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A tudományos minősítés 25 éve és a gyógyszerészet
ZALAIKAROLY
(:Erkezett: 1977. VI. 1.)

A tudományos munka elismerését, minősítését - több évszázadon keresztül - ~z
egyetemek különböző karai részéről megvalósított „habilitálás", az egyetemi magántanári,
majd rendkívüli tanári, ill. egyetemi tanári ldnevezés jelentette. Ennél még magasabb
szintű tudományos minősítést jelentett a Magyar Tudományos Akadémiánál a levelező,
ill. rendes akadémiai tagság.
A felszabadulás után hamarosan előtérbe került a tudományosan dolgozó értelmiségiek
elismerésének és tudatos, tervszerű kinevelésének az ügye. Az 1950-51-es évekre tehető
az az időszak, amikor megszülettek az elvi elhatározások és különböző jogszabályok,
melyek immár egy negyedszázada meghatároztál< és a gyakorlatban irányítottál< a
tudományosan dolgozó értelmiség munlcájának elismerését és minősítését. A 25 éves
évforduló jó alkalom áttekintést adni a tudományos minősítés ldalakulásáról, fejlődéséről
és értékelni annak gyógyszerésztudományi~gyógyszerészeti vonatkozásait, eredményeit.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1950. évi 44. számú törvényerejű rendelettel
szabályozta az akkor új rendszerű tudon1ányos fokozat, a „tudományok kandidátusa"
fokozat bevezetését és elnyerésének feltételeit [1 ]. A szovjet mintára bevezetett tudományos minősítés megszerzéséhez az aspiránsokat a kormányzat az MTA segítségével
választotta ld, s ez utóbbi volt hivatva biztosítani a kiképzést és az anyagi támogatást. Az
MTA ezt a feladatát az Országos Tudományos Képesítő Bizottsdg (OTKB) útján
gyakorolta. A „tudomdnyok icandiddtusa" fokozat elnyeréséről az OTKB oklevelet
állított !d. Fontos paragrafusa az idézett jogszabálynak, misz"8rint naz OTKB a nép javát
szolgáló régebben szerzett tudományos eredmények alapján a „tudomdnyok kandidátusa"
fokozatot az aspiránsok számára előírt tanulmányok elvégzésének, a kandidátusi értekezés
elkészítésének és megvédésének kötelezettsége nélkül odaítélheti" [1 ].
Az OTKB 1951. év végéig működött, amikor az Elnöki Tanács 1951. évi 26. számú
törvényerejű rendelete alapján helyébe lépett a TudomdT(YOS Minősítő Bizottsdg {TMB) és
egyidejűleg bevezették a tudományos munka magasabb szintű elismeréseként a „tudomdnyoic doktora" fokozatot [2].
Az idézett jogszabály úgy intézkedett, hogy a „tt1domd11yok doktora" fokozatot az
nyeri el, aki a kandidátusi fokozatot már megszerezte, de tudományának egy meghatározott területén önálló mélyreható kutatásai alapján új eredményeket ért el és doktori
disszertációját megvédte. A tudományok doktora fokozatot kivételesen meg lehet adni
disszertüció néllcül, ill. kandidátusi fokozat elnyerése nélkül is olyan személynek, alci ezt
nagy jelentőségű tudományos munkásságával kiérdemelte" [2].
A jogszabály a továbbiakban a TMB feladatát és a fokozatok megszerzésével
kapcsolatos előírásokat adja meg.
Az 1951. évi 26. számú törvényerejű rendelet végrehajtását a Minisztertanács 184/1951
(X. 16.) számú rendelete szabályozta [3]. Intézkedett a TMB szervezéséről, a tudományok
doktora fokozat elnyerésére irányuló eljárásról, az oklevél kiadásáróli az illetményről.
A„ rendelet n1elléldetében szerepel azon tudon1ányszakok felsorolása, amelyekben a
tudományos fokozat megszerezhető volt. Számulc 20, közöttük szerepelnek a „fV'ÓfD'~
szerészeti tuclonzdnyok''.
A tudományos fokozatokról és minősítésről jelenleg az 1970. évi 9. számú törvényerejű rendelet [4] és a 12/1970. (V. 5.) korm. számú rendelet [5] hatályos, amely az
időközben szükségessé vált fejlesztéseket, változtatásokat is magába foglalja. !gy többek
között a tudományszakok száma is néggyel növekedett. Az 1951 ~ben lefektetett és a
jelenlegi tudományszakokat a következő kimutatás tartalmazza.
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A tudományos

nllnősítés

tudományszakai

1951-ben

l 976-ban

Fizikai tudományok
Kémiai tudományok
Biológiai tudományok
Föld és ásványtani tudományok
Matematikai tudományok
Műszaki tudományok

