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Budapest, XIII. Béke téri gyógyszertár (azóta lebontották), ahol 
először voltam együtt asszisztensekkel a tára belső oldalán, 1987-
ben. 







A gyógyszerészet átalakulása



A gyógyszertárak számának változása 





A biztosítottak számának alakulása Magyarországon 1885-1947 
között (kötelező betegbiztosítás: 1891-től)

Állampolgári jogon 1975-ben lettek jogosultak a magyar állampolgárok

gyógyszerellátásra, a biztosítottak jogán azonban már 1965-től csaknem teljes

körű (97%-os) volt az ellátás.



Az 1800-1925 között született férfi orvosok és a gyógyszerészek élettartamának 
(években kifejezett) grafikus ábrázolása a születési év függvényében 

a férfi gyógyszerészek élettartama a XX. század első negyedében kb. 75 évre emelkedett, míg a férfi orvosoké valamivel 

több, mint 67 évre csökkent. Az 1920-1924-ben született magyar orvosok kb. annyi ideig éltek, mint a több, mint 100 évvel 
korábban, az 1810-1814 között születettek 



A receptszám növekedése Magyarországon 1955 – 1982 között kb. 13-szoros volt 
(üres oszloprész: megyék; vonalas oszloprész: Budapest)

Az 1992. évi adatok szerint a férfiak átlagos élettartama születésüktől számítva 

64,5 év volt, több mint 2 évvel kevesebb, mint az 1960-as évek közepén. A nők 

átlagos élettartama viszont 73,9 év, ami 2,5 évvel több, mint 1965-ben volt.

FELHASZNALO
Bélyegző



A közforgalmú gyógyszertárak személyi ellátottsága 1951-1982
1964: kiegyenlítődött a gyógyszerészek és az asszisztensek száma

1974-es átlagfizetések:
Gyógyszerész: 3576 Ft (100%)
Asszisztens: 1964 Ft (55%)







A gyógyszertári asszisztensi pálya eredete
Első jogi szabályozás: 212 400/1933. BM sz. körrendelet



A háttér: munkanélküliség és 
kiszolgáltatottság



A FEHÉR KÖPENY SZELLEMI ATYJA
„Később 1933 februárjában az Á. D. О. B. gyógyszerészi 
gyűlésén ismét sürgettem a jelvény viselésének kötelező 
behozatalát, valamint a fehér gyógyszerészi köppeny
viselését, azzal hogy a kisegítő személyzet részére színes 
köpenyt rendszeresítsenek (Később meg is jelent egy 
rendelet, mely a köpeny viselését szabályozta)”. (Czira
Jenő, 1937)



A Gyógyszerész 13, 401-402 (1947)

Fehér köpeny, tarka köpeny, 

Szép vagy mindenképen.

De a fehér csupán néked

Illik, gyógyszerészem. 

Míg a tarka, - nem hiába

Olcsóbb is az ára, 

Nem való az gyógyszerészre, 

Csak a technikára. 

De ha egyszer minden köpeny

összeölelkezne, 

Fehér színből, tarka színből

Kivirul az eszme.

1955: mindenki jogosult a fehér köpeny viselésére



Első (laboránsképző) tanfolyam: 1948 október 10 .(118 fő), 6 hónap, heti 2x3 óra, 
munka után (120 óra) – záróvizsga – 1949 áprilisban (Iparügyi Tanfolyamok Országos 
Vezetősége)

A 3. tanfolyam neve már technikusképző tanfolyam volt (Népjóléti 
Minisztérium Szakoktatási Osztálya + Orvos-egészségügyi Szakszervezet megyei titkárságai)
1 év patikai gyakorlat + felvételi vizsga + 17-40 éves korhatár

4. tanfolyam: 1951. december 15 (Budapest), ill. 1952 január 15 (vidék). 
Az államosítás után már csak képesített technikák dolgozhattak, erre figyelmezették az 
érintetteket
Gyógyszerésztechnikus-képző Bizottság: továbbképzések szervezése

1955: 8400-7/1954. Eü. K. 1955. utasítás: okleveles gyógyszerésztechnikus (országos 
nyilvántartásba felvettek – alkalmazási feltétel)

1955: első 10 hónapos expediáló technikusi tanfolyam: 10 főből 9 elvégezte

1961: 27/1961 (Eü. K. 15.) EüM utasítás: „gyógyszertári asszisztensek” 
elnevezés
Új miniszteri utasítás a munkakör szabályozásáról. 4. §-a az egyébként 
gyógyszerészi feladatkörbe tartozó egyes gyógyszerkiadási 
munkálatok elvégzésére is felhatalmazta azokat az asszisztenseket, 
akik erre gyógyszertárvezetőjüktől megbízást kaptak, HA 1962 január 01 után szerezte a 
képesítését. Ha előtte, akkor továbbképzésen kellett résztvenni.



1975: „ ... a hallgatók elméleti és gyakorlati oktatása az egészségügyi miniszter 

által meghatározott és kiadott szakmai óratervek, tantervek, tantervi 

követelmények alapján történik„ - többnyire szakiskolák kihelyezett 

tagozataként - a gyógyszertári központok közbejöttével szervezett 

asszisztensképző tanfolyamokon.

Az Egészségügyi Szakdolgozók Továbbképző Intézetének soproni intézetében 

megindult a szakasszisztensek képzése, eleinte gyógyszerkiadó, majd 1977-

től analitikus szakasszisztens vonalon is. 

Oktatási idő: 2 év alapképzés + 1 év szakosító.
Magyar Nemzet, 1977Magyar Nemzet, 1963



1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és 

működésük egyes szabályairól

38. § A gyógyszertárból gyógyszert gyógyszerész, kézigyógyszertárból orvos 

(állatorvos) szolgáltathat ki. A személyi jog jogosultja írásban megbízást adhat 

meghatározott feladatok ellátására olyan szakasszisztensnek, aki képesítését 

a törvény hatálybalépése előtt szerezte.

2006. évi XCVIII. Törvény a biztonságos és gazdaságos 

gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

63. § (6) (…) Gyógyszert gyógyszertárban csak gyógyszerész vagy - az 

egészségügyért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott 

kivétellel - gyógyszertári szakasszisztens szolgáltathat ki. A gyógyszerek 

kiadására vonatkozó jogosultságot, valamint a gyógyszertár szaktevékenységének 

ellátásában részt vevő gyógyszerészi oklevéllel nem rendelkező dolgozók 

képesítési feltételeit miniszteri rendelet állapítja meg.



Világgazdaság 2013

Gyakorló gyógyszertári asszisztens - OKJ száma: 52 720 03

Gyógyszertári asszisztens - OKJ száma: 55 720 03

Gyógyszerkiadó szakasszisztens -OKJ száma: 55 720 02



Köszönöm szépen a figyelmet!


