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A szegedi gyógyszerészképzés kari oktatói
III. rész
Kata Mihály és Regdon Géza sen.
Négyrészesre tervezett cikksorozatunk első két dolgozatában - rövid mementó formájában - a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar elhunyt
oktatóiról emlékeztünk meg [1, 2]. E részben - egyéni
bevallás alapján - azon kollégáink tevékenységét ismertetjük, akik ma is közöttünk vannak és a szegedi
Gyógyszerésztudományi Kar intézeteiben fejtik (vagy
fejtették ki) oktatói tevékenységüket. E visszaemlékezés az elmúlt bő öt évtizedre terjed ki, mivel az önálló
szegedi Gyógyszerésztudományi Kar 1957-ben létesült
és az akkori négy intézet aktív oktatói közül többen ma
is élnek. Ezek alapján a gyógyszerészképzésben résztvevő kollégákat három csoportba soroljuk:
– jelenleg is aktívak, státuszon vannak,
– ma már nyugdíjasok, korábban karunk aktív oktatói
voltak és
– felkért „külső” szakemberek, akik vendégoktatóként, ill. címzetes egyetemi docensként kapcsolódnak be oktatásunkba (pl. a gyógyszeriparból egyegy speciális témakör előadójaként vagy záróvizsgák elnökeként).
Helyszűke miatt a személyi adatok mellett csak néhány mondattal és kizárólag oktatással kapcsolatos tevékenységükről ejtünk szót, holott kiemelkedő kutatási
eredményekkel és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, továbbá számos hazai és külföldi elismerés és
kitüntetés tulajdonosai. Kéziratunk terjedelmére hivatkozunk akkor is, amikor csak az egyetemi tanárokat,
docenseket és adjunktusokat soroljuk fel [3, 4], jóllehet
tanársegédek, egyetemi gyakornokok, sőt, PhD-hallgatók ma is részt vesznek az oktatásban és munkájuk pótolhatatlan, de „övék a jövő”, így a gyógyszerész szakmában biztosan nem maradnak ismeretlenek.
Legjobb szándékunk és törekvésünk ellenére is előfordulhat, hogy idősebb kollégáink közül valakit nem
említünk, mert az illető a karról más munkahelyre,
más városba, esetleg külföldi munkavállalás miatt új
címre költözött, s emiatt információt nem sikerült beszereznünk. Karunk oktatóinak adatait a jelen helyzetnek megfelelően intézetenként, azon belül a tanszékvezetővel kezdve, alfabetikus sorrendben, ezen
belül időrendben ismertetjük.
1. Farmakognóziai Intézet
Hohmann Judit (Bóly, 1957). Okleveles gyógyszerész
(Szeged, 1980). Ösztöndíjas gyakornok és gyári állá-

son volt (1980-1988), egyetemi doktor (1982), egyetemi adjunktus (1992-2000), kandidátus (1995), egyetemi docens (2000-2004), habilitált (2003), egyetemi tanár 2004-től, akadémiai doktor (2006), tanszékvezető
(2007 óta), dékánhelyettes (2006-tól). Oktatott tárgyak: Gyógynövény- és drogismeret, Fitokémia és
Gyógynövények ipari feldolgozása. Jelenleg is státuszon van.
Báthori Mária (Mezőtúr, 1941). Okleveles vegyész
(Szeged, 1964). 1966-tól az intézet munkatársa, egyetemi doktor (1969), kandidátus (1993), PhD (1996),
akadémiai doktor (2005), egyetemi tanár (2005). Oktatott tárgyak: Farmakognózia, Pharmacognosy és Elválasztás-technikai módszerek. 2011-től nyugdíjas.
Csupor Dezső (Marosvásárhely, 1975). Okleveles
gyógyszerész és magyar-angol gyógyszerészi szakfordító (Szeged, 2002), az intézet oktatója 2002-től, PhD
(2007), egyetemi adjunktus (2011). Hallgatóinkat
Fitoterápiára, ill. Gyógynövény- és drogismeretre oktatja. Jegyzete: Fitoterápia (JATEPress, Szeged, 2007),
könyve (Szendrei Kálmánnal): Gyógynövénytár (Medicina, Budapest, 2009). Jelenleg is státuszon van.
Gurkáné Varga Erzsébet (Nagydobos, 1938). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1962), végzése óta az intézet oktatója. Gyógyszerész doktor (1967), egyetemi
adjunktus (1978), kandidátus (1987), egyetemi docens
(1993), PhD (1998). Hallgatóinknak Gyógynövény- és
drogismeretet, Fitoterápiát, Fitokémiát és a Gyógynövények ipari feldolgozását oktatta. Nyugdíjas 2004től.
Hajdú Zsuzsanna (Szeged, 1960). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1983), ezt követően az intézet munkatársa, PhD (2004), egyetemi docens (2006). Oktatott
tárgyak: Gyógynövény- és drogismeret, Gyógyszerészi
etika, Gyógyszerészi növénytan, Pharmacognosy és
Pharmaceutical botany. Jelenleg is státuszon van.
Háznagyné Radnai Erzsébet (Nagykanizsa, 1956).
Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1983) és számítógép-programozó (Szeged, 1990). Egyetemi gyakornok
(1983-1984), egyetemi doktor (1984), beosztott gyógyszerész (1984-1985), szakgyógyszerész (1992), programozó, rendszerszervező (1985-1998), egyetemi tanár-
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segéd (1998-2000), a Szakképzési és Továbbképzési
Iroda vezetője (2000), tudományos munkatárs (2005),
PhD (2007). Oktatott tárgyak: Gyógynövény- és drogismeret, Gyógyszerészi etika, Számítógépes gyógyszerészi adminisztráció. Jegyzet: Programok farmako
kinetikai feladatok megoldására VIDEOTON RPT
számítógépen (1983). Jelenleg is státuszon van.
Klivényiné Gellért Mária (Budapest, 1935). Okleveles
gyógyszerész (Szeged, 1961) és aranyokleveles gyógyszerész (2011). Az intézet munkatársa 1963-1995 között. Egyetemi doktor (1968), egyetemi adjunktus
(1984-től). Oktatott tárgy: Gyógynövény- és drogismeret. Nyugdíjas 1995-től.
Máthé Imre (Debrecen, 1942). Okleveles vegyész (Debrecen, 1966). Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet munkatársa (1966-1993), egyetemi doktor (1972),
kandidátus (1975), akadémiai doktor (1990), c. egyetemi
tanár (1993-ig), tanszékvezető (1993-2007), PhD programvezető, dr. h.c. (Marosvásárhely, 2007). Oktatott tárgyak: Gyógynövény- és drogismeret, Pharmacognosy,
Biotechnológia, Kemotaxo
nó
mia, Összehasonlító növénykémia. 1993 óta dolgozik Szegeden.
Rédei Dóra (Orosháza, 1971). Okleveles gyógyszerész
(Szeged, 1996); végzése óta az intézet munkatársa.
PhD (2005), egyetemi adjunktus 2008-tól, intézeti tanulmányi felelős 2001-től. Oktatott tárgyak: Gyógynövény- és drogismeret és Gyógyszerészi növénytan. Jelenleg is státuszon van.
Szendrei Kálmán (Csanádpalota, 1936). Okleveles
gyógyszerész (Szeged, 1959, kitüntetéses oklevél).
Már hallgatóként az intézet munkatársa lett: egyetemi
gyakornok 1958-tól, egyetemi tanársegéd 1963-tól,
egyetemi doktor (1963), egyetemi adjunktus 1968-tól,
kandidátus (1973), egyetemi docens 1976-tól, az
ENSZ tudományos munkatársa (1974-1978), tanszékvezető egyetemi tanár (1977-1996), az ENSZ senior
munkatársa (1984-1996), dr. h.c. (Marosvásárhely,
2002) és aranyokleveles gyógyszerész (2009). Könyve
(Csupor Dezsővel): Gyógynövénytár (Medicina, Budapest, 2009). 1996-tól nyugdíjas, 1998-tól prof. emeritus, ma is igen aktívan dolgozik.
Tóth László (Szeged, 1936). Okleveles gyógyszerész
(Szeged, 1959), végzése óta az intézet munkatársa, ma
is dolgozik. Egyetemi doktor (1969), egyetemi adjunktus (1969), kandidátus (1979), egyetemi docens (1980),
megbízott intézetvezető (1984-1993), habilitált (1995),
aranyokleveles gyógyszerész (2009). Oktatott tárgyak
Szegeden és Debrecenben: Gyógyszerészi növénytan
és Farmakognózia. Jegyzetek: Gyógynövény- és drogismeret (Szeged, 1971 és Debrecen 1997), Pharma
cognosy (1988), Gyógyszerészi növénytan (1992),
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Farmakognózia, fitoterápia (Szeged, 1998); könyvek:
Gyógynövények, drogok, fitoterápia (Debrecen, 2005
és 2010). 2005-től nyugdíjas.
Vasas Andrea (Miskolc, 1970). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1994); végzése óta az intézet munkatársa, PhD (2006), egyetemi adjunktus 2009-től. Oktatott
tárgyak: Gyógyszerészi növénytan és Farmakognózia.
Jelenleg is státuszon van.
Veres Katalin (Gyoma, 1964). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1991); végzése óta az intézet munkatársa. Egyetemi doktor (1997) és PhD (2008). Oktatott
tárgyak: Gyógyszerészi növénytan és Farmakognózia.
Jelenleg: tudományos munkatárs.
Külső oktató: Nagy Gábor (Szeged) és Tyihák Ernő c.
egyetemi tanár (Budapest).
2. Gyógyszeranalitikai Intézet
Dombi György (Szeged, 1949). Okleveles vegyész
(Szeged, 1972). Végzése után lépett a JATE Szerves
Kémiai Intézetbe. Egyetemi doktor (1977), kandidátus
(1991), PhD (1991), egyetemi docens (1992), habilitált
(1995), professzor és tanszékvezető (1997), dékán
helyettes (2000-2003). Oktatott tárgyak: Szerves kémia, Fizikai módszerek a szerves kémiában, Szervetlen kémia, Inorganic chemistry, Gyógyszeranalízis,
Pharmaceutical analysis, Fizikai módszerek a gyógyszeranalízisben, NMR spektroszkópia, Kvalitatív kémiai analízis, Bioszervetlen kémia, Általános törvényszerűségek a kémiában és a fizikában, Gyakorlati
spektroszkópia, Radiokémia és radiofarmácia. Jelenleg is státuszon van.
