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ELŐSZÓ 

Szereleltel köszöntöm a könyv valamennyi ol
vasóját A gyógyszerészképzés Szegeden 1921-
ben, 90 éve kezdődőlt és ennek megfelelően ko
moly hagyományokkal, és figyelemre méltó ered
ményekkel rendelkezik. 

A Kar küldetésének alapgondolata- minőségi 

oktató-kutaló munka, minőségi oktatókkal, kuta
tókkal minőségi körűlmények közölt Hogy mind
ezt elmondhassuk, szükségünk volt az elődeink 
és a jelenlegi kollégáink kiemelkedő oktatói, kuta
tói tevékenységére, munkatársaink áldozatos 
munkájára Sok köszönet érte valamennyiüknek 
E könyv pontos adatokon keresztül mutatja be 
elődeink áldozatos, és kiemelkedő szakértelmet 

tanusiló tevékenységét, és természetesen bemutatja jelenünket, jelen oktatói, kuta
tói eredményeinket, melyre méltán lehetünk büszkék. 

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának fő tevékenysé
gei: osztatlan képzési szarkezetben magyar és angol nyelven gyógyszerészdoktor 
képzés, szakirányú szakképzés és doktori (PhD) képzés; malynek alapját, szinvo
nalát és versenyképességét a Karon folyó magas szintű kutatómunka, magasan 
kvalifikált oktató-kutaló személyzet és a munkaerő-piaci szerepiökkel való szoros 
kapcsolat biztositja A Kar stratégiai célja, hogy mind az oktatásban, mind a kuta
tásban teljes palettán nyújtson piacképes szolgáltatásokat Ennek megfelelően az 
oktatás területén a Kar a gyógyszerellátásban dolgozó szakemberek teljes vertiku
mának képzését és továbbképzését tekinti feladatának, mely megvalósulásával az 
országban egyedülálló képzőhelyként várhatja leendő, jelenlegi és visszatérő hall
gatóit A Kar intézeteinek kutatási tevékenysége felöleli a gyógyszerfejlesztés lép
csői! a hatóanyag-szintézistől a preklinikai fázisig, beleértve a hatósági engedélyez
tetésben és gyógyszerutilizációs vizsgálatokban való jártasságo! - meghatározó 
szerepet tudunk betölteni gyógyszeripari kutató-fejlesztő bázisként 

Dr Fúlöp Ferenc 
tanszékvezető egyetemi tanár, 

dékán 



A SZEGEDI GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS MÜLT JA, JELENE ÉS JÖVŐJE 
(Erős István) 

Az egyetemi gyógyszerészképzés kezdetei 

A gyógyszerészképzéssel foglalkozó szakmatörténészek (Kapronczai, Zalai) jo
gos büszkeséggel írnak arról, hogy a gyógyszerészek egyetemi képzése a XVII, 
XVIII. században kezdődött, egyes adatok szerint már Mátyás király esztergomi 

majd pozsonyi egyetemalapítási elképzeléseiben szerepelt a gyógyszerészképzés, 
illetve vizsgáztatás megvalósítása az orvosi karon 

E kérdés mélyére tekintve látható azonban, hogy a céhekbe tömörült gyógysze
részek utódaikat a gyógyszertárakban képezték ki, így a képzés elsősorban gyakor
lati jellegű volt, amiből a jelöltek képesitő vizsgát a céh három mestere és a városi 

orvos előtt tették le A követelményrendszert a céh mesterei állapították meg, de a 
közeli egyetem tanárainak javaslatait is kikérte a szakma Az így szerzett képesílés 

- a segédlevél, amit a későbbiekben Testimonium timeinale-nak neveztek - az 
önálló szakmai munkához volt szükséges. A segédlevél birtokában, a fiatal gyógy

szerészsegéd 2-3 éves szakmai gyakorlatot végzett, elsősorban külföldön, majd 
visszatérése után a városi physicus (hatósági jogkörrel bíró főorvos) és két gyógy

szerészmester előtt vizsgát tett, és a sikeres vizsgával gyógyszerészi oklevelet 
nyert Ez az oklevél egyrészt önálló gyógyszerészi munkára jogosította, másrészt 
ennek birtokában fordulhatott az egyetemhez gyógyszerész mestervizsga (magister 
vizsga) letételének lehetőségéért A magister cím volt legmagasabb képesílés a 
középkorban, amit az egyetemek orvosi karán lehetett megszerezni. Ezt a cimet a 
magyar gyógyszerészek a nagyszombati egyetem létesítéséig külföldön szerezhet

ték meg, amire Bécsben, Prágában, Wroclawban és Grazban volt lehetőség 

Az 1769-ben alapított nagyszombati orvosi karon 1771-ben vizsgázott először 
két gyógyszerész-magiszterjelölt, 1786-ban pedig már 27 gyógyszerész tett mester

vizsgát A vizsgát megelőzően három hónapos, majd egy éves tanfolyamot kellett a 
magister jelölteknek elvégezni Megállapítható tehát, hogy az egyetemi képzés lé
nyegében csak egy vizsgából, majd egy tanfolyam utáni vizsgból állt A gyógysze
rész jelöltek nem voltak beiratkozott hallgatói az egyetemeknek 

Uj korszakot nyitott az egyetemi képzés történetében Gerhard van Swieten, a 
bécsi egyetem professzorának munkássága. Van Swieten a bécsi egyetem orvosi 
fakultásának igazgatója volt, és nemcsak a bécsi és egyben a közép-európai orvos

képzés reformjának szellemi irányítójává vált, hanem az egyetemi gyógyszerész
képzés alapjait is megteremtette. 1749-ben javasolta, hogy állítsanak fel az orvosi 

karon kémiai és botanikai tanszékeket, és vezessék be e tárgyak oktatását Ezek a 
javaslatok meghatározóan hatottak a nagyszombati egyetem orvosi fakultásának 
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felállítására is. A nagyszombati Királyi Magyar Tudományegyetem Orvosi Karán 

1770-ben indult meg az oktatás Winteri József Jakab lett a kémia és botanika első 
tanára, aki bevezette a kémiai laboratóriumi és a botanikus kerti gyakorlatokat 

Van Swieten munkásságához hasonlítható jelentőségű a magyarországi egye
temi gyógyszerészképzésben Lenhossék Mihály 1828-ban kidolgozott gyógysze

rész képzési reform terve {Ő egyébként kiemelkedő orvos-tudós, anatómus, a pesti 
egyetem rektora, majd a bécsi egyetem professzora és gróf Széchenyi István házi
orvosa volt) Lenhossék javasolta először egyetemi gyógyszertárak felállítását, mint 

a gyógyszerkészílés és gyógyszervizsgálat oktatásának helyszinél Javasolta to 
vábbá a képzés 2 évre történő felemelését, amely csak 1851-ben valósult meg 

Az egyetemi képzés tehát a magiszter vizsgát megelőző tanfolyamból nőtt ki 

1806-tól vannak adatok arról, hogy mit oktattak az egyéves, majd 1851-től a kétéves 
egyetemi képzés keretében A gyógyszerészeti ismeretek mellett növénytan(, állat

tant, ásványtant és kémiát tanultak a jelöltek. 1859-ben a kétéves egyetemi tanfo
lyam tematikája természettannal (fizikával) bővült, melyet az első évben oktattak. A 

második év során oktatták a gyógyszerészi kémiát és a gyógyszerismeretet 1891-
ben uj képzési rend lépett életbe, ennek során a második évfolyamon kémiai analí

zist ís oktattak, külön tárgyként, és a közegészségtan oktatását is felvették a ternati
kába Érdekes és mai szemmel nézve érthetetlen jelenséggel is találkozunk a régi 

tematikák böngészésekor: gyógyszerkészítésből (akkori nevén gyógyszerészi mű
tanból) nem voltak előadások, de a második év végi szigorlatnak ez az ismeret

anyag is részét képezte 

Az egyetemi képzés és a régi, céh-szerű gyakorlati képzés tehát egymás mellett 

létezett, egészen az 1940-ben bevezetett négyéves egyetemi képzésig. A gyógy
szertárban letöltött gyakorlati időt követő tirocinális vizsga gyógyszerészi tevékeny

ségre jogosította a jelöltet, egyetemi tanfolyam elvégzése csak gyógyszertár tulaj
donlásához és gyógyszertár vezetéséhez volt követelmény. {A tulajdonossá válás
hoz még az egyetemi oklevelet követő gyakorlatra és az ún. approbációs vizsgára is 

szükség volt) Az előbbiekből következik, hogy a praxisban dolgozó gyógyszerészek 
jelentékeny része nem törekedett az egyetemi képzésbe történő belépésre Ezért 

lassan haladt előre az egyetemi felvételhez szükséges követelmények rendszere

zése. 

A gyógyszerészképzés színvonalát, tartalmát és a képzés formáját alapvetően 

három tényező határozta meg: 

1) a gyógyszerészet és gyógyszerellátás hatósági szabályozása, 
2) a gyógyszerész szakmai szervezetek igényessége és reform-törekvései, 
3) a szakmai kiemelkedő egyéniségeinek lelkiismeretes elemző munkája és 

jobbitó javaslatai. A felsoroltakat támasztják alá a következő tények. 

1871-ben jelent meg az t Magyar Gyógyszerkönyv, ami jelentős előrelépés volt 
a gyógyszerkincs minősége, az egységes minőség biztosítása, valamint a hatósági 
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szabályozás területén. A szerkesztőbizottság elnöke a gyógyszerészet nagy alakja, 
Than Károly volt Jelentős részt vállalt a bizottság munkájában Balogh Kálmán, a 
pesti egyetem gyógyszertan tanára, akinek felbecsülhetetlen szakmai érdeme, hogy 
szorgalmas és alapos kutató munkával elkészítette a több mint 1000 oldalas Kom
mentárt a Gyógyszerkönyvhöz Ez a Kommentár összegyűjtve és rendszerezve tar
talmazta az akkori gyógyszerészeti tudományok minden korszerű eredményét, a 
hatástan, a gyógyszerismeret és a gyógyszerkészílés területéről 

MAGYAR 

GYOGYSZERKONYV 
PILIRMAI))POEA HUNGARICA 

IS'll 

Than Károly 1881-ben a Magyarországi Gyógy
szerész Egyesület közgyűlésén komoly kritikával 
illette az egyetemre kerülö gyakornokok nagyon hiá
nyos előképzettségél és gyenge vizsgaeredményeit 
Ezt a szakma képviselői is elismerték A helyzet fel
mérése után reform mozgalom indult meg a gyógy
szerészképzés általános helyzetének rendezésére, 
különös tekintettel az egyetemi képzést megelőző 
gyakarnoki képzésre. A szakma reformtörekvései 
átfogó miniszteri rendelet kiadásához vezetlek. 

A következőkben Péter H. Mária részletes és ki
váló tanulmánya alapján rövid kronológiai áttekintést 
adunk a hazai gyógyszerészet, ezen belül a képzés 
hatósági szabályozásáról, a képzést érintő fonto
sabb rendeletekről és törvényekről 

Az 1771-ben megjelent királyi rendelet szeríni a gyógyszerészképzés is az Or
vosi Kar joghatósága alá tartozik. Ettől kezdve sikeres tirocinális vizsga után lehetett 
jelentkezni az Orvosi Karra, ahol előbb 1 éves majd 1851-töl kétévi tanulmány után 
lehetett elnyerni a magister pharmacie (gyógyszerészmester) oklevelet 

Az 1839. évi 1695 számú, illetve az 1840 évi 72 139. számú rendeletek szabá
lyozták a gyakornaki képzés feltételeit és tartalmát Mindkét rendelet négy gimnázi
umi osztály elvégzését követelte meg a gyakornaki felvételhez A 72 139 számú 
rendelet a kitűnő középiskolai érdemjegyet is előírta 

Az 1867. évi gyógyszerész _nagygyűlésen már napirendre került a gyógyszerész 
gyakornokok képzése. Ennek eredményeként, a Magyarországi Gyógyszerész 
Egyesület 1873-ban beadványt kivánt intézni Trefort Ágoston vallás- és közoktatás
ügyi miniszterhez, a gyógyszerész gyakornaki képzés megreformálása tárgyában A 
javaslat szeríni a gyakornaki idő 4 gimnáziumi osztály eselén 3 év, 5 gimnáziumi 
osztály után 2 év és 6 osztály után 1 év lett volna Az 187 4. évi gyógyszerésztestü
leti közgyűlés azonban ezt a javaslatot elvetette, és ragaszkodott ahhoz, hogy még 
érettségi vizsga letétele után is 3 év legyen a gyakarnoki idő. A vita évekig elhúzó
dott, mert többek szerint a gyógyszertár tulajdonosokat rosszul érintette volna, ha a 
rövidebb gyakornaki idő következtében elvesztik az ingyen munkaerőt Than Károly 
már említett érdemi kritikája és az általa szorgalmazott javaslat kellett ahhoz, hogy 
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megszülessen az 1887. november 15-én kiadott 35 222 sz. miniszteri rendelet, mely 
a kiemelkedő munkésságú miniszter, Trefort Ágoston halála előtt 1 évvel jelent meg, 

és 1888. január 1-jén lépett életbe. 

Ez a rendelet szabályozta a gyakornaki felvétel feltételeit, a gyakornokok, vala
mint a képzést végző gyógyszerészmesterek kötelességeit és jogait, a gyakarnoki 
képzés elméleti és gyakorlati feladatait, valamint a vizsgával kapcsolatos tevékeny
séget Gyakornokok képzésére minden gyógyszertár jogosult, de ha a gyakarnoki 
vizsgán kiderül, hogy a felkészületlenségnek a gyógyszerészmester elégtelen okta
tó munkája az oka, akkor a jogosultság visszavonható A gyakornokjelöltnek jó 
egészséggel, különösen jó látással és hallással kell rendelkezni 6 gimnáziumi osz
tály jó eredményű elvégzése szükséges. (Ezt a követelményt azonban az 1892. évi 
35 985 számu rendelet megjelenéséig nem vezették be.) Nem gimnáziumi végzett
séggel rendelkezők esetében (pl felső reáliskola vagy polgári iskola) a rendelet latin 
nyelvből különbözeti vizsgát ir elő. A gyógyszerészmester és a gyakornok szülője 
vagy gyámja közjegyzővel hitelesitett szerződést köt. A gyakornaki munkát 3 hóna
pos próbaidő vezeti be, ez alatt bármelyik fél felbonthatja a szerződést, indoklás 
nélkül. A próbaidő letelte után, a gyógyszerészmester csak akkor bonthatja fel a 
szerződést, ha a gyakornok magaviselete vagy erkölcsi élete kifogásolható. A 
gyógyszerészmester köteles a gyakarnokot fokozatosan beavatni valamennyi 
gyógyszertári tevékenységbe, ideértve a nyilvántartások vezetését és a könyvviteli 
munkát is. A mester köteles biztositani, hogy a gyakornok naponként legalább 2 
órát vegytani és növénytani ismereteinek bővítésére forditson. A gyakarnokot csak 
szakmába vágó feladatokkal lehet foglalkoztatni. A gyógyszerészmester köteles a 
nála eltöltött tanulóidőről a tisztiorvos általláttamozott igazolást adni Ezen kivül kö
teles a felvett gyakornokokról pontos nyilvántartást vezetni. A rögzítendő adatok 
köré! a rendelet részletesen előírja A tisztiorvos felelős és jogosult a gyógysze
részmester oktatási tevékenységének rendszeresen ellenőrzésére. A gyakornok 
kötelessége a tirocinium ideje alatt az őt tanító főnökének utasításait tisztelettel fo
gadni és engedelmesen végezni A gyakornaki vizsga elméleti (szóbeli) és gyakorla
ti részből áll. A vizsga bizottság elölt tör
ténik, a bizottságat a vallás- és közokta
tásügyi miniszter nevezi ki A gyakorlati 
vizsga két készítmény előállításából, va
lamint két vagy több hivatalos gyógyszer 
felismeréséből és vizsgálatából áll A 
szóbeli elméleti vizsga anyaga: vegytan, 
természettan (fizika), növénytan, gyógy
szerismeret, valamint a gyógyszerkönyv
ből egy latin nyelvú cikkely magyarra for
dítása A jelölt jártas legyen a gyógysze
részi könyvvitelben és a gyógyszerészet-
re vonatkozó jogszabályok ismeretében 

Magyar Királyi Ferenc József 
egyetem, Kolozsvár 
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1872-ben megalakult az ország második egyeteme, Kolozsváron Május 21-i kel

tezéssel jelent meg a XIX Törvénycikk, amely engedélyezte ennek a második ma
gyar egyetemnek a létrehozását, amely 1881-ben felvette a Magyar Királyi Ferenc 

József Tudományegyetem nevet Az egyetem működéséről és gyógyszerészképzé
séről a következő fejezetben adunk részletes ismertetést 

Az 1876-os XIV. törvény először mondja ki, hogy a gyógyszertár közegészség
ügyi intézmény és az állam felügyelete alatt áll (XIV. törvény, XVL fejezet, 124. pa
ragrafus) A 129 paragrafus sze ri nt gyógyszertárat csak az kezel het, akinek érvé

nyes gyógyszerésztudori (gyógyszerészdoktori) vagy gyógyszerészmesteri oklevele 
van. 

Az 1883-ban megjelent 18 556. számú miniszteri rendelet előírja, hogy a gyógy
szerészhallgatóknak az orvostanhallgatókétól eltérő előadásokat kell tartani, mind a 
Bölcsészeti {Természettudományi), mind az Orvosi Karon 

Az 1892. évi 35 985 számú rendelet az előképzettség követelményét 6 gimnázi
umi osztályra emelte. Ez után gyakarnoki vizsgát csak két helyen, Budapesten és 

Kolozsváron (majd Szegeden) lehetett letenni, olyan bizottság előtt, melynek tagja 
két tanár, fizika vagy kémia, gyógyszerismeret vagy botanika tanára és két gyógy

szerész A sikeres vizsgáról végbizonyítványt állítottak ki, amível gyógyszerész se
gédként lehetett elhelyezkedni A segédi idő két évig tartott, amit az egyetemi ta
nulmányok előtt vagy után lehetett ellölteni Gyakarnoki idő, egyetemi képzés és 

segédídő után nyerhet! a jelölt gyógyszerészmesterí oklevelet. A gyógyszerészmes
terí oklevélnek három "elővizsgálat" és két szigorlat sikeres letétele volt az előfelté
tele Sikeres vizsgák után a jelöltek gyógyszerészi esküt tettek a bizottság jelenlét
ében és azoklevelet kaptak, melyet az orvoskari dékán írt alá Ez a rendelet 1914-
ig volt érvényben 

Az 1914 évi 112 745 számú rendelet egyaránt vonatkozik a gyakornaki képzés
re, az egyetemi képzésre és a doktorátusra Az egyetemi felvétel feltételehez ettől 
kezdve az érettségi bizonyítvány kellett. Az egyetemet követő 3 éves gyakorlat után 

ún. approbációs vizsgát írt elő ez a jogszabály, ami gyógyszertár vezetésére jogosí
tott Ez a vizsga gyakorlati és elméleti részből állt A gyakorlati vizsga keretében egy 
vagy több galenusí készítmény azonassági és tisztasági vizsgálatát, valamint tar
talmi meghatározását kellett elvégezni Az elméleti részben a gyógyszerészi rend

tartásra vonatkozó összes törvény, szabályrendelet és utasítás ismeretéről kellett 
beszámolni. A síkeres vizsga eredményét a gyógyszerészi oklevélre vezették zéra

dékul, és a vizsgabizottság elnöke (orvoskarí dékán) hitelesítette Ez a rendelet 
1940-ig volt érvényben. 

Okleveles gyógyszerészek részére a gyógyszerész-tudor!, 1891-től gyógysze
rész doktori fokozat elnyerése a nagyszombati egyetem megnyitása előtt csak kül

földön volt lehetséges A pesti egyetem orvosi karán, gyógyszerészek számára 
1859. július 14-én, az uj, az osztrák birodalom többi részén érvényes doktori és ma

gántanári szabályozás magyarországi bevezetésével nyílt doktorálási lehetőség 
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Érdemes megjegyezni a gyógyszerészek nevét, akik elsők közölt szerezték meg ezt 
a tudományos cimet: Scholtz (Csanády) Gusztáv és Felletár Emil. Míndkettőjüket 

1862-ben avatták doktorrá Az 1892-ben jóváhagyott 35 985 sz. vallás és közokta

tásügyi miníszteri rendelet vezette be a doctor pharmaciae (gyógyszerészdoktor) 

cím megszerezhetőségét 

Kolozsvári gyökerek 

1872. szeptember 17 -én terjesztette Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi 
miníszter a kolozsvári egyetem alapításával kapcsolatos törvényjavaslatot az Or
szággyűlés elé. A Parlament által elfogadott 1872. XIX törvényt az uralkodó,. Ferenc 
József október 12-én szentesítette. A Törvény 1 §-a szeríni "Kolozsvárott a tansza
badság elvének alapján Magyar Királyi Tudományegyetem állíttatik fel." Az egyetem 
négy karral rendelkezett. (1) jogi és államtudomány!, {2) orvosi, (3) bölcsészeti, 
nyelvi és történettudományi, valamint (4) matematikai és természett.udományi ka
rokkal." 