Fizikai tudományok
Kémiai tudományok
Biológiai tudományok
Föld tudományok
Matematikai tudományok
Műszaki tudományok
Közlekedési tudományok

Mezőgazdasági

Mezőgazdasági

tudományok

Orvos tudományok
Állatorvos tudományok
Gyógyszerészeti tudományok
Nyelvészeti tudományok
Irodalom tudományok
Történelem tudon1ányok
Művészettörténeti tudo1nányok
Zene tudományok
Jogi tudományok
I(özgazdasági tudo1nányok
Földrajz tudományok
Nevelés tudományok
Filozófiai tudományok

tudományok

Orvos tudományok
Állatorvos tudományok

Gyógyszerészeti tudon1ányok
Nyelv tudományok
irodalom tudományok
Történelem tudományok
lvlűvészettörténcti tudon1ányok

Zene tudo111ányok
Állam és jogtudonuinyok
Had tudományok
I(özgazdasági tudon1ányok
Földrajz tudományok
Nevelés tudományok
Pszichológiai tudon1ányok
Filozófiai tudományok
Szociológiai tudomtlnyok

A„ Tudonzányos AJinösítö Bizottság 25 évvel ezelőtt, l 952. év elején kezdte rneg
tényleges működését Schulek Elenzér akadénükus elnökletével és Tolnai Gdbor akadén1i·
kus titkári közreműködésével. Itt ineg kell entlíteni a tudo111ányos n1inősítés egy
gyógyszerészeti vonatkozását: a TMB első elnöke, Schulek Elenzér akadénlikus a n1agyar
gyógyszerészet egyik büszkesége, századunkban a kén1iai és a gyógyszerészeti tudon1línyok művelőinek egyik legldemelkedöbb alakja.
' A TMB két fő feladatot látott el az elmúlt 25 év alatt. Egyrészt tudományos fokozatok
adásával elisn1erte a kutatók, egyete1ni oktatók tudo111<inyos rnunk<ij~ít 1 111úsrészt a
tudományos szakemberek képzésével biztosította a kutató és oktatóhelyek munkaerö
utánpótlását. Ezen kétirányú tevékenység ered111ényességét n1utatja: az ország tudományos személyi állományából ez idő szerint 813 szakembernek van .,rudonuín.vok
doktora" és 4759 szaken1bernek „tudon1ányok kandiddrusa" fokózata . .!\. Iviagyar
Tudományos .l\kadémia tagságának több mint a fele 1nár a TivlB n1üködése alatt nyerte el
tudományos nlinősítését és lett ennek alapján akadén1iai rendes vagy levelező tag.
Mindezek alapján önként felvetődik a kérdés, hogy a gyógyszerészeti tudo111ányok
müvelöi az elmúlt 25 év alatt milyen mértékben éltek a tudorn<inyos ininősítés
nl;egszerzésének lehetőségével, vagy akár úgy is feltehetjük a kérdést, a TivlB elisn1erte·e 2
gyógyszerészek tudományos eredinényeit a n1egfclelö tudon1ányos fokozatok rnegad~i·
sával és biztositotta·e a szakember utánpótlást e tudon1ányszak területén?
Az értékeléshez a TMB nyilvántartásából statisztikusan kigylíjtötten1 és feldolgoztam a
gyógyszerészi alapképzettséggel rendelkezö szaken1berek tudo1nányos n1inősítésére vonat·
kozó fontosabb adatokat (név 1 tudományszak 1 disszertüció cÍine, elfogadás éve, a
n1inösítés fokozata stb.). Egyes személyek 2-3 alapképzettséggel (vegyész és gyógysze-
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rész; gyógyszerész és orvos stb.) is rendelkeztek, a kimutatásba ezeket is felvettem.
A kandidátusi és doktori minősítések évenkénti időrendi megoszlását tudományszakonként az 1. táblázat, a minösítettek munkahely szerinti megoszlását a 2. táblázat, a
személyekre bontott adatokat a disszertáció címének feltüntetésével a melléklet tartal-

mazza.
J. táblázat

Tudoniányos niinösítések időrendi u1egoszlása
Doktor

Kandidátus
Év

Gyógysz. Kémiai

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

25 év összesen

l
6

Biol.

Egyéb

össz.

