Aktualitás
Dr. Lipták József professzor 70 éves
Hetvenedik születésnapja alkalmából nagy tisztelettel köszöntjük Lipták
József professzor urat, aki – ha végignézzük színes életútját – a gyógyszerészet különböző területein szerzett gazdag tapasztalatokat, s töltött be igen
fontos tisztségeket.
Általános és középiskoláit Sopronban végezte, majd 1965-ben a Budapesti
Orvostudományi Egyetemen gyógyszerész oklevelet szerzett. Gyógyszerellenőrzési (1973), majd gyógyszerügyi-igazgatási (1981) szakgyógyszerész, és 1979-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen vegyész szakmérnök
képesítést szerzett. Egyetemi gyógyszerészdoktori értekezését „Kobalt(III)dioximhalogenid vegyes komplexek egyensúlyi vizsgálata” címmel az
ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézetében készítette 1972-ben
(témavezető Burger Kálmán). A gyógyszerészeti tudomány kandidátusa
címet 1990-ben szerezte meg a „Gyógytermékek hatósági engedélyezésének szervezése” című értekezésének a megvédésével.
Habilitációs eljárást követően a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (ma Szegedi Tudományegyetem) Gyógyszerésztudományi Karán 1998-ben egyetemi magántanár lett. Még ebben az évben a köztársasági
elnök rendes egyetemi tanárrá nevezte ki a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetemre (ma Semmelweis Egyetem). A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán (Sopron) 2009-ben kapott egyetemi magántanári oklevelet. 1976-tól igazságügyi szakértő (gyógyszerészet), 1999-től egészségügyi szakképzési szakértő, majd
2002-től egészségügyi jogi közvetítő (mediátor). Angol és német nyelvvizsgával rendelkezik, de beszél franciául
és spanyolul is.
Munkahelyei: a Gyógyszerkutató Intézet tudományos munkatársa (1965–1974), a SOTE Gyógynövény- és Drogismereti Intézetének tudományos munkatársa (1974–1977), az Országos Gyógyszerészeti Intézetben gyártásellenőr, főinspektor, majd főigazgató-helyettes (1977–1998), ennek során 1984–1986 között Nicaraguában egy
UNIDO-projekten szakértőként dolgozott, majd OGYI-feladatai mellett az ÁNTSZ helyettes országos tiszti
főgyógyszerésze (1991–1998) lett. Országos tiszti főgyógyszerész (1998–2000), az Országos Vérellátó Szolgálatnál minőségügyi főigazgató-helyettes (2000–2001), az Egészségügyi Minisztériumban (később ESZCSM) főosztályvezető-helyettes (2001–2004). Ma tanít az egyetemeken, a Magyar Gyógyszerkönyvi Bizottság társelnöke
és az Európai Gyógyszerkönyvi Bizottságban kiutazó nemzeti szakértő, valamint gyógyszeripari konzultáns.
1968 óta tagja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak. Aktív szerepet vállalt a Gyógyszer-analitikai és a
Gyógynövény Szakosztály, továbbá az Ipari Szervezet munkájában. A Társaság közgyűlése 1975-ben választotta
be a vezetőségbe, ahol először titkár, majd jegyző, 1986–1996 között főtitkárhelyettes, 1996–2000 között főtitkár, 2000–2004 között alelnök, 2004–2008 között az országos vezetőség választott tagja. Részt vett az MGYT
nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, az EUFEPS és az Europharm-Forum megalapításában. 1977–1984
között az Acta Pharmaceutica Hungarica technikai szerkesztője, és hosszabb időn át a Gyógyszerészet szerkesztőbizottságának is tagja.
Tagja a Magyar Gyógyszerészi Kamarának, a Magyar Egészségügyi Társaságnak (itt a Gyógyszerész Szakbizottság
elnöke is), az MTA Orvosi Osztály Gyógyszerkutatási és Farmakológiai Munkabizottságának, a Professzorok
Batthyány Körének, a Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrendnek. 2004-ben a Szent István Akadémia tagjai
közé választották, székfoglaló előadását „Modern gyógyszereink biztonsága” címmel tartotta meg.
Publikációi: mintegy 50 közlemény, 4 könyvrészlet szerzője és több mint 100 előadást tartott.
Kitüntetései közül kiemelkedik a Batthyány-Strattmann László-díj és a Societas Pharmaceutica Hungarica-érem.
Boldog születésnapot és további tartalmas éveket kívánunk a Professzor Úrnak!
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