A gyógyszerészképzés a matematikai és természettudományi, valamint az orvosi 
kar feladatkörébe tartozott és már az első tanévben tanultak az egyetemen gyógy
szerészhallgatók Minker professzor kutatásaiból tudjuk, hogy már az első évben 
öten lettek a gyógyszerészhallgatók: Bíró János, lrk Jenő, Popovics B Emil, Tatai 
Miklós és Valeniini Adolf A képzés a kolozsvári egyetemen is "két lépcsős" volt, és 
a jelöltek a sikeres gyakornaki vizsga után iratkozhattak be az egyetemre. A gya
karnoki vizsga már teljesen az egyetem kompetenciájába tartozott, és a bizottságat 
a miniszter nevezte ki Az 1887/88. tanévtől az alábbi összetételű bizottság mükö
dött Elnök: Fabínyi Rudolf, a Vegytan tanára, tagok: Bókay Árpád, Hintz György és 
Wolf János gyógyszerészmester. Bókay és Hintz is az egyetem tanárai voltak. A 
bizottság - ebben a felállásban - 6 évig müködött, Az 1893/94. tanévben a követke
ző ősszetételü bizottság vizsgáztatott: elnök: Fabínyi Rudalt (változatlanul), tagok: 
Lőte József, Wo/ff János és Széky Mik/ós gyógyszerészmesterek 

A gyógyszerészhallgatókat az alább felsorolt tanárok oktatták, közöttük számos 
kiemelkedő tudós nevével találkozunk Az első évben a Matematikai és Természet
tudományi Kart látogatták a hallgatók A növénytant Kanitz Ágost, az állattant Entz 
Géza, majd a későbbiekben Apáthy István tanította Az ásványtant Koch Antal, majd 
Szádeczky Kardass Gyula adta elő A természettant (mai értelemben vett fizikát) 
Abt Antal, a kémiai tárgyakat Fleischer Antal, majd Fabinyi Rudo/ftanitotta. Második 
évben az Orvosi Karon a gyógyszerismeret tárgyal Ajtay Kovács Sándor oktatta, 
majd Lőte József és végül Jakabházy Zsigmond. A gyógyszerészi mütan elméleti 
óráit és gyakorlatát Hintz György tartotta, Hintz halála után /ssekutz Hugó feladata 
lett 1916-tól Ferencz Áron adta elő a tárgyal A Közegészségtan tanára először 
Rózsahegyi Aladár, majd Riegler Gusztáv volt 

Korszakos esemény a kolozsvári gyógyszerészképzés történetében Bókay Ár
pád kinevezése 1883-ban, a kolozsvári egyetemen az Általános Kórtani, Gyágylani 
és Gyógyszerismereli Tanszék élére, 
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Bókay Árpád (1856-1919) Hintz György (1840-1890) 

Bókay Árpád Hőgyes Endre Budapestre kerülésével, annak utódaként került a 
kolozsvári egyetemre A budapesti egyetemen - Balogh Kálmán munkatársaként
alapos gyógyszertani képzésben részesült és emellett széleskörű klinikai (belgyó

Vf~NYGYŰ.J'l'EMÉNY 

A lll KIADÁSÚ MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV AlAPJÁN 

S .\ UYIHtJIHII:GHIWili...\Tii.l 

Du. BÓKAY ÁRPÁD 

l'IY.ENEG Y E Ul K 

BUDAI'EST 1912 

gyászati) ismeretei is voltak. Bókay Árpád el
évülhetetlen érdeme, hogy felismerte az egye
temi gyógyszertár létesítésének szükségessé
gét, mind az orvos-, mind a gyógyszerészkép
zésben A tanpatika feladata alapvetően az 
orvostanhallgatók gyógyszerrendelési és vény
írási oktatása, valamint a gyógyszerészhallga
tók számára a gyógyszerészi műtan (mai ne
vén gyógyszer-technológia) oktatása Bókay 
szakmai munkásságát két főirány fémjelezte: 
1) kísérletes farmakológia, elsősorban új szer
ves molekulák hatásának vizsgálata állatkísér
letekben, illetve 2) a gyógyszeres terápia lehe-
tőségeinek bövítése új ősszetett készítmé
nyekkel 

Ebben a munkában Bókay kiemelkedő se
gítőtársa volt Hintz György, aki az erdélyi 
gyógyszerészek kőzül elsőként szerzett doktori 
fokozatot Bécsben, majd magántanári képesí

tést (habilitáció!) a kolozsvári egyetemen. Bókay, a kolozsvári tanszék elfoglalása 
után röviddel felkereste Hintz Györgyöt, és felkérte, hogy szervezze meg, és vezes
se az orvos- és gyógyszerészhallgatók oktatását szolgáló tanpatikát. Ez a tanpatika 
a kórtani-gyógyszertani intézetben került elhelyezésre és "recepturai dolgozdá"-nak 
nevezték Itt bonyolították le a gyakornokok gyakorlati vizsgáját is. Hintz az 1884/85-
ös tanévben kezdte meg a gyógyszerészi műtan előadásait, és ezt a tényt tudo
mánytörténeti eseményként értékeljük, mert az Osztrák-Magyar Monarchia terüle-
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tén, elsőként a kolpzsvári egyetemen hangzott el egyetemi előadás a mai értelem

ben vett gyógyszertechnológiából 

Bókay és Hintz együttműködésének másik kiemelkedő eredménye a mai 
Formu/ae Normales elődjének tekinthető Vénygyűjtemény megjelenése volt E gyűj
temény valamennyi előiratát a tanpatikában kipróbálták, és nagy sikert aratott, mert 
még a megjelenés évében két kiadás elfogyott. A harmadik kiadás egy javított és 
bővített gyűjtemény volt A lll. Magyar Gyógyszerkönyv megjelenését már a 11. ki
adás követte, melyet a szerző tetemesen bővített 

Bókay Árpád hét sikerekben és eredményekben gazdag ével töltött el a kolozs
vári egyetem Általános Kór- Gyógy- és Gyógyszertani tanszékének élén. 1 890-ben 
Budapestre, a pesti egyetem gyógyszertani intézetének igazgatói poszljára távozott, 
amikor e tanszék mindenki által tisztelt és nagyrabecsült tanára, Balogh Kálmán 
elhunyt Bókay - még távozása előtt- szerette volna a tanpatikát egyetemi gyógy
szertárrá, tehát egyetemi intézetté átminősittetni és vezetőjét, Hintz Györgyöt egye
temi tanárrá kineveztelni Sajnos ez a törekvés távozása miatt nem valósult meg. A 
kolozsvári Kór- és Gyógyszertani Intézetet kettéválasztották, a Kártani Intézet élére 
Lőte Józsefet, a Gyógyszertani Tanszékre pedig Tóth Lajost nevezték ki. Megje
gyezni kívánjuk, hogy Tóth Lajos a tanszéket nem foglalta el, mert minisztériumi 
szelgálatra berendelték. Helyettesitésére Lőte József kapott megbízást 

1890-ben, Bókay távozásával egy időben nagy veszteség érte a kolozsvári 
gyógyszerészképzést, elhunyt Hintz György a tanpatika vezetője és a gyógyszeré
szi műtan előadója Az új tanszékvezető, a Gyógyszerismereli Intézetet megbízott
ként vezető Lőte József nehéz feladatot kapott a kiváló gyógyszerész, Híntz György 
pótlására Wolf János gyógyszerészmester, aki a gyakernoki tanfolyamon együtt 
vizsgáztatott Lőte Józseffel, hozzátartozóját (vejét), lssekutz Hugó gyógyszerész
doktort ajánlotta Lőte figyelmébe. A javaslatot Lőte elfogadta, de a gyógyszerészi 
műtan előadásai addig szüneteltek, amíg lssekutz a habilitáció! és az ezzel járó 
előadás jogát (venia legend it) megszerezte. 1893-tól, miután lssekutz Hugó habili
tált, folytatódott a műtan előadás sorozata. A kolozsvári egyetem 1904-ben a tanpa
tikát egyetemi gyógyszertári rangra emelte, és így Kolozsváron kezdte meg műkö
dését az első magyar egyetemi gyógyszertár, megelőzve három évvel a budapesti 
egyetemet 

A gyógyszertár személyzete, megnyitáskor a következőkből állt: 

• Vezető gyógyszerész: Dr. lssekutz Hugó magántanár, 

• tanársegéd: Ferencz Áron gyógyszerészmester, 

• gyakornok: Lukinich Dezső ll éves gyógyszerésznövendék 

Említendő személyi változás ezekben az években: Jakabházy Zsigmond kineve
zése a gyógyszertan tanárává 1913-tól ő adta elő a gyógyszerismeret tárgyal a 
gyógyszerészhallgatóknak, egyben ellátta az egyetemi gyógyszertár felügyeletét is 
1915-ben tüdővérzésben elhunyt lssekutz Hugó, utóda Ferencz Áron lett 
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Érdemes idézni a kolozsvári egyetem utolsó 1918/19. tanévének érvényes Tan
rendjéből Az alábbiakban olvashatók az Orvosi Kar által, a IL éves gyógyszerészet
tan hallgatók számára meghirdetett előadások és gyakorlatok: 

• Gyógyszerismeret gyógyszerészettan-hallgatók számára. Heti 5 óra. Jakab
házy Zsigmond Dr ny r. tanár, a Gyógyszertani Intézet tantermében 

• Önálló vizsgálódás a gyógyszerismeret körébő/. Heti 1 O óra Jakabházy Zsig
mond Dr. ny. r tanár, a Gyógyszerismereli Intézet tantermében 

• Gyógyszerészetgyakorlatokkal Heti 5 óra; szombaton d. e. 10-12 és d.u. 3-6 
óráig Ferencz Áron Dr. m tanár, a Gyógyszerészeti Intézet tantermében 

• Önálló vizsgálódás a gyógyszerészet körébő/. (Gyógyszerészdoktor jelöltek 
részére), Heti 10 óra Ferencz Áron Dr. m tanár, Gyógyszerészeti Intézet 

Kapcsolat Marosvásárhellyel 

Az l világháborút lezáró trianoni békediktátum előtt a kolozsvári magyar egye
temet a megszál ló román csapatok elűzték 1919. május 13-án román katonák száll
ták meg az egyetemet, kényszerrel elvették az épületet, az egyetem rektorét erő
szakkal kivezették, a tanárokat pedig kitiltották az egyetem épületéből Schnel/er 
István rektor- az erőszakos eltávolításakor- a következőt mondotta: "A kényszerű
ség és a szuronyok nyomása alatt átadom az egyetem épületét, de a tudományt és 
a kultúrát magunkkal visszük, azt nem hagyjuk itt. " 

Ezzel a kolozsvári gyógyszerészképzés, így a szegedi képzés gyökerei két ágra 
szakadtak, az elűzött egyetem szegedi tevékenységére, és a Kolozsváron maradt 
egyetem további sorsának alakulására Ebben a fejezetben a kolozsvári képzést 
követjük nyomon, a szegedi képzés eseményei a következő fejezetekben kerülnek 
ismertetésre. 

1920-tól, Kolozsváron a gyógyszerészképzés a román törvények értelmében 
román tannyelvú egyetemen folytatódott Itt az Orvosi Karon belül létrejött a Gyógy
szerészi Szekció, egyetlen gyógyszerészi keledrával 1924-ben a tanulmányi sza
bályzat három év egyetemi képzést és két év gyógyszertári gyakorlatot írt elö, amit 
később négy év egyetemi tanulmányra és egy év gyógyszertári gyakorlatra médasi
tottak 

1926-ban a kolozsvári orvos-gyógyszerész fakultás gyógyszerész képzésének 
(új) szabályzata jelent meg a Hivatalos Közlönyben Ez a rendelet átfogóan szabá
lyozta a gyakarnoki képzést, az egyetemi felvételt, az egyetemi tanulmányokat és a 
doktorátust. Az egyetemi felvételhez a következők voltak szükségesek: érettségi 
bizonyítvány, felvételi vizsga, két év gyakarnoki idő, ezt azonban az egyetemi ta
nulmányok után is le lehetett tölteni. Az egyetemi képzés három éves lett, minden 
tantárgyból a vizsgázni kellett a tárgy elöadójánál, abban az évben, amikor a jelölt a 
tárgyal hallgatta A tanulmányok végén záró-szigorlat következett, mely gyakorlati 
és elrnéleti részböJ állt Csak ennek letétele után kapta meg a jelölt a gyógyszerészi 
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képesitési (farmacist /icentiat), majd az egészségügyi hatóság kiadta a múködési 

engedélyt (libera practica) 

1934-ben egyesítették a romániai gyógyszerészképzést, pontosabban a kolozs
vári gyógyszerészképzést a bukaresti egyetemhez csatolták. Ettől kezdve átmeneti
leg megszűnt a kolozsvári képzés, és csak Bukarestben lehetett gyógyszerészi ta
nulmányokat folytatni. 1938-ban, az új felsőoktatási törvény rendelkezése szeríni uj 
tárgyakat vezettek be, így toxikológiát, ipari gyógyszerészetet, galenusi gyógysze

részetet 

1940-ben, a 2. bécsi döntés értelmében Észak Erdély ismét Magyarországhoz 
került, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem pedig 1941-ben visszatelepült 
Kolozsvárra, és a kolozsvári román egyetem Nagyszebenbe költözött. Az 1940-ben 
bevezetett, ún. új rendszerű gyógyszerészképzés Kolozsváron 1945. május 25-ig 
volt érvényben, majd ezután gyökeres változások történtek az egyetem életében, 
szerkezetében és működésében Visszatért Kolozsvárra a román tannyelvű egye
tem, és vele az Orvosi Kar. 1945. május 8-án, a 407. törvény rendelkezése alapján 
4 karral megalakult Kolozsváron a Magyar Tannyelvű Állami Tudományegyetem, de 
az Orvosi Kart néhány hónap után Marosvásárhelyre költöztették, míg a Természet
tudományi Kar Kolozsváron maradt Így a gyógyszerészképzés kettészakadt Az 
egyetem neve 1945 decemberében Bólyai Tudományegyetem lett 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem napjainkban 

1948 augusztus 3-án megjelent 7511948 számú rendelet arról intézkedett, hogy 
a Marosvásárhelyi Orvosi Kar kiválik a Bólyai Tudományegyetemből és önálló Orvo-
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si és Gyógyszerészi Felsőoktatási Intézetté alakul 1962-ig az oktatás kizárólag ma
gyar nyelvű volt, 1962 után az elméleti előadások két nyelven folytak, a gyakorlato
kat viszont kizárólag román nyelven tartották. 

A képzés története 1921-töl a négy éves képzés bevezetéséig 

1918. december 24.-én, Minker Emil, egyetemünk történetének jeles kutatója ta
láló megállapítása szerint, megkezdődött a kolozsvári magyar egyetem történetének 
utolsó, megaláztatásokkal, atrocitásokkal, fizikai, lelki terrorral telt utolsó felvonása 
A románok ezen a napon szállták meg Kolozsvárt Mielött e drámai időszak és a 
Magyarországra való menekülés történetére rátérnénk, kitérőt kell tennünk; ahol 
ismertetjük az 1919. március 21-én kikiáltott Tanácsköztársaság a gyógyszerész
képzéssel kapcsolatos intézkedéseit (A Tanácsköztársaság gyógyszerészekkel 
kapcsolatos politikája, a gyógyszerészsegédek és a tulajdonosok szembefordítása, 
egymás elleni kijátszása, a szakszervezetbe tömörült segédek tevékenysége a tu
lajdonosok ellen, nem témája irásunknak.) 

A T an ácsköztársaság ideje alatt rendelet született a Gyógyszerészi Főiskola lét
rehozásáról, amelynek elnöke Winkler Lajos professzor, az l sz. Kémiai Intézet ve
zetője, igazgatója pedig Darvas Ferenc, a Gyakarnoki Tanfolyam vezető tanára lett 
volna. Az oktatási programot Vámossy Zoltán professzor vezetésével dolgozták ki 
(Vámossy az előbbiekben sokat emlegetett Bókay Árpád utóda volt a pesti egyetem 
Gyógyszertani és Gyógyszerismereli Intézetének élén.) Bár a terv a Tanácsköztár
saság bukása miatt nem valósult meg, korszerűsége és érdekessége indokolttá te
szi rövid ismertetését. A nyolc féléves tanulmányi idejű főiskolára gyakornaki idő és 
vizsga nélkül, érettségi után lehetett volna beiratkozni, s ezzel a tervezet megszün
tette volna a kétlépcsős képzést Az első három évfolyarnol követő nyári szünetek
ben két-két hónapos gyógyszertári gyakorlat lett volna kötelező, a negyedik év befe
jeztével pedig két év gyakorlat lett volna előfeltétele a teljes jogll gyógyszerésszé 
válást jelentő approbációs vizsgára bocsátásnak. Az oktatási tervbe felvett új tár
gyak - pl. ipari gyógyszergyártás, gyógynövénytermesztés, laboratóriumi gyógy
szer-vizsgálat- alkalmassá tették volna a gyógyszerészeket egyéb területeken való 
munkára is 

A tervezethez két megjegyzés kívánkozik. 1) A gyógyszerészek tudományos 
képzése eddig egyetemen, az egyetemek természettudományi és orvosi karán tör
tént. Ezért a főiskolai képzés - korszerű tematikája ellenére - mindenképpen visz
szalépést jelentett volna (A főiskolai képzés bevezetése később, 1950-ben és 
1965-ben ismét terítékre került, határozott képzési idő csökkentéssel, és e célra 
szervezett technikumi vagy főiskolai háttérrel. Szarencsére e terv nem valósult 
meg.) 2) A gyógyszerészek elhelyezkedési lehetőségének bövítése (ipar, kutató és 
vizsgáló laboratóriumok) mindenképpen előremutató. Ez az elképzelés egy 1930-
ban kidolgozott reformterv keretében ismét előkerül. A reformtervet részletesen is
mertetni fogjuk 
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Visszatérve Kolozsvárra, a drámai történelmi események ellenére, az egyetem 
arra törekedett, hogy az egyetemi élet és az oktatás rendes ker!'>kvágásban folyta
tódjék. Május 9-én megválasztották a következő tanév dékánjait, majd az egyetem 
re klorál. A román helytartótanács ( Consiliu Dirígent) átvette Erdély egyházi, iskolai 
és közművelődési intézményeinek felügyeletét, és nyilatkozatban ígérte, hogy sza
vatolja az intézmények demokratikus működését a vallásosság és a haza javára 

Rövidesen kiderült, hogy mindez hazugság, üres szálarn csupán. 

A román kultuszminiszter rendelete értelmében a magyar egyetemi tanárokat és 
magántanárokat hűségeskü letételére kötelezték. A hűségesküt 1919. május 12-én 
1 o óra 30 perckor kellett letenni. Az egyetem tanári kara azonban a hűségesküt -
szabályos jogi indoklással, mint jogszerűtlen követelést - elutasította Ekkor még 
nem volt érvényes békeszerződés, amely az új államhatárokat kijelölte volna, és 
Erdély ekkor még a Monarchia részének számított. A Monarchia állampolgárai pe

dig nem tehettek hűségesküt egy idegen uralkodónak. 

Május 13-án, román megbízottak érkeztek az egyetem épületébe, fegyveres ka
tonák kíséretében, hogy az egyetem berendezését átvegyék. A tanárok az átadást 
megtagadták, mivel a magyar kormány ehhez nem adott felhatalmazást, így az 
egyetem berendezései és ingáságai jogilag még a magyar állam tulajdonát képez
ték. Ekkor a katonák a tanárokat az épületből erőszakkal eltávolították, akik még 
személyes tárgyaikat is csak nyugta ellenében vihették magukkal Az alacsonyabb 
beosztásu oktatókat gyakomokokat, tanársegédeket, adjunktusokat a munka folyta
tására szálitatták fel, azzal a szigorll fenyegetéssel, hogyha nem engedelmesked
nek, a családjukkal együtt a Tisza nyugati partjára száműzik őket A nem Erdély 
területén született tanárokat, mint idegeneket, kiutasították, és a hűségesküt megta
gadó tanároknak megtiltották az egyetem épületeibe való belépést 

Szeptember 11-én és 25-én, 75 román tanár és egyéb oktató érkezett az akkor 
már C/ujnak nevezett Kolozsvárra Az uj román tanárok megalakították az egyetemi 
tanácsot és megkezdték az 1919120. tanévet A volt magyar egyetem oktatóinak egy 
csoportja és a törvényesen megválasztott egyetemi tanács is Kolozsváron maradt, a 
kiutasítottak pedig Budapesten gyülekeztek Ide tartottak a csehek által Pozsonyból 
kiutasított magyar professzorok is. A Ferenc József Tudományegyetem hallgatói 
részben Budapestre, kisebb részben a franciák által megszállott Szegedre távoztak 
A két rnsnekült egyetem Budán nyert ideiglenes otthont, és közösen szervezték 
meg az 1919120 tanév 2. szemeszterének oktatását A magyar kormány megértést 
és nagyfokú segítőkészséget tanusított a menekült egyetemek irányában, de a pesti 
egyetemet- finoman fogalmazva- nem jellemezte nagyfokú szolidaritás 

Bethlen István miniszterelnök és Tóth Lajos kultuszminisztériumi államtitkár (aki 
a kolozsvári egyetem professzora volt, bár tanszékét soha nem foglalta el, mivel 
kinevezése után azonnal minisztériumi feladatokat kapott) azt tanácsolta a kolozs
vári egyetem tanárainak, hogy az egyetem - átmenetileg - költözzön Szegedre 
Szeged város akkori polgármestere, Somogyi Szifveszter kijelentette, hogy tárt ka-
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rakkal várják az egyetemet 40 tanárnak lakást, több száz hallgató számára pedig 
internátus! és élelmezést ajánlott, azonkívül épületeket, és egyes források szerint 8 
millió korona, más források szerint 5 millió korona támogatást ígért, az épületek át
alakítására és újak építésére 

Gondos előkészítő munkával megindult az egyetem Szegedre telepítése Végül 
megszületett az 1921. évi XXV Törvénycikk, amely szerint a Kolozsvári Ferenc Jó
zsef Tudományegyetem ideiglenesen és átmenetileg Szegeden nyer elhelyezést 
Erdemes idézni Berde Áronnak, a kolozsvári jogakadémia, majd a tudományegye
tem nemzetközi hírű tanárának mondását: ,,Az egyetemet nem falai, hanem tanárai
nak szelleme alapítja meg. " A falak Kolozsváron maradtak, a tanárok szelleme 
azonban a befogadó Szegeden tovább élt 

1921. október 9-én, Horthy Miklós kormányzó jelenlétében, a rektor ünnepélye
sen megnyitotta az egyetemet, és október 12-én megkezdődött az oktatás az egye
tem "átmeneti és ideiglenes" helyén, Szegeden Ez az átmeneti állapot 1940-ig tar
tott. 

Érdemes megnézni, hogy mely intézetek foglalkeztak a gyógyszerészhallgatók 
oktatásával, és ezek hol kaptak helyet Az akkori gyógyszerészképzéssel foglalkozó 
intézetek az alábbiak: 

• Gyógyszertani és Gyógyszerismereli Intézet. Célja az orvos és gyógysze
rész-hallgatók elméleti bevezetése a gyógyszerek körébe, hatásaik és össze
állításuk médjába valamint a receptúrába Ez az intézet, tanteremmel és labo
ratóriumokkal, a Kálvária tér 5 szám alatt, a Fémipari Felsőiskola épületében 
került elhelyezésre 

• Egyetemi Gyógyszertár (Kálvária tér 5) Célja az egyetemi klinikák gyógyszer
rel történő ellátása. A dokumentum nem említi a gyógyszerészi műtan elő
adásait és az ahhoz kapcsolódó gyakorlatokat, de az egyetem 1921122 tan
évére vonatkozó tanrendjében Ferencz Áron neve alatt ezek szerepeinek 

• Közegészségtani Intézet. Célja orvos- és gyógyszerészjelöltek, valamint jog
kari hallgatók közegészség-és járványtani kiképzése 

• l sz Vegytani Intézet (Tisza Lajos körút 6 szám). Célja: tanár-és vegyészje
löltek, valamint gyógyszerészhallgatók elméleti és gyakorlati képzése az or
ganikus kémia minden ágában 

• ll. sz Vegytani Intézet (Tisza Lajos krt. 6 sz.). Célja a tanár-, vegyész- és 
gyógyszerészjelöltek elméleti és gyakorlati oktatása, az általános és anorga
nikus kémiában 

. .A fenti felsorolás csak az oktatási feladatokat tartalmazza Emellett valamennyi 
Intezet tartozott a tárgykörébe vágó tudományos kutatás végzésére 

Megjegyezzük, hogy a felsorolt intézeteken tul még a növénytani, állattani és ás
ványtan i intézetek is részt vettek gyógyszerészhallgatók oktatásában, de ez az 
egyetem évkönyvében nem került említésre 
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Most külön fogl?lkozunk a képzés bázis-intézetével, az Egyetemi Gyógyszertár
ral és annak megbízott, később kinevezett vezetőjével, Dávid Lqjossal Dávid Lajos 
nevével először 191 O-ben találkozunk a Kolozsvári Egyetem Almanachjában, ahol 
egyetemi gyakornokként említik Érdekes, hogy ekkor még nem volt egyetemi okle
vele, de már az egyetem munkatársaként szerepel Egyetemi tanulmányait 1911-
ben fejezte be. 1913-ban szerzett doktori cimet a Hydrastis canadensis L gyökér
törzse és kivonata hidrastin tartalmának a különböző gyógyszerkönyvek metódusai 
szarint való meghatározásáról és a kivonat berberin tartalmának mennyi/eges meg
határozása módjáról című disszertációjával 1922. december 4-én habilitált és ezzel 
egyben megszerezte meg a magántanári képesítést is, a Gyógyszervizsgálat kOlö
nös tekintettel az alkaloidákra témakörben 

Az egyetemi gyógyszertár személyi állománya az első tanévben a következő 
Egyetemi gyógyszerész (a gyógyszertár vezetője): üresedésben. Gyógyszertári ve
gyész: Dávid Lajos egyetemi magántanár, a gyógyszertár helyettes vezetője, tanár
segéd: Mikó István, gyakornok: Bari Zsigmond, díjas gyakornok: Huttkay Margit, 
napidíjas: Kátai Rózsika, napibéres altisztek: Lázár János, Pontyik József, Erdélyi 
Verona 

Mikó István a későbbiekben a debreceni egyetemi gyógyszertár vezetője lett, 
magántanári fokozattal, Bari Zsigmond pedig a pécsi egyetemen töltött be ugyanezt 
a tisztet Elmondhatjuk tehát, hogy rnindkét vidéki magyar egyetem gyógyszertárve
zetője Dávid tanítvány lett Huttkay Margitról pedig azt érdemes tudni, hogy ő volt az 
első gyógyszerésznő, aki egyetemi doktori fokozatot szerzett Szegeden. 

Dávid Lajos - a klinikák gyógyszerellátásának sikeres és eredményes megoldá
sa mellett- nagy gondot fordított a hallgatók oktatására Az alábbi képeken, az ide
iglenes helyen felállított gyógyszertár gyógyszergyártó laboratóriuma és tanpatikája 
látható. 