Bálint Imre (Mosonmagyaróvár, 1950). Általános orvos (Szeged, 1974) és szakorvos, vegyész (Szeged,
1975). 1974-től az egyetem alkalmazottja, jelenleg tudományos főmunkatárs. Kandidátus (1987). Oktatott
tárgyak: Gyógyszeranalitika és PhD-kurzusok. Jelenleg is státuszon van.
Szakonyi Gerda (Kecskemét, 1972). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1995). 2007-től dolgozik az egyetemen. PhD (1999), egyetemi adjunktus (2007). Oktatott
tárgyak: Gyógyszeranalitika, Makromolekulák a
gyógyászatban és Strukturális biológia. Jelenleg is
státuszon van.
3. Gyógyszerfelügyeleti Intézet
Csóka Ildikó (Szeged, 1967). Okleveles gyógyszerész
(Szeged, 1990); végzése óta az egyetem dolgozója:
előbb a Gyógyszertechnológiai Intézet, majd 2004-től
a Gyógyszerfelügyeleti Intézet munkatársa. Egyetemi
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doktor (1991), PhD (1998), adjunktus (2003), egyetemi
docens 2004-től, habilitált (2006). 2008-tól a
Gyógyszerfelügyeleti Intézet tanszékvezetője. Oktatási dékánhelyettes 2009-től. Oktatott tárgyak: a
Gyógyszertechnológiai Intézetben Gyógyszertechno
lógia és Galenusi készítmények, ill. a Gyógyszerfel
ügyeleti Intézetben Minőségbiztosítás, Gyógyszerészi
etika és Kommunikáció. Jelenleg is státuszon van.
Paál Tamás (Budapest, 1943). Okleveles gyógyszerész (Budapest, 1967), egyetemi doktor (1973), szakgyógyszerész (Budapest, 1983), kandidátus (1983), vegyész szakmérnök (BME, 1983), egyetemi tanár 1984től, tanszékvezető Szegeden (2002-2008). Oktatott tárgyak: Minőségbiztosítás, Gyógyszerügyi szakigazga
tás, Jogi és állampolgári alapismeretek, Játékos szim
bolikus logika gyógyszerészeknek, Drug regulatory
affairs és Quality assurance. Szegeden 2002-től dolgozik. Jelenleg részállású státuszon van.
Külső oktató: Czagány László (Szeged), Ember Alex
(Szeged), Kata Mihály prof. emer. (Szeged) és prof.
Lipták József kandidátus (Budapest).
4. Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
Zupkó István (Sajószentpéter, 1968). Okleveles
gyógyszerész (Szeged, 1992), az egyetemen ez évben
állt munkába. Egyetemi doktor (1995), PhD (1999),
egyetemi adjunktus (2001), egyetemi docens (2006),
tanszékvezető egyetemi docens 2008-tól. Oktatott tárgyak 1992 óta: Gyógyszerhatástan és Biofarmácia
(magyarul és angolul). Jelenleg is státuszon van.
Blazsó Gábor (Szeged, 1947). Okleveles gyógyszerész
(Szeged, 1973), 1975-ben lépett be a Gyógyszer
hatástani Intézetbe, gyógyszerész-doktor (1975), egyetemi adjunktus (1986), kandidátus (1995), egyetemi
docens (1998). Oktatott tárgyak: Gyógyszerhatástan
(magyarul és angolul). 2011-től nyugdíjas.
Ducza Eszter (Karcag, 1974). Okleveles gyógyszerész
(Szeged, 1997), ekkor lépett a Gyógyszerhatástani és
Biofarmáciai Intézetbe. PhD (2003), egyetemi adjunktus (2006-tól). Oktatott tárgyak: Gyógyszerhatástan,
Állatgyógyászat, Molekuláris farmakológia. Az intézet tanulmányi felelőse. Jelenleg is státuszon van.
Falkay György (Szeged, 1943). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1967). 1970 óta dolgozik az egyetemen
(előbb a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán, aztán
a Gyógyszerhatástani Intézetben). Gyógyszerész-doktor (1970), szakgyógyszerész (1975), egyetemi adjunktus 1977-től, kandidátus (1981), egyetemi docens
1988-tól, habilitált (1994), akadémiai doktor (1995),
egyetemi tanár 1995-től, tanszékvezető professzor
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1995-2008 között. A kar dékánhelyettese (1997-2000)
és dékánja (2000-2006). Oktatott tárgyak: Gyógy
szerhatástan és Klinikai laboratóriumi diagnosztika
(magyarul és angolul). Jelenleg is státuszon van.
Gábor Miklós (Szeged, 1918). Okleveles vegyész
(1941). Munkahelyei: Gyógyszertani Intézet (19451954), a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán laboratóriumvezető (1954-1964), Gyógyszerhatástani Intézet
(1964-1988). Vegyészdoktor (1941), kandidátus (1961),
mb. tanszékvezető (1974-1975), akadémiai doktor
(1981), prof. emer. 1991-től. Jelenleg aktív nyugdíjas;
93 éves múlt.
Gáspár Róbert (Békéscsaba, 1968). Okleveles gyógyszerész (1993), végzése óta dolgozik a Gyógyszer
hatástani és Biofarmáciai Intézetben, PhD (2000),
egyetemi docens (2007) és dékánhelyettes (2009). Oktatott tárgyak: Gyógyszerhatástan, Biofarmácia, Természetes gyógymódok, A dohányzás ártalmai és leszoktatási stratégiák, A táplálkozás szerepe a betegségek megelőzésében és kezelésében. Jelenleg is státuszon van.
