervezetének és
Gyógyszertechnológiai Szakosztályának hagyományos rendezvénye a „Gyógyszertechnológiai
és Ipari Gyógyszerészeti Konferencia 2019”, melyet 2019. szeptember 26-28 között Siófokon
tartottunk. A rendezvényen több mint 200 kolléga vett részt a Hotel Azúrban. A korábbi
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évekhez hasonlóan ezen a rendezvényen is pályázat alapján támogattuk a fiatal kollégák
részvételét. A konferencia megnyitóján Dr. Hajdú Mária ny. egyetemi adjunktus Küttel Dezső
Emlékérem kitüntetésben részesült az MGYT Elnökségétől.
2020-ban kiemelt feladatunk volt a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI.
szervezésében a részvétel, azon belül is a szakosztály programjainak előkészítése, az előadók
felkérése, kiválasztása. Az eredetileg normál módon megtartani tervezett rendezvényt a járvány
második hullámának megjelenésének hatására a szervezők heroikus munkával a virtuális térbe
helyezték át. Az egyik szekció keretében a Szakosztály vezetőségének javaslata alapján 2
kolléga: Dr. Bárkányi Judit és Dr. Mayer Klára Hintz György Emlékérem kitüntetést vehetett
át.
Sikerült kicsit megújított formában megszervezni a korábban már alkalmazott 1 napos
technológiai rendezvényeket „Fiatal Technológusok Fóruma” elnevezéssel, melyből minden
évben tartottunk egyet. Az első kettőt még személyes jelenléttel, míg a második kettő
rendezvényt az internet által biztosított online módon. Mindegyik alkalommal az előadók
oklevelet kaptak a részvételükről, míg az utolsó 2 „Fiatal Technológusok Fóruma”
rendezvényről már DOI számos absztrakt könyv is készült.
Szakosztályunk feladatának tekintette a szakterületen dolgozó fiatal, tehetséges kollégák hazai
és nemzetközi konferencia részvételének támogatását, szakmai fejlődésük segítését mind a
részvételi díjak kifizetésének, mind az eredményeik bemutatási lehetőségének megteremtése
útján.
A Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Gyógyszeripari
Szervezete, és
Gyógyszertechnológiai Szakosztálya, a Gyógyszeranalitikai Szakosztállyal közösen, Dr.
Clauder Ottó egyetemi tanár, a magyar gyógyszerészet kiemelkedő alakjának emléke előtt
tisztelegve, a hagyományoknak megfelelően rendezi meg 2021. november 11-12 között a XIV.
Clauder Ottó Emlékversenyt, terveink szerint személyes jelenléttel. Ezt a rendezvényt sajnos a
pandémia miatt helyeztük át 2020-ról 2021-re.
Vezetőségi tagjaink szerepet vállaltak a gyógyszertechnológiai területeket is érintő szakmai
versenyek zsűrizési feladataiban. Tagjaink rendszeresen vettek részt továbbképző tanfolyamok
előadóiként a meghirdetett rendezvényeken, ugyanis az MGYT igen fontosnak tartotta szakmai
továbbképzési feladatainak teljesítését, melyet vezetőségi tagjaink tanfolyam-előadások
megtartásával, a gyógyszertechnológia új eredményeinek bemutatásával segítették.
Véleményünk szerint a Gyógyszertechnológiai Szakosztály munkájával hozzájárult a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság tevékenységéhez, a gyógyszerészet, és ezen belül a
gyógyszertechnológia szemléletének fejlesztéséhez.
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A Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosztály elmúlt négy éve…
(Major Csilla)
A Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosztály megújítására, vezetőségének
választására 2017 február17-én került sor.
Az elmúlt 4 évben közel két tucat egészségügyi törvénymódosítást, EMMI rendeletet kellett
véleményeznünk, túlnyomó többségében rövid határidővel. A véleményezés szakosztályunk
vezetőségének fontos, állandó feladata. Számos egészségügyet, gyógyszerügyet, kórházak
működését érintő módosításra került sor.
Még a 2019-as évben elkezdődtek a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI. szervezési
munkálatai, azonban sajnos a Covid járvány miatt előbb a tavaszi dátumot próbálták a fő
szervezők áttenni, végül szeptemberben online sikerült lebonyolítani a gyógyszerészet
tudománya számára a legfontosabb rendezvényt.
„A gyógyszertári gyakorlat aktuális kérdései” című szekcióban számos gyógyszerügyi
szervezési feladatot felkaroltak, segítették az előadások, illetve a közforgalmú tréning és az
EESZT kerekasztal a mindennapi feladatok ellátását. A szekcióban 9 előadás hangzott el, a
magisztrális gyógyszerkészítés fontosságától kezdve a beteg oktatás, adherencia, egészségértés
és műveltség felmérésén át.
A közforgalmú trénig keretében pedig a jóindulatú prosztata megnagyobbodás és az akut
derékfájás öngyógyítási aspektusai kaptak szerepet.
Az elmúlt 5 évben minden évben megrendezésre került a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny, igaz
a tavalyi évben online.
Az idei évben Kecskeméten került megrendezésre az előadó verseny június elején, de a
nehézségek ellenére is 13 igen lelkes fiatal gyógyszerész kolléga mutatta be munkáját.
Ami külön kiemelendő, hogy a diszkusszió-kérdések/válaszok mind gondolatindítóak voltak és
izgalmas ötletekkel is szolgáltak az adott témákban. A versenyzők helytállása is nagyon
figyelemreméltó volt és rendkívül felkészült válaszokat adtak.
Gulyás Eszter második helyezést ért el „KiGyógyIT (Kiemelt Gyógyszerészi Intézeti Teendők)
a SARS-CoV-2 járvány idején a Semmelweis Egyetem Korányi Intézeti Gyógyszertári
Részlegén „című előadásával gyógyszerügyi szervezési témában.
A jövőben is hatékonyan kívánunk részt venni a gyógyszerészetet érintő törvények, rendeletek
előkészítő és véleményező munkájában.
Fontosnak tarja szakosztályunk a folyamatos kapcsolttartást az MGYT szakosztályaival,
szervezeteivel, a Gyógyszerész Szakmai Kollégiumokkal, az ÁNTSZ, OGYÉI, OKFŐ, NEAK,
MOSZ, a Magyar Gyógyszerészi Kamarával, a gyógyszerészet és egészségügy egyéb területein
tevékenykedő szervezetekkel.
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Az Oktatási Szakosztály által végzett tevékenység
(Gáspár Róbert)
Az eltelt majdnem 5 esztendőben az Oktatási Szakosztály vezetősége a szükséges ügyekben
tanácskozott, melynek formájaként az elektronikus módot választottuk, így utazásokkal járó
anyagi költségeket nem generáltunk és időben is hatékonyan tudtunk együttműködni.
Valamennyi közgyűlésen a szakosztály számára lehetséges küldötteket biztosítottuk, az
elnökség és a tanácskozótestület által felvetett problémákat, kérdéseket véleményeztük és
megválaszoltuk.
A legnagyobb horderejű aktivitásunk a 2020 őszén megrendezésre került Congressus
Pharmaceuticus Hungaricus oktatási szekciójának megszervezése és lebonyolítása volt, ami a
pandémia miatt Zoom-os felületen zajlott. A szekcióban a magyarországi
gyógyszerészképzőhelyek dékánjai, vezetői, valamint a hallgatók képviselője is megoszthatta
látását a jövő gyógyszerészképzéséről, amelyben nagyon sok előremutató gondolat és ötlet
hangzott el. Az előadások után virtuális kerekasztal beszélgetésben tehettek fel kérdéseket az
előadóknak a szekció résztvevői. Az 1 órás beszélgetés pergő, jó hangulatban, és magas
szakmai színvonalon zajlott minden résztvevő nagy megelégedésére. Minden előadó felkérést
kapott előadás anyagának publikálására a Gyógyszerészet szaklapban.
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SZERVEZETEK BESZÁMOLÓI
A Gyógyszeripari Szervezet 2017-2021. évi tevékenysége
(Kovács Kristóf)
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeripari Szervezete a gyógyszerkutatás, fejlesztés, -gyártás, -forgalmazás, -engedélyezés, minőségellenőrzés, minőségbiztosítás,
valamint oktatás területén dolgozó gyógyszerészekből, vegyészekből, vegyészmérnökökből,
illetve egyéb végzettségű szakemberekből tevődik össze. Aktívan részt veszünk a
gyógyszeripar különböző területein foglalkoztatott szakemberek szakmai tudásának szinten
tartásában, folyamatos fejlesztésében. A kollégáink továbbképzésének terén küldetésünknek
tekintjük, hogy évente több, ingyenesen látogatható szakmai előadó délutánt szervezzünk, ahol
egy-egy témakör neves szakemberei ismertetik a hallgatósággal az adott tudományterületet.
Kiemelten fontosnak tartjuk a fiatal kollegák szakmai felkészülésének előmozdítását. Ennek
érdekében rendszeresen megszervezzük a Clauder Ottó Emlékversenyt és egyéb, a fiataloknak
szóló rendezvényt, valamint visszatérő résztvevői vagyunk hasonló eseményeknek.
Társszervezetekkel és szakosztályokkal való együttműködésünk eredményeként már idáig is
számos nagy létszámú konferenciát szerveztünk, és terveink szerint a jövőben is szervezni
fogunk. Ezeken a rendezvényeken nem csak a tudományos és szakmai ismeretek továbbítása
célunk, hanem a kollégák egymás közötti kapcsolatainak megteremtése és megtartása is.
A Gyógyszeripari Szervezet Vezetőségének létszáma 2017-2021 között 17 fő volt. A vezetőség
összetételét úgy igyekeztünk kialakítani, hogy lehetőség szerint a hazai gyógyszeripar nagy
része és az egyetemek képviseltetve legyenek, így a vezetőség révén módunk van a Tagsággal
személyesebb kapcsolattartásra is.
Vezetőségi üléseket a COVID pandémia előtti időszakban havi gyakorisággal tartottunk;
kivétel ez alól a július és az augusztus, amikor nem tartunk vezetőségi üléseket, illetve a
nagyobb rendezvényeink ideje, amikor több esetben is sűrűbb egyeztetést tartottunk. A COVID
pandémiára reagálva, a kezdeti kivárás után, 2020. májusától a vezetőségi üléseket online
formában tartjuk.
Fő tevékenységeinket megtartva a 2017-től kezdődő időszakban, a korábbi évekhez hasonlóan
magas színvonalú rendezvények megszervezésén dolgoztunk, melyek részletei évekre lebontva
az alábbiakban találhatók.
Rendszeres tevékenységeink közé tartozik az EIPG Nemzetközi Szervezet tagságában történő
munka is, amelyben a Gyógyszeripari Szervezet képviseletét Gál Georgina látja el. A minden
évben egy alkalommal megtartott vezetőségi üléseken történő aktív részvételen túl nemzetközi
ajánlás-, irányelv tervezeteket kapunk véleményezére. A vezetőség munkája eredményeként a
Gyógyszeripari Szervezet Tagjai rendszeresen megkapják az EIPG hírlevelet és a tagoknak
lehetősége van részt venni a Nemzetközi Szervezet által rendezett eseményeken.
A hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolásán túl a Gyógyszeripari Szervezetben 2017-2021
között igyekeztünk a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy Tagjainkhoz
hatékonyabban tudjuk eljuttatni a Szervezetet érintő információkat és szorosabb kapcsolatot
alakítsunk ki. Ennek érdekében a korábban létrehozott Facebook csoportot egy Facebook
oldallal bővítettük, valamint 2017-ben elindítottuk email formában a hírlevelünket. A
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hírlevéllel közvetlenül tudunk kommunikálni Tagjainkkal, a Facebook kínálta lehetőségeket
kihasználva pedig a tagságunknál szélesebb kört is el tudunk érni, amely főleg a rendezvényeink
népszerűsítése kapcsán volt eredményes az elmúlt időszakban. A közösségi médiában betöltött
aktívitásunknak köszönhetően 2017-hez képest 2021-ben a facebook csoport (Ipari
Gyógyszerészek, 377 tag) létszáma megnégyszereződött, az oldal (MGYT Ipari
Gyógyszerészek, 177 követő) létszáma megháromszorozódott.
A vezetőség működési rendjét – a korábbi időszakban alkalmazott sikeres elemeket megtartva
– a hatékonyabb működés érdekében módosítottuk úgy, hogy a rendezvényeink és a rendszeres
tevékenységeink mentén munkacsoportokat alakítottunk ki, amelyekben a vezetőségi tagok
koncentráltabban tudták a feladataikat ellátni. Ennek a működési rendnek a további
alkalmazását és javítását szeretnénk folytatni a jövőben is.
2017. évi tevékenység
A Szervezet működését jelentősen meghatározó esemény a 02.28-án tartott Tisztújítás volt,
amelyet megelőzően a Szervezet döntése értelmében a vezetőségi létszámot 17 főre
csökkentettük annak érdekében, hogy a Szervezetben munkát végző kollégák hatékonyabban
és szorosabb együttműködésben tudjanak dolgozni.
Év közben egyik vezetőségi tagunk élethelyzetére való hivatkozással lemondott, megüresedett
helyét még az év folyamán betöltöttük.
Rendezvény: EIPG General Assembly
2017. május 20-21. Málta
Rendezvény: 7th BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences
2017. október 5-7. Balatonfüred
A több mint egy éves igen intenzív előkészítési munka eredményeként, melyben a
Gyógyszeripari Szervezet vezetőségének tagjai is részt vállaltak, egy igen sikeres, az MGYTnek méltán elismerést szerző rendezvény került lebonyolításra. Mivel ebben az évben a
Szervezet ezen nemzetközi konferencia megszervezésében vett részt, így
Gyógyszertechnológiai és Ipari Gyógyszerészeti Konferenciát nem szerveztünk, Tagjaink a
BBBB konferencián hallhatták a gyógyszertudományok különböző területeiről az új
eredményeket. A konferencia társasági programjai pedig kellemes időtöltést biztosítottak, és a
baráti kapcsolatok kialakításának helyszínei voltak.
Rendezvény: Bacsa György emlékülés, MGYT GYISZ – EOQ MNB közös szakmai nap
2017. december 04.
Courtyard by Marriott Budapest City Center
A rendezvényt közösen szerveztük az EOQ Magyar Nemzeti Bizottságának Gyógyszeripari
Szakbizottságával.
A szakmai délutánon a következő előadások hangzottak el:
•
•