Gyógyszergyártó laboratórium Tanpatika 

1926 október 5-e fontos dáturn a szegedi egyetem életében. Horthy kormányzó 
és gróf Klebelsberg Kunó kultusz-miniszter jelenlétében, a Gyermekklinika alapkö
vének ünnepélyes letételével megkezdődik az a nagyarányu építkezés, ami a Tisza 
parti klinikákat és a Templom tér (később Dóm tér) épület-együttesét foglalja magá
ban 
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Klebelsberg ünnepélyes kalapácsütése "Magyar tudás- magyar hatalom" 
jelmondat kíséretében a .szegedi egyetem- egyben a gyermekklinika

alapkövének ünnepélyes letételekor 1926. október 5. -én 

1926.. október 5-én ünnepi hangulatban, Horthy Miklós kormányzó és 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter jelenlétében, a gyermekklinika alapkövének leté
telével a Tisza parton megkezdődtek az egyetemi építkezések. A Dóm tér ünnepé
lyes felavatására 1930. október 23-25. közölt került sor. A tér folyamatosan épült, és 
utoljára a keleti (ún C) szárny készült el1931-ben 

A Dóm tér ünnepélyes felavatása (1930). A diszemelvényen Klebelsberg Kúnó miniszter; jobb 
oldalán Horthy Miklós kormányzó) 

Az Egyetemi Gyógyszertár az épület keleti, C szárnyában kapott helyet 1931-
ben költözött a gyógyszertár tágas és korszerüen berendezett helyiségeibe, melyek 
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Dávid Lajos tervei és elképzelései alapján valósultak meg. (A képen a gyógyszertár 
bejáratát nyíl mutaÍja) Ekkor jelent meg az intézmény nevében a Gyógyszerészeti 

Intézet és Egyetemi Gyógyszertár, tehát a gyógyszertár intézeti rangot, vezetője 
pedig címzetes rendkívüli tanár cimet kapott. (Ez annyit jelentett, hogy a tanszékve
zető egyetemi tanár volt, de nem rendelkezett szavazati joggal az egyetemi tanács

ban.) 

Az Egyetemi Gyógyszertár az épület keleti, C szárnyában kapott helyet 

Már az előzőekben említettük, hogy a képzés színvonalának egyik fontos katali
zátorát jelentették a szakmai egyesületek és a szakmai elit reform törekvései. Ez 
különösen igaz a XX század 20-as, 30-as éveire. A századforduló utáni évtizedek
ben megnőtt a gyógyszerészi pálya presztizse, és ez fokozottan előtérbe helyezte a 
képzési reform gondolatát. 1930-ban a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
nevében Mágocsy-Dietz Sándor akadémikus, elnök és Lipták Pál egyetemi magán
tanár, titkár részletes, jól átgondolt és alaposan kimunkált tervezetet jutatolt el a Val
lás és Közoktatásügyi miniszterhez, a gyógyszerészképzés reformjának tárgyában. 
(A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 1924-ben alakult és a szakma tudo
mányos szarvezete volt) A tervezet az akkori képzés kritikus elemzésének tapasz
talataiból indul ki Részletezte a középiskolát elvégzett gyakornokok nagyon szegé
nyes természettudományos ismereteit, ezért szükségesnek látta a három hónapos 
gyakornoki tanfolyam idejét hat hónapra emelni A tervezet fontos eleme, hogy a 
tanárképző intézetek analógiájára, Budapesten és Szegeden létre kellene hozni 
gyógyszerészképző intézeteket, melyek felügyeletet és ellenőrzést jelentenének a 
gyakornokok és az egyetemi hallgatók tanulmányai felett. A tervezet javasolta az 
egyetemi képzési idő felemelését az eddigi két évről három évre, emellett részletes 

tantervet, tantárgy- és órafelosztást is tartalmazott 
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Uj és progresszív elem egy negyedik tanév bevezetéséről szóló javaslat, amely
mai szemmel - már szakképzésnek tekinthető. Ehhez a tanév keretében alapos 
kémiai tudást és gyógyszergyártási szemléletet kapnának a hallgatók, akik negyedik 
év sikeres elvégzése után, gyógyszervegyészi képesítést nyernének 

A reform tehát megtartaná a kétlépcsős képzést, - gyakernoki időt követő vizs
gát és az erre épülő három éves egyetemi képzést, - azzal az alapvető szemlélet
váltással, hogy az egyetemi felvételhez elegendő lenne 6 hónap patikai gyakorlat és 
a 6 hónapos tanfolyam utáni sikeres gyakernoki vizsga Az adminisztráció! és szer
vezést a gyógyszerészképző intézet végezné, a gyakorneki idő és a gyakorneki tan
folyam igazolása viszont a tisztiorvos kompetenciája. A három éves egyetemi kép
zés a jelöltet alkalmassá tenné mind a gyógyszertári munkára, mind a gyógyszer
tárvezetésre A negyedik év főként a gyógyszeripar és a kutatás számára képezne 
szakembereket. Doktorátust a negyedik év elvégzése után lehetne szerezni, ha a 
jelölt még két félévet tölt az egyetemen. E két félév tematikáját is kidolgozta a terve
zet A doktori program elemei a következők: a főtárgy tudományos eredményeinek 
megismerése, a malléktárgyak vizsgálati módszereinek és szakirodalmának tanul
mányozása, valamint önálló kutatáson alapuló értekezés elkészítése és benyújtása 

Szent-Györgyi Albert 

E fejezetben kell megemlékeznünk -
jogos büszkeséggel - a gyógyszerész
képzés és egyetemünk nagy professzo
ra, a Nobel díjas Szent-Györgyi Albert 
kapcsolatáról Mint már említettük, a 
gyógyszerészhallgatók szarves kémiai 
képzése - mely a gyógyszerészi kémi
ának fontos alapozó tárgya -, az l 
számu Vegytani Intézetben folyt Az in
tézet igazgatója Széki Tibor volt, aki 
gyógyszerészi diplomával rendelkezett, 
és 1923-tól 1935-ig vezette az intézetet 

1935-ben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Szerves Vegytani Tan
székére hivták meg igazgatónak, igy szegedi L számú Vegytani Intézet 1940-ig, 
Bruckner Győző kinevezéséig vezető nélkül maradt Erre az időszakra az egyetem 
vezetése Szent-Györgyi Albertet, az Orvosi Vegytani Intézet igazgatóját bizta meg 
az l. számú Vegytani Intézet felügyeletével A kiemelkedő munkásságú tudós pro
fesszor gondot forditott a gyógyszerészhallgatók szerves kémiai oktatására is. 

Nagy reform 1940-tól: 4 éves a gyógyszerészképzés Budapesten 
és Szegeden, illetve Kolozsváron 

Az 1940-es év döntő fordulatot hozott a gyógyszerészképzés történetében. A 
második bécsi döntés alapján a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem visz-
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szakerülhetett eredeti székhelyére, Szegeden pedig Horthy Mik/ós Tudományegye
tem néven új egyetem alakult (1940. XXVlll Törvénycikk) 

A 32 9000/1940 VKM számú rendelet (Rendelet a gyógyszerészhallgatók kikép
zéséről szóló szabályzat közzétételéről) új fejezetet nyit a képzés történetében. Ezt 
a jogszabályt a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság reform tervezele megva
lósulásának tekinthetjük, amelyben szakma régi vágya és törekvése vált valóra 
Megjegyezzük, hogy Európa több országában ekkor már 4 éves volt a gyógysze

részképzés 

A rendelet szerint, a képzés egylépcsős és egyetemen történik Ezáltal az év
százados hagyományokra épülö céh-rendszerű gyakorlati képzés és az egyetemi 
képzés kettőssége végérvényesen megszűnik. Igaz ugyan, hogy a négy év magába 
foglal egy év gyógyszertári gyakorlati időt is, amely azonban a négy év alatti nyári 
szünetekben is abszolválható Az l és ll évet a Természettudományi Karon (Buda
pesten a természettudományi képzés a Bölcsész Kar keretében működik), a lll és 
IV. ével az Orvostudományi Kar hallgatóiként végzik a gyógyszerészjelöltek. 

Természetesen a régi és az új rendszerű képzés még évekig létezett egymás 
mellett A jogszabály és az aktuális módositások még a háború után is adtak lehe
tőséget arra, hogy aki gyógyszerészi tanulmányait a régi rendszerben kezdte el, 
különbözeti vizsgák és rövidebb tanfolyamok beszámittatásával fejezhesse be az 
egyetemi képzést 

A gyógyszertári (gyógyszerészgyakornoki) praktikumról külön jogszabályok, a 
9130/1943. és a 64 050/1943. VKM rendeletek intézkedtek. A 64 050/1943. sz .. ren
delet részletes vezérfonalat 19 feladatból álló programcsomagot tartalmazott, azok
nak a gyógyszertáraknak és gyógyszerészeknek, akik gyakornokokat kivántak fog
lalkoztatni. Ebben az oktatási programcsomagban szépen érvényesül a fokozatos
ság elve, mert a gyakornok lépésről lépésre sajátítja el a gyógyszerészi munka ele

meit 

Egy szakiró véleménye szerint az 1940 évi reform kapkodva, sebtében került 
bevezetésre, és nem volt kellő idő a reform elemeinek kimunkálására. A vélemény 

azt valószinűsitette, hogy a Minisztériumban uralkodó 
felfordulás sodrában sikerült áterőltetni ezt a képzési 
reformot előíró jogszabályt. A reformot az oktatási fo
lyamat három főszereplője, az egyetemi intézetek, a 
tanuló ifjúság és a gyógyszerész társadalom egyaránt 
kritikával illette. 

A nézettel vitatkozni és a téves állitásokat helyesbi
teni kell Ha az új rendszerú, négy éves képzést a Ma
gyar Gyógyszerésztudományi Társaság 1930-ban be
nyujtott javaslata megvalósításának tekintjük, akkor 10 
év állt rendelkezésre a bevezetés kimunkálásához. 
Mint az előzőekből látszik, a reform és a Mágocsy- Mágocsy-Dietz Sándor 

akadémikus 
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Dietz terv közölt néhány lényeges eltérés van, pl a reform eltörölte a 3 éves gyakor
lati időt és a gyakornaki vizsgát Viszont a reform tanterv nem tartalmaz új tárgyakat, 
amelyek képzési programját és intézményi hálterél meg kell teremteni, ezért az idő 
rövidségére hivatkozni nem teljesen etikus Az új képzési program felmenő rend
szerben került bevezetésre, tehát csak az l évfolyamon indult, az 1940/41-es tan
évben. Az első ével egy éves gyógyszertári munka követte, tehát a ll. tanév két év

vel később, a lll. év három, a IV év négy évvel késöbb követte a reform szarinti kö
vetelményeket 

Az egyetemi oktatók véleményét érzékletesen szemiéiteli két sajtócikk A Gyógy
szerészi Közlöny LVII. évfolyam 3. számában jelent meg egy közlernény (Kenessey 
Péter aláírással), miszerint 

,A 4 éves képzést bonyolító két kar oktatóiból karközi bizottság alakult a képzés ellen
ő!7é.sére Ez a bizottság örömmel állapította meg, hogy a tanulmányi refonnot a ren
delkezések és a tudományos célkitűzések szellemének megfelelően sikerült máris át
vinni a gyakorlatba, és az új, négyéves tanterv alapján nagytudású, jól képzett gyógy
szerészek fognak kilépni az egyetem kapuján az életbe, a béteg és az orvos között Jé
vő fontos funkció elvégzésére. " 

Árnyaltabb véleményt fogalmaz meg Szebellédy László professzor, a Szarvetlen 
és Analitikai Kémiai Intézet igazgatója Budapestről, akire már a reform tanterv első 
évében hárultak új feladatok. A professzor beszámolt arról, hogy a heti 5 óra általá
nos kémiai előadás mellé 6 órás kémiai laboratóriumot is előír a tanterv. 

Ezek a sarok nem kapkodásról, hanem átgondolt, előrelátó tervezésről és a 
szakma bőkezű anyagi támogatásáról tanúskodnak 

"Erre az utóbbi 6 óra gyakorlatra az intézet abban a tudatban készült fel, hogy- mivel 
a gyakornaki rendszer meg.szűnt- az l éves gyógyszerészhallgatók minden laborató
riumi előképzettség nélkül kerültek be az egyetemre. Ennek érdekében, mivel a hallga
tók gyakortatokon üvegeszközökkel dolgoznak, el kell .sajátítani az üvegeszközök 
megmunkálásának alapjait Ezért az intézetben egy üvegtechnikai laboratóriumot ren
deztek be a hallgatók számára, ahol az alapvető műveleteket megtanulhatták A 
preparativ gyakorlatokra 12 gyógyszerként használatos anorganikus vegyülettel kap
csolatos kémiai művefeteket vették fel a tananyagba Az eredetileg 50 főre tervezett 
első évfolyam létszámát 100 főre emelték fel, ennek megfelelően a munkahelyeket és 
a személyzet létszámát is f}7eg kellett kétszerezni Ennek dologi fedezeteként a Magyar 
Gyógyszerész Egyesület 6000 pengő támogatást nyújtott az intézetnek Ugyanakkor a 
személyzet tiszteletdíjának a költségeit ugyancsak a Magyarországi Gyógyszerész 
Egyesület vállalta, amely félévenként 2000 pengő! tett ki." 

(Szebellédy L Gyógyszerészi Köz/ön y, L VII 1 szám, 2 old) 

Ellentmondásos a gyógyszertár tulajdonosok és a reformképzés viszonya A tu
lajdonosok jelentős részére markantil szemlélet volt jellemző Ez a réteg úgy élte 
meg a képzés átalakítását, tehát a 3 éves gyakorlati idő eltörlését, ezáltal az ingyen 
munkaerő elvesztését, hogy ezzel kár érte a gyógyszertár jövedelmezhetöségét Ezt 
a szemléletmódot már 1924-ben, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság meg-
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alakulásakor kritikával illette Mágocsy-Dietz Sándor. A Társaság Értesítőjének 1. 

számában a következőket írta: 

"Ma az egyéni érvényesülés korát éljük, amely átragadt a gyógy~ze~ész t~rsa~almunk
ra is, amin8k folytán a gyógyszerészet ellátása mel~ett nerr: ~z tdeal?~-~?vetese a_ ve-

, me hanem a lehető gyors anyagi gyarapodas. A reg1ek tradJCIOJaval megteme 
zeresz ' . , l h t ft t t n· de · _ hiszen ott is az anyagi jólét feltételed meg kellett es e e e erem e 1 - . 
e21s · · · k d'· · klllenm - . ék81t módon és nem uralkodó tényezőként Eme utobbma pe IQ Igy IS e , 

::~nem szabad feledni, hogy a gyógyszerészeti p~lya intellek!uá!i~ ~álya, amel~ el-
" •ban szellemi téren kell hogy éiVényesüljön, és 1ft keresse 1dealjamak megvalosu-soso,, ' . k ,. f' d" 

l - , t És midőn ezt átérezzük, óhajtva kívánjuk a régi világ erkölcseme UJra va o Jaua b . , , k 
dalra jutását" A tudós professzor szavai napjaink an IS ervenyese 

Már említettük, hogy a két egyetemen karközi bizottság végezte a képzéssel 

kapcsolatos koordináló és ellenőrzö feladatokat A bud~p~sti egyetemen ~zek1 _n: 
bor, a szegedi egyetemen ifj.Jancsó Miklós professzor toltolle be e b1zottsag einoki 

tisztét 

Prof Jancsó Mik/ós (ifj) Prof. Széki Tibor 

A gyógyszertár tulajdonosokhoz mindkét bizottság felhívást intézett a~ újren_d
szerű egyetemi tanulmányokat megkezdett gyógyszerészgyakornokok felvetele tar
gyában A felhívás száll a gyakorlati képzés fontosságáról, és hangsulyozta, hogy 
csak azok a gyógyszertárak és gyógyszerészek alkalmasak kepzesre, a fiatalok 
gyakorlati nevelésére, akiknek megfelelő a hivatásszeretetük és f~lelösségtu~atuk, 
gyógyszertáruknak a jogszabályok szerinti felszerelése, berendezes~ adott, es fel
készültségük alapján hajlandók a gyakornokokat a szabalyzatban el~1rt mo~o~ fog
lalkoztatni (A felsorolt követelményrendszert akár a gyakoriali oktalas mlnoseg,blz
tosításának is tekinthetjük.) A felhívás hangsulyozta, hogy önmaga ellen vet a 
gyógyszerésztársadalom, ha arra alkalmas tagjai a "tanító gyógyszertárak" révén 

nem kapcsolódnak be a gyakorlati képzésbe. 

A karközi bizottságok előterjesztése alapján a jelentkezők közül a Vallás és Köz
oktatásügyi Minisztérium _ a Belügyminisztériummal való egyetértésben - választot-
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ta ki az oktató gyógyszertárakat (A Belügyminisztérium közreműködését ne tekintse 
senki felesleges fontoskodásnak. Ugyanis, ezekben az években nem volt az egész
ségügyügynek önálló tárcája, az egészségügy, ezen belül a gyógyszerügy belügy
minisztériumi hatáskörbe tartozott) 

Az oktatottak hozzáállására kettősség volt jellemző Azok a hallgatók, akik hasz
nosnak és értékesnek találták az 1 éves szakmai gyakorlatot az l év után, termé
szetesen nem tartották szükségesnek, hogy külön megfogalmazzák elégedettségü
ket Ezzel szemben, akik úgy látták, hogy csupán rutinmunkára - kimérésre, cso
magolásra, porosztásra- alkalmazták őket, és semmi ízelítő! nem kaptak a gyakor
lati gyógyszerészet igazi tartalmából, felháborodott levélben adtak hangot elmarasz
taló véleményüknek. Ezt a levelet a Gyógyszerészi Szem/e VII! évf 2. számának 
13-14 oldalán tették közzé 

Magyarország 1941. június 26-án, a Szavjetunió elleni hadüzenettel belépett a IL 
világháboruba Az ország területe fokozatosan hadszíntérré változott. Fegyverek 
közölt pedig nemcsak a múzsák hallgatnak, de megbénul a tanítás és a tanulás is 

Az 1944/45 tanév díszközgyűlés alkalmából, az 1944 szeptember 16-án a lekö
szönő rektor, Kramár Jenő hangsúlyozta, hogy az elmúlt évről eredményeket nem 
lehet felsorolni, mert csak a nehézségek és a bajok ismeretesek. Az új tanévet a 
hivatalba lépő rektor, Koltay-Kastner Jenő nyitotta meg, mikőzben már csomagoltak 
az intézetekben és a klinikákon, mert várták a kiürítési parancsot Októberben meg
kezdődött az egyetem kiürítése. A hallgatók nagy része és az egyetemi oktatók túl
nyomó része elmenekült Szegedről 

A kormány által Sopronba irányított egyetem tanárai - az elhelyezési nehézsé
gekről kapott értesülések miatt - jobbnak látták Budapesten megállni. A hallgatók 
jelentős része is Budapesten gyülekezett és a pesti egyetemre iratkozott be vendég
hallgatónak A kultuszminiszter elrendelte, hogy az egyetem Budapesten maradjon 
és a műegyetemen jelölt ki helyiségeket az oktatáshoz. Az egyetem tevékenysége 
ezekben a hetekben a szigorlatoztatásban merült ki. 

Az október 15-i nyilas hatalomátvétel után, az orvosi és gyógyszerészi kurzuso
kat Halléba telepítették. A hallgatók SAS behívét kaptak, ezzel kényszeríttették a 
hallgatóságot a németországi kitelepülésre Az egyetem vezetése, amíg lehetett, 
mindent megtett a hallgatóság és az alkalmazottak segítésében, a zsidótörvények 
és a hallgatók Németországba telepítése ellen. A múegyetem és a Budapestre me
nekült egyetemek rektorai közős beadványban fordultak a Szálasi-kormány kul
tuszminiszteréhez, Rajniss Ferenchez. A beadvány szövegét nem ismerjük, viszont 
jellemző kordokumentum az erre adott válasz. 
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Prorektor Úr! 

Prorektor Ur 232811944-4.5 sz alatti felterjesztésére következőket válaszo/om· A hábow 
rú.s egyetemi tanfolyamok dolgában véleményemet vílágosan és egyenesen közöltem 
Önökkel Magyarország mai helyzetében Önöknek nincs más kötelességük, mint a M 

kir: Kormány döntésének a végrehajtása A leghatározottabban visszautasítom mind~~ 
néven nevezendŐ bírálatát és aggodalmát, mert az aggodalom nem a Prorekf?r Ur 
dolga. Végtelenü/ .sajnálom, hogy a Prorektor úr méftá~yo.s ~za_vaim'at rr;egérte~t nem 
tudta Prorektor úrnak semmi köze nincs ahhoz, hogy kik .szamara ~oc~atan~k k1 ;k~~o-

. behívót de Magyarország katonai érdekeit .sérti meg, ha ezt az mtezkedest biralja 
nal, .. ·tt td'f' 
Ha az a .szellem, amelyet Prorektor Ur felterjesztésében kif~Je~e- ', nem u ~~am~~~ 
Magyarország követelmé:weivel, és ki~ejez~sre ju~ a ~allgatok ,a~fltolago.s :elv~la,gosJta
.sában is, úgy Prorektor Ur bírálatát, mmt mmden Illetektelen b1ralatot, amt m~tof k~z~
ve tudomásomra jut, a megfelelő katonai intézkedés végett, át~dom a honv~delm~ "!.1-
ntszter úrnak. A legsúlyosabban megbélyegzem a Prorektor Urnak azt a kJjelenteset, 
hogy a Tanács elhárít magától minden felelősséget, mert ezzel a kije~~ntés.sel ~ :a
nács csak felelőtlen.ségét bizonyította be Vegye tudomásul Prorektor Ur azt, a mi.m_sz
terí véleményemet, hogy mindenki, aki a magyar ifjúság és a magyar tudomanyos elet 
képviselőinek lehetséges elszállítását bármilyen irányú propaf!.~rJ_dával meqak~dályoz
ni ;gyekszik, Szavjetoroszországot .szolgálja Prorektor Urat a JOVOben felefo.s.se te~z~m 
a háborús egyetemi tanfolyamok megmentésére indított akció körül tapasztalt .sa]nala- . 

tos jelenségekért, és mindent el fogok követni a defetista állásfoglalások letörésére 

Bp , 1944 december .'3 Rajniss Ferenc 

1944 őszén és telén Szeged hosszú időre a váltakozó harcok szinhelyévé vált 
Az egyetem több objektumát, így Gyermekgyógyászati Klinikát és a Szemészeli Kli
nikát bombatalálat érte. A Szegeden maradt 6 professzor- az Orvosi Karról Pwjesz 

Béla és Vidakavils Kamilló - elhatározta, hogy a Szegeden maradt segéderőkkel 

megindítja az oktatást 

Prof. Purje.sz Béla Prof Vidakovit.s Kamilló 

A képzés tartalmi és szerkezetí változásai a háború után 

1945 tavaszán újra megindult az élet a szegedi egyetemen. Az Orvosi Kar már
cius 28-i tanácsülésén Purjesz Bélát választotta dékánnak A május 5-i tanácsülé
sen az eltávozott és vissza nem tért professzorok hollétének felderítésére bizottság 
alakult A Kar 1945 .. augusztus 5-én tartott rendkívüli ülésén, a tanszékeken folyó 
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oktatás ellátására a következőket bizta meg, akiket a megbízásuk megerősítésre 
felterjesztett a Vallási és Közoktatásügyi Minisztériumhoz: 

Gyógyszerészhallgatók oktatására megbizott tanárok: 

• Kanyó Béla ny. r. tanár (közegészségtan, közegészségtani gyakorlatok) 

• Greguss Pál ny r. tanár (növényvédelem, növényvédelmi gyakorlatok) 

• Kőszegi Dénes magántanár (gyógyszerészi vegytan és gyakorlatok) 

• Novák István magántanár (gyógyszerismeret és gyakorlatok, gyógyszerek el
lenőrzése és gyógyszervizsgálat) 

• Frankó András okl. gyógyszerész Qogszabályok), 

• Pettenhoffer Imre kísérletügyi igazgató (mezőgazdasági kémia és gyakorla
tok) 

• Jancsó Miklós ny r. tanár (gyógyszertan és toxikológia) 

A polilikai fordulat következtében egyre jobban felerősödtek a baloldali, sőt szél
ső-baloldali akciók. Ennek első megnyilvánulása az voll, hogy az egyetemi ifjuság 
kiáltványban követelte a "reakciós elemek" eltávolítását a tanári karból A kiáltványt 
a május 11-i tanácsülésen olvasta fel a dékán 

Megindultak az igazoló eljárások Az Orvosi Karon az igazoló bizottság elnöke 
Straub F Brúnó lett, tagjai Jancsó Mik/ós és Dávid Lajos a Szegedi Nemzeti Bizott
ság megbízásából Dávid Lajos a későbbiekben lemondott, helyére Huszák Istvánt 
nevezte ki a Nemzeti Bizottság. Minden közalkalmazottat igazoló eljárás alá kellett 
vonni, annak megállapítására, hogy 1939 szeptember 1. napját követően olyan 
magatartást tanúsított-e, amely a magyar nép érdekeit szolgálta. Az igazoló bizott
ság a következő határozatokat hozta: 

1) az igazolás alá vont személy igazoltnak tekintik, 

2) súlyos cselekmény eselén népbiróság elé utalják 
3) Kevésbé súlyos esetekben 

a) megfeddhetik, 
b) állásvesztésre vagy áthelyezésre ítélhetik (vezetői állásra alkalmat

lansággal), 
c) az előléptetésből meghatározott időre (1-5 év) kizárhatják 

Az igazoló eljárások számos esetben boszorkányperek benyomását keltették, a 
terhelő tanúknak nem kellett állitásukat bizonyítani, a "feltűnő viselkedésű" mentő 
tanukat pedig letartóztathatták. A baloldali sajtó állampolgári kötelességgé tette a 
feljelentést Egyes politikai erők az értelmiség jelentős törnegél a vádlottak padjára 
kivánták ültetni, mert az előző politikai kurzust támogatták vagy azzal lojalitás! tanú
sítottak. (Tragikomikusnak tekinthető, hogy a budapesti egyetemen nem igazolták 
Kedvessy György magántanári, a későbbi szegedi professzort, gyógyszerészkari 
dékán! és egyetemi rektorhelyettes!, akkor már nemzetközi hirnévnek és tekintély
nek örvendő tudóst, mert írásbeli utasításra a háborus Németországba kisérte a 
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ó yszerészhallgatókat) Számos neves szegedi tudós ellen is születtek áthelye
gy g ' ' T h l' l k zésre, vezetői alkalmatlanságra, internálásra, állasvesztesre szoo a aroza o . 

