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Zalai Károly professzor 80 éves
.A.. lv1agyar Gyógyszerészeti Társaság
elnöksége, vezetősége és valan1ennyi tag~
ja nevében őszinte tisztelettel és szercte1tel köszöntö1n dr. Zalai I<.ároly egyetc1ni
tanárt, a n1agyar gyógyszerészet kie1nelkedő szetnélyiségét. 80. születésnapja a!kalrnából.
80 év hosszú idő, nagyon hosszú. i'vli
niindcnt lehet ennyi idő alatt rnegélni és
átélni? Iv1i n1indcnt lehet 1negtanulni. a
1ncgtanultakat és a rncgszerzett tapasztalatot továbbadni. s rncnnyi n1indent lehet
alkotni?
.A.. felvetett kérdésekre gazdag és sikeres életútja ad
vúlaszt.
Gyógyszerészcsaládbó! szánnazott, an1e!y indíttatás
egész élctpúlyájút 111eghatározta. Gyógyszerészi tanuhnányait a Pázrnány Péter -rudo1núnyegycten1cn végezte,
ahol 1943-ban szerezte gyógyszerészi oklevelét. J(é1nia!
tárgyú gyógyszerészdoktori értekezését Széki professzor
intézetében 1947-ben sun1111a cun1 laude cred1nénnyel
\·0dte 1neg. 1948-tól 1952-ig közforgahnú gyógyszertárban dolgozott gyógyszerészként, gyógyszertárvezetöként,
1952-tól szakfelügyelő a Pest Ivlegyei Tanács Gyógyszertúri l(özpontjában, késöbh vezető szakfelügyelői 1negbízást kap a Fővárosi Tanács Gyógyszertári K.özpontjúban.
E 1ncgbízásait követöen 1nunkújúban n1úr ncrn csupán a1ni önn1agában scn1 kevés - analitikai ké1niai tudús[ira.
is1ncrctcirc sz{unítanak kincvczöi. hanern szakn1apolitikai
tevékenységére is. rvregbízúst kap a budapesti szakfelügyelői hálózat n1egszervezésérc, a szakfelüg) Clöi laboratóriun1 kialakítására. l(íváló szakrnai kvalitúsokkal rendelkező gyógyszerészeket gyüjt 111aga köré, akikkel
együtt n1áig c1nlegetett n1intaszeríi szak!C!ügyclctct épít
fel. I(iváló pedagógiai érzékét ncn1 csupán azzal jclzí.
hogy szinte tévedhetetlenül választ ki e1nberekct feladatokra, hanc1n azzal is, hogy elévülhctct!cn érde1nekct szerez a n1agyarországi gyógyszertári asszisztensképzés
n1egindításában. tananyagának összeá\lítúsában is. Éveken út vesz részt az asszisztcnsk~pzésben a gyógyszcrtechnológia tárgy oktatójaként. E.észt vesz a ,,Gyógyszer~
tári asszisztensek kézikönyve„ cí1níi könyv 1ncgírásában,
niajcl később a többször is tnegjelentetett „Gyógyszertechnológia" cín1ü könyvével az asszisztensképzés szún1úra alkotott ináig használt tankönyvet.
Nen1 kis részben addigi tevékenységének elis1neréseképpcn is, 1962-ben n1eghívást kap a Budapesti Orvostutlo111ányi Egyeten1 Gyógyszerésztudon1ányi l(arára a
„Gyógyszerügyi szervezéstan" oktatására. lvlint korábban
n1ár többször, n1ost is úttörö feladatot kap azzal, hogy dolgozza ki a gyógyszerügyi szcrvczéstan túrgy te1natikájút
és indítsa cl annak oktatúsát gyógyszerészhallgatók részén:::. l\ tárgyból jegyzetet, 1najd ha1narosan könyvet jelentet rncg, atncly ina is alapját képezi a gyógyszerügyi szer1