Mészárosné Balogh Réka (HUNVO): Bevezetés a szerializációba
Gál Georgina (AbbVie): Gyakorlati megfontolások a szerializáció és manipulálás
elleni eszköz implementációja kapcsán
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Spaczér Miklós (EGIS): A szerializáció IT vonatkozásai

Az előadásokat számos kérdés és élénk diszkusszió követte.
2018. évi tevékenység
Rendezvény: IX. Hallgatói Gyógyszerészbörze
2018. február 17. Szeged
A Gyógyszeripari Szervezet egy teltházas workshopot tartott gyógyszeripari
karrierlehetőségek témában.
Előadóink Kocsis Janka, Gál Georgina és Sebe István voltak.
Rendezvény: EIPG General Assembly
2018. május 5-6. Marokkó
Rendezvény: Karrierlehetőségek ipari gyógyszerészként
2018. április 18, Budapest
SE, Hőgyes Endre tanterem
Az eseményt fiatal gyógyszerész kollégáinknak szerveztük azzal a céllal, hogy
megismertessük velük a gyógyszeripari lehetőségeket.
Előadóink: Gál Georgina, Kocsis Janka, Jekő Anika, Kovács Kristóf
Rendezvény: Bacsa György emlékülés, MGYT GYISZ – EOQ MNB közös szakmai nap
2018. október 24.
Courtyard by Marriott Budapest City Center
A rendezvényt közösen szerveztük az EOQ Magyar Nemzeti Bizottságának Gyógyszeripari
Szakbizottságával.
A szakmai délutánon a következő előadások hangoztak el:
•

•
•
•

Dr. Szerdi Kornél, főosztályvezető (OGYÉI-Orvostechnikai Főosztály): az új
orvostechnikai EU rendeletek (MDR/IVDR) forgalomba hozatalt illető legfontosabb
változtatásai és a gyógyszerek szabályozását is érintő egyéb rendelkezései
Dr. Horváth Ágnes, klinikai vezető (CE Certiso Kft.): Az MDR és az IVDR klinikai
követelményei
Dr. Szamosváriné dr. Jávor Judit, K+F igazgató (Pharma Patent Kft). Article 117 és
drug-device kombinációk. Borderline termékek jövője
Dr. Juhász Attila, divízióvezető (SAASCO). Az MDR/IVDR átállás kihívásai