A megalázó és üldöztetésas igazoló eljárások után sem maradhatott nyugodt az 
i azolt" egyetemi tanár, mert hamarosan megkezdődtek a B-listázások. A szegedi 
~~yetemen kél bizottság végezte ezt, az egyik az Orvosi Karon, a_ másik a többi ka
ron tevékenykedett Az Orvoskari Bizottság elnöke Rávnay Tamas egyetemi lanar, 
a kultuszminisztérium megbizoltja Csipke Zoltán, budapesti magántanár, a szak
szervezet küldötte Debröczi Tibor tanársegéd volt Ez utóbbi ténykedése botrán~ba 
fullasztotta a bizottság munkáját, mert a szakszervezeti küldölt a magyar tudomany 
kiválóságait akarta B-listáztatni A miniszterelnökség erről tudomást szarzeit és az 

eljárást félbe kellett szakitani 

A fentiekben érintett kellemetlen és megalázó jelenségek ellenére, a gyógysze
részhallgatók oktatása az új rendszerű képzés szarinti tematikával, magas követel
ményszinttel és igényességgel folyt. Az 1-11. éve! a Matematikai és Természettudo
mányi Kar (1950-lől Természettudományi Kar), a 111.-IV. pedig éve! az Orvostudo
mányi Kar hallgatóiként végezték a gyógyszerészjelöltek. A képzést a Karközi Bi

zottság koordinálta és ellenőrizte a háború után is 

A Természettudományi Kar tanszékei közül, hallgatóink az Általános- és Szer
vetlen Kémiai, a Szarves Kémiai, a Fizikai, az Ásványtan i, a Növénytani és azÁlta
lános Állattan·, és Biológiai 1 ntézetben hallgattak előadásokat és vettek részt gyakor
latokon. Elsősorban a felsorolt intézetek vezetőinek: Kiss Árpád, Szabó Zoltán, 
Széki Tibor, Bruckner Győzö, Pfeiffer Péter: Fröhlich Pál, Greguss Pál, Ge/ei Jó
zsef, Ábrahám Ambrus, Szentpétery Zsigmond, Koch Sándor professzoroknak va
lamint tanszékeiken működő oktatóknak tartozik a szakma köszönettel és hálával. 

Az Orvostudományi Kar Intézetei közül a Gyógyszertani és Gyógyszerismereli, a 
Közegészségtani Intézet, valamint a Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógy
szertár vett részt az oktatásban Vezetői: Jancsó Mik/ós, Kanyó Béla és Dávid Lajos 

professzorok. 

Lassan uj tanszékek szervezése is indult 1947-ben önálló, a Gyógyszertani ln
tézettől elkülönült szarvezeti egység lett a Gyógyszerismereli Intézet 1951-ben ki
vált a Szerves- és Gyógyszerészi Vegytani Intézetből a gyógyszerészhallgatók okta
tásával foglalkozó Gyógyszerészi Vegytan Intézet és az Orvosi Kar irányitása alá 
került Ezzel belátható közelségbe jutott az önálló karrá alakulás 

1948-ban a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium rendeletet adott ki a gyógy
szerészképzés ujabb reformjáról (208 034711948 VKM sz rendelet). Az előkészítő 
bizottságba a szegedi Karközi Állandó Bizottság a Matematikai és Természettudo
mányi Kar részéről Szabó Zoltán professzort, az Orvostudományi Kar részéről Dá
vid Lajos professzort delegálta E reform alapján a gyógyszerészképzés, 1949-ben, 
teljes mértékben az Orvosi Kar feladata lett, és mint annak gyógyszerész szakja 
funkcionált Tényszarűen azonban a képzés megoszlott a két Kar között, mivel az 
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Orvosi Karnak nem volt pl fizikai, növénytani, általános, szervetlen és analitikai ké
miai tanszéke Nagy eredmény és pozitívum, hogy bevezetésre kerültek a 
gyógyszerhatástani tanulmányokat megalapozó orvos-biológiai tárgyak, így az ana
tómia és az élettan - funkcionális anatómia néven -, valamint a mikrobiológia En
nek ellentételeként eltörölték az állattan, az ásványtan, a mezőgazdasági kémia és 
a gázvédelem oktatását Megszűntették az l. év utáni gyakorlóévet, helyette az első 
három év után a nyári 1-1 hónapos kötelező gyógyszertári gyakorlatot vezettek be. 
A rendelet kimondta, hogy az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező. 

1951-ben került bevezetésre a tanügyi reform második lépcsője. Ekkor kezdték 
el a marxizmus-leninizmus tárgy egyetemi oktatását A szakmai képzéstől teljesen 
idegen tárgy, a Honvédelmi ismeretek is megjelent, mint 1956-ig kötelező tárgy Az 
elméleti képzést 1-1 hónapos nyári katonai gyakorlat követte az l. és lll év után, 
melyet a nőhallgatók számára is kötelezően előírtak. A férfihallgatók az államvizsga 
után 6 hónapos katonai kiképzésen vettek részt, ezután tartalékos tiszti rendfokoza
tot kaptak. 

A 8. egyeterni szemesztert 24 hetes gyógyszertári gyakorlat követte. Tanulmá
nyaik végén államvizsgát tettek a hallgatók. Az államvizsga három részből állt: gya
korlati részből, elméleti részből (általános gyógyszerészeti ismeretek) és filozófiából 
Ez utóbbi az 1967 -es képzési reform bevezetésével megszűnt, mivel a hallgatóság 
az ideológiai tárgyakból záró szigorlatot tett 

1949-ben államosították a gyógyszertárakat és a következő években az ország 
lakosságának több mint 60%-a társadalombiztosítoltá vált Ez nagymértékben fel
lendítette a gyógyszertárak forgalmát és számos új gyógyszertár létesült A me
gyékben és a fővárosban létrejöttek a gyógyszertár vállalatok (későbbi nevükön 
gyógyszertári központok), szakfelügyelő (gyógyszerellenőrző) és gyógyszergyártó 
(galenusi) laboratóriumokkal. Ezek növelték a keresletet jól képzett, korszerű isme
retekkel rendelkező gyógyszerészek iránt Az irányító hatóságok (Vallás- és Közok
tatásügyi, valamint a Népjóléti Minisztérium) külön oktató gyógyszertárakat jelölt ki 
az államvizsgát megelőző 24 hetes gyakorlathoz 

A 4 éves képzés mellett 1950 őszén ismét megindult egy 2 éves gyógyszerész
képzés Tekintettel a kialakult jelentős mértékű gyógyszerészhiányra, így akartak 
fele idö alatt pályára állítani szakembereket Budapesten egymás mellett folyt a 4 
éves és a 2 éves képzés, Szegeden csak 2 éves képzés indult. Rövidesen kiderült, 
hogy nem járható az út, ezért a rövidített képzési idejű tanulmányokat az irányító 
hatóság megszűntette 

1950 december 8-án döntött az országgyűlés az Egészségügyi Minisztérium lét
rehozásáról, és ez jelentősen érintette a gyógyszerészképzés irányítását és fel
ügyeletét is. Az Minisztertanács 27/1951/1 2./ MT számú rendelete értelmében az 
orvosi karok kiváltak a tudományegyetemek szervezetéből és önálló egyetemekké 
alakultak Az Orvostudományi Egyetemek közvetlen felügyeletét az Egészségügyi 
Minisztérium hatáskörébe utalták. Ideológiai magyarázat szeríni ezzel az orvostu-
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domány, az orvosképzés és az egészségügyi gyakorlat egysége létrejött Lényegi

leg azonban a szavjet mintát követték 

A 112/1951 Eü M számu rendelet leszögezte, hogy a gyógyszerészképzés és a 
gyógyszerész továbbképzés felügyeletét és irányítását az egészség.ügyi miniszter 
láfa el. A Gyógyszerészeti Intézet és a Gyógyszerészi Vegytani Intezet az Orvosi 
K~rhoz került 1954-ben létrejött a Gyógynövény- és Drogismereli Intézet, 1957-ben 

pedig a Gyógyszerhatástani Intézet 

A gyógyszerész professzorok rangját és szakmai-tudományos elismertségét jel
lemzi, hogy Dávid Lajos professzor az 1947148. tanévben az Orvostudományi Kar 
dékáni tisztét töltötte be, Novák István professzor pedig 1953-56 közölt dékán

helyettes volt 

A képzésével foglalkozó karközi állandó bizottság tagjai 1944 és 1949 közölt a 

következők voltak: 

Elnőkők Dávid Lajos. Frőhlich Pál. 
alelnökök.: Fröhlich Pál, Jancsó Mikfós, 

jegyző: Novák István, 
rende.s tagok a két kar részéről Ábrahám Ambrus, Bruckner Győző, 

Frankó Andor, Greguss Pál, Jancsó Mikló.s, 
Kanyó Béla, Dávid Lajos, Kiss Árpád, 
Koch Sándor, Kőszegi Dénes, Novák István, 
Szabó Zoltán 

A gyógyszerészképzés 1949-es reformjával és az Orvostudományi Kar önálló 
egyetemmé válásával megszűnt a képzést koordináló karközi bizottság, ezzel bizo· 
nyos értelemben ex lex állapot alakult ki. Gyakorlatilag, a gyógyszerészhallgatóknak 
a természettudományi karon folytatott tanulmányi rendjét hivatalosan senki nem fel
ügyelte, a két egyetem együttműködésében a személyes kapcsolatok voltak a meg

határozó tényezők 

A gyógyszerészhallgatók oktatásával foglalkozó intézetek személyi állománya a 

következő volt: 

Biológiai Intézet. Vezető: Gelei József, munkatársak: Csíkész Mária, Dávid Ele
mér, Feledi László, Gellért József, Németh Antal, Szabados Margit, 

Tamás József, Várnai Alfonz 

Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár Vezető: Dávid Lajos, mun
katársak: Báthori Jolán, Borbély Erzsébet, Fröhlich András, Gergely 
Menyhért, Godán Julianna, Horváth János, Juharos Tiborné, Keresztes 
Anna, Kilyénfalvy Ödönné, Koszteleczky Margit, Kovács Magdolna, 
Molnár Éva, Novák István, Paluska Olga, Pataki Mihály, Slieber Ilona 

Gyógyszerismereli Intézet. Vezetők: ifj Jancsó Miklós (1947-ig), Novák István 
(megbízott) (1947-1953 között), munkatársak: Buzás Géza, Dávid Fe

renc, Hatos Lenke 
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Közegészségtani Intézet Vezető: Kanyó Béla, munkatársak: Beregszászy Zol

tán, Boda Lívia, Bordás Sándor, Fiam Béla, Fischer György, Hevér Ka
talin, Koller Lívia, Kovács Tibor, Lajos István, L.amper Tibor, Lózsa Al
bert, Magos László, Marton Anna, Oartem Etelka, Paál István, Pénzes 
Margit, Szurgent Sándor, Tímár Árpád, Tiszai Miklós, Vetró János, 
Wéber Teréz, Zoltai Zoltán. 

Gyógyszerészi Vegytani Intézet (1951-től). Vezető: Kőszegi Dénes, munkatár
~ak: Kl ivényi Ferenc, Lázár János, Mecher Tibor, Morvay József, Salgó 
Eva, Szabó János, Szántó Sándorné, Tornyos Lajosné, Vinkler Elemér 

Gyógynövény- és Drogismereli Intézet (1954-től). Vezető: Novák István, munka
társak: Almásy Miksa, Buzás Géza, Háznagy András, Kiss Klára, 
Thuránszkyné Eperjessy Éva 

Gyógyszerhatástani Intézet (1957-től). Vezető: Dirner Zoltán, munkatársak: 
Bogdánné Magyarlaki Anna, Iván János, Thuránszkyné Eperjessy Éva 

Önálló karrá válás, oktatási reformok, képesítési követelmények 

és más fontos események 

1957-ben létrejött - a Szegedi Orvostudományi Egyetemen belül - az önálló 
Gyógyszerészi (később Gyógyszerésztudományi) Kar A Kar megalakulásának 
előzményeit a következőkben röviden vázoljuk 

~z önálló .gyógyszerész kar születéséhez két fontos dátum és esemény kapcsol
hato. Az egy1k a Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsának 1956. évi decem
ber hó 6-án megtartott IV rendkívüli ülése, ahol a tanács döntött a gyógyszerészi 
k~r felálli~ására vonatkozó javaslatról A másik dokumentum a Népköztársaság El
naki T anacsanak 1957. évi 64 .. számu törvényerejű rendelete, amelynek tárgya a 
Szegedi Orvostudományi Egyetem szarvezetének szabályozása, az egyetem má
sodik karának nevesitése 

.. ~z említett tanácsülésről igy számolt be a rendkivüli tanácsülésről készített jegy
zokonyv, ahol Dr. Korpássy Béla dékán elnökölt és jelen volt 24 tanszékvezető va
lamint az Egyetem gazdasági főigazgatója (Az alábbiakban szó szerint idézz~k a 
jegyzőkönyv részletét ) 

1 
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napirendi pont Gyógyszerészi Kar felállítására vonatkozó javaslat 

A: üggyel fogl~lkozó Bizottság (Dávid, Jancsó, Kőszegi, Novák professzorok és 
D1mer docens) Javaslatát Dávid tanár ismerteti 

"Tfsztelt Egyet~mi Tanács! ~fu/írott gyógyszerészképzéssel foglalkozó professzorok 
negy pontban o.sszefogfalt }ava.slatunkat terjesztjOk a tisztelt Egyetemi Tanács elé 

1) M_ondja _ki_az_Egyetemi Tanács az Önálló Gyógyszerésztudományi Kar .szük~ 
~ef!e.~.seg~t es megalakítását, mint az Orvostudományi Egyetem második 
anaflo karat. 

2) Az önálló. Gyógy.~zerész_t_udományi Kar megszervezése az Orvostudományi 
Egyetem jelenlegi vezetol apparátusát nem érinti A Gyógyszerésztudományi 

Karl a Dékáni Tanácsban folyó tanévben Dr. Dirner Zoltán egyetemi docens, 
gyógyszeresz dékán-helyettes képviseli 

3) Az önálló Gyógyszerésztudományi Kar a .saját problémáinak megvitatására kü
lön kari üléseket tari, de az Orvostudományi Egyetem legfőbb irányító szerve 
továbbra is az Egyetemi Tanács marad, amelyben a Gyógyszerésztudom-ányi 
Kar tanszékvezető professzorai is természetszerűleg helyet fogfalnak 

4) Mondja ki az Egyetemi Tanács a Gyógyszerhatástani Intézet (tanszék) létesí
tését é.s ehhez a minisztériumi jóváhagyását eszközölje ki 

Ezek szerint a Gyógyszerésztudományi Kar négy alapintézetből állna· 

a) Gyógyszerészeti Intézet, 
b) Gyógyszerészi Vegytani Intézet, 
c) Gyógynövény- és Drogismereli Intézet, 
d) Gyógyszerhatástani Intézet 

Az itt felsoroltak közü/ a negyedik az újonnan létesítendő Gyógyszerhatástani Inté
zet, melynek vezetésével Dr Dirner Zoltán egyetemi docen.st javasoljuk megbízni 

A fenti javaslatainkat az alábbiakkal támasztjuk alá 

Adt) Az önálló Gyógyszerésztudományi Kar felállítása évek óta vajúdó probléma 
Több külföldi államban már régóta találkozunk az önálló Gyógyszerésztudományi 
Karral Az elmúlt évben a Budapesti Orvostudományi Egyetemen is felállították az 
önálló gyógyszerésztudományi karl. Mivel Magyarországon a budapesti és a .sze
gedi egyetem foglalkozik gyógyszeré.szképzéssel, ezért indokoltnak tartjuk Szege
den is a Gyógyszerésztudományi Kar /étesftését 

Ad 2) A második pontban tett javaslatunkra a félreértések elkerülése végett megje
gyezni kívánjuk, hogy az önálló Gyógyszerésztudományi Kar létesítésével egyelőre 
sem személyi, sem dologi igényt nem támasztunk 

Ad 3) A gyógyszerészhallgatók és a gyógyszerész előadók problémáit eddig csak a 
Gyógyszerészképzéssel foglalkozó Bizottságban tárgya/ták, és a felvetődött prob
lémáikat a bizottsági tagoknak nem volt módjuk kellő mérlékben képviselni az ille
tékes Karok előtt. Az önálló Gyógyszerésztudományi Kar felállításával azonban le
hetőség nyilik saját kari ügyeivel behatóbban foglalkozni, ami feltétfen a gyógysze
rész-tudományok fellenditését fogja elősegíteni 

Ad 4) A Gyógyszerhatástani Intézet felállítását azért tartjuk szük.ségesnek, merl 
ebben az intézetben oktatott kollégium külföldön is a gyógyszerészképzés egyik 
alapvető tantárgya Az újonnan létesítendő Gyógyszerhatástani Intézet elhelyezé
séről gondoskodás történt. Egyetöre sem személyi, sem dologi igényt nem támaszt 
a Mini.sztérium felé. Személyzefí szempontból azért nem, merl a Személyzefí Osz
tály megszűnteté.sével több állás .szabadult fel, melynek átszervezésével e kérdés 
részben megoldható. Ezen felül Jancsó professzor a Gyógyszertani Intézetéből egy 
demonstrálori állást, Dávid professzor a Gyógyszerészeti Intézetéből egy gyakor
naki állást, Novák professzor a Gyógynövény- é.s Drogismereti lntézetből- a folyó 
tanév befejezése után - egy tanársegédi állással nyújt segítséget az új intézetnek. 
Dologi szempontból nagy segítséget nyújt a Csongrád megyei Gyógyszertár Válla
lat kölcsönadandó bútotzatával, laboratóriumi felszerelésével és vegy.szerekkel, 
mellyellehetővé teszi az új intézet működését 

összegezve az elmondottakat, úgy látjuk, hogy egyelőre az újonnan létesítendő 
Gyógyszerhatástani Intézet szemé/yi és dologi szempontból a meglévő kereten be
lül felállítható és működőképessége egyelőre biztosítható "A Dékán /;Jejelenti, hogy 
a Dékáni Tanács a beadványt megvitatta, és a legmelegebb pártolássat terjeszti az 
Egyetemi Tanács elé tárgyalás és döntés céljából Az ügyben Perbíró professzorral 
is tárgyalt, aki a Városi Tanács részéről ís támogatja a Gyógyszerésztudományi 
Kar felállitásának gondolatát, .sőt helyiség igények kielégítése szempontjából is bíz
tató ígéretet tett 
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Tőt"•·én)·e.r:·ejű rendelet 
1------------

A NtpkO.Iársaság Elnliki lauácsának 
1957 évi 64, számú lörvéuyerejií rendelete 

a Szegedi On•ostudományi Egyetem 
szen>e:zetének subályO'cisiröl. 

l. §. (l) A Szegedi Orvostudományi Egyeh-m 
általanos--orvos és gyógyszen~sz karra tagozódik 

{2) A karok élén dekánok lillnak 

2. §. A jelen törvényerejli rendelet kihhdet6H! 
napján lép hatályba, \•égn~hajtásaról ·- a pénz
íigyminü:zten:el Cs a müvelöd{-.;;ügyi nlini;."lt~rrel 
egy.:<U::-rteoben - az e~e.szs~gügyi miniszter gon
dookodLl:: 
Dabi Jstviin s. k., 
a Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának 
elnöke. 

K1'istóf István s. k., 
a Népk3ztársa~ag 

Elnöki Tanácsának 
titkára. 

A Magyar Közlönyben 1957. december 
11 -én jelent meg a Minisztertanács 64/1957. 
sz törvényerejű rendelete, amely a Gyógy
szerészi Kar létrehozásáról rendelkezett. A 
budapesti gyógyszerészképzés lépéselőny

ben volt: Budapesten már 1955-ben létrejött a 
Gyógyszerészi Kar. 1962-töl mindkét kar neve 
Gyógyszerésztudományi Kar névre változott 
A Kar első dékánja Dirner Zoltán professzor 
lett. 