3
1

5
7

3

4

2

Gyógysz. Kémiai

Biai. Össz.
2

4

2

2
2
2

2
2
3
3

2

4

2

3
2

3
l

2

4
19

36

13

6

3
1
1
3
2
1
4
2
4
5
5
6
2
3
2
7

74

4

6

A táblázatokból a következőket állapíthatjuk meg:
- az összesen 74 kandidátusi nllnősítés közül csak 19 (2670) kapta a „gyógyszerdszeri
tudonzányok1' szakágazat n1egjelölést, núg 36 (497S) a „kenziai tudonzányol~', 13 (177S) a
„biológiai tudoniányok" minősítést kapott, a fennmaradó 6 (8%) az orvosi, 1nezőgazda
sági és hadtudományok területére esik. A szátnok azt mutatják, hogy a gyógyszerészi
alapképzettségű kutatók csak 267S-ban szerzik meg tudon1ányos 1ninősítésüket a
gyógyszerészet területén.
- A kandidátusi minősítések időrendi alakulását vizsgálva Inegállapítható, hogy n
vizsgált időszak első 15 évében a megoszlás a gyógyszerészeti tudon1ányok és az azzal
határos tudományok között közelítőleg 50-S{}}S-os. Az ezt követő 10 évben senki se1n
kapott kandidátusi fokozatot a gyógyszerészeti tudo1nünyok szakterületéről, ugyanakkor
jelentősen növekedett a kémiai és biológiai tudo1nányokból minősítettek száma. Ez
utóbbi disszertációk nagy része témájiít teldntve a gyógyszerészet szakterületéhez legalább
annyira tartozik, mint a kémiához, ill. a biológiához.
- ll doktori n1inösítések száma alacsony, szá1nuk az utolsó évtizedben en1elkedett.
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2.

tábfázar

A tudonuinyosan 1ninösitettek ntunkahely szerinti rnegosz/ása
Doktor

Kandidátus
Gyógysz. Kémiai

Biol.

Egyéb

ÖS5Z.

Gyógysz. Kémiai

Biol. Össz.

Gyógyszerészképzés

intézetei

13

Egyéb egyetemi
intézetek
Gyógyszerl~utató
ellenőrző intézetek

3

17

3

34

4

2

6

1

Gyógyszergyárak

6

3

4

6

6

2

Egyéb kutat&
ellenőrzö intézetek

2

3
3

5
10

Gyógyszerellátó

szervek

5

2

Egészségügyi
szervek

3

3

Egyéb n111nkahelyek

Összesen

19

36

5

13

6

74

Tudományszakok szerinti megosztásnál itt is hátr:inyos helyzetben vannak a gyógyszerészeti tudon1ányok, a kémiaikjavára. l>.,. doktori fokozatú nünősítések alacsony szá1na netn
teszi lehetővé az adatok százafékos értékelését.
- A tudományosan minősített 80 személy munkahelyek szerinti 1negoszlását vizsgálva
megállapítható, hogy legmagasabb a minősítettek sztima a gyógyszerészképzés egyetemi
intézeteiben: 37 fő, ami a vizsgált minősítettek 477h·át teszi ki. A kutató·ellenörző
intézeteknél a vizsgálat alá vont minősítettek száma 11 %, a gyógyszergyáraknál í4%, ill.
az egészségügyi.gyógyszerellátó hálózatnál 1696 dolgozik. A minősítettek kis aránya (kb.
l 59t) dolgozik a gyógyszerészettel össze nem függő, egyéb oktatói és kutatói munkahelye.
ken. Ezek az adatok ellentétet mutatnak a „gyógyszerészeti tudornán.volc" fokozat
alacsony számával.
A fentiekben összefoglalt megállapítások oka nagyrészt arra vezethető vissza, hogy a
TMB-nél gyógyszerészeti szakbizottság nü1cs, s így jelenleg a gyógyszerészeti tárgykör(i
disszertációk nagyobb részt a kémiai, ldsebb részt a biológiai szakbizottsághoz kerülnek és
ennek megfelelően a gyógyszerészi alapképzettségű jelöltek a kémiai, biológiai tudományok minősítési fokozatát nyerik el. A jelenleg kialakult gyakorlat szerint a „gyógyszerészeti tudományok kandidátusa" fokozatot csak a Kémiai Szakbizottság adhatja ld. !gy ma
is fennáll az az ellentmondásos helyzet, hogy a gyógyszerészeti tudományokat a
tudományok rendszerében az orvostudományokhoz soroljuk, az egyetemi gyógyszerészi
diplomákat az orvostudományi egyetemek adják ki, de a TMB Orvosi Szakbizottsága
gyógyszerészi alapképzettségű jelölteknek nem ad ki gyógyszerészeti tudományos
fokozatot. Ez annál inkább furcsa, mert a KGST tagországok által elfogadott és a Th1B
Szakbizottságainak véleménye alapján módosított tudományok szakterületei jegyzékében
az „Orvostudomány és Gyógyszerészet' azonos kódszámmal (03) jelölt tudományszakot
jelent [6].
Ezen adnlinisztratív adottságok, nehézségek véleményen1 szerint hozzájárultak ah.hoz,
hogy az ország kb. 4500 fős gyógyszerész-állományából kevés a tudományosan
rrúnősítettek száma és elenyészően kevés a doktor fokozattal rendelkező szal(ember. Így
jelenleg nem kielégítő a kutató és felsőoktatási állások betöltéséhez a minősített
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A tudományszak megnevezése