Az előadásokat számos kérdés és élénk diszkusszió követte.
Rendezvény: XIII. Clauder Ottó Emlékverseny
2018. november 22-23.
Hotel Benczúr, Budapest
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A Clauder Ottó Emlékversenyt a Gyógyszeripari Szervezet a Gyógyszeranalitikai- és
Gyógyszertechnológiai Szakosztállyal közösen rendezte. A rendezvényen való részvétel
mindenki számára ingyenes volt, a versenyzők szállásköltségét és a helyszínnel kapcsolatos
felmerült költségeket a szervezők a már kialakult hagyományokhoz hűen fedezték. A
rendezvény előtt az Emlékverseny szabályzata felülvizsgálatra és módosításra került, hiszen
erre legutóbb 2007-ben került sor.
A versenyelőadások száma kiemelkedően magas, 42 volt. A kuratórium a módosított
alapszabály alapján ebben az évben 4 kategóriában hirdetett győztest: farmakológia
témakörben, kémia-analitika témakörben, gyógyszertechnológia témakörben és ipari
gyógyszertechnológia témakörben. A résztvevők egymással való találkozására és
ismerkedésére a Verseny első estéjén szervezett borkóstoló adott lehetőséget.
A Verseny részleteiről a „Gyógyszerészet”-ben olvashattak beszámolót.
2019. évi tevékenység
Év közben egyik vezetőségi tagunk élethelyzetére való hivatkozással lemondott, megüresedett
helyét még az év folyamán betöltöttük.
Rendezvény: X. Hallgatói Gyógyszerészbörze
2019. február 23. Debrecen
A Gyógyszeripari Szervezet egy sikeres és nagy érdeklődést kiváltó workshopot tartott a
rendezvényen „Hogyan tudok elhelyezkedni az innovatív gyógyszeriparban?” címmel.
Előadóink Kocsis Janka, Kulcsár Nikolett és Gál Georgina voltak.
Rendezvény: EIPG General Assembly
2019. május 25-26, Magyarország
Courtyard by Marriott Budapest City Center
2019-ben az MGYT Gyógyszeripari szervezete elnyerte az EIPG szimpóziumának és
közgyűlésének (General Assembly) szervezésének a jogát. A rendezvény május 24-26. között
került megrendezésre Budapesten az EIPG összes országát képviselő delegáltjainak a
részvételével. A rendezvény május 24-én egy szimpóziummal indult, amelyen a külföldi
résztvevők mellett az MGYT tagjai is részt vehettek.
A szakmai délutánon a következő előadások hangoztak el:
•

•
•

•

François Bouvy, Executive Director Economic & Social Affairs, European Federation
of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA): European Medicines
Verification System: long way travelled, still a long way to go…
Dr. Zsuzsanna Illés, Director, Hungarian Pharmaceutical Manufacturers' Association:
The Hungarian Medicines Verification System
Dr. Piero Iamartino, EIPG Vice-President and Scientific Association of the
Pharmaceutical Industry (AFI): EIPG Guidance on Safety Features Implementation
and Qualified Persons Responsibilities
Miklós Spaczér, Head of department, Egis Pharmaceuticals Plc., IT Directorate, IT
Development Department: Serialization Information Flow and related IT architecture:
a MAH oriented view
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Astrid Thorissen, Dutch Industrial Pharmacists Association (NIA): The impact of
FMD on Healthcare Logistics and Healthcare Supply Chains

A General Assembly, köszönhetően a nagyon alapos előkészületeknek sikerrel zárult, amely
siker a nemzetközi kapcsolatok erősítését és a Szervezet, valamint az MGYT ismertségének és
elismertségének növekedését eredményezte a nemzetközi szakmai életben.
Rendezvény: Gyógyszertechnológiai és Ipari Gyógyszerészeti Konferencia 2019
2019. szeptember 26-28.
Hotel Azúr, Siófok
A Gyógyszertechnológiai és Ipari Gyógyszerészeti Konferencia régóta az MGYT
Gyógyszeripari Szervezete és az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztálya közös
szervezésében kerül megrendezésre, melyre a korábbi évek számos nemzetközi, de hazánkban
szervezett konferenciája miatt legutóbb 2015-ben került sor.
A 2019-ben sikeresen megrendezett konferencia, a korábbi rendezvények hagyományához
híven lehetőséget biztosított arra, hogy gyógyszerészek és rokon tudományterületről érkező
szakemberek a gyógyszerészeti tudományok, a gyógyszerkutatás és fejlesztés témákban
bemutassák és megvitassák a legújabb eredményeiket. A rendezvényen ennek megfelelően 34
orális és 29 poszter prezentáció került bemutatásra, de a szakmai programon túl a konferencia
mindkét estéjén szociális program keretén belül nyílt lehetőség a szakmai és baráti kapcsolatok
kialakítására és elmélyítésére.
2020. évi tevékenység
Rendezvény: EIPG General Assembly
2020. július 18., online
Rendezvény: Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI.
2020. szeptember 10-12, online
A rendezvény szervezése során a Gyógyszeripari Szervezet vezetősége a program
összeállításával, valamint egy prekongresszusi szimpózium megtartásával járult hozzá a
konferencia sikeréhez. Részletes beszámoló a Gyógyszerészetben található.
Rendezvény: Bacsa György emlékülés, MGYT GYISZ – EOQ MNB közös szakmai nap
2020. november 17.
Online esemény
A rendezvényt közösen szerveztük az EOQ Magyar Nemzeti Bizottságának Gyógyszeripari
Szakbizottságával.
A szakmai délutánon a következő előadások hangoztak el:
•

Vitányiné Morvai Magdolna, minőségirányítási igazgató (EGIS Gyógyszergyár Zrt.):
A minőségügyi rendszer kihívásai

2021. június 26.
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Kocsis Éva, fejlesztési regulatory osztályvezető (EGIS Gyógyszergyár Zrt.), Lepresné
Vígh Henriett, minőségellenőrzések minőségirányítása szakértő (EGIS Gyógyszergyár
Zrt.): Stabilitásvizsgálatok regulatory szemszögből
Tass Anna Emőke, termelési igazgató (SANOFI): Adatkezelés / data management a
termelésben

Az előadásokat számos kérdés és élénk diszkusszió követte.
2021. évi tevékenység / tervek
Rendezvény: EIPG General Assembly
2021. március 29., online
Rendezvény: Bacsa György emlékülés, MGYT GYISZ – EOQ MNB közös szakmai nap
2021. ősz
Rendezvény: XIV. Clauder Ottó Emlékverseny
2021. november 11-12
Hotel Benczúr, Budapest vagy online
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Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet beszámolója, 2017-2021
(Prof. Botz Lajos)
A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet tisztújítása 2017. február 17-én zajlott, melyet követően
az alábbi összetételben vette át az irányítást az új Vezetőség:
Elnök:

Prof. Dr. Botz Lajos

Alelnökök:

Higyisán Ilona, Szabóné Schirm Szilvia

Titkár:

Csontos Júlia Diána

Területi Titkárok:

Bodó Gabriella, Borza Erzsébet, Sebők Szilvia

Az új vezetőség tovább kívánta folytatni azokat tudományos, szakmai, szakma-politikai
programokat amelyeket a kórházi gyógyszerészet és a gyógyszerellátás stabilizálása, valamint
az ellátás racionalizálása érdekében a korábbi vezetés elkezdett.
Új célok:



Évente: Főgyógyszerészi Értekezlet, aktuális szakmai, szakmapolitikai témákban
Kórházi, klinikai gyógyszerészet helyzetelemzés és jövőkép felmérése

Korábbi célkitűzések is megmaradtak:










Kongresszusok, szakmai, szakmapolitikai tudományos ülések szervezése.
Taglétszám megtartása, növelése.
Fiatal kollégák aktív bevonása a szervezet munkájába.
Nyugdíjas kollégák szervezett megtartása.
Hazai társasági kapcsolatok ápolása, fejlesztése.
Nemzetközi kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok kialakítása.
Részvétel a kórházi gyógyszerészetet érintő törvények, rendeletek, módszertani levelek
előkészítő és véleményező munkájában.
Elméleti és gyakorlati post-graduális képzés támogatása, koordinálása.
Stabil pénzügyi működés biztosítása – önálló pénzgazdálkodás.