A Kar élén a következő dékának adták 
egymásnak a stafétabotot: Dirner Zoltán 
(1957-1961), Novák István (1961-1967), 
Kedvessy György (1967-1979), Minker Emil 

(1979-1985), Selmeczi Béla (1985-1991), Stájer Géza (1991-1997), Erős István 
(1997-2000), Falkay György (2000-2006), Fülöp Ferenc (2006-) 

A Kar oktató munkáját megismerhetjük a Kari Tanács jegyzőkönyveiből A Kari 
Tanács minden szemeszterben áttekintette a hallgatók tanulmányi munkáját, az Ok
tatási Bizottság és a dékáni apparátus ehhez részletes táblázatokat készitett, 
amelyben tantárgyanként és évfolyamonként dolgozta fel a vizsgaeredményeket A 
Kari Tanács minden évben megvitatta a felvételi vizsgák tapasztalatait, valamint az 
államvizsgák eredményeit is 

Fontos témája volt a tanácsüléseknek a tudományos diákköri munka A tudomá
nyos diákkörök megszervezésére 1961-ben a Kar legfiatalabb professzora, 
Kedvessy György kapott a kari tanácstól megbízást, aki nagy hozzáértéssel hozta 
létre a Karon a diákköröket A későbbiekben Szendrey Kálmán (Gyógynövény- és 
Drogismereli Intézet), Szabó János (Gyógyszerészi Vegytani Intézet), Varga István 
(Gyógyszerészi Vegy1ani Intézet), majd Sal/ai János (Gyógyszerhatástani Intézet) 
fogta össze a kari diákköri munkát Népszerűek voltak a kari TDK-fórumok, amelye
ket Gábor Miklós majd Erős István szarvezett Jelenleg, (2011-ben) Lázár László 
( Gyógyszerkémiai Intézet) a kari TDK felelős 

A Karnak - főként az első időkben - karnoly létszámgondjai voltak, a Kari Ta
nács ezekkel is foglalkozott 1960-ban a Kar részletes fejlesztési tervet dolgozott ki, 
megjelölve a személyi és ·dologi igényeket A Kar vezetése 23 uj státusz! tartott 
szükségesnek, ezek közölt szerepelt oktató, adminisztratív dolgozó, szakképzett 
laboráns, portás és takarító. A minisztérium nagyon szükmarkúnak bizonyult, mind
össze 9 álláshelyet biztositott a 23 helyett 

1960-ban indult a Kar önálló otthonának, a kari intézeteknek helyet adó Eötvös 
utcai épületnek az átalakitása A kari ülések jegyzőkönyveiből ezekről a munkála
tokról és részletes információt kapunk Az épület műszaki átadását először 1961 
december 29-ére tűzték ki, ezután a kivitelező 3 hetet kapott a hibák kijavítására Az 
intézetek beköltözése a tavasz végéig sikeresen lebonyolódott és az ünnepélyes 
átadásra 1962 május 18-án került sor 
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Gyógyszerésztudományi Kar felújított épülete (1962) 

Az átadásan megjelent Oolescha/1 Frigyes egészségügyi miniszter is, és forrnáli
san a miniszter adta át a felújított létesítmény1 a Kar oktatóinak, dolgozóinak és hall

gatóinak 

Az átadásan Daleschall Frigyes miniszter, Novák professzor, dékán és Kedvessy 
professzor társaságában megtekinti a Gyógyszerészeti Intézet tangyógyszertárát 

A felújított kari épületben a kar négy intézete, a dékáni hivatal és a tanulmányi 
osztály, valamint a kari könyvtár nyert elhelyezést A földszinten a Gyógyszerészi 
Vegy1ani Intézet (ma: Gyógyszerkémiai Intézet), az l emeleten a 
Gyógyszerhatástani Intézet (ma: Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet), a ll 
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emeleten a Gyógynövény- és Drogismereli Intézet (ma: Farmakognóziai Intézet), 
valamint a kari adminisztráció és a könyvtár kapott helyet, a lll emeleten a Gyógy
szerészeti Intézet (ma: Gyógyszertechnológiai Intézet) rendezkedett be 

A megnövekedett terület az ok
tatás korszerűsítésére biztosított jó 
lehetőséget A Gyógyszerészeti In
tézet bevezette az ipari gyógyszer
gyártás egyes elemeinek gyakorlati 
oktatását Ezt szolgálta egy tablet
tázó laboratórium és a steril-aszep
tikus gyógyszerkészítési biztosító 
injekciós-infúziós gyártó blokk. (Ké
pünkön aszeptikus gyógyszergyár
tási gyakorlaton vesznek részt a 
hallgatók) 

A tanácsülések "örökzöld" témája a kubatúra szükössége Erre a gondra az 
Egyetem 30 éves fejlesztési terve kínált megoldást, a szomszédos lakóház és az 
Árpád téri iskola megszerzésével (Az előbbi lakóház a Kar használatába került, az 
utóbbi sajnos, nem ) 

A gyógyszerészképzés reformja visszatérő programpontja volt a Kari Tanács 
üléseinek. A Kar felsőoktatási reformbizottsága kidolgozta az ötéves gyógyszerész
képzés tantervét, és e terv a Kari Tanács maximális támogatásával találkozott (Meg 
kell azonban jegyezni, hogy volt olyan kari professzor, aki feleslegesnek tartotta az 
öt ével, szarinte négy év tanulmányi idő is teljesen elegendő . .) Az ötéves képzés 
tervéhez megnyerték a Magyar Tudományos Akadémia támogatását is, de ezt a 
tervet az Egészségügyi Minisztérium - a tárgykörben egyedül illetékes hatóság -
minden indoklás nélkül elvetette 

Tekintettel arra, hogy a felemelt időtartamú gyógyszerészképzés csak közel há
rom évtizeddel később valósult meg, és nem öt év, csak 4 és fél év időtartammal, 
kötelességünknek érezzük, hogy bemutassuk a reform tantervét (lásd az alábbi 
táblázatban). A 1 O féléves egyetemi képzést, a terv sze ri nt, 6 hónap államvizsga 
elötti szakmai gyakorlat követte 

A táblázatból kitűnik, hogy a szakmai tárgyak oktatására, főként a IV és V év
ben kerül sor, kivétel a gyógynövény- és drogismeret, amely már a lll év program
jában szerepel Legnagyobb óraszámot a gyógyszerészeti technológia oktatása ka
pott, a többi szaktárgyhoz viszonyítva A gyógyszertan (gyógyszerhatástan) kissé 
"alulreprezentált" ebben a tervezetben Függetlenül attól, hogy ez a reform-tervezet 
nem valósult meg, a Kari Tanács- az e célra életre hívott- Felsőoktatási reformbi
zottság előterjesztésében - rendszeresen megtárgyalta felmenő rendszerben tör
ténő bevezetését, valamint az egyes tárgyak tematikáját és a tárgyakat oktató szak
tanszékek előkészítő munkáját 
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Az ötéves gyógyszerészképzés tantetve 

.. Tantárgy E l Gy l v Tantá':ID' E l Gy l v 
l. év 1. félév l. év, 2. félév 

Gyógyszertári- gyakorlat Filozófia 2 - Ko ll 

Fizika 5 2 Ko ll 
Általános kémia 6 8 Sz ig 
Gyógyszerészet története 1 - Kol l 

Ásványtan 2 - Kol l 

Orosz - 2 Gyj 
Latin - 2 Gyj 
T estnevelés - 1 -

ll. év. 1. félév ll. év, 2. 'félév 

Filozófia 2 - Ko ll Filozófia 2 - Kol l 
Fizika 3 4 Szig Fizikai- és kolloidkémia - 6 Szig. 

Szarvetlen kémia 5 - Szig Kvalitatív kémiai analízis 2 9 Szig 

Növénytan 4 - Ko ll Növénytan 3 2 Szig 

Biológia 2 - Ko ll Biológia 2 2 Szig. 

Fizikai- és kolloidkémia 3 - - Elsősegélynyújtás - 2 Gyj. 

Orosz - 2 Gyj. Orosz - 1 Gyj. 

Latin - 2 Sz ig T estnevelés - 1 -
T estnevelés - 1 -

lll. év, 1. félév lll. év. 2. félév 

Politikai gazdaságtan 2 - Ko ll Politikai gazdaságtan 2 - Ko ll 

Kvantitatív kémiai anal 2 9 Ko ll Kvantitatív kémiai anal 2 8 Sz ig 

Szerves kémia 4 5 Ko ll Szerves kémia 4 5 Sz ig 

Drogismeret 3 4 - Drogismeret 3 4 Ko ll 

Biokémia élettan 3 1 Ko ll Biokémia, élettan 3 1 -
Orosz - 2 Sz ig Idegen nyelv - 2 Gy j.. 

T estnevelés - 1 - Testnevelés - 1 -

IV. év, 1. félév IV. év, 2. félév 

Politikai gazdaságtan 2 - Ko ll Tud szadalizmus 4 - Kol l 

Tud. szadalizmus 2 - Ko ll Gyógyszerészi kémia 4 6 Ko ll 

Élettan, biokémia 3 1 Sz ig Gyógysz. technológia 3 11 Kol l 

Gyógyszerészi kémia 4 6 Ko ll Közegészségtan 3 4 Szig 

Drogismeret 3 3 Sz ig Idegen nyelv - 2 Gyj 

Gyógysz technológia 2 1 Kol l 
Mikrobiológia 2 - Kol l 
Közegészségtan 2 - Ko ll 
Idegen nyelv 2 gyj 

V. év, 1. félév V. év, 2. félév 

Tud szadalizmus 2 - Ko ll Gyógysz technológia 3 7 Sz ig 

Gyógyszerészi kémia 4 6 Szig Gyógyszertan 4 1 Sz ig 

Gyógysz. technológia 3 14 Koll. Gyógyszerellenőrzés 2 - Szig 

Gyógyszertan 2 1 Ko ll Gyógysz szervezés 3 - Szig 

Gyógyszerellenőrzés 2 - Koll. Toxikológiai kémia 1 2 Kali 

Gyógysz szervezés 1 - - Gyógyszerészi etika 1 - Kali 

Idegen nyelv - 2 Szig. 
. - - z·m ·v vizs aforma E - heti tantermi eloadasok .szama, Gy het1 gyakorlatt arak s a a g 

Az ötéves képzés helyett ismét előtérbe került egy rövidebb gyógyszerészképzés 
gondolata A Tudományos és Felsőoktatási Tanács (TFT) kidolgozott egy dokumen-
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turnot a három éves képzésről, és az egészségügyi miniszterhelyettesen keresztül 
eljutatta a két egyetem rektorának Szegeden a Gyógyszerészi Kar akkori dékánja 
1965 március 22-ére rendkivüli tanácsülést hivott össze, ahol megvitatták ezt a 
"szigorúan titkos"-nak minősitett anyago!. A TFT tervezele szeríni a 3 év alatt kép
zett gyógyszerészek, kellő gyakorlat megszerzése után, gyógyszertár-vezetésre is 
alkalmasak lennének A terv lényege végeredményben a képzési idő csökkentésé
vel a képzés visszafejlesztése volt. A szükszavú tervezetből nem derült ki, hogy a 
kivitelezési hogyan képzelték, de szerepel az anyagban egy felsőfokú technikus
képző iskola, igy joggal feltételezhető, hogy a 3 éves képzést talán nem is egyetemi 
karon, hanem technikumban vagy főiskolán kivánták megvalósítani Hosszas vita 
után, a Kari Tanács a javaslatot elvetette. Felhívta a főhatóság figyeimét arra, hogy 
a tervezett képzés két külőnböző végzettségű és tudású szakember egymás mellett 
tevékenykedését jelenti ugyanabban a feladatkörben Hangsúlyozta a válasz, hogy 
jól képzett technikusokra szükség van a gyógyszerellátás rendszerében, de ezek 
csak és kizárólag gyógyszerész felügyelete, irányitása és felelőssége mellett dol
gozhatnak 

A képzés történetének következő fontos eseménye a 22 665/1 967. szám ú 
egészségügyi miniszteri rendelet, amely meghatározta a gyógyszerészképzés cél
ját, megfogalmazta a képzés általános irányelveit és új tantervet tett hivatalossá A 
következőkben néhány fontos megállapítást idézünk ebből a jogszabályból, és be
mutatjuk az 1967-ben életbe lépett tantervet 

A gyógyszerészképzés célja olyan tudományos alapokkal és gyakorlati alap
ismeretekkel rendelkező gyógyszerészek képzése, akik a megszerzett elméleti és 
gyakorlati ismereteiket a gyógyszerellátás minden területén - kis-, közép- és nagy
üzemi gyógyszerkészités, gyógyszerellenőrzés, gyógyszerelosztás és szervezés -
ezt a tudást önálló gondolkodás és mérlegelés alapján, kellő gyakorlat megszerzése 
után alkalmazni tudják. A gyógyszerészképzés feladata emellett még a magasabb 
szakmai és tudományos továbbképzés megalapozása, illetve ilyen irányban az am-
bició felkeltése · 

Az 1967-ben bevezetett gyógyszerészképzés tantelVe 

Tantárgy l l. félév l ll. félév 
l E l Gv l Vizsoaforma l E l Gv l Vizsoaforma 

l. évfolyam 
Matematika 2 3 Kollokvium - - -
Fizika 2 2 - 2 4 Szigorlat 
Által á nos és 

szervetlen kémia 5 7 Kollokvium 5 - Szigorlat 
Kémiai analízis l - - - 2 8 -
Biológia 2 - - 2 - Szigorlat 
Növénytan - - - 2 2 -
Gy propedeutika 1 - Kollkvium - - -
Pol gazdaságtan 3 - Kollokvium 3 - Szigorlat 
Orosz nyelv - 2 - - 2 -
Testnevelés - 1 - - 1 -
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l l. félév l ll. félév 
Tantárgy l E l Gy l Vizsgaforma l E l Gy l Vizsgaforma 

ll. évfalvarn 

Kémiai analízis ll 2 7 - 2 6 Szigorlat 

Szerves kémia 4 4 Kollokvium 4 4 Szigorlat 

Fizikai kémia 3 - Kollokvium - 6 -
Kolloidika - - - 2 2 Kollokvium 

Növénytan 3 4 Szigorlat - - -
Gyógysz történet 1 - - - - -

Filozófia 2 - Kollokvium 2 - -
Orosz nyelv - 2 - - 2 Szigorlat 

T estnevelés - 1 - - 1 -
lll. évfolyam 

Gyógynövény és 
3 4 Szigorlat drogismeret 3 4 -

Gyógysz. kémia 4 9 Kollokvium 5 9 Szigorlat 

Gyógyszertech n 3 6 Kollokvium 2 3 -

M\krobiológia - - - 3 2 Kollokvium 

Élettan-kórélettan 4 - Kollokvium 4 - Szigorlat 

Filozófia 2 - sziqorlat - - -

IV. évfolyam 

Gyógyszertech n. 4 10 Kollokvium 3 8 Szigorlat 

Gyógyszerhatástan 4 2 Kollokvium 4 2 Szigorlat 

Közegészségtan 2 - - 2 3 Szigorlat 

Gyógysz analízis 2 3 Kollokvium - - -
Gyógysz szervezés - - - 4 - Szigorlat 

Elsősegélynyújtás - - - - 1 -

Etika 2 - Kollokvium - - -
T u d. szocializmus 3 - - 3 - szio.orlat 

.. akorlati órák száma E heti tantermi eloadasok szama, Gy heti gy 

A tanrend alapján azt mondhatjuk, hogy ez a rendelet nem reformálla meg a 

képzést, inkább csak órarend módosításnak tekinthető A leírtak szarint csupán a 
matematika és a kolloidika lett önálló tárgy. Az orvos-biológiai tárgyak körének és 

óraszámának növelésére, tehát igazi .szemléletváltozásra csak később, az 1972 .. évi 
reform során és az 5 éves képzés bevezetésével kerül sor Negatívuma e tanterv

nek, hogy eltörölte a gyakorlati jegyet, igy megszünt egy fontos tényező, amely a 

hallgatókat lelkiismeretes és igényes munkára serkentette 

1972-ben folytatódott a reform, amely rögzítette, hogy heti 30 óránál nem lehet 
nagyobb a hallgatóság elfoglaltsága, és az elmélet-gyakorlat aránya optimálisan 40-

60% Új, önálló tárgyként jelent meg a temalikában a biokémia és a kórélettan 

A képzés történetének talán legnagyobb horderejű eseménye az 5 éves képzés 
bevezetése 1985-ben jelent meg Az egészségúgyi felsőoktatás fejlesztésének 
irányelvei cimű dokumentum (népszerű nevén Kék könyv), amely tartalmazta a 
szakma régi törekvését, az 5 éves gyógyszerészképzés bevezetésével A reform 
lényegében 9 szemeszteres elméleti képzésből és 1 félév záróvizsgát megelőző 
gyógyszertári gyakorlatból áll, tehát a képzés időtartama csupán fél évvel növeke
dett. A kötelező órák (előadások, gyakorlatok) mellett, a 9 szemeszterben kötele

zően választható és szabadon választható tárgyakat kellett biztositani a hallgatók 
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számára A szegedi Kar 9. szemeszterének oktatási programját az alábbi táblázat 
mutatja 

Az V évfolyam tanrendi elfoglaltsága a 9. szemeszterben 

Tantárgy Heti óraszám 
Vizsgaforma Elmélet Gyakorlat 

Klinikai alapismeretek 3 2 Kollokvium 
Biofarmácia 2 2 Kollokvium 
Állatgyógyászati készitmények 2 - Kollokvium 
Klinikai gyógyszerészet l. 1 1 Kollokvium 
Számítástechnika és informatika - 2 Gyak. Jegy 
Szakirányú képzés (kötelezően választható) 8 - Kollokvium 
Szabadon válasz1ható tárgy( ak) 2 - Kollokvium 
Oiplomamunka készítése 8 

. Az 1987/88-as tanévtől kötelező lett szakdolgozat készitésa a gyógyszerészkép
zesben IS. Erre a 9 szemeszter tanterve heti 8 órát biztositott 

Választható .szakirányok 

Szakirány Heti óraszám 
Vizsgaforma 

Elmélet Gvakorlat 
A) Ipari gyógyszergyártás 
Ipari gyógyszergyártás 2 1 Közös 
Biotechnológia 1 1 Kollokvium 
Bev. a kémiai gyógyszerkutatásba 2 1 Kollokvium 
Szabadon választható tárgy 2 - Kollokvium 

B) Gyógyszerészeti alapellátás 
Gyógyszerészeti közgazdaságtan 1 1 Köz ös 
Gyógyszerészi jogi ismeretek 1 1 Kollokvium 
Középüzemi gyógyszerkészítés 2 2 Kollokvium 
Szabadon választható tárgy 2 - Kollökvium 

C) Klinikai (kórházi) gyógyszerészet 
Klinikai gyógyszerészet ll 2 2 Kollokvium 
Klinikai laboratóriumi vizsgálatok 2 2 Kollokvium 
Szabadon választható tárgy 2 - Kollokvium 

Szabadon választható tárgyak (2+0 órában) 
Bármely másik szakirány kötelező tárgya 
Gyógynövények ipari feldolgozása 
Gyógyszerészi pszichológia, egészségnevelés 
Természetes gyógymódok, titoterápia 
Gyógytermékek 

... 
Az oleves képzés bevezetése valóban reform volt, jelentős szemléletváltozással. 

Az ~ddig k~miai központu képzés átstrukturálódott, és jelentős részt kapott az orvosi
biologlal t~rgyak oktatása Kiemelendő, hogy Magyarországon először a szegedi 
~aran keru It bevezetésre a Klinikai alapismeretek és a Klinikai gyógyszerészet eim ű 
targy. 

A 9 szemeszter tanulmányi programjának összeállitásához az addigiaknál lé
nyegesen nagyobb önállóságot kaptak a karok Mint emlitettük, a hallgatók kötele-
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zően választható és szabadon választható tárgyakat vettek fel az utolsó szemesz
terben A szegedi modell lényege az, hogy a kötelezően választható tárgyakat 3 
csomagba rendezte a programot előkészítő oktatási bizottság: igy ipari gyógyszeré

szet, közforgalmú gyógyszerellátás és kórházi-klinikai gyógyszerészet szakirányt 
választhatták a hallgatók. Ezt a madelit több kritika érte, leginkább a hallgatók olda
láról Szerintük ugyanis ebben a modellben eléggé korlátozott a tárgyak választási 
szabadsága Néhány év után ez a szakirányokra tagozódás megszűnt és a hallga
tók a teljes kináfaiból válaszhattak, illetve állíthatták össze a kötelezően és szaba

don választható tárgyakat 

A jogi környezet változásának hatásai 

A gyógyszerészképzés jogi környezete minőségi változáson ment át a mult szá
zad utolsó éveiben A képesílés követelményeit meghatározó jogszabály 1996-b,an 
jelent meg (36/1996. lll 5 sz Karm Rendelet). Érdemes idézni ebből a jogszabály

ból néhány alapvető tényt 

Gyógyszerésztudományi szak 

1 A képzési cél 

Gyógyszerészek képzése, akik- az '1 számú me/lék/et 1 pontjában foglaltakra is te
kintettel- a képzési idő alatt e/sajá titott ismeretanyag, szakmai készségek, gyógysze
részi szemlé/et és magatartás alapján vesznek részt a gyógyszer- és egészségügyi el
látásban, és folytatnak gyógyszerészi tevékenységet úgy, hogy ezen tevékenységük 
során messzemenően figyelembe veszik a hozzájuk fordulók eltérő .sajátosságait, em
beri méltó.ságát, jogait, és ennek megfelelően döntenek, i/Jetve cselekszenek, valamint 
megfelelő szakképzési program .sikeres szakvizsgával dokumentált teljesitése után, 
választott szakterületükön önálló szakgyógyszerészi munkát végeznek, továbbá 

a) kellő elméleti ismerettel és gyakorlati jártassággal rendelkeznek a gyógyszerel
látás, a gyógyszerkészíté.s, a gyógyszerellenőtzés és a gyógyszerismertetés 
feladatainak ellátásában; 

b) ismerik 
• a terápiában és a diagnosztikában használatos gyógyszerek és anyagok 

tulajdonságait, az élő szervezetre gyakorolt hatásukat, kölcsönhatásaikat 
és alkalmazásuk kockázatait, 

• a leggyakoribb betegségek főbb tüneteit, gyógyszerterápiás lehetőségeit 
és az alkalmazható gyógyszerek adagolását, 

• a gyógyszerellátás vonatkozó jogszabályait és intézményrend.szerét; 
• a kis- közép-és nagyüzemi gyógyszerkészíté.s elméleti alapjait és gyakor

latát 
• a gyógyszer-ellenőrzési módszerek elméleti és gyakorlati alapjait, 
• az analitikai, a biológiai és a mikrobiológiai gyógyszerellenőtzé.si mód.sze

rek elméletét és gyakorlatát, 
• a gyógyszerek törzskönyvezési eljárását; 

c) kellő ismerettel rendelkeznek 
• a klinikai gyógyszerészet és a klinikai farmakológia alapjairól, 
• a gyógyászati segédeszközök alkalmazásáról és használatáról, 

• a gyógyszergazdálkodás alapelveiről, 
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• a prevencióról és az egészséges életvitefre nevelés általános elveiről, 
• a gyógyszer-információ, betegségmegelőző és az egészségügyi felvilágo

sító tevékenységről, melyeket a mindennapi gyógyszerészi tevékenységük 
során alkalmazni tudnak; 

d) kellő vezetési és szervezési, valamint alapvető közgazdasági é.s gyógyszer
kereskedelmi ismeretekkel rendelkeznek. 