Iván János (Szeged, 1935). Okleveles gyógyszerész
(1958), gyógyszerészdoktor (1960), majd egyetemi adjunktus, aranydiplomás gyógyszerész (2008). Oktatott
tárgy: Gyógyszerhatástan. Jelenleg nyugdíjas.
Klukovits Anna (Szeged, 1976). Okleveles gyógyszerész és angol-magyar gyógyszerészi szakfordító (mindkettő: Szeged, 1999). 2002 óta dolgozik az intézetben.
PhD (2004), egyetemi adjunktus (2011). Oktatott tárgyak: Gyógyszerhatástan, Biofarmácia, Orvostudomány a művészetekben és Klinikai laboratóriumi vizsgálatok (magyarul és angolul). Jelenleg is státuszon van.
Magyarlaki Anna, Bogdánné (Pécs, 1933). Okleveles
gyógyszerész (Szeged, 1956). 1956-1957-ben Dávid
professzor mellett a Gyógyszerészeti Intézetben gyakornok. 1957-ben, az akkor megalakult Gyógyszer
hatástani Intézetbe került, ahol előbb egyetemi doktor
(1960), majd 1972-től egyetemi adjunktus lett. 1979től a SZOTE Központi Klinikai Kémiai Laboratóriumában dolgozott, ahonnan 1988-ban ment nyugdíjba.
Oktatott tárgy: Gyógyszerhatástan. Aranyokleveles
gyógyszerész (2006).
Márki Árpád (Karcag, 1967). Okleveles vegyész (Szeged, 1992). 1997-től dolgozik az egyetemen, PhD
(2004), egyetemi adjunktus (2006). Oktatott tárgyak:
Gyógyszerhatástan és Biofarmácia. Jelenleg is státuszon van.
Sallai János (*Szigetmonostor, 1939 – † Szeged,
2011). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1962), ettől
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kezdve az egyetem dolgozója. Egyetemi tanársegéd,
majd egyetemi adjunktus lett. Oktatott tárgyak:
Gyógyszerhatástan és Mikrobiológia. 2000-től volt
nyugdíjas, 2011. augusztus 29-én elhunyt [Gyógyszerészet 55(10), 635 (2011)].
Vass Klára (Szeged, 1948). Okleveles gyógyszerész
(Szeged, 1971), egyetemi doktor (1984), az intézet
munkájában technikai szakoktatóként vett részt.
Oktatott tárgy: Gyógyszerhatástan. Jelenleg nyugdíjas.
Külső oktató: Zacher Gábor c. egyetemi docens (Budapest).
5. Gyógyszerkémiai Intézet
Fülöp Ferenc (Szank, 1952). Okleveles vegyész (Szeged, 1975). Egyetemi doktor (1978), egyetemi adjunktus (1983), kandidátus (1983), egyetemi docens (1990),
egyetemi tanár (1991), tanszékvezető 1998-tól, akadémiai doktor (1999), a gyógyszertudományok doktori
iskola vezetője (2001), a GYTK dékánja (2006-tól), az
MTA levelező tagja (2007). Tankönyv: Gyógyszerészi
kémia (társszerzőkkel, Budapest, Semmelweis Kiadó,
2010.). Oktatott tárgyak: Gyógyszerészi kémia, Kvalitatív analízis és Bevezetés a gyógyszerkutatásba. Jelenleg is státuszon van.
Forró Enikő (Kézdivásárhely, 1967). Vegyészmérnök
(Iaşi, 1993). A Szegedi Tudományegyetemen 1993-tól
van alkalmazásban. PhD (2000), egyetemi adjunktus
2003-tól, egyetemi docens (2007), akadémiai doktor
(2011). Oktatott tárgyak: Kvalitatív kémiai analízis,
Szerves kémia és Zöld utak a gyógyszerkutatásban:
enzim-katalizált reakciók a szerves kémiában. Jelenleg is státuszon van.
Kiss Loránd (Gyergyószentmiklós, 1974). Okleveles
vegyész (Kolozsvár, 1997), PhD (2002). Az SZTE alkalmazottja 2004-től, egyetemi adjunktus 2008-tól.
Oktatott tárgyak: Szerves kémia és Minőségi kémiai
analízis. Jelenleg is státuszon van.
Lázár László (Gyöngyös, 1963). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1986), azóta az egyetem dolgozója.
Egyetemi tanársegéd (1990), kandidátus (1994), egyetemi adjunktus (1995), PhD (1999), egyetemi docens
1999-től. Oktatott tárgyak: Kvalitatív kémiai analízis,
Gyógyszerészi kémia és Környezeti kémia gyógyszerészeknek. A GYTK TDK-szervezetének vezetője 1997től, a GYTK Tanulmányi Bizottság elnöke. Jegyzet:
Gyógyszerészi kémiai gyakorlatok (társszerző, JATEPress, Szeged, 2008), könyv: Gyógyszerészi kémia
(tankönyv, társszerző, Semmelweis Kiadó, Budapest,
2010). Jelenleg is státuszon van.