A szervezet 2008 óta önálló internetes honlapján adja közre a szervezet életének híreit. A tagok
aktuálisan kapnak tájékoztatást a hazai és nemzetközi tudományos rendezvényekről, a
szakmapolitika és az EU híreiről, továbbképzésekről, pályázati lehetőségekről.
A honlap elérhetősége: www.mgyt-kgysz.hu
Az idei év során, várhatóan őszig megújul a Szervezet honlapja, reszponzív - mobilon is
élvezhető - verziójának fejlesztése jelenleg zajlik.
A Vezetőség ~343 fővel vette át a tagságot, a taglétszám az elmúlt 5 évben nőtt 2 alkalommal
is 400 felett volt. A magyar kórházi gyógyszerész társadalom 75-80%-a tartósan MGYTKGYSZ tag.

2021. június 26.

Az MGYT 65. Küldöttgyűlése

89

A Szervezet minden évben 1 nagyszabású szakmai rendezvényt szervez, melyek rendszerint
~400 fő regisztrációja mellett zajlik, melynek általában fele gyakorló kórházi gyógyszerész. Ez
is azt bizonyítja, hogy a kórházi szimpózium és kongresszus évről évre igen várt és szakmailag
is sikeres rendezvény, hiszen minden második kórházi gyógyszerész végig jelen kívánt lenni.
A Szervezet 2017. évi tisztújítását követő időszak legnagyobb szakmai rendezvényei:
 Kórházi Gyógyszerészek XXI. Kongresszusa
•

2017.április 21-23. Szeged

A háromnapos rendezvényen 28 verbális előadás hangzott el, valamint 22 poszter előadás került
bemutatásra. A regisztrált részvevők száma 385 fő volt. A kongresszus sikeres lebonyolítását 28 cég
támogatta és a tudományos programot 14 kiállító cég szakkiállítása egészítette ki, még hasznosabbá és
színesebbé téve a rendezvényt.
 7. BBBB Kongresszus kórházi gyógyszerészeti szatellit szimpóziummal
•

2017. október 5-7. Balatonfüred

A kórházi onkológiai szekció keretében 5 előadás hangzott el. A szekciót követő 2. plenáris ülésszak a
„New advances in cancer therapy” címen került a programba. Ezt követte egy interaktív workshop
program (zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszközök). A terápiás problémákat érintő napi programot az
ez irányú poszterek – 14 darab - vitája zárta. A jó hangulatú nemzetközi konferencián közel 40 magyar
kórházi gyógyszerész volt jelen.
 Kórházi gyógyszerészek 2018. évi Szimpóziuma
•

2018. május 10-12. Eger
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394 regisztrált résztvevő. 14 továbbképző előadás mellett 23 poszter előadásra kerül sor. Külön öröm,
hogy a poszterprezentációkat jellemzően 35 év alatti fiatal kollégák tartották. 2 interaktív
kerekasztalbeszélgetés témái a „Klinikai, betegágy melletti gyógyszerészet lehetőségei a hazai
fekvőbeteg-ellátásban” és „Kvalitatív módszertanra épülő kutatás a kórházi-klinikai gyógyszerészi
tevékenység helyzetértékeléséről és jövőképéről” voltak. Az első esti fogadáson az erre az alkalomra
alakult énekkar – a FormulÁria – tagjai, és szövegírói kizárólag kórházi, klinikai gyógyszerészek voltak.
Az előadott dalok között volt olyan is, mely direkt erre az alkalomra készült, így ez tulajdonképpen
„ősbemutatónak” számított.
 Kórházi Gyógyszerészek XXII. Kongresszusa
•

2019. május 24-26. Balatonfüred

457 regisztrált résztvevővel zajlott a szakmai program. A pre-kongresszusi szimpóziummal témája a
„Gyógyszerészeti, medikai informatikai lehetőségek a betegbiztonság növelésére” volt. A kongresszust
többek között Dr. Petr Horák a Kórházi Gyógyszerészek Európai Szervezetének (EAHP) elnöke nyitotta
meg. Ezt követően a hétvége további programjában, a betegre szabott gyógyszerosztás, Interface
managment, betegbiztonság témakörű és egészség-gazdaságtani előadások szerepeltek, valamint
poszterszekciók zárták a napokat.
 SZEGEDI SZAKMAI NAPOK
•

Szeged, 2019. október 18-19.

Dávid Lajos Emléktábla avatását követően Dávid Lajos Emlékülés 8 szakmai előadással és 94 regisztrált
résztvevővel. Másnap Főgyógyszerészi Értekezlet 3 ülésblokkal, összesen 12 előadással és 76
résztvevővel. A két napon összesen 105 fő volt jelen.
 Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI. KGYSZ Szekcióval
•

2020. szeptember 10-12., online

Verbális szekciók témakörei: Kariprazin szimpózium, Új terápiás megoldások, Minőség a kórházi
gyógyszerészetben, Euromedic 25 éves, Fekvő- és járóbeteg kapcsolat lehetőségek, betegedukáció,
Kihívások a kórházi gyógyszerészetben. Bejelentett, kórházi gyógyszerészi előadás: 18 verbális és 36
poszter.

Poszter

szekciók

témakörei:

Farmakoökonomia&gyógyszerutiliizáció

Onkológia
(4db),

(4db),

Antibiotikum

Menedzsment&oktatás&terápia

Beteg/gyógyszerbiztonság (8 db), Magisztrális gyógyszerkészítés (5db).
 Kórházi Gyógyszerészek XXIII. Kongresszusa
•

2021. október 8-10. Balatonfüred

A PRE-KONGRESSZUS TÉMÁJA:

alkalmazás

(6db),
(9db),
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A vakcináció biotechnológiai alapjai, aktuális kérdései, lehetőségei és kihívásai
A KONGRESSZUS TÉMÁI:
– Beléptünk az új járványok korába?
– SARS-CoV-19 járvány hatása, kihívásai a nem infektológiai beteg- és gyógyszerellátásra
– Mit változtatott meg a pandémia a gyógyszerfejlesztéseknél és humán klinikai vizsgálatoknál?
– A beteg edukáció és tájékoztatás jelentősége, tartalma a pandémia-pánik elkerülésénél
– Fel- vagy leértékelődött a technológiai értékelés a koronavírus járvány okán?
– Kórházi gyógyszer-ellátásbiztonság és gazdálkodás a pandémia alatt
– Betegre szabott kórházi gyógyszerterápia eredményei, szakmai, gazdasági és informatikai kérdései
– A biológiai terápia legújabb eredményei, tapasztalatai
– Fejlett terápiás készítmények (ATMs)

A rendezvények szervezése kapcsán kiemelt érdemei vannak az állandó két főszervezőnek Prof.
Dr. Botz Lajosnak és Dr. Higyisán Ilonának.
Szervezetünk elnöke Prof. Dr. Botz Lajos megválasztásakor célul tűzte ki hagyományteremtő
jelleggel évente Főgyógyszerészi értekezlet tartását, melynek célja, hogy az aktuális szakmai
problémáink kapcsán lehetőség legyen a széles körben való egyeztetésre.
Az értekezletek témái a következők voltak:
 I. Főgyógyszerészi értekezlet (2017)
•

Országos ellenőrzések tapasztalatai

•

Kórházi közbeszerzések

•

Automatizált gyógyszerelő rendszerek

 II. Főgyógyszerészi értekezlet (2018)
•

„Beteg- és gyógyszerbiztonság. Betegre szabott gyógyszerelés”

 III. Főgyógyszerészi értekezlet (2019)
•

Szegedi Szakmai Napok keretében

•

Minőség és betegbiztonság, Örökzöld aktualitások:
gyógyszerbiztonság, gyógyszerhiányok, képzés

finanszírozás,

Az értekezlet 2020-ban a járványhelyzet miatt nem került megrendezésre, de ekkor indult útjára
a Magyar Kórházi Gyógyszerészi Online Fórum, amire eddig három alkalommal került sor.
A Kórházi Gyógyszerészi Szervezet minden évben promotálja és támogatja a Rozsnyay Mátyás
Emlékversenyt. Rendszerint évente 7-10 kórházi versenyzőt indít a szervezet. Az elmúlt 5
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évben 4 alkalommal lett kórházi kolléga a Rozsnyay Emlékérmes gyógyszerész (2017, 2019,
2020, 2021).
A 2018. évi LIII. Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt a szervezését a KGYSZ vállalta és Egerben
a Kongresszussal egybekötve rendezte meg.
Az IÁB legfőbb feladata a pályakezdő és fiatal, 35 év alatti kórházi-klinikai gyógyszerészek
szakmai, szakképzési és tudományos működésének figyelemmel kísérése, támogatása,
klubdélutánok, workshopok, továbbképzések szervezése.
A PTE GyTK Gyógyszerészeti Intézete és a MGYT Kórházi Gyógyszerészi Szervezetének
Ifjúsági Állandó Bizottsága évente rendezi meg szokásos, közkedvelt szakmai rendezvényét
Pécsen, folyamatosan résztvevőszám rekordot döntve. A járványügyi helyzet miatt 2020-ban a
rendezvény elmaradt, de idén új időpontban, az eredetileg tervezett szakmai tartalommal lesz
megtartva.
A világjárvány teremtette új helyzetre a Szervezet is gyorsan és rendhagyó módon pórbált
reagálni. Ennek nyomán keltek életre online rendezvények és születtek szakmai anyagok:
 KGYSZ IÁB MINISZIMPÓZIUM - Kórházi-klinikai gyógyszerészként a
koronavírus árnyékában
•

2021.április, online

 I-II-III. Magyar Kórházi Gyógyszerészi Online Fórum
•

2020. ápr., jún., júl.