2 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése.: okleveles gyógyszerész, 
használható cím: magisterpharmaciae, ennek rövidítése· mag. pharm 

3. A képzési idő: 10 félév, legkisebb ös.szóraszám· 4800 óra 

4 A képzés főbb tanulmányi területei 

4 1 Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: fizika, biofizika, fizikai 
kémia, kolloidika, általános é.s .szervetlen kémia, analitikai kémia, szetve.s ké
mia, biokémia, matematika, .számítástechnika, biometria, informatika .stb 

4 2 Biológiai és orvosi elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: gyógyszerészi 
biológia, gyógyszerészi növénytan, anatómia, élettan, kórélettan, mikrobioló
gia, elsősegélynyújtás stb 

4. 3 Szaktudományi elméleti ismeretek és gyakorlati képességek: gyógyszerészi 
kémia, gyógyszerhatástan és toxikológia, gyógynövény- és drogismeret, 
gyógyszer-technológia, biofarmácia-farmakokinetika, kórházi-klinikai gyógy
szerészet, népegészségtan, gyógyszerügyi szervezés .stb 

A záróvizsga tárgya· általános gyógyszerészi ismeretek 

A megujult jogi környezet alapján Kar megfogalmazta legfontosabb dokumentu
mainak egyikét, a Kuldetésnyilatkozatot, amely kijelöli a Kar feladatait, valamint a 
közép- és hosszútávú céljait 
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Küldetésnyílatkozat 

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar küldetésnyílatkozata a Kar 
tevékenységél hosszútávon meghatározó dokumentum 

Kijelöli és vezérli a gyógyszerészképzés filozófiáját új gyógyszerészi, természettudo
mányos és orvosi technológiai felfedezését a tudás elterjesztését és az életen át tartó 
intellektuális tanulás igényeinek kialakítását 

Feladata, hogy a dél-magyarországi régió szellemi centruma legyen, a graduális, to
vábbképzési, szakképzési oktatást .szervezze, fej/essze a gyógyszerészi tudományt és 
irányítsa a tudományos közétetet Képzési feladta a gyógyszerészi tudomány oktatása, 
etikai viselkedés és maga_tartá.s kialakítása, ezek megszerzésének elősegítése Köz
forgalmú gyógyszertárakba, a gyógyszerellátá.s, gyógyszetvizsgálat,, a különböző ha
tósági, gyógyszeripari és gyakorlati területekre magasan kvalifikált szakemberek kép
zése 

Kutatá.si feladat a nemzetközileg elismert, élenjáró tudományos kutatás művelése. Az 
eredmények elismert folyóiratokban és szakmai rendezvényeken való közlése, me/y 
egyben a graduális és posztgraduális képzést is .segíti 

Cél a betegorientált gyógyszerszakértői tevékenység graduális oktatása a hatósági 
feladatok ellátásában valamint a gyógyszerügyi szervezés érvényesítése az egész
ségügyben dolgozókkal és a betegekkel kapcsolatos munka végzésében. Olyan 
gyógyszerészi szolgáltatá.s létrehozásának elősegítése, mellyel a betegek életminősé
gejavul 

A Kar célkitűzése, a gyógyszerészek egészségügyi alapellátá.si, kutatási tevékenysé
gének magas szü1ten történő végzésének nemzetközileg és hazailag elismeri oktatási 
módszerekke/ történő megvalósítása Feladata a nemzetközi kutatási tevékenység 
folytatása Alapvető cél, hogy a gyógyszerészek aktívan vegyenek részt a régió 
gyógyszerészettel és társadalomtudományokkal kapcsolatos folyamataiban 

A Kar elismeri és elősegíti az egyéni törekvéseket, teljesítményeket, biztosítja a kuta
tási szabadság elvét, az etikai törvények érvényesülését, támogatja a sokszínűséget, 
igényt alakít ki az egész életen át történő tanulásra 

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar; úgymint a jogelőd Szent
Györgyi Alberl Orvostudományi Egyetem, Magyarország gyógyszerész szakember
képzését végző karának egyike az egészségügyi értelmiség képzésének kiemeit köz
ponlja 

Az 1993-ban hatályba lépett Felsőoktatási Tőrvény (A felsőoktatásról szóló 1993 
évi LXXX. Törvény) előirja a felsőoktatási intézmények akkreditációját, amelyre.a 
Karon 1996/97 -ben került sor. A folyamat során bizonyítani kellett a gyógyszerész
képzésre való alkalmasságunkat, a képzéshez szükséges tárgyi és személyi feltéte
lek meglétét, a képzőhely szellemi kapacitását és szervezettségét. Az akkreditáció! 
végző bizottság elnöke Rácz István professzor, a budapesti Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának tanszékvezető professzora és dékánja volt Rácz 
professzor nagyra értékelte a Kar oktató- és kutatómunkáját. Idézünk a Bizottság 
értékelő jegyzőkönyvéböl: 

,A Kar akkreditációs érlékelése mivel a gyógyszerész stúdiumok interdiszciplináris és 
komplex ismeretanyag elsajátítását teszik szükségessé, a gyógyszerészképzésben 
részt vesznek a Gyógyszerésztudományi Kar intézetei me/lett az Általános Orvostu
dományi Kar intézetei és a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar 
tanszékei is. A Gyógyszerésztudományi Kar tanácsülésein JA TE megfelelő intézetei, il
letve a JA TE TTK tanácsülésein a Gyógyszerésztudományi Kar képviselői rendszere
sen részt vesznek Elmondhatjuk tehát, hogy a gyógyszerészképzésben tradicionálisan 
évek óta sikeresen és eredményesen megvalósul a felsőoktatási intézmények integrá
ciója [gy a Kar ílyen jellegű müködése, a gyógyszerészképzés cél-orientált példát 
szalgáltat az UNIVERSITAS gondolatához A Kar megfelelő számú minősített oktató
val rendelkezik, akik biztosítják az oktatás mellett a kutatói munkát, amit bizonyít az el
nyert nagyszámú kutatási pályázat is A Kar jelentős munkát végez a továbbképzés, il
letve a szakgyógyszerész-képzés területén is 

Az akkreditációs értékelés indok/ása; a Kar négy intézete saját profiljuk mellett más 
tárgyak oktatását is végzik Az oktatás teljes vertikumában érlelemszerűen részt vesz 
az Orvostudományi Kar, valamint a JATE Természettudományi Kara is. Az oktatás a 
szakon belül harmonikusan folyik. A nemzetközi elvárásokat a képzés teljesíti, megfe
lelő mértékű és magas színvonalú gyakorlati oktatást is biztosít Az informatikai képzés 
kielégítő színvonalú Az egyes intézetek számítógépes ellátoltsága megfelelő, és ezt a 
gépparkat oktatási célra is használják 

Akkreditációs értékelés: kiváló " 

2006 februárjában lezajlott a következő akkreditációs eljárás A bizottsága elnö
ke Dr Gyéresi Árpád professzor, a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészi Egye
tem tanszékvezető tanára volt Az eljárás érdekessége, hogy egy időben és egymás 
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mellett látogatta meg a bizottság a négy képző helyet, a budapesti, szegedi és deb
receni karokat, valamint a pécsi gyógyszerész szakot A bizottság részletes és ter
jedelmes jelentésében megtaláljuk a négy képzőhely összehasonlítását, kvantitativ 
mutatók alapján Összehasonlította a jelentés a kötelező, a kötelezően választható 
és szabadon választható tárgyak óraszámát valamint a hallgató/tanár arányt Min
den mutatószám tekintetében a szegedi kar került az első helyre. A MAB határozata 

alapján a szegedi kar a "Kívá/óságí hely'' megtisztelő cím viselésére jogosult 

A Magyar~ AkkrGcfiláciOs BQ:otts!g 

200612Jlf.121312. számú határozatával a~ 
péfhuzamos. aldael1itéci6s viugálata éS a "Kiváá6ségi hely" eimre 

beadott pályézatok alapjén a 

Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának 

a gyógyszerészképzésben 
nyí1ftott kiemelkedő tetj!!Sitményéért 

2011.. JUnlua 30-lg 

Kiválásági hely 
cimet aclomAnyozott. 

Budapest, 2006. mércius 28. 

Bár az akkreditáció érvényességi idejét 2014. február 28-ai dátumban jelölte meg 
a MAB, mégis, 2011 juliusában új akkreditációs eljárásra került sor A MAB által 
kinevezett bizottság elnöke Prof Dr Pá/ty Péter Pál egyetemi tanár, a Magyar Tu
dományos Akadémia rendes tagja volt A bizottság jelentésének Általános helyzet

kép c. fejezetéből idézzük az alábbiakat: 
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A Gyógyszerésztudományi Kar a Szegedi Tudományegyetem több mínt fél évszázada 
önálló, nagy tekintélyű kiemelkedő tudományos teljesítményt mutató, működésében 
igen jól szarvezett egysége. Mindez jól tükröződik az önértékelés vezetői összefoglaló
jában, ami kiegyensúlyozott, reális ös.szképet é.s értékelést ad a Kar széleskörű tevé
kenységéről Kellő mértékben foglalja össze a minőség fejlesztése érdekében fogana
tositott intézkedéseket é.s azok hatásait. Tétetesen fogJalkozik az előző akkreditációs 
lejárás során megfogalmazott ajánlások hatására tett lépésekkel- azok mindegyike 
esetében a megfelelő lépések meghozták az elvárt eredményeket. Kétségtelen azon
ban, hogy a hatékony oktató és kutatómunka folytatá.sához, minő.ségének további javl
tásához a jelenlegi kubatúra fejlesztést igényel 

Nem szerencsés, hogy a gyakorlati képzésben szerepet játszó egyetemi gyógyszertári 
központot nem a kar működteti. ·'' 

Nagy dicsőség a Karn ak, hogy 200 7 -ben a Kar a Felsőoktatási Minőségi Dij 

szervezeti egység kategóriájában eztist fokozatot kapott az Oktatási és Kulturális 

M1nisztériumtól 

OKLEVÉL 

r-·-------·---· ~ l 
l :ji ' 

l 01-.TATASJ 
íS KOlTURÁLIS • 
MINiiZHIUUM l 

' ' 

\ SZ!:(;EDl 'flJl)(lJ\l \i') EG) F lE~l 
(;\ (l(;YSZI ~Rf:Sí':tl:l)C )\·t ANI l 

KAl\ ·iT 

·' FEI.5ÓOKI~TÁSI MINÓSÉGI D(J 
2007. f.Vl PALYÁZATÁN 
ELISMERÓ OKLEVÉl 

öi ' ' 
~ZLJSll;OKOZATAHAN 

A tudományos minősítés új rendszere és a gyógyszertudományok 
doktori iskola 

Az 1993-ban hatályba lépett Felsőoktatási Törvény (A felsőoktatásról szóló 1993. 
évi LXXX Törvény) a teljes magyar felsőoktatás szerkezetét, tartalmát és a tudo
mányos minősités rendszerét új alapokra herlyezte. A jogszabály lelektette az auto
nóm magyar felsőoktatás alapjait Egyik fontos rendelkezése az egyetemi doktorá
tus (Dr. univ .. ) megszűntetése volt, amelynek helyébe lépett az angol mintájú PhD 

képzés lépett. 

Megjegyezzük, hogy a gyakorló gyógyszerészek körében fontos törekvés volt az 
egyetemi doktori eim megszerzése 1922-ben védték meg az első gyógyszerész 
doktori disszertációt, amit Tukacs Sándor nyujtott be, és 1996-ig 499 egyetemi dok
tori disszertációt készitettek gyógyszerészek Nemcsak az egyetemi intézetek okta
tói ambicionálták a doktori fokozat megszerzését, hanem mellettük szép számmal 
voltak a disszertánsok közölt iparban és közforgalmú gyógyszertárakban dolgozó 
gyógyszerészek is. Jelentékenyen katalizálla ezt a folyamatot a minisztérium által 

biztositott 2 éves központi gyakarnoki ösztöndíj. 

A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) felhivása alapján megkezdődött az ak
kor még Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen a doktori programok ki-
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dolgozása és akkreditáltatása. Elsőként ,A bioaktiv vegyU/etek kémiája" doktori 
programot (vezetője Bernáth Gábor) akkreditálta a MAB, 1993-ban. "Gyógyszer' 
technológia új gyógyszerformák előllitása és vizsgálata" c. program (vezetője Erős 
István) 1994-ben nyerte el az akkreditáció! A Farmakognózia program (vezetője 
Máthé Imre) 1998-ban indult a sikeres akkreditáció után. A három kari programból 
és a Gyógyszerhatástani Intézet programjából létrejött a Karon a Gyógyszertudo
mányok Doktori Iskola, Fülöp Ferenc vezetésével, 2001-ben 

Az alábbiakban bemutaljuk a Gyógyszertudományok Doktori Iskola programját 
Az egyes alprogramokban fokozatot szerzett hallgatók száma A Kar jelene az el
múlt évtized eredményeinek áttekintése c. fejezetben olvasható 

Vezető: Dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár, MTA levelező tag, 
helyettes: Dr Falkay György egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Oktatási prograrnak 

t. Farmakognózia (Dr. Máthé Imre egyetemi tanár, akadémiai doktor) 
Kidolgozható témakörök: 

a) Farmakobotanika: kemotaxonómia; ökológiai kémia; gyógynövény1er
mesztés 

b) Növénykémia hatóanyagok izolálása, szerkezet meghatározása; elvá
lasztástechnikai módszerek; preparativ és analitikai kémia 

c) Gyógynövényhasznosítás: Gyógy-, fűszer-, aroma-, és egyéb növények 
hasznosítása, feldolgozása, titoterápia 

2, Gyógyszeranalitika (Dr. Dombi György egyetemi tanár, kandidátus;) 
Kidolgozható témakörök: 

a) Szerves molekulák, ligandurnak nmr spektroszkópiai vizsgálata 
b) Mikroelemek kvantitatív meghatározása atomspektroszkópiai módszerek

kel 

c) Kemometriai módszerek alkalmazása analitikiai eredmények értékelésé
hez 

d) Kémiai szerkezet és gyógyszerhatás összefüggés vizsgálata molekuláris 
hasonlóság ala~ján 

e) Kvantumkémiai módszerek kémiai, gyógyszerészi, spektroszkópiai alkal
mazásai 

3,, Gyógyszerhatástan, biofarmácia, klinikai gyógyszerészet (Dr Falkay György 
egyetemi tanár, akadémiai doktor) 
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Kidolgozható témakörök: 

a) A terhes uterus és cervix kontraktilitását befolyásoló farmakonak vizsgá
lata 

b) Oxytocin antagonisták farmakológiai vizsgálata 

c) ösztrogén receptor altípusok szerepe a terhes uterus kontraktilitásának 

szabályozásában . 
d) A humán placenta erek kontraktilitását befolyásoló gyógyszerek vizsgála

ta in vitro 
e) Szenzoros neuronok szerepe a terhes uterus kontraktilitásának szabá

lyozásában 
f) Potenciális citosztatikumok vizsgálata in vitro rendszerben 
g) Gyógyszerészi gondozási modellek krónikus betegek gyógyszeres terá

piájának optimalizálására; együttműködésikészség vizsgálatok 
h) Biztonságos gyógyszeralkalmazást támogató módszerek kidolgozása: 

gyógyszerszint követés, genetikai polimorfizmus vizsgálat, kölcsönhatás 

rizikóbecslés 

4,, Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás (Dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár, MTA 

levelező tag) 
Kidolgozható témakörök: 

a) Béta-aminosavak szintézise és alkalmazásai 
b) Kombinatorikus kémiai szintézise heteraciklusok körében 
c) Bioaktív heteraciklusok enantioszelektív szintézise 
d) Enzimkatalizálta kinetikus és dinamikus rezolválások 
e) Bioaktív természetes vegyületek és analógjaik szintézise 
f) önszerveződő biopolimerek szerkezetvizsgálata 

5, Gyógyszertechnológia (Dr. Erős István egyetemi tanár, akadémiai doktor; je
lenleg Dr. Révész Piroska egyetemi tanár, akadémiai doktor) 

Kidolgozható témakörök: 
a) llj kolloid gyógyszerhordozák tervezése 
b) tabletták és drazsék területén végzett kutató-fejlesztő munka 
c) a szilárd hatóanyagok tulajdonságainak javítása szférikus kristályosítás

sal, konfekcionálással, valamint mikrohullámu kezeléssei 
d) mikro- és nanarendszerek formuláiása és vizsgálata 
e) különböző gyártási és egyéb folyamatok kritikus lépései, validálás és mi

nőségbiztosítás kidolgozása 
f) a hatósági szabályozások eredményességének vizsgálata a gyógyszer

ügy területén. 

Szakképzés irányai, és a Kar feladatai a szakgyógyszerész képzésben 

Szakmánk egyik "sikertörténete" a szakgyógyszerész-képzés megteremtése. Ez 
Magyarországon 1972 óta folyik, a 16/1972 (X 8) EüM rendelet fektette le a szak

képzés jogi alapjait, feltétel- és követelményrendszerét, infrastruktu~áját ~ ~endehO>t 
8 szakirányt nevesített A 9/1978 (XI 29 ) EüM számu rendelet tavabb bov1tette es 
módosította a megszerezhető szakirányokat Szakképzési rendszerünk abban az 

időben egyedülálló volt Európában 

49 



Tartalmi változást eredményezett a 11/1998 (XII.11) sz E ü M rendelet, valamint 
a 125/1999.(VIII 6), Kormányrendelet és a 6611999 (XII 25) sz Eü M rendelet, me
Jyek átalakították a szakképzés eddigi rendszerét A képzés közvetlenül a végzés 
után, közalkalmazotti jogviszonyban Jetöltendő központi gyakarnoki (rezidensi) kép
zéssel indul, ezt követi a szakgyakorlat A rezidensi idő 1 év, a szakgyakorlati idő 3 
év A jogszabály pontosan meghatározta a szakgyakorlati idő alatti tanfolyamok 
részletes tematikáját és az egyes témakörökhöz óraszámot rendelt Így mindegyik 
felsőoktatási intézményben, ahol szakgyógyszerész képzés folyt, a képzés szerke
zete, tartalma és időbeli keretei egységesek voltak. A jelölt a szakgyakorlati idő fel
adatainak eredményes abszolválása után kérhelle a szakvizsgára bocsátását Ez a 
rendszer részben megtartotta, részben átalakította az eddigi szakirányokat Az 
alapszakmák me/lett bevezette az un. ráépített szakképzettség rnegszerzésének 
lehetőségél is. (A ráépitett szakek később alapszakká váltak.) 

Döntő változás, hogy a szakgyógyszerész képzés teljes egészében a Gyógysze
résztudományi Karok feladata lett Korábban, az 1972-ben és 1978-ban életbe lé

pett szakképzést és vizsgáztatás! az Orvostovábbképző J ntézet/Egyetem szarveze
tében működő Gyógyszerészeti T an szék irányította Az új rendszerben a karok ké
szítették elő és dolgozták ki az egyes szakirányok képzési programját, a karok fel

adata a szakdolgozati témák meghirdetése a részvizsgák bonyolítása, de a szak
vizsgáztatás változatlanul aminisztérium által kinevezett vizsgabizottság kompeten

ciája maradt (A vizsgabizottságok személyi összetételére a karok Szakképzési és 
Továbbképzési tagozalai tettek javaslatot). A régebbi és a jelenlegi szakirányokat 
az alábbi táblázatban mutatjuk be 
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16/1972 EüM rendelet 
gyógyszertechnológia 
gyógyszerellenőrzés 

gyógyszerhatástan-
toxikológia 

laboratóriumi vizsgálatok 
(preparatív labor 
közegészségügyi labor 
klinikai labor) 
farmakognózia 
gyógyszerügyi szervezés 

Szakirányok 

9/1978 EüM rendelet 
gyógyszertechnológia 
kémiai (fizikai -kémiai) 

gyógyszerellenőrzés 

biológiai gyógyszerellenőrzés 
mikrobiológiai 

gyógyszerellenőrzés 

gyógyszerhatástan 
toxikológia 
preparativ kémiai labor vizsg 
közegészségügyi labor vizsg 
klinikai labor vizsgálatok 
gyógyszerellátás és 

gyógyszerügyi szervezés 
egészségügyi

gyógyszerügyi igazgatás 
radiofarmakológia (1993-tól) 

66/1999 NM rendelet 
gyógyszertechnológia 
gyógyszerellenőrzés 

gyógyszerkémia 
gyógyszerhatástan 
társadalom-

gyógyszerészet 
farmakológia és titoterápia 
klinikai laboratóriumi 

diagnosztika 
gyógyszerellátási gyógy

szerészet 
gyógyszerügyi szervezés 

és igazgatás 
radiogyógyszerészet 
kórházigyógyszerészet 
klinikai gyógyszerészet 
toxikológia (ráépített)' 
gyógyszerészeti mikrobio-

lógia (ráépített)' 
minöségbiztosítá.s 

(ráépített)' 

*a ráépített .szakirányok 2003-
tól alap.szakmává váltak 

A szakképzés jelenlegi gondjai közölt két fontos tényt kell megemlíteni 1) A 
mélyi jog (gyógyszertár tulajdonlásának és működtetésének joga) feltétel

sze ' t , t k'"t l " rendszeréből kivette a főhatóság szakgyógyszerészi végzettsage , mm o e ezo 
feltételt, 2) 2007-től jelentékenyen csökkent az államilag finansz~rozott rezidensek 

, ma majd teljesen megszűnt a szakképzés állami finanszírozása Jelenleg a 
sza ' 'b h t k ' t 
posztgraduális képzés e formájában csak kö/tségtérítéses forma an ve e ne resz 

a fiatal gyógyszerészek 

Gyógyszerészek is megkapják a fogla/kozásí doktori cimet 

2008 december 15-én módosította az országgyűlés a Felsőoktatási Törvény 63. 

§-át A törvénymódosítás a 6645 sz. törvény 72 §-~ban található Szó szarint idéz

zük ezt a fontos, a szakma életébe új korszakot ny1to dokumentumot 

72. § A Felsőoktatásról szóló 
2005 évi CXXXIX törvény (a to
vábbiakban Ftv) 63. §-ának (6} 
bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép 

Az orvosok, a fogorvo.sok, a 
gyógyszerészek, az állatorvo.sok, a 
jogászok oklevele doktori cimet ta
núsít Eztek rövidítése Dr. med., 
Dr dent.. Med , Dr phann, Dr 
vet Dr: jur 

Azok akik e törvény hatályba/épé
se előtt magyar felsőoktatási in
tézményben gyógyszerészi okleve
/et szereztek, jogosultak az egye
temi végzettséget igazoló doktori 
cím (Dr: pharm.) használatára 

A doktori oklevelek ünnepélyes átadásáról könyvünk utolsó fejezetében 

peink) olvashatnak 

A jövő perspektívái, trendek, uniós harmonizáció 

A gyógyszerészképzés, az elmult évtizedekben, Európában és. ~z Amerikai 
Egyesült Államokban is jelentősen és dinamikusan fejlődött A fejlett Vilagban Jelen

leg két irányzat, oktatási elképzelés létezik: a német és az amerikai made/l 

A német gyógyszerészképzés szilárd kémiai bázisra épül. A kémiai tá:gyak mal

lett biológ iá!, anatómiát, fiziológiát, mikrobiológiát, biokémiát és farmakolog1at IS ok
tatnak a német egyetemeken Fontos tárgy a gyógyszertechnológia is. A magyar 

képzéstől eltérő tárgyakat is tanítanak, így táplálkozástudományt ésdietetikát is. A 
német mode/1 lényege tehát a kémiailag jól képzett gyógyszerész, akmek keila lech-
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nológiai tudása van, ért a gyógyszerhatáshoz, megbízható tudása van az emberi 
test felépítéséről, liziológiájáról, patoliziológiájáról 

Az amerikai made// nem kémiai központu A kémiai alapozó tárgyak nagyrészt 
vagy egészében hiányoznak a képzésből, a gyógyszertechnológia és a gyógyszer
kémia volumene is lényegesen kisebb az európai és a magyar képzésnél A képzés 
nagy részében larmakológiát, larmakokinetikát, klinikai terápiát oktatnak, és jelentős 
hang su lyt kap a kórházi gyógyszerészeti szervező-elemző munka oktatása (pl 
utilizáció, gyógyszerinlormáció, kórházi menedzsment) 

A fejlődési trendek mellett szálnunk kell arról is, hogy az Európai Unió gyógysze
részképzéséhez mennyiben hasonlít, illetve tér el a magyar képzési struktura A 
gyógyszerészképzéssel az Európai Unió 851432 EEG direktívája foglalkozott Ez a 

dokumentum meghatározta a gyógyszerészképzés folyamatában oktatandó tárgya
kat, az összehasonlíthatóság és a különbségek esőkkentése céljából áttekintette a 
tagországok képzési rendszerét, lelektette a közös elveken nyugvó harmonizáció 
szükségességét, és ajánlásokat fogalmazott meg a képzés szerkezetével, lelépíté
sével és tartalmával kapcsolatosan Az alábbi táblázatban a direktíva kötelezően 
oktatandó tárgyait loglaljuk össze, összevetve a szegedi Karon oktatott kötelező 
tárgyakkaL 

A gyógyszerészképzés tartalma az Európai Unióban é.s Szegeden 

Direktíva szerint kötelező tárgyak 

Növény-és állatbiológia 
Fizika 
Általános és szervetlen kémia 
Gyógyszerészi kémia és gyógyszeranalízis 
Anatómia és fiziológia 
Mikrobiológia 
Biokémia 

Magyar (szegedi) képzés kötelező tárgyai* 

Gyógyszerészet törlénele és alapismeretek 
Matematika 
lnformaUka 
Biometria 
Fizika-biofizika 

Farmakológia és farmakoterápia 
Toxikológia 
Gyógyszertechnológia 
Farmakognózis 

Általános és szervetlen kémia 
Analitikai kémia 
Szetves kémia 
Fizikai kémia 
Kolloidika 
Biokémia 

Jog és szakmai etika 
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Gyógyszerészi biológia 
Gyógyszerészi növénytan 
Anatómia 
Élettan 
Kórélettan 
Mikrobiológia és immunológia 
Farmakognózia 
Gyógyszerészi kémia 
Gyógyszeranalízis 
Gyógyszertechnológia 
Biofarmácia 
Gyógyszerhatástan-toxikológia 
Népegészségtan 
Gyógyszerészi etika 
Gyógyszerügyi szervezés 
Gyógyszerészi közgazdaságtan és jog 

Direktíva szerint kötelező tárgyak Magyar (szegedi) képzés kötelező tárgyai* 

Gyógyszerészi gondozás 
Klinikai ismeretek 
Klinikai gyógyszerészet 
Természetes gyógymódok 
Választható tárgyak 

" " .. z" listá.án * A dalt betukkel szedett targyak nem szerepeinek az EU kotele o 

Az Európai Unióban kötelező tárgyak köré! a direktíva 6 csoportba foglalta, és 
meghatározta, hogy az egyes tagországok a képzés teljes idejének hány %-át for
dítják az egyes tantárgycsaporok oktatására A következő táblázatban az Unió tag
országaival való összehasonlítás mennyiségi vonatkozásait adja meg 

óraszám arányok Óraszám 
Tantárgycsoport az uniós országok arányok a hazai _ 

képzésében (%) képzésben (%) ' 

1 Kémiai tantárgycsoport 35-40% 34,0% 
2 Matematikai-fizikai tantárgycsoport 3-13% 6,4% 
3 Biológiai tantárgycsoport 12-32% 13,4% 
4 Technológiai tantárgycsoport 6-22% 12,8% 
5 Farmakológiai és egészségtudományi tes 11-30% 208% 
6. Szervezés, jog etika ("social pharmacy") 1-16% 12,8% 

Az adatok összehasonlításából kitűnik, hogyha eltektn!unk a kemtat tantargycso
portnak az alsó határtól való 1 %-os eltérésétől - képzésünk mennyiségi tekintet
ben is harmonizál az unió országainak képzésével. 