f:v

A kutató neve

fihinkahelyc

Az értekezés d1nc

1952

Dr. Cholnoky L:íszló

Pécsi Tudonuinycgyetc1n

fi1unkússúga alapján

Kémiai tudományok
Gyógyszerészeti tudományok

l.

1957

Dr. Rózsa Pál

Orsz. Közegészségügyi
Intézet

A 4-dirnetilanünbcnzaldehi d Ujabb alkahnazüsa a gyógyszcrnnaliti!Gíban

3.

1963

Dr. Vinkler Ele1nér

Szegedi Orvostud.
Egyctcni

Vizsgúlatok a szerves kénvegyületek
körében

Kénliai tudo1nányok

·I.

1966

Dr. llurgcr Kúhn<ín

Eötvös Lóránd
Tudo1núnyegyctcn1

Szerves fénucagcnsck alka!Jnazásának koordiniídós ké1niai és analitikai kérdései

Kén1iai tudon1iínyoh:

5.

1970

Dr. Gyenes István

K6bányai
Gyógyszcrúrugy'.ir

TÜlhevítctt bcnzolgőzdcsztilláció alkahnaz:isa a ne111 vizes közegben végzett
titráltisoknlÍI

Kéiniai tudományok

6.

1973

Dr. Petri Gizella

Scn11nclwcis Orvostudonuínyi Egyetcn1

A.lkaloidok képződése és lokaliz:íziója
növényi szövetekben

Biológiai tudományok

f{ilnuratds a kandidátusi érteke::.ésekró"l

'"
V>

00

Sor-

sl.lhn

úv

A laitató neve

i\lunka.hclyc

Az értckcZés cítnc

A tudományszak 1ncgncvczé;;c

\.

1952.

Dr. l\lozsonyi Sándor

Budapesti OTE

n1unkássága alapján

gyógyszerészeti tudo1nányok

2.

1952.

Dr. Vinkler Elen1ér

Szegedi OTE

nninkússága alapján

ké1niai tudon1ányok

3.

1952.

Dr. Végh Antal

Budapesti OTE

n1unkússúga alapján

kétniui tudo1nányok

·l.

1952.

Dr. Clauder Ottó

Budapesti OTE

n1unkússúga alapján

lcémiai tudományok

5.

1952.

Dr. KU1ncs-Sz111ink Andor

l\1TA Talajtani és
Agrokénliai Int.

n1unkússága alapj:ín

n1ezögazdasúgi tudományok

6.

1953.

Dr. Csipke Zoltán

Budapesti OTE

inunk<Íssúga alapj:ín

gyógyszerészeti tudon1ányol:

7.

1953.

Dr. Rózsa P:íl

OKI

1nunkássúga alapján

gyógyszerészeti tudo1nányok

0

1953.

Dr. Flódcrcr István

Egyesült Gyógyszer és
Tápszergyár

nninkáss:ígu alapján

gyógyszerészeti tudon1ányok

o.

9.

1953.

Dr. Kcdvcssy György

Budapesti OTE

111unkássága alapján

gyógyszerészeti tudományok

lü.

1953.

Dr. Vitéz Istv:ín

Budapesti OTE

1nunkáss:íga alapj:ín

gyógyszerészeti tudotnányok

11.

1953.

Dr. Dávid Lajos

Szegedi OTE

1nunkássúga alapján

gyógyszerészeti tudo1nányok

12.

1953.

Dr. Győri István

nyugd.

n1unkássúga alapj:in

kémiai tudományok

13.

1956.

Dr. 1-Iahnai János

Budapesti OTE

A gyógyszerészet és gyógyszerészek
hazánkban a XIX. sz. első felében

gyógyszerészeti tudo1núnyok

l ·l.

1956.

Dr. \Vcssd Flóra

Chinoin

niunkúss:íga alapj:ín

kén1iai tudományok

15.

1956.

Dr. Jaschik Sándor

Föv. Élchniszer é~
Vegyvizsgáló I.

n1unk:íss:íga alapj<ín

kénliai tudo1nányok

16.

1956.

Dr. i;l:izor László

/\Hícgyck1n

Fluortartahnü szénvegyületek nlikro·
elemzése

kénliai tudo1nányok

17.