 Útmutató gyógyszerészeknek és orvosoknak a SARS-CoV-2 okozta fertőzésekben
(COVID-19) potenciálisan alkalmazható gyógyszerek kölcsönhatásainak
kivédéséhez
•

Szerzők: Gyimesi Nóra, Szalai Gábor

•

Szakmai jóváhagyók: prof. Szökő Éva, prof. Botz Lajos

 A kórházi-klinikai intézeti gyógyszertárak működési rendjének irányelve
veszélyhelyzet esetén
•

Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi Klinikai Gyógyszerészeti Tagozat és
Tanács

Az Európai Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet (EAHP: European Association of Hospital
Pharmacists) tagjaként Szervezetünk aktívan részt vett az európai ernyőszervezet életében.
Küldötteink (2017-2020: Kis Szölgyémi Mónika, Horváth László, 2021: Horváth László,
Hantos Mónika) révén minden küldöttgyűlésen jelen voltunk, illetve az EAHP által szervezett
projektekben, felmérésekben is operatív és szakmai szerepet vállalunk. Az EAHP éves
kongresszusaink 30-50 magyar kórházi gyógyszerész kolléga vesz részt (Academy Seminar,
EAHP Congress, Special Interest Group, Common training framework, Survey stb.).
A nemzetközi szervezet elnökségében Süle András 2015 óta dolgozik (2015-2017 fejlesztési
igazgató: 2017-2021 gazdasági igazgató) és a 2021. június 11-12. között tartott 51.
Küldöttgyűlés óta Elnökként vezeti a Szervezetet.
Az Onkológiai Gyógyszerészek Európai Szervezetének (ESOP: European Society of Oncology
Pharmacy) tagjaként küldötteink (2018-2021 Ábrahám Eszter, Kocsán Réka, Juhász Ákos)
révén részt vettünk az évente megrendezésre kerülő küldöttgyűléseken, és kapcsolódtunk be
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vagy kapcsoltunk be hazai kórházi gyógyszerész kollégákat az ESOP projektjeibe,
rendezvényeibe (Biosimilar Project, ECCO Summit 2018. ECOP4 2018. Quapos6 magyar
fordítása, MASHA kontaminációs projekt). Horváth László az ECOP4 Tudományos
Bizottságának tagja volt.

Az elmúlt 5 év számos tevékenységei közül kiemelendő továbbá:





Nyugdíjas Kórházi Gyógyszerészek Baráti Körének működtetése
„Kvalitatív módszertanra épülő kutatás a kórházi-klinikai gyógyszerészi tevékenység
helyzetértékeléséről és jövőképéről” 2018.
SZEGEDI SZAKMAI NAPOK 2019. október 18-19. Dávid Lajos Emléktábla avatás és
Emlékülés és III. Főgyógyszerészi Értekezlet
Az MGYT KGYSZ mint szakmai szervezet önálló jogalanyisággal rendelkező
szervezeti egységként Fővárosi Törvényszéken történő nyilvántartásba vétele céljából a
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt első, új Ptk. szerint elfogadott Alapszabálya.
2020.
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Beszámoló a megyei gyógyszerellátási szervezetek tevékenységéről – 2017-2021
(Farkasné Tompa Ildikó)