Jelenleg a tagországok képzésében jelentékeny eltérések vannak, ezek a kü
lönbségek mind mennyiségi vonatkozásban, mind a minőség tekintetében is meg
mutatkoznak Ezért az egyes tagországok képzési struktúrája csak nehezen vagy 
egyáltalán nem hasonlítható össze. Az összehasonlíthatóság és a harmonizáció 
szükségessége miatt a direktíva megfogalmazott néhány alapvető ajánlást Ezeket 
az ajánlásokat a hazai képzésnek érdemes Iontolóra venni. 

Alapelvként leszögezendő, hogy a tudományok állandó és jelentős lejlődése mi
att, a képzés tartalmát permanensen felül kell vizsgálni, újabb tárgyakat kell beve
zetni, az elavult ismereteket pedig okosan szelektálni szükséges. Ehhez hozzátar
tozik az is, hogy a képzés szerkezetében, az elmélet és gyakorlat viszonyában az 
arányt az elméleti képzés javára kell eltol ni 

Az egyes tagországokban egységesnek kelllenni a képzési rendszerbe való be
jutás leltételeinek. Az eredményes képzéshez megkívánt a kémia, a fizika, a bioló
gia és a matematika alapvető összefüggéseinek ismerete. Erről a képző egyete
meknek valamilyen formában (pL lelvételi vizsga, versenyvizsga) meg kell győződ
niük 

Kívánatos, hogy a képzés minimális időtartama 4 év, az összes óraszám legke
vesebb 3000 óra legyen 

A képzés tartalmának főbb elemei az alábbiak: 
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• a kémiai rendszer (gyógyszer) és a biológiai rendszer (élő szervezet) mélyre-
ható ismerete, valamint e kettő közölti kölcsönhatás sulypontozása, 

• a gyógyszertervezés és a gyártás folyamatainak alapos ismerete, 

• gyógyszerek és egyéb gyógyászati termékek helyes használatának ismerete, 

• a közforgalmu gyógyszertári és a kórházi gyógyszertári gyakorlat, valamint az 
ipari és akadémiai gyógyszerészet gyakorlatának ismerete, 

• kommunikációs és szociális ismeretek, 

• a képzés egyharmadában a gyógyszerek gyártásával és a gyógyszerek hatá
sával kell foglalkozni. A képzési idő fele elméleti szintű legyen, a gyakorlat ré
szesedése 35%-nál ne legyen több A fennmaradó 15% a szabadon választ
ható tárgyak időkerete, ezt a hallgatók érdeklődésüknek megfelelően választ
ják az intézmény kínálatából 

A képzés folyamatába közbeeső vizsgákat - kollokviumok, szigorlatok - kell be
iktatni. Minden hallgatónak részt kell venni - oktató felügyelete, illetve irányítása 
mallett - valamely kutatási programban, ennek időtartama legalább 3-6 hónap le
gyen Ennek eredménye szakdolgozatban, diplomamunkában jelenjen meg. 

Uj tanszékek szervezése, a Kar kubatúrájának bővülése 

Az integráció! megelőző évtized a Kar intenzív fejlesztésének évtizede volt Uj 
tanszékek szervezésére és működésük megindulására került sor, valamint elképze
lés született szarény kubatúra bővítésre 

1994-ban kezdődőlt a Gyógyszeranalitikai Intézet szervezése, Stájer Géza - ak
kori dékán -elképzelései szarint Az intézet létrehozása első lépcsője volt (lett vol
na) annak a tervnek, hogy a Kar fokozatosan felszámolja az átoktatást, és az alapo
zó tárgyak oktatása is kari hatáskörbe kerül E terv azonban számos objektív és 
szubjektív nehézség miatt nem valósult meg. Az új intézet 1996-ban kezdte meg 
működését, míután létrehozásáról a Kari Tanács döntött, és a létesítés! az Egyetemi 
Tanács jóváhagyta Az új tanszéknek már nem jutott hely a kari épületben, ezért a 
megszűntetett központi laboratórium néhány helyiségét kapta meg. A laboratóriumi 
gyakorlatoknak a Gyógyszerkémiai Intézet adott helyet Az intézet két kötelező tárgy 
és hat szabadon választható tárgy oktatását végzi. (Működésének és eddigi ered
ményeinek részletei megtalálhatók a Kar jelene: az elmúlt év1ized eredményeinek 
áttekintése; A Gyógyszeranalitikai Intézet oktatási és kutatási eredményei c. feje
zetben.) 

1999-ben jött létre a Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, mely az egyetlen ilyen pro
filú tanszék a hazai gyógyszerészképző egyetemeken. (A többi képzőhelyen nincs 
önálló tanszéke a klinikai gyógyszerészet diszcíplinának) Az eredeti elképzelések 
szarint az egyetemi gyógyszertár is a tanszék felügyelete és szakmai irányítása alá 
tartozott volna, ezért az új intézet a gyógyszertár épületében nyert elhelyezést, itt 
kapott néhány dolgozószabál A szarvezeti és lényegi együttműködés azonban nem 
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valósult meg. Ez a tanszék kezdetben 4 kötelező tárgyal és 3 szabadon választható 
tárgyal oktatott. A Gyógyszerfelügyeleti Intézet létrejöttével két kötelező tárgy okta
tása átkerült az uj intézet feladatkörébe. (A működés eddigi eredményei ugyancsak 
a Gyógyszerésztudományi Kar jelene fejezetben találhatók.) 

A harmadik új tanszék a Gyógyszerfelügyeleti Intézet, amely már az integráció 
után, 2002-ben kezdte el muködését E tanszék tevékenysége komoly hiány1 pótolt, 
mivel az egyik legfontosabb gyógyszertári tevékenységnek, a szakmai ügyvitelnek 
és az ehhez kapcsolódó elméleti háttérnek, jogi, közgazdasági és menedzsment 
ismereteknek nem volt önálló tanszéke, külső előadók oktatták A tanszék jelenleg 9 
tárgy oktatását végzi, illetve felügyeli, ezek közül 4 kötelező, 1 kötelezően választ
ható, és 4 szabadon választható kurzus. 

Az eddigi fejezetekben többször történt említés arról, hogy a Kar már megalaku
lása óta kubatúra gondokkal küzdött, a kari vezetésnek és vezető testületeknek ·ál
landó gondja volt, hogy erre valamilyen megoldást találjon Szép és érdekes tervek, 
elképzelések születtek, de a megvalósulásig nem jutottak el. 2000-ben öltött testet 
az elképzelés, hogy a kari épületnek nagy, pagoda-szerű padlástere van, ennek 
beépítésével ú jabb laboratóriuma!, oktatási és kutatási célú helyiségeket lehetne itt 
kialakítani Elkészültek a tervek is A megvalósulás azonban financiális okok miatt 
lassan haladt és az uj létesítmények átadására 2002-ben került sor. 

A Gyógyszerésztudományi Kar felújított épülete 

Itt nyert elhelyezést az új tanszék, a Gyógyszerfelügyeleti Intézet, valamint egy 
hallgatói laboratórium, melyet a Farmakognóziai és a Gyógyszertechnológiai Intézet 
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közösen használ E laboratórium névadója Dávid Lajos professzor, akinek munkás
sága szarosan kapcsolódik a gyógynövények feldolgozásához és a gyógyszertech
nológia elméleti és gyakorlati múveléséhez. Szemináriumi helyiség és oktatói dol
gozószoba is helyet kapott ezen a negyedik szinten 

Az integráció eredményeképpen az egyetemi kollégiumok a karok fennhatósága 
alá kerültek Karunk a volt Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem négy kol
légiuma közül a Semmelweis kollégiumo! kapta 2001 óta a kollégium lakói gyógy
szerészhallgatók, és a kollégium működtetésének anyagi biztosítása a Kar feladata 

Eseménynaptár 

Az előző oldalakon áttekintettük a gyógyszerészet egyetemi képzésének kialaku
lását és fejlödését, valamint a képzésre ható legfontosabb tényezőket A követke
zőkben kronológiai áttekintést adunk a szegedi képzés és a Kar életének fontosabb 
eseményeiről 

• 1921 évi XXV. Tc a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem ideiglene-
sen és átmenetileg Szegeden nyer elhelyezést, 

• 1921. október 9 ünnepélyes tanévnyitó a kormányzó jelenlétében, 

• 1926 október 5. az egyetem új épületeinek alapkőletétele, 

• 1930 a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tervezele a gyógysze
részképzés reformjáról, 
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• 1931. a Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár a Templom téri 
(később Dóm tér) épületegyüttes keleti szárnyában nyer elhelyezést, 

• 1940. a Ferenc József Tudományegyetem visszaköltőzik Kolozsvárra, és 
Szegeden az 1940. XXVlll Tc .. alapján új egyetemet létesül, amely Horthy 
Miklós nevét veszi fel, 

• A 32 9000/1940 VKM rendelet bevezeti a 4 éves gyógyszerészképzést és 
megszűnteti a gyakornaki képzést, 

• 1945 március 28. az Orvosi Kar dékán! választ, ezzel kezdetét veszi az 
egyetemi oktatás a háboru után, 

• 208 0347/1948 VKM rendelet reformot vezet a gyógyszerészképzésbe, ami
kor a gyógyszerészképzés teljes egészében áz Orvosi Kar irányítása és fel
ügyelete alá kerül, 

• 1950. december 8 az Országgyűlés határozatot hoz az Egészségügyi Mi
nisztérium megalapitásáról, 

• 1951. a Szerves és Gyógyszerészi Vegytani Intézetből kiválik a Gyógyszeré
szi Vegytani Intézet, és az önálló Intézet az Orvosi Karhoz kerül. Első igazga
tója Kőszegi Dénes, 

• 27/1951. sz Minisztertanácsi rendelet értelmében az orvosi karok kiválnak a 
tudományegyetemek szervezetéből, és önálló egyetemekké alakulnak, 

• 112/1951. EüM rendelet arról intézkedik, hogy a gyógyszerészképzés és -
továbbképzés felügyeletét az Egészségügyi Minisztéríum látja el, 

• 1954. a Gyógyszerismereli Intézet átalakulásával létrejön a Gyógynövény- és 
Drogismereli Intézet, a harmadik olyan Intézet, amely kizárólag gyógysze
rész-hallgatók képzésével foglalkozik; első igazgatója Novák István lesz, 

• 1956. december 6 a Szegedi Orvostudományi Egyetem rendkívüli tanácsülé
sén dönt, hogy az önálló Gyógyszerésztudományi Kar alapításának jndítvá
nyát felterjeszti a Minisztertanácshoz, és egyben megalakítja a Gyógyszer
hatástani Intézetet, melynek első igazgatója Dirner Zoltán lesz, 

• 1957. évi 64 sz. törvényerejű rendelet (kelt 1957 december 11-én) intézkedik 
a Szegedi Orvostudományi Egyetem szarkezetének változásáról, és nevesiti 
a Gyógyszerészi Kart, 

• 1960. megkezdődik az Eötvös utca 2 számUelenleg 6. szám) alatti épület át
alakítása a Gyógyszerészi Kar négy intézete számára, 

• 1962. május 18 az átalakított és felujított Eötvös utcai épületet ünnepélyesen 
átadja a Kar oktatóinak és hallgatóinak Daleschall Frigyes egészségügyi mi

niszter, 

• 22 665/1967 sz. EüM rendelet részletesen foglalkozik a gyógyszerészkép
zéssel, megfogalmazza a képzés célját, általános irányelveket ad, és részle

tes tantervet ír elő, 

• 1969. junius-szeptember: a kari bauxitbeton födémű épület életveszélyessé 
válik, az intézetek kiköltöznek, és ideiglenes helyeken mostoha körűlmények 

közölt végzik munkájukat, 

• 16/1972 évi EüM rendelet lehetövé teszi a gyógyszerészek számára a szak
képzést és a szakgyógyszerészi cím megszerzését E rendelet 8 szakirányt 
nevesít a 9/1978. évi EüM rendelet a szakirányok számát 12-re növeli, 

• 1973. március-április a kari épület felújításának befejezése, az Intézetek visz
szaköltöznek az Eötvös utcába, 

• 1985. megjelenik Az egészségügyi felsőoktatás fejlesztésének irányelvei c 
kormánydokumentum Ez a dokumentum tartalmazza az 5 éves képzés be

vezetését, 

• az 1986/87 tanévtól kötelező a szakdolgozat készítése a Gyógyszerésztudo

mányi Karokon, 

• az 1987/88 tanévben bevezetésre kerül az egységes írásbeli (teszt) vizsga, 
mint az államvizsga (záróvizsga) része, 
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• az 1993. évi LXXX Felsőoktatási Törvény megteremti az autonom magyar 
felsőoktatást és átalakíija a tudományos minősítés rendszerét, 

• 1993. a Gyógyszerésztudományi Kar megfogalmazza, és a Kari T aná cs elfo
gadja a kar küldetésnyilatkozatát, 

• 1993. a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditálja a Bioaktív vegyületek 
kémiája c. doktori programot, vezetője Bernáth Gábor, 

• 1994. március 15. Prof Bernáth Gábor, a Gyógyszerkémiai Intézet vezetője 
Széchenyi díjat kap, 

• 1994. a MAB akkreditálja a Gyógyszertechnológia új gyógyszerformák e/óál
litása és vizsgálata c. doktori programot, vezetője Erős István, 

• Az 36/1996 számú kormányrendelet meghatározza a gyógyszerészképzés 
képesítési követelményei( 

• 1996 április 1-jével megalakul a Gyógyszeranalitikai Intézet. Az előkészítő 
munkálatok már 1994-ben megkezdődtek, az Egyetemi Tanács az 1995. jú
nius 13-i, 1996 január 15-i és február 13 .-i ülésén foglalkozott az új intézet 
megszervezésével Az első igazgató - megbízás alapján - Fülöp Ferenc. A 
tanszékvezetésre kiirt pályázatot Dombi György nyerte el, 

• az 1996/97 tanév folyamán megtörténik a kar akkreditációja, elsőként a 
gyógyszerészképző intézmények közül. A MAB minösítésének eredménye: 
kíváló, 

• 1998-ban a MAB akkreditálja a Farmakognózia c doktori programot, vezetője 
Máthé Imre, 

• Az 125/1999 sz. Kormányrendelet új típusú szakképzést léptet életbe. A 
szakképzés közvetlenül a végzés után, központi gyakarnoki (rezidensi) kép
zéssel indul. A Kari Tanács létrehozza a Szakképzési és Továbbképzési Ta
gozata!, a tagozat vezetésére Erős István kap megbízást, 

• 1999-2000 megalakul a Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, amely az első és 
egyetlen ilyen profilu intézet Magyarországon. Vezetésére Soós Gyöngyvér 
kap megbízást, meghívás alapján, 

• 2001 a kari doktori programokból létrejön a Gyógyszertudományok Doktori 
Iskola. Vezetője Fülöp Ferenc, vezető helyettese Falkay György lesz, 

• 2001-2002 megalakul a Gyógyszerfe/ilgye/eli Intézet, a kar hetedik szarveze
ti egysége, az intézet vezetésére Paál Tamást kérik fel. Így a szegedi Gyógy
szerésztudományi Karnak van a legtöbb szarvezeti egysége és a legszéle
sebb oktatási palettája - valamennyi gyógyszerészképző hely között, 

• 2002-ben bevezetésre kerül a kreditrendszer, a hallgatói tanulmányi munka 
nyilvántartásának és ellenőrzésének uj rendszere, 

• A kari épület homlokzat-felújítása, és új laboratóriumok kialakítása tetőtér be

építésével. Az uj létesítmények átadására 2002-ben került sor 

• 2006-ban a Kar ismét akkreditálásra kerül, és ennek eredményeképpen Ma
gyar Akkreditációs Bizottság Karnak Kiválásági hely kitűntető címe! adomá-

nyoz, 

• 200 7 -ben a Kar a Felsőoktatási Minőségi Díj szarvezeti egység kategóriában 
Elismerő Oklevelet és Eztistfokozat kitüntetést kap az Oktatási Minisztertől, 

• Az Országgyűlés 2008 december 15-én módosította a felsőoktatásról szóló 
2005 évi CXXXIX számu tótvény 63 § (6) bekezdését, amelynek hatályos 
szövege a következő: "Az orvosok, a fogorvosok, a gyógyszerészek, az állat
orvosok, a jogászok ok/e vele doktori cimet tanúsít Ezek röviditett jelölése: Dr 

med, Dr med den!, Dr pharm, Dr }ur, 

• 2009 április 19-én a Parlament Főrendiház Disztermében adták át az egye
temek rektorai és a karok dékánjai a doktori diszoklevelet, a szakma kiváló-

ságainak. 

• 2011 juliusában uj akkreditációs eljárásra került sor A MAB által kinevezett 
bizottság elnöke Prof Dr Pálfy Péter Pál egyetemi tanár, a Magyar Tudomá

nyos Akadémia rendes tagja volt 
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GYÓGYSZERTECHNOLÓGIAIINTÉZET 

Dávid professzor portréja 
(Erős István) 

Prof Dávid Lajos (1889-1962) 

Rövid életrajz 

Dávid Lajos Kézdivásárhelyen született, 1889 október 18-án Édesapja, Dávid 
Antal vállalkozó, jómód u örmény polgár, aki négy gyermeket nevelt fel. A professzor 
szegeden hunyt el, 1962 augusztus 30 -án. Gyermekéveit részben Kézdivásár
helyen, részben Kolozsváron töltötte A gimnázium elvégzése után, a 
kézdivásárhelyi Jancsó Miklós patikájában volt gyakornok. A két év gyakarnoki idö 
letöltése után iratkozott be a kolozsvári egyetemre, hogy approbációs vizsgával 

rendelkező gyógyszerész legyen. 

Egyetemi tanulmányait 1 911-ben fejezte be, de már hallgató korában az egye
temi gyógyszertár munkatársa, gyakarnoka lett. Főnöke Ferencz Áron, nagytudású 
egyetemi magántanár Első publikációja is ebben az évben jelenik meg, A Hyrerolról 

címmel. (Szerzőí Ferencz Áron és Dávid Lajos.) 

Feleségével, Bíró Szaniszlával kolozsvári pályafutása alatt ismerkedett meg, és 
házasodott össze Tíz gyermeket neveltek fel Gyermekeik a születés sorrendjében: 
Lajos, Teréz, Katalin, Ida, Ágoston, Szaniszla, Margit, Péter, Ágnes és Mária. 

Szegeden megszervezte a gyógyszerészképzést és a klinikák gyógyszerellátá
sát 1922-ben habilitációs eljárással magántanári képesítést nyert. 1933-ban címze
tes rendkívüli tanárnak, 1944-ben nyilvános rendes tanárnak nevezték ki 1921 és 
1925 közölt az Egyetemi Gyógyszertár megbízott vezetője, 1925. és 1958 közölt 
az Egyetemi Gyógyszertár, 1931-től az Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerészeti 
Intézet vezetője volt 1952-ben kandidátusi fokozatot szerzett, életműve (honoris 

causa) alapján. 1958 szeptember 30-ával vonult nyugalomba 

Szakmai pályafutásának kezdetei 

1911 és 1913. között készíti el doktori értekezé
sét, melyben egy külfőldi, de a gyógyszerészetben 
nagy reményekre jogosító gyógynövény, a Hydrastis 

canadensis L kémiai vizsgálatával és a belőle előállí
tott kivonat alkaloidjainak kvantitatív meghatározásá
val foglalkozik. Már ekkor körvonalazódik kutatatói 
pályájának egyik fontos és korszerű iránya, a nővé
nyekből stabil és standardizált hatóanyag-tartalmu 
készitmények előállítása. A Hydrastís canadensís 

; tanulmányozásával nyert eredményeket egy német 
szaklapnak küldi el publikálásra (Pharm Post, 1915) 
Megjegyezzük, hogy kanadai gyömbér győkere ma is 
népszerű a titoterápiában és a homeopátiás készit
mények sorában 

Hydrasti.s canadeil.sis 

Az egyetemi tanulmányai mellett nagy hangsúlyt fektetett a nyelvtanulásra Jól 
bírta a német, román és a görög nyelvet, és kiemelkedő színvonalú volt latin tudása 
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Nyelvismeretének nagy hasznát vette a nemzetiségekkel teletuzdeit kolozsvári 
majd szegedi egyetemen és a tudományos közéletben ' 

, Az ~lső világháború alatt katonai szalgálatot teljesített, hadnagyi rangban. A hon
ved gyogyszeresz1 munka me/lett intenzíven foglalkozott tudományos kutatással és 
több publikációja jelent meg német szaklapokban 

Tudományos munkásságának vázlatos áttekintése 

Dávid professzor munka közben 

Dávid Lajosnak 93 publikációja jelent meg közel 
öt évtizedes kutatói pályafutása alatt. Kutatásainak 
eredményeit vezető német nyelvu szaklapokban 
(Phann Zeitung, Pharmazeutic Post, Pharm 

Zentralhalle) és a Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság Értesítőjében közölte. Megjegyzendő, 
hogy ez utóbbi lap igényesebb volt, mint számos 
külföldi lap, csak új és elméletileg fontos vagy 
gyakariailag hasznos munkát fogadott el közlésre 
Több dolgozala jelent meg orvosi szaklapokban is 
(Orvostudományi Közlemények, Orvosi Hetilap, 
Zeitschrift für Klinische Medizin, Klinische Wochen

schrift), az itt közölt vizsgálatokat klinikus prolesz
szor barátaival kooperációban végezte 

datból indult ki 

Kutatói érdeklődése igen széleskörű volt, de 
mindig a gyakorlat számára fontos és hasznos fela-
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Az általa kutatott legfontosabb témák az alábbaiak: 

• alkaloid kutatások, e fontos növényi hatóanyagok izolálása, kvalitatív és kvan
titatív meghatározása Különösen érdekesek az álatala kidolgozott színreak
ciók, és az izomer alkaloidok egymás me/letti meghatározása, 

• gyóg~növényekből hatékony és stabil készitmények formuláiása (pl az ipe
kakuana gyökér és gyökértörzs sósavas kivonófolyadékkal történő extrahálá
sa), 

• új gyógyszerformák fejlesztése (pl. emulziók, korszerű kenőcsök, stabil vizes 
oldatok, tabletták, kloramfenikol szemcsepp), 

• gyógyszerforma vizsgálati módszerek bevezetése a készitmények minősíté
sebe, K~vesen tudják, hogy Dávid Lajos szerkesztett először a világon olyan 
k1oldo keszuleket, amely a gyomor perisztaltikáját utánozza, és lehetövé teszi 
a tabletták dezintegrációjának és a hatóanyag kioldódásának kvantítatív meg
hatarczasat Ezeket a vizsgálatokat a biofarmáciai szemlélet térhódítása előtt 
kb. fél évszázaddal végezte 

• Az inkompatibilitás vizsgálata és az inkompatibilis összetételek technológiai 
megoldása, 

• klinikai laboratóriumi vizsgálati módszerek kifejlesztése 

Ez utóbbiakhoz a "professzori séták" szolgáltatták a témákat Még Kolozsváron 
honosodott meg az a szokás, hogy a professzorok a napi munka után közösen sé
táltak, és ilyenkor mindig a szakmáról beszéltek. Egy alkalommal Ditrói Gábor sze
mészprofesszor említette, hogy a platánfa virágzásakor ugrásszerűen megnő a 
conjunctivitis-es megbetegedések száma. Dávid a platánfa virágjából, kérgéböl és 
terméséből ciklikus hatértékű alkoholt izolált, melynek kiguróan nagy irritatív tulaj
donsága volt Purjesz Béla belgyógyász professzorral közösen olyan diagnosztikai 
eljárást fejlesztett ki, ami a vizeletböl, illetve szérumból megfelelő reagensekkel bi
zonyos kórképekre jellemző színreakciót adott 

Tudományos kutató munkájában és oktató tevékenységében szerencsésen kap
csolta össze, hogy egy személyben ő volt az intézet igazgatója és a gyógyszertár 
vezetője. A klinikák gyógyszerellátásának biztosításához rendkívül jó szervezőkész
ségre és kreativitásra volt szükség A vesztes háboru, az ország megcsonkítása, a 
háborút követő gazdasági válság következtében a gyógyszerpiacon is kaotikus álla
potok uralkodtak Beszerezhetők voltak ugyan törzskönyvezett gyári készitmények 
(akkori nevükön "gyógyszer-specialitások"), de ezek rendkívül drága áron voltak 
elérhetők Dávid Lajos felismerte, hogy a klinikák gyógyszerellátását saját erőből, a 
gyógyszertár gyártó tevékenységével lehet és kell megoldani A gyógyszertárban 
gyártott készitmények ára sokszor tizedrésze volt a gyári készítményekének 

