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gyógyszerész, gyógyszerészdoktor, c. egyetemi tanár, → Dr. Dávid Lajos egyetemi tanár fia.  

 

A Szegedi Egyetemen 1951-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet. Egyetemi tanulmányai 

idején jelent az első közleménye. A békéscsabai Sas gyógyszertárban Réthy Béla mellett 

kezdte a pályáját. Az elsők között végezte el a szakfelügyelői tanfolyamot. Békés megyében 

csak rövid ideig működött, mert áthelyezték az Országos Gyógyszertári Központba. A megyei 

szakfelügyelőket ellenőrizte, részt vett a gyógyszertechnikus-hallgatók vizsgáztatásában. A 

Fővárosi Gyógyszertári Központ szakfelügyelője lett 1954-től. Publikációival és a 

munkásságával elnyerte a MTA Kémiai Tudományok Osztály pálya-díját. Rendszeresen tartott 

továbbképző előadásokat, orvos értekezleteken pedig az új gyógyszereket ismertette.  Az 

1956-os forradalom idején a Gyógyszertári Központ forradalmi bizottságának elnökévé 

választották. Egy ideig ő irányította a főváros gyógyszerellátását. Büntetésül az újpesti SZTK 

gyógyszertárba helyezték, ahol 6 hónap alatt a hiánycikkek előállításával a több mint 30%-kal 

növelte a forgalmat. Ezért áthelyezték a Központi Galenusi Laboratóriumába. Közben 

1958-ban a Szegedi Egyetemen gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. A Chinoin 

Gyógyszergyár fizikai-kémiai kutató csoportjához került. 1959. I. 1-én. Később itt a 

Gyógyszerkutatási Osztály vezetője lett. A Richter Gedeon Gyógyszergyárba 1980-ban 

helyezték át, ahol a nyugdíjba vonulásáig (1988) működött. Ezt követően a gyár tudományos 

tanácsadója, majd 1996-tól a Meditop gyógyszeripari Kft. kutatási-fejlesztési igazgatója volt. 

Közben 1974-ben elnyerte a kémiai tudomány kandidátusa, majd a gyógyszerész-tudomány 

doktora fokozatot 1989-ben. A Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanári címmel 

tüntette ki. Tudományos munkássága a gyógyszeripari technológia körére terjedt ki. 

Gyógyszeranalitikával, farmakokinetikával, gyógyszermetabolizmus vizsgálatokkal 

foglalkozott. A korszerű gyógyszerstabilitási vizsgálatok egyik hazai bevezetője lett. Közel 

200 közlemény mellett több mint 200 találmány, újítás fűződik a nevéhez. Az MGYT 

Gyógyszer-technológiai Szakosztályának elnöke volt 1991-1996 között.  
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