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Az asszisztens munkakör kialakulása I.

 1893: Kovách Arisztid javaslata a gyógyszerészhiány áthidalására. 

„…szegény, intelligens családból való leányt” alkalmazott, aki rövid idő 

alatt betanult, és „ügyesebb, gyorsabb, mint a legtöbb férfi segéd”.

 1895 után az egyetemekre nők is jelentkezhettek, gyakornokként egyre 

többen léptek be a patikákba.

 Századforduló: nagy gyógyszerészhiány. 

 Laboránsi munkakör (évszázadokig) – szakképzetlen, de jól begyakorolt 

munkaerő, nagyobb fizikai erőt kívánó galenikumok készítésére.

 Laboratóriumok szakosodnak a galenusi készítmények gyártására.

 Gyógyszertárban több receptúra. 

 Technikák: Sok a manuális munka, a receptúrai rutin feladatokat a 

betanított munkát végző technikák veszik át.



Az asszisztens munkakör kialakulása II.

 A ’30-as évekig: a technikák munkakörét semmilyen jogszabály nem 
határolta körül, képzésük nélkülözte a hivatalos jelleget (szabálykönyv 
meg sem említette).

 Gyógyszertáranként eltérő képzés és gyakorlat, a munka színvonala 
jelentékenyen különbözött. A munkakört betöltők társadalmi összetétele 
igen heterogén volt.

 1933: 212400/1933  BM sz. körrendelet – sok visszaélés miatt tiltó 
rendelkezések. (pl: a nem gyógyszerészi képesítésű alkalmazott az 
officinában nem tartózkodhat, fehér köpenyt nem hordhat, csomagolás, 
takarítás, pénzkezelés kivételével semmilyen munkát nem végezhet.)

 ’30-as évek vége, ’40-es évek – munkaerő-feszültség szélesítette a 
technikák térhódítását.



Első jogi szabályozás: 212 400/1933. BM sz. 

körrendelet 
Dobson Szabolcs a XXIV. VSV-en elhangzott előadásának diája



Beindul a képzés 

Dobson Szabolcs a XXIV. VSV-en elhangzott előadásának diája változatlanul 

átvéve)



1948: A Gyógyszertári Dolgozók 

Szakszervezete részletes tantervet dolgozott ki, 

a Népjóléti Minisztériumhoz fordult vele, de az 

a felügyeletet elhárította. Végül az Iparügyi 

Minisztérium hagyta jóvá. 

Ellenvetés: „…minek annak a laboránsnak és 

technikának még külön kiképzés is azon kívül, 

amit a gyógyszertárban úgyis 

megtanulnak…”.

1948.10.10. : 

beindul az első laboránsképző szaktanfolyam, 

118 jelentkező

6 hónap

heti 2x3 órában.

1949-ben 115-en kaptak végbizonyítványt, 

nagyrészben budapestiek. 



Az asszisztens munkakör kialakulása III.

 Nehézségek: 

 a résztvevők heterogén előképzettsége (részben ellensúlyozta ezt, 

hogy követelmény volt a kétéves gyógyszertári gyakorlat)

Megoldatlan volt a vidékiek bevonása.

 Pozitívumok:

 A gyógyszerész kollégák „a legnagyobb készséggel” nyújtottak 

segítséget a tanulásban.

 Sokszorosított jegyzet készült a további tanfolyamok indításához.



 A harmadik tanfolyam indításakor megváltoztatták a nevet: a Laboráns

képző tanfolyamból Gyógyszertári technikus képző tanfolyam lett. Ekkor már 

a Népjóléti Minisztérium Szakoktatási Osztálya intézte a fővárosi és Pest 

környéki jelentkezők felvételét; a vidékiek számba vételét továbbra is az 

akkorra már Orvos-Egészségügyi Szakszervezetté alakult szakszervezet megyei 

titkársága vállalta. A felvételi korhatár 17-40 év volt.

 Az előzetes gyógyszertári gyakorlatot 1 évben szabták meg és felvételi vizsgát 

is előírtak. 

 A tanfolyam névváltoztatása visszaható jellegű volt, mert a második 

tanfolyam vizsgázott hallgatói is már új szövegű bizonyítványt kaptak.

 A negyedik tanfolyam az - akkor már Egészségügyi  Minisztérium határozata 

szerint „…egyszeri meg nem ismétlődő lehetőség…” volt a szakképzetlen 

gyógyszertári dolgozók szakképesítésének megszerzésére; ez a fővárosban 

1951. december 15-én, vidéken 1952. január 15-én indult.