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Martinek Tamás (Szeged, 1973). Okleveles vegyész
(Szeged, 1996). 2000-től áll az egyetem alkalmazásában. Egyetemi adjunktus (2004), egyetemi docens
2008-tól. Oktatott tárgyak: Kvalitatív analízis, Gyógyszerkutatás – a számítógépes hatóanyag-tervezés
alapjai. Jegyzet: Kvalitatív kémiai analízis (2007). Jelenleg is státuszon van.
Mód László (Gyulaj, 1942). Okleveles gyógyszerész
(Szeged, 1965) és analitikai szakmérnök (Veszprém,
1973). 1965 és 1983 között a kar oktatója: egyetemi
doktor (1966), egyetemi adjunktus (1978). Oktatott
tárgyak: Kvalitatív kémiai analízis, Gyógyszerészi kémia és Gyógyszeranalízis. 1983-ban kilépett az intézetből. 2001-től nyugdíjas.
Palkó Márta Fábiánné (Bonyhád, 1967). Okleveles
vegyész (Szeged, 1990) és középiskolai kémia tanár
(Szeged, 1993). 1991-től dolgozik az egyetemen. PhD
(2005), egyetemi adjunktus (2008). Oktatott tárgy:
Gyógyszerészi kémia. Egyéb oktatási teendői: az as�szisztens-képzésben a kémia tárgy felelőse, intézeti tanulmányi felelős és ETR adminisztrátori teendők ellátása. Jelenleg is státuszon van.
Pintye János (Magyarcsanád, 1940). Okleveles
gyógyszerész (Szeged, 1965). Még ez évben a Gyógyszerészi Vegytani Intézet munkatársa lett, ahol doktorált is. 1984-től a Makói Kórház intézeti vezető főgyógyszerésze, majd 2005-ben a kar c. egyetemi docense lett. Hosszú éveken át volt az MGYT Kórházi
Gyógyszerészeti Szervezet méltán nagyra becsült elnöke. 2007-től nyugdíjas.
Simon Lajos (Bágyog, 1936). Okleveles gyógyszerész
(Szeged, 1960), azóta az egyetemen dolgozik. Egyetemi doktor (1966), kandidátus (1977), egyetemi docens
1978-tól. Dékánhelyettes (1988-1991) és a kar mb. vezetője (1990-1991), aranyokleveles gyógyszerész
(2010). Oktatott tárgyak: Gyógyszerészi kémia, Kvalitatív kémia és Gyógyszeranalízis. 2002-től nyugdíjas.
Simonné Talpas Gizella (Vajta, 1941). Okleveles
gyógyszerész (Szeged, 1964); akkor lépett az egyetem
kötelékébe. Egyetemi doktor (1969), egyetemi adjunktus 1985-től. Oktatott tárgyak: Minőségi kémiai analízis, Gyógyszerészi kémia és Gyógyszerellenőrzés.
1997-től nyugdíjas.
Stájer Géza (Szeged, 1936). Okleveles gyógyszerész
(Szeged, 1959, kitüntetéses oklevéllel). Egyetemi doktor
(1964), egyetemi adjunktus (1969), kandidátus (1975),
egyetemi docens (1975), akadémiai doktor (1989), professzor (1990), prof. emeritus (2006). 1991-1997 között a
kar dékánja, aki intézkedéseivel jelentősen gyarapította a
kart. Összesen nyolc egyetemi jegyzet szerzője (ezekből
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kettő angol nyelvű). A kígyó metamorfózisa (2002), Méregtől a gyógyszerig (2004), Tanársegéd voltam a földszinten (2007), Hatvan éves az SZTE Gyógyszerkémiai
Intézete (2007), Fehér köpenyesek a gyógykémről (2009)
és a Harmadik kísérlet (2011) c. könyv szerzője, ill. a
Szegedi gyógyszerészképzés és a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar története c. könyv társszerzője. Oktatott
tárgyak: Gyógyszerészi kémia, Gyógyszerkutatás, Kvalitatív kémiai analízis, Gyógyszerészi etika és Gyógyszeranalízis (angol nyelven is). 2006-tól nyugdíjas.
Stájerné Szabó A. Enikő (Gelence, 1935). Okleveles
gyógyszerész (Szeged, 1959). 1960-tól az egyetem alkalmazottja. Egyetemi doktor (1965), egyetemi adjunktus (1976) és aranyokleveles gyógyszerész (2009).
Oktatott tárgy: Gyógyszerészi kémia és Kvalitatív kémiai analízis.1995-től nyugdíjas.
Szakonyi Zsolt (Szombathely, 1969). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1992), végzése óta egyetemi oktató.
Egyetemi tanársegéd (1998), PhD (1998), egyetemi adjunktus (2001), egyetemi docens 2007-től. Jegyzetei:
Gyógyszerészi kémia gyakorlatok I-II. és Pharma
ceutical Chemistry Practice (JatePress). Könyvrészlet: Gyógyszerészi kémia (Semmelweis Kiadó, Budapest, 2010). Oktatott tárgy: Gyógyszerészi kémia, Kvalitatív analitikai kémia és Számítógépes irodalmazás.
Jelenleg is státuszon van.
Varga István (Hódmezővásárhely, 1936). Okleveles
gyógyszerész (Szeged, 1961), végzése után állt munkába. Központi gyakornok, majd tanársegéd és egyetemi doktor (1963), adjunktus (1975-1980), aranyokleveles gyógyszerész (2011). Jegyzet: Gyógyszerészi kémia II. (társszerzővel, 1979). Oktatott tárgy: Gyógyszerészi kémia és Analitika. 1980-ig az intézet
munkatársa volt, akkor kilépett. 2000-től – jelenleg is
– a Q. P. Parma Produkt Kft. alkalmazottja.