1958.

Dr. Gycm.::s István

Kőb:ínyai

T erderunlinochlorliydratjainuk nteg·
hat:írozúsa vízn1cnti:s közegben acitckzhetö atninochlorhydratjai n1cllett

kén1Jai tudon1:ínyok

18.

1958.

Dr. Burger Káhn:ín

Eötvös L. Tud. Egyet

i\.datok a pozitív töltésíí halogének
analitikai ·alkalmaz:ís<Íhoz

kémiai tudon1ányok

19.

1958.

Dr. Lassányí Zsuzsa

Gyógynövénykutató l.

A papav...:r sonuüfcrcns L. tejedény·
rendszerének hisztológiai és tcjnedvé·
nck hisztokén1iai vizsg:ílata

biológiai tudornányok

Gyógyszcnirugy:ír

J

Sor-

'"v.

"'

A tudon1<Í.nyszak 1negncvczése

Az értekezés cíinc

Év

A kutató nevt.'

Munkahelye

20.

1958.

Dr. Kercsztt.'s Ildikó

l\íagy:ir Orsz. Söripari
V:íllalat

Gyökérkönnyczési
vcgyületei

21.

1959.

Dr. Szerénli Katalin

Budapestí OTE

Néhány újabb kenőcsalapanyag fclszívódóképességénck vizsgálata

gyógyszerészeti tudo1nányok

22.

1959.

Dr. It.Iatoksy György

Növényvédd1ni Kutató
Intézet

Adalékok a foszfát inszckticklck
ké1niúj:íhoz és nüvényvédclnli felhasznúl:isához

1nczőgazdusúgi

23.

1960.

Dr. Bayt.'r Istvún

OGYI

Foton1ctri:ís eljárás alkaloid:ik tncghat:íroz:hához és vízn1entes közegben
lejátszódó reakciók tanuhnúnyoz:ísüra

gyógyszerészeti tudon1ányok

24.

1961.

Dr. Issekutz Lívia

Budapesti OTE

A narkózis éter és antoxidációs ter111ékeinek összehasonlító fannakológi:íja

gyógyszerészeti tudományok

25.

1961.

Dr. Pandula Egon

Budapesti OTE

„Gyógyszerészet"
alapján

tankönyv

gyógyszerészeti tudotnányok

26.

1961.

Dr. Kolos Ede

Reanal Vegyszcrgyár

Glukóz1neghatároz1is hipobronüttal
!unünolos végpontjelzésscl

kénliui tudotnányok

27.

1962.

Dr. Laszlovszli:y József

Eötvös L. Tud. Egyet.

Adatok a kobalt nlikroanalitikáj<ihoz

ké1niai tudo111ányok

28.

l 963.

Dr. Nikolics Károly

Győr tncgyei Tanács
Gyógyszertári Közp.

Oldásos nlikrokrisztalloszkópi:ís módszer alkaln111zúsa a gyógyszerkönyvi
tájékoztató gyorsvizsgúlatokban

gyógyszerészeti tudo1núnyok

29.

1964.

Dr. Görög Jenő

!Yiüszaki Egyctc1n

Elöerjesztéses Juíncsfeltúr:ísi kísérletek

kétniai tudon1únyok

30.

1964.

Dr. Barcza Lajos

Eötvös L. Tud. E.

Adatok u !'Zclén analitikájához

kémiai tudo1núnyok

31.

1964.

Dr. Petri Gizella

Eötvös L. Tud. E.

Gyógy<iszatilag jelentős datura fajok
alkaloid turtal!nánuk alakulása az
egyedfejlődés alatt

biológiai tudon1ányok

32.

1965.

Dr. Elő htvún

OGYI

Néhány sorboxetén szánnazék szolubilizálóképességénck vizsgálata

gyógyszerészeti tudotnányok

sz~Íin

nedvek

cítníí

foszfor-

biológiai tudon1ányok

tudo111:ínyok

'"

0,
0

Sor-

Év

A kutató neve

f\tunkahclyl·

Az értekezés címe

A tudo1nányszak megnevezése

33.

1965.

Dr. Gergely Judit

Debreceni OTE

Vizsgálat az ocstrogcn-hatás hcpatocndokrin rcgulatioja túrgyköréböl

biológiai tudon1ányok

34.

1966.

Dr. Kiittcl Dezső

Vas 1ucgyci Tun;ies
Gyógyszertári Közp.

A Twccnck szolubilizálóképcsségénck
ellnélcti és gyakorlati kérdései a
gyógyszcrtcchnológiúban

gyógyszerészeti tudo1uányok

35.

1967.