Ebben a ciklusban a szervezetek munkája változóan alakult. Az általában aktívabb megyék
most is több közös rendezvényt tartottak, megszervezték az elnökség által akkreditált
továbbképzéseket, mozgósították a tagságot, igyekeztek a CPH -ba való bekapcsolódást
népszerűsíteni, hiszen ezen a konferencián kiemelt figyelmet kaptak a közforgalomban
dolgozók, mind a tudományos program összeállítása során, mind az utolsó nap tréningjei által.
A ciklus első két éve normál menetben zajlott, a második szakaszt a pandémia uralta. A
közforgalom igen nagymértékű leterheltsége és a személyes találkozások lehetetlensége miatt
a szervezetek tudományos élete nagyon lecsökkent. Az elnökök mindemellett igyekeztek a
tagságukat megtartani, tartani a kapcsolatot a kollegákkal, de sajnos az on-line térben való
kommunikációt sokkal nehezebb volt megvalósítani, hiszen mi továbbra is személyes
kapcsolatokban dolgoztunk. A ciklus egyik fontos eredménye volt, hogy 2019-ben végre
sikerült a Budapesti szervezetet újjáéleszteni, Biczó Ágota gyógyszerésznő vállalta a szervezet
elnöki munkáját.
A beszámolókban főleg a ciklus első két évének munkájáról kaptam tájékoztatást, az alábbiak
szerint:
Bács-Kiskun megye
A megyében 2017-ben két rendezvény megszervezésére került sor.
A Koch Borházban tartott nyári klubest folyamán két szakmai előadás hangzott el.
2017. botanikai sétát szerveztek Nagykőrösön, a Pálfája erdőben.
A kirándulásról képes beszámoló jelent meg a Gyógyszerészetben.(2017.11.) 2017 őszén a
Gyógyszerészek Világnapjára készült mintaelőadásokat a megye több településén is előadták.
A 2018-ban is kettő rendezvény megszervezésére került sor. 2018 áprilisában tavaszi klub-estet
rendeztek (Kecskemét, Vinoar Borkereskedés). A szakmai előadás a diabetológia témaköréből
hangzott el, majd az E-recept témával foglalkoztak. 2018-as évben a Rozsnyay versenyre 3
versenyzőt is küldött a megye, a győztes dr. Pomázi Anita volt, aki Bács-Kiskunból elsőként
szerezte meg az abszolút első helyet.
2018. júniusban Nyári szakmai kirándulást szerveztek a Magyar Gyógyszerészi Kamara BácsKiskun Megyei szervezetével közösen. (Helyszín: Szabadszállás, Bazsalikomos kert és Izsák,
Biczó Csárda)
Baranya megye
Békés megye
Borsod- Abaúj-Zemplén megye
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2017-2018 évben rendszeres elnökségi üléseket szerveztek, az aktuális problémákat beszélték
át, a megyei elnök az államvizsgás hallgatók részére tudományos szervezetünkről tájékoztatót
tartott.
2017-ben a megyéből egy versenyző vett részt a Rozsnyay Emlékversenyen, akinek
felkészítésében sok segítséget nyújtottak. Ősszel botanikai túrát szerveztek Bükkszentkeresztre
a Bükki füves ember (Gyuri bácsi) felkeresésével. A 2017. és 2018. évben a helyi kamarával
közösen érdekképviseleti napot tartottak, amelyre a kamara országos vezetőségét és a regionális
tisztifőgyógyszerészt is meghívták.
A fiatal gyógyszerészek aktivizálására az elnökség külön személyt bízott meg, aki két
alkalommal, 2017. valamint 2018. évben szervezett az MGYT keretén belül a fiatal
gyógyszerészeknek találkozót.
Budapesti szervezet
2019. őszén új elnökség alakult. Mire igazi tudományos munka szerveződhetett a pandémia
megkezdődött, így az elnökség tagjai zoom formában üléseztek. 2020. Év elején “
Beszélgetések kötöttségek nélkül” nyílt találkozók megszervezését indították el on-line
formában. Újból átadták végzős gyógyszerészhallgatóknak a Zalai Emlékérmet. Két sikeres
továbbképzést is szerveztek a fővárosban dolgozó kollegák részére.
A ciklus első két évében igyekeztem több patikát bevonni a BELLA prorgramba, tudomásom
szerint a megyékből tíz patika jelezte csatlakozási szándékát. Két alkalommal sikerült kibővített
elnökségi ülést szervezni, ahol a megyei elnökökkel közös célokat tudtunk meghatározni,
tájékoztatást kaptunk a szervezetek életéről. Javaslatokat fogalmaztunk meg tudományos
szervezetünk jövője kapcsán. Részt vettem az Allergia program operatív szervezésében, melyet
a kamarával közösen szerveztünk, valamint a Hungaropharma Rozsnyay Pályázat Bíráló
bizottságának munkájában is részt vettem. Igyekeztem folyamatos kapcsolatot tartani a megyei
elnökökkel, tájékoztattam őket az elnökség döntéseiről együtt szerveztük a Gyógyszerészek
Világnapjához kapcsolódó megyei programokat. Részt vettem a CPH szervezésében. 2020-ban
képviseltem szervezetünket a MOSZ konferenciáján.
Csongrád-Csanád megye
A szervezet tagjai közül 2017-ben két alkalommal is tartottak előadást a Gyógyszerészek
Világnapján elhangzott “ Kérdezze meg gyógyszerészét” témában. 2018-as év a szakmai estek
szervezéséről szólt, három alkalommal is megszervezték a programot, (Szonadtáplálás,
Daganatos betegek fájdalomcsillapítása mit tehet a gyógyszerész, Biológiai gyógyszerek a jelen
és a jövő gyógyszer-palettáján), amelyeken egyre növekvő létszámmal vettek részt a kollegák.
2019-ben négy sikeres továbbképzést szerveztek.
Fejér megye
Az elmúlt 4 évben a fejér megyei titkárral, Dr. Dobri Bíborkával, részt vettünk a soproni
Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen hallgatóként, évente jártunk a küldöttgyűlésekre,
pontgyűjtő klasszikus továbbképzésekre és tagokat toboroztunk ismerőseink körében.
3 éve júniusban a fejér megyei MGYK elnök kérésére előadást tartottam a Patika Napon és
részt vettem az azt követő ünnepségen. A témakör a megfázás, felső légúti betegségek és
allergia gyógyszerelése volt. A hallgatóság a középiskolás korosztály volt.
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Győr-Moson-Sopron megye
2017-ben a Rozsnyay Mátyás Előadói Emlékverseny került megrendezésre. A Gyógyszerészek
Világnapjához csatlakozva két előadást tartottak. 2018. tavaszán a Gyógyszertári asszisztensek
továbbképzését szervezték meg a pécsi Egyetem irányításával. Ezen kívül négy alkalommal
találkoztak a kollegák a megyei Gyógyszerész Klubban, ahol a szakmai kérdésekkel
foglalkoztak pl.: a Nikolics Emlékülés szervezése Nikolics utca elnevezésének problémai,
Patika múzeum 50 éves jubileuma stb. Szeptemberben a megszervezték a Nikolics Emlékülést,
a megye adott otthont a XII. Gyógyszerésztörténeti Konferenciának, külön kiemelve az 50 éves
Patika múzeum és az MGYT Gyógyszerésztörténeti szakosztály 50 éves megalakulását.
Sikerült Nikolics Károlyról egy most nyitott utcát is elnevezni. A Vas megyei MGYT
Vezetőségével szoros együttműködésben dolgoznak.
Megszervezték a XII.
Gyógyszerésztörténeti Konferenciát. Szervezésében, Ambrus Tünde elnök asszony is segített.
2020. elején szabadon választott MGYT Továbbképzés tartottak.
Hajdú-Bihar megye
Két alkalommal szerveztek szabadon választható továbbképzést (2017, 2018), valamint három
szakmai estet (Gyógyszerész szakmai angol, Gyógyszerészi gondozási példák, Tartásjavító
jóga).
Létrehoztak egy Facebook csoportot, amit folyamatosan szakmai tartalmakkal, hírekkel is