Az asszisztens munkakör kialakulása IV.



Az asszisztens munkakör kialakulása V.

 1955 januárjában jelent meg az az utasítás, amely szerint: 

 az „okleveles gyógyszerésztechnikus” elnevezés használatára a 

jövőben csak a minisztériumban vezetett országos nyilvántartásba 

felvettek jogosultak. 

 Ugyanez a miniszteri utasítás írta elő, hogy további tanfolyamot és 

képesítő vizsgát csak az egészségügyi miniszter szervezhet. A 

felvételi korhatár (17-40 év) nem változott, a kötelező előgyakorlat 

azonban középiskolai érettségivel fél évre csökkent; e nélkül 

továbbra is egy év maradt. A minimális iskolai képzettség a 8 

általános osztály elvégzése volt. A tanfolyamra olyan takarítónők és 

pénztárosnők is felvehetők voltak, akik legalább 2 éves 

gyógyszertári gyakorlattal rendelkeztek. A képzés ezután is munka 

mellett történt, 8 hónap alatt.



Az asszisztens munkakör kialakulása VI.

 1955-ben - az igen nagyfokú gyógyszerészhiány következtében – az 

Egészségügyi Minisztérium kísérletképpen 10 hónapos továbbképző 

tanfolyamot szervezett, melynek célja olyan középkáderek képzése 

volt, akik képesek arra, hogy a gyógyszerkiadás meghatározott körét is 

ellássák. E tanfolyamon kiváló szakemberek tanítottak. Mindössze 10 

nagy gyakorlatú, érettségizett személy vett részt a tanfolyamon, 

közülük 9-en azt sikeresen be is fejezték.

 Őket az Egészségügyi Minisztérium külön leiratban hatalmazta fel arra, 

hogy gyógyszerész jelenlétében, saját felelősségükre, részt vegyenek a 

gyógyszerkiadásban. Az illetékesek megítélése szerint e kísérletnek 

szánt kezdeményezés a gyakorlatban is igazolta az elvárásokat, 

általános bevezetése azonban a magasabb képzettség igényét 

támasztotta alá.



Az asszisztens munkakör kialakulása VII.
 1961-ben a Minisztérium alapvetően megváltoztatta a gyógyszertári középkáderek 

szakképzésének rendszerét. A vonatkozó jogszabály még az elnevezést is 

megváltoztatta; összhangban az egészségügy más területeivel gyógyszertári 

asszisztensekről szól.

 A kötelező előképzettség az érettségi, a képzés időtartama munka melletti 

tanfolyamon két év, függetlenített (egész napos) iskolán másfél év. Egyidejűleg 

megjelent a gyógyszertári asszisztensek munkakörét újólag szabályozó miniszteri 

utasítás is, melynek 4. §-a az egyébként gyógyszerészi feladatkörbe tartozó egyes 

gyógyszerkiadási munkálatok elvégzésére is felhatalmazta azokat az 

asszisztenseket, akik erre gyógyszertárvezetőjüktől megbízást kaptak.

 Ezzel az utasítással vált hatálytalanná a korábbi munkaköri szabályozás.

 A kibővített munkakörrel csak az az asszisztens volt megbízható, aki szakképesítését 

az új, magasabb szintű képzéssel 1962 január 1. után szerezte meg. Az előzőleg 

gyógyszerésztechnikusi képesítéssel bíróknak külön, az egészségügyi miniszter által 

szervezett továbbképzésen kellett részt venniük ahhoz, hogy az új rendszerű 

oklevéllel egyenértékűvé tegyék korábban szerzett vizsgabizonyítványukat.



Az asszisztens munkakör kialakulása VIII.

 Újabb másfél évtized múlva a képzés szervezeti rendszerében jelentős változás 

történt .. Minthogy a fővárosban működő egész napos iskola kellő számú 

jelentkező hiányában fokozatosan elsorvadt, az asszisztens képzés szinte 

kizárólag munka melletti tanfolyamokon történt. (2 hónapos gyakorlat, 18-35 év) 

 Az egészségügy területén egységesített szakképzést szabályozó jogszabályok a 

szakmai irányítás megtartása mellett a gyógyszertári asszisztensképzést - mint 

minden egészségügyi szakiskolát - az oktatásügy felügyelete alá rendelték. 