Dr. Szász K:ilrnán

Kőbányai

Diffúziós
foly:un:itok
vizsgálata
gyógynövények oldószeres kivonatoIásúnál

ké1niai tudoniányok

36.

1967.

Dr. l\Iolniir Ibolya

Eötvös L. Tud. E.

Néh:iny glyeosid kötés(í szénhidrát
perjodatos oxidúciója

kén1iai tudományok

37.

1967.

Dr. l\íolrnir Aranka

Phy!axia

Növénykórokozó fusariun1 törzsek
kiberdlin tcnnc!ésc és a kiberellin
n1czőgazdasági fclhasználúsa

biológiai tudo1nányok

38.

1967.

Dr. Kelemen Agnc~

Köb:inyai Gyógyszerárugy1ir

Terápiásan alkahnazható B 1 ~ vitanlin
előállítása és vizsgálata

biológiai tudoniúnyok

39.

1968.

Dr. Pintér l\Iargit

Eötvös L. Tud. E.

Aro1nás aniinok és furán szúnnazéJ~ok brónios oxid:íciój:ínak vizsgálata

ké111iai tudo1nányok

40.

1968.

Dr. Szász György

Budapesti OTE

Alkaloidok és a
mcrkurat reakciója

k:iliunitctrajodo-

ké1niai tudo1uányok

·l l.

1969.

Dr. rviorvay József

Szegedi OTE

At1ncncti fé1n tiobarbiturat kon1plexck vizsg:ílata és alka!Jnazása a tiobarbiturátok 1neghatúrozúsára

kéniiai tudoniúnyok

42.

1969.

Dr. K!iv:ínyi

Szegedi OTE

Vizsgálatok a tio!szulfonsav tiolszulfinsav és szulfcnsav szárn1azékok
körében

ké1niai tudon1ányok

·13.

1969.

Rafic G. Hcncin

Budapc'.;ti OTE

l~rtcl~ezés a parcntcrális higanyos
diurctiku1nok ipari e!Ö:íllításáról

ké1niai tudo1n:inyok

'l·I.

1969.

Dr. Dünos Béla

Eötvös L. Tud. E.

A papaver so1nnifennn L. tcljesít-

biológiai tudo1nányok

szfün

Fcn~nt:

Gyógyszcr{trugyár

1nény alakulás:íra vonatkozó vizsgálatok, különö~ tekintette! az alkaloid·
produkcióra

j

.. '·J

SorEv
száni

A kutató neve

/\funkah,,,•lyc

Az értekezés címe

A tudo1nányszak incgncvczésc

45.

1970.

Dr. Tóth Khin;

l\Hiszaki Egyeten1

111c1nbninelektródok
I o nsze!cttív
elektroké111iai saj:íts!Ígai és néhány
analitikai alkalmazása

ké1niai tudo1nányok

46.

1970.

Dr. Gaizcr l\'L Ferenc

Elehnczésipari Főisk.
H ódn1ezöv:ís:írhe!y

1fásodfokü fé111ionok halogcnoko111plexeinck stabilit:ísa oldószerekben

kénliui tudo1nányok

47.

1970.

Dr. Gyannati L:íszló

Senunelwcis OTE

Adatok az alkaloidok és alkuloidjel!eglí vegyületek toxikológiai és fannakológiai analíziséhez

ké1niai tudo1nányok

48.

1970.

Dr. Görög Péter

EGYT

Adatok a kísérletes gyulladás és gyulladásgátl!is 1nechanizn1usához

biológiai tudo111:ínyok

49.

1970.

Dr. Zalai Károly

Scnunelweis OTE

A gyógyszerügyi szervezés alapjainak

orvosi tudon1:inyok

és feladatainak vizsgálata
50.

1971.

Dr. Reviczky Aliz

Orsz. Rheu1na és
Fizikotherapi:is Intézet

Pajzsn1irigy honnonok kivonásún:íl és
fcln1eriilö
papírkron1atograf:ihísnál
problé1nák vizsg:ilata

ké111iai tudo1nányok

51.

1971.

Dr. Lásztity Alexandra

Eötvös L. Tud. E.

Co(II), Ni(II) és Cu(II) ionok n1cgkötésénck tunuhn;ínyoz:isa és krornatognifiás clváluszt:ísa ioncserélőkön
oldOszer clegyekböl

kénliai tudo1n:ínyok

52.

1971.

Dr. Nádassy Zsuzsanna

Villan1oscncrgiai Ipari
Kutatóintézet

Ké1niai és tcchnológi:li kutatások a
kcvertúgyas vegyi sótalanítók területén

kénliai tudon1ányok

53.

l 97 l.

Nclly Gabridla Bishara

Gyógyszerkutató Int.