megtöltenek. Számos alkalommal képviselték az MGYT-t, mint előadások tartásakor, hallgatók
toborzásakor, amerikai csereprogram alkalmával. A CPH szervezésében aktívan részt vettek,
résztvevőket és előadókat támogattak. A Clauder Ottó emlékverseny fontosságát saját példával
népszerűsítették.
Heves megye
A szervezet aktív szervezőként vállalt munkát a 2018-ban Egerben megrendezésre került
Rozsnyay Mátyás Emlékversenyben.
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Az MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet tisztújítása 2015. február 25-én volt,
amelyet tudományos üléssel kapcsoltak össze. 2018-ban sikerrel pályáztak az MGYT
pályázatára Gyógyszerész Szakmai-és Szabadidős Program megvalósításához. Az LIV.
Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 2019. május 10-12 között, 2006. után - 13 év elteltével ismét
Jász-Nagykun-Szolnok Megye, és Berekfürdő – a „Nagykunság aranya”, valamint kirándulási
helyszínként Karcag, a Nagykunság „fővárosa” adhatott otthont e rangos tudományos és
társasági rendezvénynek.
Komárom-Esztergom megye
A megyei szervezet elnöksége a különböző események kapcsán a tagság bővítésére, vagy
legalább a létszám megtartására fordított erőfeszítéseket.
Kétszer szerveztek botanikai ihletettségű természetjáró kirándulást, ami a visszajelzéseket
figyelembe véve kedvező fogadtatásban részesült.
Nógrád megye
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2017-ben a FIP által meghirdetett programhoz csatlakozva a megye öt gyógyszertárában
felvilágosítást végeztek a gyógyszerészek. 2018-ban ősszel a Borostyán Gyógynövény Klub
felhívásához csatlakozva egy késői gyógynövény túrát tettünk Bükkszentkeresztesre Szabó
György alias Gyuri bácsi füveskertjébe.
Pest megye
2017-ben csatlakozva a Gyógyszerészek Világnapjához a kollegák több előadást tartottak
általános és középiskolai diákok részére. A megyei vezetésben elnök csere történt, Dér Péter
vette át a megye elnöki szerepét. 2018-ban két fő indult a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen.
Hagyományteremtő céllal Betegedukációs Szemináriumot tartottak, amelyen Gyermán Anna
tartott egy előadást a betegedukációról, valamint párbeszédet kezdeményeztek a résztvevőkkel
saját, ilyen irányú, tapasztalataikról. Májusban, Vácott megtartották jó ideje első, saját
szervezésű továbbképzésüket "Ködpiszkáló" címmel, az azonos nevű blog szerzőinek
részvételével. Határon túli kapcsolatokat ápolva mindkét évben továbbképzést szerveztek
Erdélyben.
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Havi rendszerességgel fix időpontban Gyógyszerész Klub összejövetelt szerveztek. Nagy
örömükre valamennyi résztvevő MGYT tagsággal rendelkezett. Az összejövetelek során a
gyógyszerészeket, leginkább a gyógyszertárakat foglalkoztató szakmai kérdések és napi
problémák kerülnek felvetésre, lehetséges megoldásokat beszélik meg. A résztvevők kötetlen
beszélgetés kertében beszámolnak az „átélt” hatósági (OGYÉI, OEP, Munkaügyi, NAV,
Környezetvédelmi, Tűzvédelmi, Fogyasztóvédelmi, Állatgyógyászati stb.) ellenőrzésekről, az
ellenőrzések során felvetődött problémákról, és lehetséges megoldásokról.
Megyéjükben nagyon fontos a Gyógyszerész Klub működése és fennmaradása, mert ez a
Tagtársakkal való személyes kapcsolattartás egyetlen formája.
A Covid járvány kezdete óta, másfél éve a kapcsolattartás a tagtársakkal nagyon nehézkes. A
személyes kapcsolattartás nem működik, a kollegák az email-ekre nem válaszolnak, nem
reagálnak. A fentiek miatt jelenleg nincs, se szakmai se társadalmi kapcsolat a gyógyszerész
kollegákkal, többek között a Gyógyszerész Klub sem működik. Telefonos megkereséskor a
kollegák elmondták, hogy, munkahelyi és családi elfoglaltság miatt nem tudnak személyesen
részt venni a programokon. Megmondani nem tudják, hogy mikorra várható, hogy visszaáll a
régi rend.
2018 májusában megrendezésre került Onkológia témakörben a Debreceni Egyetem által a
kötelező szinten tartó tanfolyam. A Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen egy fiatal kollega vett
részt a megyéből. 2019-2020. a pandémia és járványügyi védekezés jegyében zajlott.
A Rozsnyay versenyre nem sikerült versenyzőt delegálnunk.
A többszöri felhívás után sem találtunk jelentkezőt.
Sajnos a fiatalokat nem sikerül bevonni az MGYT munkájába.
Tolna megye
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Vas Megye
2017-ben MGYK-val közösen megtartották a II. Gyógyszerész-Estet. Áprilisban és májusban
is továbbképzést szerveztek. A Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen a megyéből induló fiatal
gyógyszerész előadását különdíjjal jutalmazták.2017 októberében megemlékezést tartottak Dr.
Küttel Dezső születésének 100. Évfordulója alkalmából, emléktáblát helyezetek el és
tudományos előadásokat szerveztet ebből az alkalomból.
2018 februárjában a III. Gyógyszerész-Estet is megtartották (MGYK-val közös szervezés). A
Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen induló fiatal kollega II. helyezést ért el. Júniusban “Házi
előadás”-t szerveztek a Rozsnyay-s versenyzőnkkel, a Megyei Kamara székházában, november
a Gyógyszerészek világnapi betegedukációs előadását a vépi Mezőgazdasági Szakközépiskola
tanulóinak tartották meg. 2019 márciusában Szombathelyen az MGYT -szabadon választható
továbbképzését szervezték meg, valamint májusban ismét megtartották az MGYK-val közösen
szervezett IV. Gyógyszerész-Estet. Szeptemberben szabadon választható továbbképzés
szerveztek. Évente 3-5x elnökségi megbeszélést tartottak.
Veszprém megye
Veszprém megyében az a sajátos helyzet alakult ki, hogy az elnök elköltözött a megyéből, így
sokkal nehezebb volt szervezni az MGYT életét. Ennek ellenére 2019-ben szabadon választható
továbbképzést szerveztek, illetve a 2019-es Gyógyszerészek Világnapján elhangzott
fiataloknak szóló témában a megyei elnök előadást tartott egy csurgói szakközépiskolában.
Zala megye
Zala megyében 2017. február 28-án tartottuk a tisztújító rendezvényüket, ahol megválasztásra
került a megyei vezetőség. Céljuk volt, hogy fiatal és agilis gyógyszerészeket vonjanak be a
Társaság helyi munkájába, akik új ötletekkel meg tudják mozgatni a zalai tagság szakmai életét
és akiknek ciklus végén átadják a szervezet zalai vezetését. A vezetőség részére létrehoztak egy
Facebook csoportot, hogy könnyebben el tudják érni egymást.
Küldetésüknek tekintették, hogy a megyében szervezzenek egy kötelező szintentartó képzést,
de több egyetemmel folytatott egyeztetés folyamán kiderült, hogy Zala ehhez túl kicsi, az
egyetemek által elvárt létszámot nem tudják teljesíteni, így a Veszprém megyei MGYT
elnökkel együttműködve tudták csak ezt megvalósítani.
A zalai nagyvárosokban (Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen) folytatták az előző
ciklusban megkezdett Gyógyszerész Klub rendezvényeket. Ezek közül a legsikeresebbek:





2017-ben a Gyógyszerészek Világnapja programsorozathoz kapcsolódva Keszthelyen
tartották meg a Kérdezze meg… Tények és tévhitek című előadást.
2018 tavaszi Gyógyszerész Klub rendezvényükre diabetológiai előadással készültek
egy helyi előadóval.
2018-ban a Gyógyszerészek Világnapi rendezvényt is Nagykanizsán tartották meg.
2019 májusában Nagykanizsán egy közös Orvos-gyógyszerész Klubot szerveztek,
aminek sikerén felbuzdulva szerették volna az ötletet tovább vinni, de ebben a pandémia
megakadályozta őket.
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2019 júniusában csatlakozott szervezetük egy Hungaropharma által szponzorált helyi
gyógyszerész és gyógyszertári történelmet bemutató előadáshoz.
A 2018-as évet a tagtoborzásra szánták. Az elnök az elnökhelyettes asszonnyal személyesen
meglátogatták a megyeszékhelyen és a környékén a gyógyszertárakat és biztatták a
közforgalomban dolgozókat a Szervezethez való csatlakozásra.
Több alkalommal csatlakoztak az MGYT farmakobotanikai kirándulásaihoz, a bánáti és a
tihanyi túrára is kisbusznyi gyógyszerésszel érkeztek.
2019 novemberére szerették volna Zalaegerszegre vinni a „Diabetes terápiája és gyógyszerészi
gondozása” témájú MGYT-továbbképzést, de sajnos időpont-ütközés miatt 2020 tavaszára
került áthelyezésre. A megtartására a járványügyi helyzet miatt már nem kerülhetett sor. Ebben
az új helyzetben csak az online előadások és webináriumok látogatására tudták biztatni a megye
gyógyszerészeit.
A taglétszám csökkenése Zala megyében is gondot jelent. Bíznak benne, hogy a következő
ciklusban az új elnökségnek sikerül megállítani és visszafordítani.
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A S Z A K L A P O K B E SZ Á M O L Ó I
Beszámoló az Acta Pharmaceutica Hungarica című folyóirat szerkesztésében végzett
munkáról 2016. december – 2021. június
(Prof. Zelkó Romána, Tábi Tamás)
Az Acta Pharmaceutica Hungarica 2019 óta angol nyelven, ”open access” kiadványként is
elérhető, amely jelenleg évi négy számmal, átlagosan kötetenként 4 közleménnyel jelenik meg.
A megújult Acta célja, hogy olyan nemzetközi lappá váljon, mely a gyógyszerészeti
tudományok minden területén lehetőséget biztosít az új tudományos eredmények közzétételére,
valamint összefoglaló közlemények megjelentetésére. melyeket az egyik legnagyobb
nemzetközi szolgáltatónál, a CrossReference-nél regisztrált DOI számokkal látunk el. Az online kézirat kezelés és megjelenés a nemzetközileg elfogadott Open Journal System
keretrendszer segítségével történik. Az online feltöltő rendszeren benyújtott közleményeket két,
a főszerkesztő által felkért bíráló értékeli. A megjelent közleményeket az Magyar Tudományos
Akadémia REAL J repozitóriuma is archiválja és elérhetők az EBSCO adatbázisában is. Az
elmúlt periódusban több kiemelkedő tevékenységet végző kutató jelentetett meg a
szakterületéhez kapcsolódó összefoglaló és originális közleményt. Sajnos külföldi szerzők által
benyújtott megjelentethető kéziratok száma továbbra is alacsony.
Különszámként lehetőséget biztosítottunk konferenciák előadás- és poszter összefoglalóinak
megjelentetésére is. Így 2020-ban a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI.
kongresszuson bemutatott prezentációik angol nyelvű összefoglalóit jelentettük meg
Különszám formájában.
A megjelent dolgozatok tematikus megoszlásában, a folyóirat küldetésének megfelelően, jól
tükröződik a gyógyszerészeti hivatás inter- és multidiszciplinaritása.
Ezen a helyen is köszönetet mondunk mindazoknak a kollégáknak, akik vállalták a kéziratok
bírálatára szóló felkérést, és lelkiismeretes munkájukkal hozzájárultak a folyóirat
színvonalának az emeléséhez.
Az egyes kötetek tartalma az alábbi honlapról érhető el:
https://www.aph-hsps.hu/acta/index.php/aph/issue/archive
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A Gyógyszerészet szerkesztőségének beszámolója
(Takácsné Prof. Novák Krisztina, Hankó Zoltán, Bozó Tamás)
Céljaink
Az elmúlt beszámolási (2017–2021) időszakban a Gyógyszerészet, mint a Társaság havonta
megjelenő szakfolyóirata, legfontosabb céljának tekintette a gyógyszerészek szakmai
továbbképzését, tájékoztatását a szakmai közélet eseményeiről, valamint a magyar
gyógyszerészi szaknyelv ápolását. Ez a célkitűzés, a lap megjelenésének 65. évében teljes
összhangban van az alapítók szándékával és a jelenlegi Elnökség céljaival is. Kiemelt
szempont, hogy a továbbképzések tudományosan megalapozottak legyenek és lehetőleg
valamennyi tudományterület fejlődését mutassák be, a tájékoztatásban pedig érvényesüljön a
naprakészség és a kiegyensúlyozottság.
Szerkesztőség összetétele és működése
Az elmúlt 3 és fél év során a Gyógyszerészet szerkesztőségében néhány személyi változás
történt. Főszerkesztő továbbra is Takácsné prof. Novák Krisztina, a felelős szerkesztői pozíciót
Hankó Zoltán 2020. március 1-ig töltötte be, azóta a felelős szerkesztő: Bozó Tamás.
Szerkesztők: Bódis Attila, Laszlovszky István, Télessy István. Fittler Andrást a kórházi-klinikai
gyógyszerészet képviseletében 2019-ben Süle András váltotta fel. Technikai szerkesztő Oláh
Csaba. A Tallózó rovat referálói évenként változnak, az egy évre vállalt feladatot mindenki
maradéktalanul ellátta, amiért szerény tiszteletdíjban részesült.
A szerkesztőség havonta ülésezik, ahol kiértékeljük az előző ülés óta megjelent lapszámot,
megvitatjuk a potenciálisan szóba jöhető témákat és döntünk a cikkek megírására való
felkérésekről. A lap egyenletesen magas színvonalon történő megjelentetése komoly szervező
és szerkesztői feladatot jelent. Szerzőink elhivatottsága, szerkesztőink elkötelezettsége és
szakmaszeretete ennek garanciája.
Közlemények statisztikája
Az elmúlt három és fél év 42 lapszámának, közel 2700 oldalán összesen 235 közlemény jelent
meg, (átlagosan 5 cikk/szám), melynek 70%-a továbbképző jellegű volt. A közlemények
kiegyensúlyozott megoszlását a tudományterületek között mutatja az alábbi ábra.
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1. ábra: A közlemények tudományterületek szerinti megoszlása
2020 márciusától kiemelt témaként szerepelt a COVID-19. A vírus megjelenését követően
igyekeztünk naprakész tudományos ismereteket közölni a vírusról, a vakcinákról, a különböző
tesztekről, a járványterjedés matematikai előrejelzéséről, az aktuális terápiás protokoll
gyógyszereiről és a gyógyszerészeket érintő jogi szabályozásról. Ezt a témát mindaddig
fenntartjuk, amíg indokolt.
Az elmúlt időszakban is folytattuk a távoktatási programunkat. Kialakult egy stabil 100-130 fős
részvevői kör, akik igénylik a továbbképzés ezen színvonalas formáját.
BrAIN pályázat
2019-ben új pályázati lehetőséggel szólítottuk meg a gyógyszerészhallgatókat és a fiatal
gyógyszerészeket. A Brantner Antal Ifjúsági Nívódíj meghirdetésével az volt a célunk, hogy
fiatal szakemberek magyar nyelvű publikációs aktivitását előmozdítsuk, és a konzulenseket
ösztönözzük a tehetséges fiatalok közleményírásba való bevezetésére. A pályázaton megvédett
graduális vagy posztgraduális szakdolgozattal, elhangzott, és tematikailag a lap profiljába illő
TDK előadás 1 oldalas összefoglalójával, illetve 1 oldalas cikktervvel lehet részt venni. Ennek
alapján a szakmai zsűri kiválasztja a közlemény megírására alkalmasnak ítélt témákat, amit
határidőre és megadott formai előírások szerint kell elkészíteni. Ezt követi a kézirat bírálata, ha
szükséges javított verzió elkészítése és a megjelenés. Az első évben 18 pályázat érkezett, amiből
11 kapott felkérést megírásra. Végül 8 kézirat született, amely mind megjelent a lapban. A
BrAIN nyertese 2019-ben: Hiba-Balogh Nóra lett. A második évben nem várt nagyszámú
pályázat, szám szerint 47 érkezett be. Ebből 33-at választottunk ki megírásra, 19 kézirat készült
el, melyből 15 közleményt fogadtunk be publikálásra. Közülük kettő szerzője lett BrAIN
díjazott: Boros Vivien és Erős Evelin. A 2021-es pályázat is meghirdetésre került.
Formai és tartalmi változások
A felelős szerkesztő váltással a lap tartalmi és formai megújítása is elindult. A fent említett
alapvető célkitűzések megőrzése mellett elhatároztuk a lap fiatalosabbá, korszerűbb
megjelenésűvé, vonzóbbá tételét. Új rovatként elindult a Kaleidoszkóp, hírek a nagyvilágból,
melynek első állandó szerzője Budai Marianna lett. A világ gyógyszerészetének érdekesebb
híreiből készült válogatással színesebbé vált a lap. Szintén jó fogadtatásra talált olvasóinknál a
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riportok készítésének felújítása és rendszeressé tétele. Egy-egy évforduló kapcsán, vagy akár
konkrét aktualitás nélkül felkeressük és kérdezzük a gyógyszerészet kimagasló személyiségeit
pályájukról, a gyógyszerészet és a Társaság jövőjéről. Tanulságos véleményeket olvashatunk.
Az interjúk készítésében külsős munkatársunk Köteles István van segítségünkre. Rendszeressé
váltak a Nobel-díjas kutatásokról szóló közérthető ismeretterjesztő közlemények, melyek
szerzői fiatal kutatók. A közelmúltban indult el új rovatként a Praxis, mely a közforgalmú
gyógyszerellátásban dolgozók számára nyújt aktuális témákról, rövid közlemény formájában
összefoglalást. A Hírek rovatban, Egyetemi Hírek címmel megjelennek mind a 4 hazai
gyógyszerészképző hely legfontosabb rövidhírei.
A Gyógyszerészet 2021. januártól kapott új arculatot. A borító, valamint a belső tipográfia
megújításával valóban fiatalosabb, modernebb megjelenésű lett a lap. A hirdetések szervezése
és megjelenése is új alapokra helyeződött azáltal, hogy professzionális hirdetésszervezővel
állapodott meg a Társaság. Ennek hozadéka már most pozitív és várhatóan még csak ezután
fogja jobban érzékeltetni a hatását.
Továbbra is fenntartjuk, hogy a borítón egy adott évben azonos tematikájú képeket jelentetünk
meg, ezzel adva egy évfolyamnak közös és jól felismerhető arculatot. 2017-ben a Gyógynövény
Szakosztály kamilláról szóló gyermekrajz pályázatának remekei szerepeltek, 2018-ban az
Irgalmasrendi gyógyszertárak attribútumai, 2019-ben pedig ismert gyógyszereink szerkezetét
mutattuk be 3D-ben. 2020-ban Természet-művészet-gyógyszerészet címmel Laszlovszky István
csodálatos fotóiból közöltünk. A megújult arculathoz pedig 2021-ben a modern ipari
gyógyszerkészítés eszközeiről készült, ugyancsak művészi fotókból válogatunk.
Könyvkiadás
Folytatva Szerkesztőség korábbi könyvkiadási tevékenységét 2020-ban megjelent „Jót s jól!
Minőség a gyógyszerészetben” című kézikönyvünk. Szerkesztők: Bódis Attila és Laszlovszky
István. A könyv a lapban korábban megjelent közlemények alapján készült. 25 szerző tollából
15 fejezetben, 5 szakterületen mutatja be a minőségellenőrzés és minőségbiztosítás aktuális
kérdéseit. A könyvet a Richter Gedeon Nyrt nyomtatással támogatta.
Végh Antal Nívódíj
A legjobb cikkek szerzőit Végh Antal Nívódíjjal ismertük el. 2017-ben: Süle András; Katona
Gábor, 2018-ban: Kemény-Beke András; Somogyi-Végh Anna, 2019-ben: Pethő Gábor;
Gajdács Márió, 2020-ban: Kiss Béla; Szombathelyi Zsolt részesültek a kitüntetésben.
Terveink
A közeljövőben szükségesnek gondoljuk a Társaság média koncepciójának újragondolását, és
egy átgondolt, szolgáltatói megközelítésű, új médiumokat is felhasználó tartalommarketing
stratégia elindítását, amelynek a Gyógyszerészet az egyik központi eleme, fő tartalomforrása
lehetne. Ez a stratégia szolgálhatná a Lap és a Társaság tudatos brandépítését (újraépítését) is.
Elkerülhetetlennek tartjuk a Lap online jelenlétének, olvashatóságának (beleértve archív
számainkat is) biztosítását, egyúttal megőrizve a nyomtatott formát is. A közeljövőben
szeretnénk ismét olvasói közvélemény kutatást végezni, melynek eredményeit felhasználhatjuk
a Lap továbbfejlesztéséhez.
Folytatni szeretnénk a lap működésének professzionálissá tételét, egyértelműen szétválasztva,
és – ahol lehetséges – standardizálva és dokumentálva a kiadói és szerkesztőségi feladatokat.
Ehhez szükségesnek látjuk a szerkesztőségi és adminisztratív háttér erősítését is, előbbi
esetében hangsúlyt fektetve fiatal kollégák bevonására.
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Ez úton is köszönjük szerzőinknek a közleményeket és beszámolókat, Oláh Csaba
tördelőszerkesztőnek a szép munkát, olvasóinknak pedig azt, hogy továbbra is érdeklődéssel
követik a Gyógyszerészetet.
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