2/1975.(III.1.) EüM rendelet

 A gyógyszertári középkáderképzés fejlődésének jelentőségteljes csomópontja, 

hogy 1975-ben az Egészségügyi Szakdolgozók Továbbképző Intézetének soproni 

intézetében megindult a szakasszisztensek képzése. Kezdetben  csak 

gyógyszerkiadó szakon lehetett ilyen képesítést szerezni, 1977-től az analitikus 

szakasszisztenseket  is képeztek. 

 További elnevezések az igények szerint: kiadó, ellátási, expediáló szakasszisztens



Dobson Szabolcs a XXIV. VSV-en elhangzott előadásának diája 
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.



Az asszisztens létszámadatok alakulása
Dobson Szabolcs a XXIV. VSV-en elhangzott előadásának diája

 1951: 2400 gyógyszerész, 800 technikus

 1963: 3426 gyógyszerész, 3551 asszisztens

 1977: 3214 gyógyszerész, 5001 okl. gyógyszertári asszisztens 1335 jelölt



Gyógyszerkiadás
Dobson Szabolcs a XXIV. VSV-en elhangzott előadásának diája

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.



 Gyakorló gyógyszertári asszisztens - OKJ száma: 52 720 03

 Gyógyszertári asszisztens - OKJ száma: 55 720 03

 Gyógyszerkiadó szakasszisztens -OKJ száma: 55 720 02

Dobson Szabolcs a XXIV. VSV-en elhangzott előadásának diája



Gyógyszertári Praktikum
2018. szeptember

 A jelenleg érvényben levő törvény az 1993 évi LXXVI törvény a 

szakképzésről alapvető célja, hogy olyan képzési rendszer épüljön 

ki, amely jobban igazodik a szükségletekhez, a munkaerőpiaci 

igényekhez, de differenciált legyen és egymásra épüljön.

 Az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési 

Jegyzék (OKJ) tartalmazza. Ezen jegyzékben a szakképesítések 

FEOR-számú megjelölést is kaptak.





Ami még mindig nem oldódott meg

 A hetvenes évek elején indult az Egészségügyi főiskola szervezése.

 A szakmák bekerülése a magasabb szintű képzésbe a diplomások javaslatára 

történt.

 A gyógyszertári asszisztens képzés nem került be a főiskolai szakok közé.

 Azóta is az az információ terjed az érintettek körében, hogy a gyógyszerészek 

nem járultak hozzá. Hogy miért? Lehet találgatni. 

 Szakmai féltékenység

 Ragaszkodás a két munkakör közötti távolsághoz

 Félelem a pozícióvesztéstől

 Az bizonyos, hogy az asszisztens szakma és a képzés jelenlegi színvonala ennek 

a döntésnek egyenes következménye.



2018. február 27. 

Dr. HORVÁTH-SZIKLAI Attila – az asszisztensképzés múltjáról

 A gyógyszertári központok idején a központoknak megvolt az a lehetőségük, 

hogy gyógyszertári asszisztenseket, szakasszisztenseket képezzenek. Fontos 

kiemelni, hogy nemcsak az elmélet, hanem a gyakorlat megszerzéséhez 

szükséges helyet is biztosítani tudták. Mai kifejezéssel élve ez a mostani duális 

modell korábbi gyakorlata volt a szocialista időszakban. Ez akkor a szakképzési 

rendszerben egyedi megoldásnak számított. Azok, akik gyógyszerészként ebben 

az időszakban praktizáltak, úgy gondolnak vissza rá, hogy ennek a képzési 

modellnek kellene lennie az etalonnak. 

 Az a jogos elvárás van meg az asszisztenseket illetően, hogy rátermettek 

legyenek, ismerjék kompetenciájuk határait és lojálisak legyenek a 

gyógyszerészekhez.



Fővárosi Tanács Gyógyszertári Asszisztens képző 
Könyves Kálmán krt. – Kőbányai út. 

Az iskola 

hátul az 

udvarban 

állt.



2018. február 27. 