A Contribution to the 1nethodology
or thc ln vitro studics of drogcs

ké1niai tu<lon1únyok

54.

l97l.

Dr. Faragó Endre

Orsz. Bírós:igi Vegyészeti
Intézet

bizoN övényvédöszer-n1érgezések
nyítása az igazságügyi toxikológiában

biológiai tudon1únyok

55.

1972.

Dr. Elekes Ilona

EGYT

DNS alkilczése bifunkdós biológiai

kénüai tudoni:ínyok

56.

g;
'"

! 972.

Dr. Lad:inyi Lúszló

Eötvös L. Tud. E.

alkilezőszerekke!

Új szen1pontok az crodox indikátorok elektrodfoly:unataümk és 1nííködési n1cchaniz1nusúnak vizsgálatiíhoz

ké1niai tudom:ínrok

'"""N

Sor-

Év

A kutató neve

lviunkahclyc

.A.z értekezés cÍJne

57.

1972.

Dr. Kovács Edit

OGYI

Bázisok erősségét és n1cghatározúsát
befolyásoló néhány tényező tanulmányozása nc1n vizes közegben

kénliai tudoinányok

58.

!972.

Dr. Gábor Aranka

Pécsi OTE

A ncurogén gyul!adús 1nechunizn1usa

biológiai tudon1iínyok

Iatrogcn infekciók

orvostudon1ányok

A f>,lagyar Népköztársasúg gyógyszer

hadtudon1ányok

szún1

59.

I 972.

Dr. Losonczy György

Főv.

GO.

1972.

Dr. Kurucz Tibor

I-Ionvédehni t-.1inisztCriu1n

László Kórház

A tudon1únyszak 1ncgncvczése

és egészségügyi anyag ellátási rendszere rendkívüli helyzetben
61.

1973.

Dr. i\1o!rny

62.

1973.

Dr. Szendrei Kálnuín

Jenő

Vcszpré1ni Tanács
Gyógyszertári Központja

Az anionok zavaró hatása e1nissziós
és ato1nabszorpdós lángspektron1etri:iban

ké1niai tudon1ányok

Szegedi OTE

A Ruta graverlcus L. alkaloidjuinak és

kCtniai tudo1nányok

kcnnarinjainak izolállísa és szerkezetvizsgálata
tudo1nányol~

63.

197·L

Dr. Lengyel Júlia

Föv. Tanács Kórhúzell:itó
Laboratóriunu1

Étkezési és gyógyászati célra használható gelatin ionizációs sugárzásra
bekövetkező egyes változásai

kén1iai

6·1.

1974.

Dr. R:ícz István

Se1nn1clwcis OTE

Az oxitctradklin tartahntí gyógyszcrkészíttnényck fonnuhíl:isa és stabili-

ké111iai tudonuínyok

kétniai tudotnúnyok

tása

65.

l 97·L

Dr. Dávid Agoston

Cl1inoin

lv. ipari gyógyszerészeti kutatások
területén elért crcdn1ények összefoglalása

66.

1975.

Dr. Stájer Géza

Szegedi OTE

Tioan1kl típusú vegyületek szulfenilezésc és a keletkező diszulfitok tanulrnányoz:ba

ké1niai tudo111ányok

67.

1975.

Dr. S:ítory Éva

Senunelwcis OTE

Adutok a n1onoa1ninoxidázgátlók
pharn1aco-biokétniájiihoz

biológiai ludonuínyok

68.

!976.

Dr. Rcgdnn Géz:t

Szcgcdi OTE

A küpkészítés! és a ktípok gyógyszerlcadás:it befo!y:ísoló tényezők tanu!n1únyoz~ísa és gyógyszcrtechnológiai
és biofanniídai !;zen1pontok figyelen1~

gyógyszerészeti tudo111ányok

b..:viite!évc!

.J

,._,
co
"'

Sorszfün

l~v

A kutató neve

Munkahelye

Az értekezés cíntt~

A tudo1nányszak 1negnevczése

69.

1976.

Dr. Selmeczi Béla

Szegedi OTE

A tablettük szerkezetét és fizikai
sajátságait, vala1nint a drazsébevonat
kialakulását befolyásoló tényezők
tilnuhnányoz:ísa

gyógyszerészeti tudományok

70.

1976.

Dr. Erős István

Szegedi OTE

A kenőcsök szerkezetének tanuhná-

gyógyszerészeti tudományok

71.

1976.

Dr. rviohr Ta1n:ís

O'fK.l

A szervezéschnélet alkalnu1zása az
intézeti gyógyszerellátásban

gyógyszerészeti tudományok

72.

1976.