Külső oktató: Fodor Lajos c. egyetemi tanár (Gyula),
Dormány György c. egyetemi docens (Budapest),
† Hermecz István (Budapest), Molnár Árpád (Szeged)
és Szabó Pál (Budapest).
6. Gyógyszertechnológiai Intézet
Révész Piroska (Rétközberencs, 1951). Okleveles
gyógyszerész (Szeged, 1975). Végzésétől kezdve dolgozik az egyetemen: egyetemi doktor (1979), egyetemi
adjunktus (1986), kandidátus (1992), egyetemi tanár
2004-től, tanszékvezető 2005-től, akadémiai doktor
(2006). Oktatott tárgy: Gyógyszertechnológia (elmélet
és gyakorlat, magyarul és angol nyelven). Dékán
helyettes 2003-2009 között. Jegyzet: Gyógyszertech
nológia elméleti jegyzet (munkatársakkal, JATEPress,
Szeged, 2009). Jelenleg is státuszon van.
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Aigner Zoltán (Szeged, 1963). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1986); azóta dolgozik az egyetemen.
Egyetemi adjunktus (1999-től), egyetemi docens
2007-től. Oktatott tárgy: Gyógyszertechnológia, Injekciós készítmények (elmélet és különböző gyakorlatok,
magyar és angol nyelven). Jelenleg is státuszon van.
Csányi Erzsébet (Gödöllő, 1957). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1980). PhD (2004), egyetemi docens
2005-től. Oktatott tárgy: Gyógyszertechnológia (elmélet és gyakorlatok, magyarul és angolul). Jelenleg is
státuszon van.
Erős István (Kaposvár, 1940). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1965), ekkor lépett az egyetem szolgálatába. Egyetemi gyakornok (1965), egyetemi doktor
(1968), egyetemi tanársegéd (1969), egyetemi adjunktus (1974), kandidátus (1976), egyetemi docens (1979),
akadémiai doktor (1994), a Gyógyszertechológiai Intézet tanszékvezető professzora (1995-2005), a kar
dékánhelyettese (1993-1997), majd dékánja (19972000), az MGYT elnöke (2007-2008). Oktatott tárgyak (angol nyelven is): Gyógyszertechnológia (elmélet és gyakorlatok), Gyógyszerészeti alapismeretek,
Biokozmetikumok, Híres gyógyszerészek a XX. században és A holnap gyógyszerei. Jegyzetírás: számolási praktikum. 2010-től prof. emeritus.
Hódi Klára (Kétegyháza, 1943). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1968). 1969-tól dolgozik az egyetemen.
Egyetemi doktor (1973), egyetemi adjunktus (1978),
egyetemi docens (1988), kandidátus (1993), PhD
(1996), professzor (2004), akadémiai doktor (2006).
Oktatott tárgy (angol nyelven is): Gyógyszertechno
lógia (elmélet és gyakorlatok), ill. Gyógyszerészettörténet. Intézetvezető-helyettes is volt. Számos jegyzetet
és könyvrészletet írt. Jelenleg is státuszon van.
Hunyadvári Éva (Szeged, 1948). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1972). Végzése után azonnal az egyetem
szolgálatába állt: tudományos segédmunkatárs, egyetemi
doktor (1973), egyetemi adjunktus 1983-tól, kandidátus
(1983), egyetemi docens 1990-től. Oktatott tárgy: Gyógy
szertechnológia (elmélet és gyakorlatok). Jegyzeteket és
könyvfejezeteket is írt. 1996-ban kilépett az intézetből,
jelenleg a Phoenix Pharma (Szeged) munkatársa.
Kása Péter jun. (Szeged, 1959). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1983). 1987-től dolgozik az intézetben.
PhD (2002), egyetemi adjunktus (2002). Oktatott
tárgy: Gyógyszertechnológia (elmélet és gyakorlatok).
A tablettázó gyakorlatok és az intézet TDK felelőse.
Jegyzet: Szilárd gyógyszerformák előállítása és vizsgálata (Szeged, 2005) és Szilárd gyógyszerformák
ipari előállítása és vizsgálata (szerzőtársakkal, Szeged, 2011). Jelenleg is státuszon van.
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Kata Mihály (Körösladány, 1935). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1959; kitüntetéses oklevél), 1960-2005 között az intézet munkatársa; egyetemi doktor (1964), kandidátus (1978), egyetemi docens (1980), akadémiai doktor (1991), egyetemi tanár (1993), prof. emeritus 2005től, dr. h.c. (2008, Marosvásárhely), aranyokleveles
gyógyszerész (2009). 1982-től 8 éven át dékánhelyettes.
Megszervezte az angol nyelvű képzést és Regdon Géza
sen.-ral az asszisztens-képzést. Oktatott tárgyak:
Gyógyszertechnológia (elmélet és gyakorlatok, magyarul és angolul), Állatgyógyászat (angolul is), Gyógyszerészi etika (angolul is) és Kozmetikai ismeretek. Négy
magyar és négy angol nyelvű jegyzetet állított össze
(összesen 23 átdolgozott kiadásban, amelyeket 10 ezernél több példányban vásároltak meg). 15 könyv és
könyvrészlet szerzője vagy társszerzője, ill. kiadványok
szerkesztőbizottságának tagja. 2005-től nyugdíjas.