Dr. HORVÁTH-SZIKLAI Attila – az asszisztensképzés jövőjéről

 A jelenlegi képzésből hiányoznak a demonstrációs gyakorlatok. Az iskolának, tehát az elméleti 
képzőnek kellene biztosítania, hogy bizonyos technológiákat, műveleteket, mozzanatokat 
bemutassanak. Ez a bemutató jelleg hiányzik, és azt várjuk el, hogy majd a gyakorlóhelyeken 
megtanulnak mindent a leendő asszisztensek. Azonban a gyakorlóhelyen bemutatott, 
megtanított mozzanatokat kellene gyakorolni, pontosítani, nem pedig ott találkozni velük 
elsődlegesen. Ezért nagyon fontos a gyakorlati időre vonatkozó előírás és tematika.

 Amikor 2006 után a liberalizáció hirtelen ráborult a szakmára, az OKJ-s egészségügyi, 
gyógyszertári asszisztens képzések színvonala csökkent… és igen, a mai napig használjuk a 
szakmán belüli beszélgetésekben az ebben az időszakban végzett asszisztensekre, hogy 
„garázsiskolákban” tanultak. Igy az idáig összegyűjtött igények mellett – mint a kötelező 
óraszámok minimumának előírása, a meglévő óraszámoknak a növelése, a kötelező gyakorlati 
idő előírása, a gyógyszerészi oktatók arányának a növelése – megfogalmaztuk azt is, hogy 
a Magyar Gyógyszerészi Kamara, mint köztestület, közreműködője legyen a vizsgáztatásnak.

 A Kamara az elmúlt években érdemben tudott foglalkozni a gyógyszerészek posztgraduális, 
graduális képzésével. Ennek a munkának a következő állomása a gyógyszertári asszisztens 
képzés megújulása, megújítása. Saját döntésünk, hogy a gyógyszertári asszisztensképzésben 
tudatosabban részt vállaljunk.

 A kamarai szerepvállalás növelése a hosszú távú cél: A Kamara a gyógyszertári asszisztens, 
szakasszisztens képzést saját hatáskörben végezze és koordinálja, ezzel biztosítva azt is, hogy 
országosan homogén eloszlásban váljon hozzáférhetővé a képzés mindenkinek.



Egy kurátor személyes tapasztalatai - mint vizsgáztató

 Tudomásom szerint a gyógyszertári asszisztens képzéshez ma hivatalos, egységes 
tankönyv vagy jegyzet nincs. Minden képző hely ill. oktató azonban ellátja hallgatóit az 
általa megkívánt tudásanyag jegyzeteivel. Így az általuk ajánlott szakirodalom képző 
helyenként és oktatónként változhat.

 Az ÁEEK honlapján a szakmai vizsgához hatályos szóbeli tételsor letölthető, továbbá itt 
megtalálhatók a korábbi írásbeli vizsgák feladatlapjai és azok megoldó kulcsa is. Ez adhat 
némi támpontot arra nézve, hogy mit kellene tudni a vizsgára.

 Az interneten időnként fellelhetők – feltételezem tanulók által megosztott – jegyzetek, de 
hogy ezek mennyire megbízhatók az már kétséges.

 A szakmai és vizsgakövetelmények a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi 
erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről szóló és 2016.09.16-től hatályos jogszabályban a 38. sorszám alatt 
megtalálható.

 A fenti követelményrendszerből látni, hogy vannak más eü. szakmák által is tanult 
tantárgyak pl. anatómia-élettan, ápolástan stb. amelyekhez könyv jegyzet tájékoztató az 
NSZFH oldalán ill. a tankönyvforgalmazóknál lehetséges.

 Véleményem szerint erről a témáról mindig az adott képző által meghatározott tanrend 
adhat esetleg pontosabb felvilágosítást.



És most következik a személyes rész

Egy gyógyszertár átalakulása képekben.

(A 805 –ös, ahol a szakmát kezdtem asszisztens-jelöltként 1972. szeptemberében.)



805. sz. gyógyszertár - officina, ahogy a betegek látták.

1972. decemberig ilyen volt.



A tára, ahol a gyógyszerész és a megbízóleveles asszisztens expediált.





A gyógyszertár laboratóriuma, ahol a magisztrális gyógyszerek 
készültek.



A  kollégák az officinában az átalakítás után, 1973-ban.
Gyógyszerészek, asszisztensek, körzeti orvosok, pénztárosnő.



Egy megszűnt  óbudai patika felújított bútorzatát építették be az officinába.



A kollégák az új tára mögött, 1973.



Az officina panoráma képe a 2018-as átalakítás után.









Köszönöm a figyelmet!

Akinek van kedve, 

játsszon velem!