Dr. Stcnszky

Debrecen Megyei I(órhúz

HLA antigenek és egyes betegségek
kapcsolatának vizsgálata

biológiai tudon1ányok

73.

1976.

Dr. Porszászné
Gibiszer Katalin

Pécsi OTE

A vaso1notor reguláció centrális
du!:ítiója

biológiai tudon1ányok

74.

1976.

Dr. Szabó László

Takannánykísérlcti
Intézet, Bicsérd

Takarn1únynövények csírázásélettani
vizsgálata, különös tekintettel a hő
n1érséklet hatására

Ernőné

nyozása rcológiai 1nódszcrekkel

n10-

mezőgazdasági

tudományok

gyógyszerész szakemberek száma. Ennek ismeretében és kormányzatunk tudo1nánypolitikai határozata alapján is elő kel1 segítenünk a tudományos szakemberek nevelését,
ami nélkülözhetetlen alapja a gyógyszerészeti tudományok és az arra épülő gyakorlat
továbbfejlesztésének. A gyógyszerészeti kutatások tudományos, egészségügyi, népgazdasági, összességében társadalmi jelentősége az elmúlt évtizedekben megnőtt és napjainkban
is tovább növekszik. Az előttünk álló feladatok megoldásába ezért tervszerűen és
céltudatosan a szükségletnek megfelelő számban be kel1 vonnunk a tudományterületünkön minősített legalkalmasabb személyeket.
Összefoglalás
25 évvel ezelőtt születtek meg azok az elvi eillatározások, és jogszabályok, amelyek egy
negyed százada meghatározzák és a gyakorlatban irányítjálc a tudományosan dolgozó
értelmiség munkájának elismerését és minősítését. A közlemény isn1erteti a vonatkozó
rendelkezéseket, továbbmenó1eg megadja a gyógyszerészi alapképzettséggel rendelkező
szakemberek tudományos minősítésére vonatkozó fontosabb adatokat. Vizsgálja a 74
kandidátus és 6 doktor minősítési területét, munkahely szerinti megoszlását és ezekbó1
következtetéseket von le a gyógyszerészeti szakemberek tuclon1tínyos nevelése vonatkozásában.
Irodalom
l. li1agyar Közlöny 1950. nov. 26. I. 1098. oldal

2.
3.
4.
5.
6.

li·1agyar Közlöny 1951. szept. 11. III. 923. oldal
fi.1agyar Közlöny 1951. okt. 16. IV. 1043. oldal
A.kadémiai Közlöny 1970. 136. oldal
Akadémiai Közlönv 1970. 136. oldal
A Ttl·1B kiadványa.· Budapest 1971.
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Zalai, K.: 25 years re•'ie\\' ofscierlfijlc qualificacion and pharnzaceutics
Thc funda1nental decisions and lcgal measurcs, which ;irc of decisive importance and practically
guiding the acknowledgemcnt of thc \Vork of thc scicntifically working intellcctual class, havc been
laid down 25 years ago. ln thc papcr the decisions rel::l.ting to this subjcct arc discusscd, and thc 1nost
i1nportant data concerning the scientific qualification of the spccialists - having pharmaccutic<i-1 basic
lcarnedncss - arc resumed. The qualification domain of 74 candidates and 6 doctors is indicated, thcir
distribution according to the ulace of work is dcalt with. and son1e conclusions arc dra\\'Il in rcsncct of
the scientific educatiOn of ph.ITmaceutical specialists.
.
·
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Z a 1 a i, K.: 25 Jahre der wissenschaftlichen Qua/ifikation und die Apothekerkunst
Dicjcnigen prinzipiellen Entschcidungcn und Rechtslitzc, die seit einen1 Viertel Jahrhundert die
Ancrkennung und dic Qualifikation dcr wissenschaftlich arbcitenden Intelligenz bcstimmcn und
praktisch lenken, \vurdcn vor 25 Jahren erschafft. Die Arbcit bespricht dic diesbezüglichcn
Verordnungen, femcr beinhaltet dic wichtigercn Angaben, dle sich auf dic wisscnsclrnftlichc
Qualifikatíon dcr über pharmazeutischc Grundbildung vcrfügcnclen Fachlcutc bcziehen, Die Qualifikationsbedingungcn von 74 Kandídatcn und 6 Doktorcn -, fcrner ihre Verteilung nach den
Arbeitspllitzen \verden besprochen, und hieraus werden gewisse f-olgerungen hinsichtlich dcr
\Visscnschaftlichen Erziehung dcr pharmazcutischen Fachleute gezogcn.

(Senirneiweis On1ost11don1ányi Egyete111 Egyetenii Gyóg_vszertára
Budapest, Högyes Endre u. 7.)

265