Mayer Adél, Nyqvistné (Belgrád, 1940). Okleveles
gyógyszerész (Szeged, 1964; kitüntetéses oklevél).
Egyetemi doktor (1968) és egyetemi adjunktus (1976).
Az intézet munkatársa 1965-1977 között. Oktatott
tárgy: Gyógyszertechnológia (elméleti előadás és gyakorlatok). Munkahelye 1977-től Svédországban: Astra/
Astra Zeneca Research and Development. Jelenlegi
státusza: HN Pharma Opportunity Evaluation AB.
2007-től nyugdíjas.
Miseta Mária (Gyula, 1952). Okleveles gyógyszerész
(Szeged, 1976). Az intézet munkatársa 1980-1994 között (azóta közforgalmú gyógyszertárat vezet). Egyetemi doktor (1981), egyetemi adjunktus (1989), kandidátus (1994), címzetes egyetemi docens 2006-tól. Oktatott tárgy: Gyógyszertechnológia (elmélet és gyakorlatok). Jegyzetek: Gyógyszertechnológia gyakorlat
(magyarul és angolul). Könyvrészletek szerzője a
Rácz-Selmeczi Gyógyszertechnológia könyvben.
Regdon Géza sen. (Gyula, 1932). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1956) és aranyokleveles gyógyszerész
(2006). Az intézet munkatársa 1956-1996 között.
Egyetemi gyakornok (1956-tól), egyetemi tanársegéd
(1958-tól), egyetemi doktor (1962), egyetemi adjunktus (1964-től), kandidátus (1976), szakgyógyszerész
(1973), egyetemi docens 1977-től. 1984 és 1995 között
a tanszékvezető helyettese és számos kari bizottság
vezetője. OGYI felkérésre évtizedeken át továbbképző
előadásokat tartott. 28 évig részt vett az államvizsgabizottságok munkájában. Száznál több szakgyógyszerészt vizsgáztatott. Oktatott tárgy: Gyógyszertechno
lógia (elmélet és gyakorlatok), Gyógyszerészi etika.
Jegyzet: Gyógyszertechnológia gyakorlat kis- és középüzemi méretben, ill. Gyógyszerészeti és gyógyszerésztörténeti alapismeretek (két kiadásban). Könyvrészlet szerzője a Rácz-Selmeczi Gyógyszertechno
lógia könyvben. 1996-tól nyugdíjas.
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Regdon Gézáné Kiss M. Éva (Szeged, 1933). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1956, kitüntetéses oklevél).
Ettől kezdve 1991-ig egyetemi dolgozó: egyetemi
gyakornok (1956-tól), egyetemi tanársegéd (1958-tól),
egyetemi doktor (1964), egyetemi adjunktus (1966),
szakgyógyszerész (1973) és aranyokleveles gyógyszerész (2006). Oktatott tárgy: Gyógyszertechnológia
(elmélet és gyakorlatok). Hosszú éveken át vizsgáztatott az államvizsga-bizottságban. Jegyzet: receptúragyakorlatok vezetőjeként gyakorlati jegyzet a III. és
IV. éves hallgatók részére, Révész Piroskával és
Miseta Máriával. Könyvrészlet szerzője a Rácz-Selmeczi Gyógyszertechnológia könyvben. 1991-től
nyugdíjas.
Regdon Géza jun. (Szeged, 1959). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1982). Ettől kezdve egyetemi dolgozó: egyetemi doktor (1982), egyetemi adjunktus
(1993), PhD (1996), egyetemi docens (2005). A tanszékvezető helyettese (2010-től). Oktatott tárgy:
Gyógyszertechnológia (elmélet, magyarul és angol
nyelven); receptúra-gyakorlatok irányítása, tablettázó
gyakorlatok; Gyógyszertári számítógépes ismeretek;
Számítógépes gyógyszerforma-tervezés; Gyógyszerészeti alapismeretek. Könyvek: Helyi kezelés a bőrgyógyászatban (Husz Sándorral, Szeged, 1991 és
2001). Könyv-fejezetek az Általános gyógyszerészeti
ismeretek (Medicina, Budapest, 1999 és 2005), az
Erős-Marton Gyógyszertári ismeretek (ESZTI, Budapest, 2007), a Farkas-Révész Kristályosítástól a tablettázásig (Universitas, Szeged, 2007) és a Lőrinczy
Thermal Analysis in Medical Application könyvben
(Akadémiai, Budapest, 2011). Hat egyetemi jegyzet
szerzője, ill. társszerzője. Jelenleg is státuszon van.
Számel Irén, Szentessyné (Szentes, 1938). Okleveles
gyógyszerész (Szeged, 1961, kitüntetéses oklevél) és
aranyokleveles gyógyszerész (2011). 1960 és 1970 között az intézet munkatársa: egyetemi doktor (1967),
felsőfokú izotóptechnikai tanfolyam (1972), kandidátus (1988). 1970-től az Országos Onkológiai Intézetben a Radiokémiai Laboratórium főmunkatársa 2000ig. Ekkor vonult nyugdíjba. Azóta Láng professzor
meghívására a „Kemoterápia-B” osztály IBCSG munkájában trial koordinátor, ill. 2005-től szaktanácsadó.