vezéstan egyete1ni oktatúsúnak. 1\z akkor
igen fiatal tudon1únyterület ezzel a lépés~e\ vesz nagy lendületet. tvlegindul a
iúrgyból a gyógyszerészdoktori értekezé~ck írása (irányítúsával 105 gyógyszerészdoktori értekezés készül el). 111egalakul a
l\·lagyar Gyógyszerészeti ·rúrsaságon belül a Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztúly, a tuc10111únyterülctről akadé1niai értekezések készülnek, elindul a gyógyszerügyi szcrvezéstudon1úny nc1nzctközi karrietje is. Ez utóbbit, nein csekely inértékben Zalai profCsszor n1unkúlkodás{1nak
köszönhetően, u Ne1nzetközi Gyógyszerész Szövetség
(FIP) relvettc hivatalos szekciói közt:. Zalai professzor
1naga is e terü!ctröl kl:szi1ett inunkájával nyerte cl a kandidútusi fokozatot. n1ajd 1992-ben -- 1násik kedvenc tuciornánytcrülctéböl, a gyógyszerl:szet történetéből vúlasztva
té1nát - a tudon1ányok doktora fokozatot.
1966-ban, Csipke professzor halálát követően kapott
1ncgbízást a budapesti Egycten1i Gyógyszerulr vezetésére. ivlunkúja cred1nényeként vúltozott a gyógyszertúr 1nüszaki színvonala, és részben IC!adatkörc. Jelentős n1énékben bővült oktatási feladata is. ivlig kezdetben a gyógyszerügyi szervczéstan oktatúsa tartozott feladatkörébe,
ina 1núr -·· Zalai prof\:sszor közrcinüködésl:vcl - a n1ate~
niatika, a tudon1ánytörténi:t és propedeutika, a klinikai
gyógyszerészet, valatnint a gyógyszerészi közgazdasúgtan cín1ü tárgyak is. Ez utóbbiak te1natikúja ugyan lénye~
ges változáson 1ncnt át az cln1últ évek sorún, dc szelleinébcn. és abban a felis1nerésbcn. hogy ezek oktatúsúra a ina
g:yógyszerészhallgatóinak alapvető szüksége van, Zalai
professzornak alapvető érde111ei vannak. Sokrétl.i n1unkúlkociásának erecirnénycképpen az Egyctc1ni Gyógyszcrt~ir
intézeti rangra cn1elkedett.
Ö 111aga is rendkívül aktív tudon1únyos tevékenységet
végez. Gyógyszerügyi szervez~s és gyógyszerészet története té111akörökböl közel 300 publikációt közöl.
1984-1990. között a Sen1111ehvcis Orvostuclo1núnyi
Egyctein Gyógyszerésztuclon1ányi J(anínak dékánja. Ebben az időszakban valósult 1neg az 5 éves. vahunint az
idegen nyelvü gyógyszerészképzés.
Igen jelentős feladatokat vú\lalt a gyógyszert!:szi közéletben is. 1964-ben a tv1agyar Gyógyszerészeti 1-úrsasúg
IOtitkárává vúlasztották. E funkcióját l l éven út látta cl.
1975-töl a Társaság elnöke, 1982-től 1986-ig annak társelnöke volt. Sz{unos 1nás tuclo1nányos társaságnak volt tisztségviselője. 1nint pl. a rvlagyar Orvostörténeln1i -rúrsasúgnak, a tvIO"fESZ-nek. Tagja a Ncn1zetközi Gyógyszcrésztörténeti Túrsasúgnak, valan1int a Ne1nzetközi Ciyógyszcrt'.:sztörténetí ;\ka<lé1niának. Előbbinek l 982~ 19~9 között.
utóbbinak 1991-1995 között elnöke volt.
1976-tó! l 9S4-ig a Ne1nzetközi Gyógyszcrt'.:sz Szövetség (FIP) egyik alelnöke.
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Kie1nelkedő 1nunkásságát hazai és külföldi kitüntetésekkel, tiszteletbeli tagsúgokkal is1nerték el. Többek között a „Kiváló gyógyszerész", a „ivlagyar l(öztársaság
Csillagrendje" kitüntetések tulajdonosa. r\ Se1n1nehveis
Orvostudomúnyi EI:,ryeten1 1996-ban „Professor en1eritus" citn1nel. a ívlagyar Gyógyszerész l(an1ara 2001-ben
életműdíjjal tüntette ki.

r\ jubi!cu1n alkalinából jó erőt, egészséget, további sikereket kívún, a lvlagyar Gyógyszerészeti ·rnrsasúg tagsága nevében:
1
Zoltán a Társa\·át
Dr. Vinc-e
0 elnöke
.
-

Z. V i ne zc: On Profcs.w11· Károly Zalai:\· StJI" birtlulay

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Elnöksége és Tudományos Bizottsága pályázati fell1ívást tesz közzé fiatal kutatók részére kongresszusi támogatás elnyerésére.

A lcongressz11.1sli páiyá2atli támogatás fellí:éteneli:
1. Pályázati kérelem. megnevezve a konferencia lényeges adatait és a kért támogatási
összeget.

2. Belföldi, külföldi kongresszus szervezőbizottságától el foga cl ott és visszaigazolt
adás. poszter absztrakt másolata.

elő

3. Pályázni lehet 35 éves korig. mellékelve a pályázó tuclományos életrajzát és publikációs listáját. munkahelyi vezetőjének támogató levelét. valamint, l1ogy mióta tagja az
MGYT-nek.
4. A pályázat benyújtásának határideje: minden naptári negyeclév utolsó munkanapja.
Levélcím: 1085 Budapest. Gyulai Pál u. 16.
5. A negyedévente összeülő Bíráló Bizottság egy-egy pályázati kérelemre. a pályázati Feltételek teijesülése esetén, valamint a pályázók szánJának ismeretében, maximálisan az
alábbi összeget ítélheti oda a pályázónak:
- Belföldi kongresszusra maximum 40 ezer Ft.
Európai kongresszusra maximum 80 ezer Ft.
- Tengeren túli kongresszusra maximum 140 ezer Ft.
Az oklevelet biztosító tanfolyamok esetén a megítélhető összegről
a Bíráló Bizottság dönt.
6. A pályázat eredményéről és pozitív döntés esetén további technikai kérdésekről az
MGYT Titkársága levélben értesíti a pályázót.
7. Sikeres pályázat esetén. a konferencia befejezése után részletes útijelentést kell elküldeni az MGYT Titkárságára. 20 napon belül.
MGYT Elnöksége és
Tudományos Bizottsága