Wayer Mária (Szeged, 1931). Okleveles gyógyszerész
(Szeged, 1955, kitüntetéses oklevél) és aranyokleveles
gyógyszerész (2005). 1954-től 1986-ig egyetemi dolgozó: egyetemi doktor (1964) és egyetemi adjunktus
(1978-tól). Oktatott tárgy: Gyógyszertechnológia (elmélet és gyakorlat). Könyvfejezetek a Rácz-Selmeczi
Gyógyszertechnológia tankönyvben (Medicina, Budapest, 2001). Gyakorlati jegyzeteket írt. 1986-tól nyugdíjas. 1987 és 2000 között közforgalmú gyógyszertárakban dolgozott.
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Külső oktató: Barcsay István jun. c. egyetemi docens
(Szeged), Gombos Margit Anna kandidátus, c. egyetemi docens (Budapest), Grabarits István c. egyetemi
docens (Kalocsa), Hasznosné Nezdei Magdolna c.
egyetemi docens (Veszprém), † Hermecz István (Budapest), prof. Lipták József kandidátus (Budapest),
Miseta Mária kandidátus, c. egyetemi docens (Szeged), Subainé Farkas Veronika (Budapest), Télessy
István kandidátus, c. egyetemi docens (Bag), Török
Ilona c. egyetemi docens (Budapest), Újhelyi Gabriella c. egyetemi docens (Budapest) és Vágó Magdolna c.
egyetemi docens (Debrecen).
7. Klinikai Gyógyszerészeti Intézet
Az intézet mb. igazgatója Csóka Ildikó egyetemi docens (2010-től), adatait lásd a Gyógyszerfelügyeleti Intézetnél.
Dóró Péter (Szeged, 1977). Okleveles gyógyszerész
(Szeged, 2002), azóta az egyetem alkalmazottja. PhD
(2007), egyetemi adjunktus (2011). Oktatott tárgyak:
Gyógyszerészi gondozás, Gyógyszertári ügyvitel (angolul is) és Mindennapi gyógyszerismeret.
Soós Gyöngyvér (Hajdúszoboszló, 1945). Okleveles
gyógyszerész (Budapest, 1969). Egyetemi doktor
(1991, Sub auspiciis rei publicae popularis), egyetemi
adjunktus, 1992-1999 között a Gyógyszerügyi Szervezési Intézet (Budapest) munkatársa, PhD (1997). A
Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti
Intézet tanszékvezetője 1999-2010 között és egyetemi
tanár (2009). Oktatott tárgyak: Budapesten medikusok
részére speciális terápiás gyakorlatok, fogorvos-hallgatóknak bőrgyógyászati gyakorlatok, Szegeden
gyógyszerészhallgatók számára: Klinikai gyógyszerészet és gyógyszerészi gondozás tárgy teljes menedzseléssel, Gyógyszertári ügyvitel és Mindennapi bőrgyógyászat (magyar és angol nyelven). Posztgraduális
képzésben: bőrgyógyászati szakvizsgáztatás, gyógyszerész rezi
dens- és szakképzés, PhD-témavezetés,
egészségügyi szakközgazdász-képzés. Könyv: Gyógyszerészi gondozás (MGYT, Budapest, 2004).
Külső oktató: Pintye János c. egyetemi docens (Szeged-Makó) és Télessy István c. egyetemi docens (Bag).
8. Más munkahelyek
Jerémiás Ildikó Zsoldosné (Kiskunhalas, 1937). Ok-

109

leveles gyógyszerész (Szeged, 1961) és aranyokleveles
gyógyszerész (2011). Az egyetemen 1966-ban állt
munkába és 2004-ig dolgozott, előbb (1966-1968) klinikai gyógyszerészként, aztán Gellért Albertné Ilonka
utódaként, aki 1971 és 1977 között volt a Dékáni Hivatal vezetője. 1977 és 2003 között volt a kar Dékáni
Hivatalának és Tanulmányi Osztályának vezetője.
2005-től nyugdíjas.
Lantos Ilona (Szeged, 1957). Okleveles gyógyszerész
(Szeged, 1983). 1985-től a Gyógynövény- és Drogismereti Intézet munkatársa volt, szakgyógyszerész
(1989), egyetemi doktor (1995), 1990 és 2003 között a
Külföldi Hallgatók Oktatási Központját vezette. 2003
szeptemberétől a Dékáni Hivatal vezetője. Jelenleg is
státuszon van.
Az SZTE Egyetemi Gyógyszertárából vendégoktató
volt: Blumné Magyar Mária, Hollenbach Katalin, Jánosi Gabriella, Wellinger Károly et al.
Az államvizsgákon korábban részt vett, ill. részt vesz
pl. Barcsay István jun. c. egyetemi docens (Szeged),
prof. Lipták József kandidátus (Budapest), Stenszky
Ernő c. egyetemi docens (Debrecen), Tóth Barna (Budapest), Zolnay Kriszta (Szeged) et al.
***
Négyrészesre tervezett cikksorozatunk befejező részében azon kollégáinkról kívánunk rövid informatív tájékoztatást adni, akik ugyan nem a Gyógyszerésztudományi Kar oktatói, de a gyógyszerészhallgatókat az
alapozó és az orvosi tárgyakra oktatták, ill. oktatják.
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