Az egyetem költségvetésének legjelentösebb rovata a gyógyszerkeret volt, az itt 
elért jelentős megtakarítás biztosította az egyetem gazdasági egyensúlyát és egy
ben pozitív megítélést és nagy tiszteletet biztosított az egyetemi gyógyszertár és 
vezetője számára 

Dávid Lajos a gyógyszertárat, a Dóm téri épületegyüttesbe történő költözés után, 
jelentős középüzemi gyártó hellyé fejlesztette Több száz un. nosocomiális készít
ményt állított elő, melyeket hatóanyagtartalmuk ellenőrzése után adott át a kliníkák
nak Tablettákat, injekciókat és infúziókat is gyártottak a tradicionális készitmények 
(oldatok, kenöcsök, porok) mellett 

Oktató tevékenysége 

A Ferenc József Tudományegyetem Szegedre településekor Ferencz Áron, az 
Egyetemi Gyógyszertár vezetője és a gyógyszerészi mútan előadója Kolozsváron 
maradt Így Dávid Lajosra hárult a feladat, hogy a klinikák gyógyszerellátásának 
biztosítása me/lett a hallgatók számára előadásokat, gyakorlatokat tartson és vizs
gáztasson 

Dávid Lajos maximálisan igyekezett megfelelni az embert próbáló feladatnak. A 
hallgatók számára tankönyvet írt, s ez a három kötetből álló Gyógyszerészet c 
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könyv a korabeli legújabb tudományos ered
ményeket is feldolgozta A lll kötet foglalko
zott a tulajdonképpeni gyógyszerészettel, a 
gyógyszergyártás szakmai alapjaival és gya
korlati megoldásaival 

A gyógyszerészet fogalmát és tárgyát a 
következőkben határozta meg: a gyógysze
részet gyakorlati tudomány, melynek felada
ta: 

• recepturai gyógyszerek készítése a kor 
tudományos eredményeinek felhasz
nálásával, 

• galenikumok készítése és vizsgálata, 

• a gyógyszerkészitmények eltartása és 
stabilitásuk biztositása 

A gyógyszerészi mütan (később gyógyszerészet, majd gyógyszerészeti techno
lógia) tárgy a legfontosabb szaktárgyak egyike. Előadásainak vezérfonalát és a fon
tosabb témaköröket az alábbiakban mutatjuk be: 

• gyógyszerészeti művelettan ismertetése, 

• gyógyszeralakok ismertetése, 

• összeférhetetlen (inkompatibilis) gyógyszerkészitmények elkészítésének 
irányelvei, 

• gyógyszeranyagok és gyógyszerkészitmények eltartása, 

• gyógyszerek kiszolgáltatása (pontos és helyes receptolvasás, pontos recept
értelmezés, a recepten előforduló hibák felismerése és elhárításukkal kapcso
latos tevékenység) 

Koncepciózus oktató munkáját és a jövő kihívásainak felismerését példázza a 
következő történet 1946-ban a Zürichi Egyetem Gyógyszerészeti Intézetének igaz
gatója, Bűchi professzor körkérdéssei fordult gyógyszerészképzéssel foglalkozó 
számos professzorhoz, hogy milyen irányokban látják szükségesnek az oktatást 
fejleszteni A beérkezett válaszokat a Pharmaceutica Acta Helvetiae vezető svájci 
szaklapban tette közzé. Dávid professzor álláspontja a biológiai, orvosi ismeretek 
növelését hangsulyazia 

A hallgatók vizsgaeredményeiről gondos feljegyzést vezetett Az utolsó vizsga
naplót a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Levéltár őrzi Utolsó aktiv évében 
98 lll. éves és 103 IV. éves hallgatót vizsgáztatott Az 50-es években nyilván kellett 
tartani a hallgatók származást Ezek más kézírással szerepeitek a hallgatók neve 
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mellett, mert a "munkás", "paraszt", "értelmiségi", "alkalmazott" és "egyéb" diszkri
minatív kategorizálással a professzor nyilvánvalóan nem értett egyet 

A jegyzőkönyv a következő mondattal zárul "Deo gratias" 1970 hallgató végzett 

a kezem alatt." 

A tudományos utánpótlás nevelése 

Dávid professzor intézetében 33 egyetemi doktori értekezés készült el, és került 
megvédésre 1925 és 1948. között. Szinte minden évben volt doktori védés. Ki
emelkedik az 1937. és az 1957 év, ekkor 5 dolgozatot nyújtottak be és védt~k meg 

doktoranduszok 

A disszertációk témák szerinti csoportosítását az alábbiakban adjuk meg. Növé
n i hatóanyagok izolálása, analitikája és gyógynövényekből új készitmények kifej
l:sztése 16 értekezésnek volt a témája, 9 munka foglalkozott új összetett készitmé
nyek gyártásával és analitikájával, és 5 tanulmány témája volt a gyógyszeranyagok 

előállítása, háromé pedig a gyógyszerstabilitás kérdése. 

Felsoroljuk az értekezések szerzőit, a disszertációk benyújtásának időrendjében: 
Bari Zsigmond, Huttkay Margit, Scheitz Endre, Novák István, Novák Ernő, Székács 
István, Csontos Mátyás, Kiss Lajos, Flieg József, Dózsa Márla, Tolvay Zenob1us, 
Kéky Miklós, Kis M Mária, Tangelmayer Margit, Hangay. L~ven:e, Vida Lás~ló, 
czakó Lajos, Tarjányi József, Barta László, Bak Lajos, Apro Laszlo, Banya1 Zolta~, 
Pintér Ilona, Schütz János, Lakó József, Horváth János, Gaál Julianna, Németh Be
la, Cseh Tibor, Kovács László, Fröhlich András, Pataki Mihály, Frankó András 

Emberi vonásai 

Dávid Lajos mélyen vallásos, istenhivő ember volt Ez hatotta át egész életét, 
szakmai munkáját és magánéletét egyaránt Emberszeretete számos területen 
megnyilvánult Felkarolta és segitette a szegénysorsu hallgatókat Vasár- és ün
nepnapokon rendszeres ebéd- és vacsoravendégei voltak a rászoruló, nélkülözö 

hallgatók. 

Emberi nagysága a ll világháború alatti vészkorszakban nyivánuli meg a leg
szebben, amikor az Orvosi Kar tanácsülése kizárta a zsidó származásu professzo
rokat Dávid felállt és demonstratív módon otthagyta a tanácsülés!, azzal a kijelen

téssel, hogy "ebben az istentelenségben nem kívánok résztvenni" 

Az elhurcolások idején, mint az Actio Catholica világi elnöke, a csanádi püspök
ségen keresztül próbálta megakadályozni, hogy a szegedi zsidókat koncentrációs 
táborba hurcolják, azonban csak Purjesz Bélát és Rusznyák Istvánt sikerült meg

menteni a haláimeneiből 
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Epilógus 

Hitben alázatosság, alázatosságban tudás, tudásban erő, erőben akarás, aka
rásban tettek, tettekben élet - ez volt Dávid Lajos jelmondata 

Irodalom 

1. Dávid Ádám Zoltán: Dávid Lajos élete és munkássága Pályamunka a Sze
gedi Tudományegyetem Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karai 
Öregdiák Szővetsége által meghirdetett pályatételre (Nyomtatásban megje
lent az Öregdiák Szövetség 10 éve c. emlékkőnyvben, Szeged, 2006. 75-
100. old. ) 

2. Novák István: Dávid Lajos. Gyógyszerészet, 1962, 6, 390. old. 

3. Emlékülés Dávid Lajos professzor születésének 100. évfordulója alkalmából 
Gyógyszerészet, 1990, 227-232 old 

4. Péter H Mária: Megemlékezés Dávid Lajos gyógyszerészről, Kézdivásárhely 
neves szülöttéről. Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztá
lyának ll. tudományos ülésszaka, Kézdivásárhely, 1992 október 8 

5 Zallár Andor: Emlékezés Dávid Lajos gyógyszerészprofesszorra, születésé
nek 110. évfordulóján Gyógyszerészet, 1996. 43, 797-798 old 

6 Erős István: Oktatás és kutatás Dávid Lajos intézetében 9 Szent-Györgyi 
Napok,Szeged,2002 november? 

Kedvessy professzor portréja 
(Erős István) 

Prof. Kedvessy György (1914-2002) 

Az életút kezdete és fontosabb állomásai 

Kedvessy György Budapesten született 1914 május 25-én Középiskolai tanul
mányait a nagyhirű budai cisztercita gimnáziumban végezte, ahol elsősorban a ma
tematika és a nyelvek keltették fel érdeklődését A gyógyszerészi pályát - am1nt 
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Brantner Antalnak és Hankó Zoltánnak adott 1992-es emlékezetes interjujában el
mondta, - egy közeli rokona tanácsára választotta, aki teveli gyógyszertárában 
utódjának szánta A gyógyszertár átvételére azonban nem került sor, mert a fiatal 
Kedvessy György eljegyezte magát a tudománnyal és a végzés után Mozsonyi Sán
dor professzor meghívását e/fogadva, a Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógy
szerészeti Intézetének díjtalan gyakarnoka lett 

Szakmai és tudományos pályája töretlenül ívelt felfelé. A gyógyszerészi o kievelet 
1936-ban szerezte meg, 1938-ban egyetemi doktorrá avatták és 1944-ben egyetemi 
magántanár lett. A szegedi Gyógyszerészeti Intézet tanszékvezető egyetemi tanári 
pozícióját 1959-ben nyerte el, miután tanszéki elődje, Dávid Lajos 1958-ban nyuga
lomba vonult 

Oktató munka a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 

A ma gyógyszerésze Kedvessy Györgyöt, mint a szegedi egyetem nagyhínl, 
nagy tekintélyű tanárát ismeri. Valóban, Szegeden teljesedett ki oktatói és kutatói 
tevékenysége Lehetősége nyílt arra, hogy itt kutatási elképzeléseit maradéktalanul 
megvalósítsa, hogy tudományos műhely1 szervezzen, és iskolát teremtsen. 

Szóljunk először Kedvessy Györgyről, az oktatóról. Az ő tanszékvezetése alatt a 
gyógyszertechnológia valóban fő tárgy volt Minden eszközzel biztosította, hogy a 
hallgatók fontosnak tekintsék tárgyát, és a lehető legjobban felkészüljenek, nem
csak a vizsgákra, de a szakma lelkiismeretes művelésére is .. Az előadások nagy 
részét maga tartotta, de lehetőséget biztosított munkatársainak is, hogy a tantermi 
előadásokban gyakorlatot szarezzenek Gondosan készült az órákra, és nagy súlyt 
fektetett a szemléltetésre Munkatársai kezdetben epidiaszkóppal vetitették szemfél
tetéshez a dokumentációs anyago!, majd az egyre tökéletesedő diavetítőket hasz
nálták. Igen gazdag, több ezer diapozitívből álló gyűjteményt készíttetett az előadási 
anyag színesebbé tételéhez, könnyebb és jobb megértéséhez E páratlan gyűjte
mény alapján meg lehetne írni a gyógyszer-technológia 20. századi fejlődéstörté
netét A karon elsők közölt kezdte előadásaihoz használni az írásvetítőt, hogy a 
hallgatók a jobb világítási viszonyok mellett jegyzetelni tudjanak Önzetlenségére és 
kollegialitására jellemző, hogy bár az írásvetitől intézeti hitelkeretből vásároltatta, a 
tanteremben helyeztette el és más előadóknak is megengedte a vetítő használatát 

Gyakori látogató volt a hallgatói laboratóriumokban. Ilyenkor nemcsak a hallga
tók munkáját és felkészültségét ellenőrizte, hanem a gyakorlatok megfelelő előké
szítését és a gyakorlatvezető tevékenységél is. Szorgalmazta, hogy minden gyakor
lattípusból legyen gyakorlati jegyzet vagy feladatkönyv Professzorként személyes 
példamutatással járt elől, tudván, hogy a hallgatók jelentős része nem tud jegyzetel
ni, kiadta előadásainak anyagát jegyzet formában E jegyzet alapján írta meg tan
könyvét, melynek első kiadása 1963-ban jelent meg. Ezt két újabb kiadás követte, 
majd 1971-ben egy lényegesen átdolgozott, az ujabb kutatási eredményekkel ki
egészített 4 kiadás került a hallgatók és az érdeklődő kollégák kezébe 
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A ·zsgákon sokat követelt Nem tűrte a felkészülellenséget és az alapvető isme
retek ~iányát Nagy gondot fordított arra, hogy a hallgatók mondanivalój~kat.' ponto

szabatosan fogalmazva adják elő A szép feleleteket, a gondos felkeszultseget, 
::"~lapos tárgyi tudást nagyra értékelte. Szorgalmazt~, hog~ a _kiv~lóhallgato~ kap-

l .dJ·anak be az intézet diákköri munkábjába A JO felkeszultsegu hallgatoknak 
csa o "k r t 1 
biztosította a kutatómunka lehetőségél A hallgatók ezt komolya~ vette.' meg_ 1sz e-
telés volt a Kedvessy-intézetben diákkörösként dolgozm ~ lntez~t d_lakkoros hall
gatói mindig szép eredménnyel szerepeitek a helyi és orszagos d1ak~on konferenci-
. k Sok diákkörös hallgató a végzés után tovább foly1atta a kutatast, es megkez-
a on ' · · "tttk"t" dett munkáját doktori disszertációvá bővítette. Számos. f1ata.lnak b1ztos1 o .. ~ ~ves 
minisztériumi gyakornaki ösztöndíjat, és a gyógyszertan ko~pontok ve_zetoseget ~s 
biztatta, hogy anyagilag támogassák a doktorálni szándék?zo f1~t~l kolleg~k munka
.. 1 E témakör már átvezet bennünket Kedvessy György eletmuvenek mas1k fontos Ja . 
területére, a tudományos kutatómunkához. 

Az intézet dolgozói 1969-ben. 1 sor, balról jobbra; Selmecz~ Béla, Horpá~.sy :ng!(e.sn_é,, 
Kedvessy György, Ferenczi Ilona, Kovács László, Regdon Geza; 2 s?r: l<j-nzsan Las:Jc:ne, 

Gyetvai Andorné, Teiszll.stvánné, Regdon Gézáné, Szentess:( lstva~ne. WaJ.:'er Ma_n~, 
Mayer Adél, Keresztes Anna, Ezüst Dorottya Má':ia, 3 sor. _Eros l.~tvan, KohaJda .M~na, 

Mészáros Józsefné Csóti Katalin, Szauer Erzsebet, Horva~h _Gyorgy, Farkas M1haly, 
Fehér Ferenc Takácsy Imre, Kata M1haly 

A tudományos kutatómunka 

Kedvessy professzor, pályafutása kezdetén, a budapesti intézetb~n gyógyszerel
lenőrzéssei foglalkozott, összetett készitmények hatóanyag tartalmanak kvant1tat1v 
meghatározást dolgozta ki Ez a terület akkor mind elméleti, mind gyakorlati szem-
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pontból kiemelkedő fontosságu volt Uj, figyelemre méltó analitikai eljárásait zömmel 
külföldi szaklapokban publikálta, így a nemzetközi tudományos körök hamar meg
ismerték nevét, és nagyra értékelték munkáját Ezekből az eredményekből állította 
össze magántanári értekezését és e kutatásai alapján írta meg első könyvét, a 
Gyógyszervizsgálat című monográfiát, mely a háború után, 1947-ben jelent meg 
Könyve elé akkori tanszékvezetője, Mozsonyi Sándor írt meleg han gu előszót 

KŰLÖNÖS FIGYELEMMEL A GALENUS! 
GYÚGYSZERKÉSZ[TMÉNYEKRE 

Í/H'.\ 

Dr. KEDVESS\" GYOUGY 

llr. Mozso.:o;n s.{:o.-non 

J !) 4 ' 

l':GY~:TEMl XYOJ\!11.\ l\UD.-\l'J(t).'J 

Ez a könyv két szempontból is figye
lemre méltó Egyrészt azért, mert mintegy 
másfél-két évtizeddel megelőzte a hason
ló témakörű német és amerikai monográ
fiákat, másrészt pedig azért, mert rendkí
vül jó érzékkel, bámulatra méltó előrelá
tással ismerte fel azokat a korszerű anali
tikai módszereket, melyeket, sokszor év
tizedek mulva sikerrel alkalmaz a gyógy
szerellenőrzés. Könyvében külön fejeze
tet szentel a polarimetriának, refraktomet
riának, spektrálanalízisnek, a kapillár
analízisnek és kromatográfiás módsze-
reknek. Ezek a korszerű fizikai kémiai 
eljárások akkor még fejlődésük és elter
jedésük kezdetén voltak, de Kedvessy 
már akkor felismerte a bennül rejlő ha
talmas lehetőségeket 

Az ötvenes évektől kezdődtek a 
gyógyszertechnológia "nagy" évtizedei. 
Ekkor indultak azok a célirányos kutatá
sok, melyek a gyógyszergyártás tudomá

nyát elméletileg megalapozták, korszerű fizikai kémiai módszerekkel felszerelték és 
kiemelték az empíria területéről E kutatások révén vált a gyógyszertechnológia a 
múlt század 80-as, 90-es éveiben a gyógyszerkutatás "húzó ágazatává", amiben 
jelentős érdemei vannak Kedvessy Györgynek és az irányitása alatt működő szak
mai műhelynek 

A vezetése alatt kialakult iskola tudományos tevékenységére a tematikus gaz
dagság, az uj módszerek keresése és alkalmazása; valamint a gyakorlati haszno
síthatóság igénye volt jellemző Négy kutatatócsoportot hozott létre és irányított ne
gyedszázados kutatásszervező, iskolateremtő tanszékvezetése során. Időben első 
kutatócsoportja a rektális gyógyszerformákkal foglalkozott, számos uj alap- és se
gédanyag bevezetésre tett javaslatot, feltérképezte a hatóanyagok szabaddá válá
sának folyamatát, a liberáciét befolyásoló tényezőket E témakörből publikált ered
ményekre még az elmúlt évben is hivatkeztak német és olasz szerzők. A második 
munkacsoport a szilárd gyógyszerformákat, főként a tablettákat és bevont tablettá
kat (drazsé kat) kutatta (E kutatások jelenleg is folynak.) A harmadik csoport a ko lio-
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id gyógyszerformák, kenőcsök, krémek, gélek, szuszpenziók, emulziók, szerkezeté
vel, tulajdonságaival, valamint biofarmáciai aspektusaival foglalkozott A negyedik 
csoport témája a porok keverése, a homogén eloszlás feltételrendszerének megis
merése volt, majd ez kiegészül! a csoport későbbi témájával: a vízben rosszul oldó
dó hatóanyagok oldékonyságának növelésével 

A kívülálló szemében az előbbi felsorolás talán a sokat markolás, az elaprózó
dás benyomását kelti. Ez nem helytálló, mert Kedvessy György csak olyan feladato
kat illesztett a tanszék kutatási programjába, amelyek aktualitásáról meggyőződött 
A felsorolt gyógyszerformák, vagy a kisüzemi vagy az ipari gyógyszergyártás fontos 
rendszerei voltak, mindkettő számára alapvető kérdés a tudományos meglap.ozás, a 
minőségi követelményrendszer kidolgozása és a fizikai kémiai, mikrobiológiai stabili
tás feladatainak megoldása. Tegyük hozzá, hogy a felsorolt technológiai témákkal 
kapcsolatos kérdésekkel a hazai szakirodalom egyáltalán nem foglalkozott, külföldi 
forrásmunka is alig akadt · 

A tematikus gazdagság .. Az Intézetben eredményes anyagszerkezeli kutatások 
folytak, pl. a polimorfia vizsgálata, a kristályok deformációs viselkedése, koherens 
szerkezetek letörése és regenerációjának tanulmányozása területén. Figyelemre 
méltó eredmények születtek a művelettanban is, a szűrés, az öntéses kúpgyártás, a 
cukormentes és filmdrazsírozás, a porlasztó szárítás műveleti paramétereinek opti
máiása említendő itt Kiemelten fontos témaként szerepelt a kolloidikai stabilítás: 
szerkezet szilárdulás, utákeményedési folyamatok tanulmányozása.. A 70-es évek
ben biofarmáciai kutatások indultak. Számos gyógyszerforma in vitro hatóanyag
Jeadását vizsgálták meg az intézetben, és technológiai megoldásokat a dolgoztak ki 
a biológiai hasznosíthatóság optimálására 

Uj módszerek bevezetése. Kedvessy 
professzor nevéhez fűződik Magyaror
szágon a gyógyszerészeti reológiai kuta
tások megindítása Először alkalmazott 
pásztázó elektronmikroszkópot a szilárd 
gyógyszerformák vizsgálatában. Hazai 
vonatkozásban az elsők közölt volt, akik 
felismerték a termikus analízis, a rönt-

gendiffrakció és az elektrondiszperziós 
mikroanalizis helyét és fontosságát a 

[th:&!} \, 

Gyógyászeli vazelin szubmikro.szkópos 
.szerkezete {elektronmikroszkópos felvétel, 

technológiai kutatásokban közölve. Arch Pharm, 1974) 

Gyakorlati alkalmazás Egyesek úgy vélték - természetesen nem bántó éllel -
hogy a Kedvessy professzor vezette intézetben elsősorban elméleti kutatások foly
nak Ez ilyen megközelítésben nem helytálló, mert minden kutatás valahol a gyakor
latban gyökerezett, a gyakorlatból indult el A már idézett interjú során Kedvessy 
professzor elmondta, hogy pályakezdő éveiben az intézeti munkája mellett egy 
gyógynövényeket forgalmazó cégnél is dolgozott Itt a háborus időkben, amikor nem 
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lehetett valódi teához hozzájutni, kidolgozott egy fermentációs eljárást, amellyel a 
hársfalevélből élvezhető tea lett 

A GYÓGYSZERÉSZETI 
REOlÓGIAI KUTATÁS 

40 ÉVE SZEGEDEN 

KEDVESSY 
EMIÉKKÖJVYV 

1964-2004 

Egy régi munkatársa, aki kezdő egyetemi 
oktatóként dolgozott Kedvessy mellett, mesélte, 
hogy egyszer a gyakorlati előkészítésben felü
letesség fordult elő. Az előkészítő kifelejtette a 
kúpból az amidazofent, amit a hallgatóknak a 
gyakorlat során meg kellett (volna) határozni. 
Ez a hiba irányította a figyeimét a hatóanyagok 
homogén eloszlatásának fontosságára A ho
mogén eloszlathatóság kutatása az intézet 
egyik központi témája lett 

Fentieken túl, a gyakorlattal való szaros kap
csolatot bizonyítja, hogy Kedvessy jó és ered
ményes együttműködést épített ki valamennyi 
hazai gyógyszergyárral Ez az együttműködés 
késöbb külfőldi cégekre is kiterjedt Az intézet 
irányításának 25 éve alatt több mint 70 kutatási
fejlesztési szerzödésben foglalt megbízási fel
adatot oldott meg. 

Manapság szokás egy tudós nagyságát tudománymetriai mutatókban kifejezni 
Kedvessy György munkássága e mutatók tükrében is tiszteletre méltó Három köny
ve jelent meg A már idézett Gyógyszervizsgálat és az öt kiadást megért Gyógy
szertechnológia mellett, Selmeczi Bélával közösen írt Tableltázás gyógyszertechno
lógiája a harmadik fontos managráfia Tudományos publikációinak száma megha
ladja a 300-at (Hazai és külföldi folyóiratokban megjelent dolgozatainak jegyzéke, 
teljes szövegű előadás kivonatainak listája, valamint, találmányainak, újításainak 
felsorolása 100 oldalnál nagyobb terjedelmű. Ezért nem mellékelünk részletes bibli
ográfiát, az érdeklődő a közleményeket megtalálja a SZOTE 1971-1985 közölt meg
jelent évkönyveiben.) 
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Tudományos ülés a Karon (1967). Középen a Kar professzorai és 
Prof Berencsi, az ÁOK dékánja 

Munkáinak összesített impakt faktora 100 felett van (Ezt az értéket a folyóiratok 
jelenlegi, ill. az időközben megszűnt vagy átalakult folyóiratok utódainak impakt fak
tora alapján számoltuk.) Az eredményeire kapott hivatkozások száma eléri az ezret 
Még 2002-ben megjelent dolgozatokban is hivatkoztak alapvető, uj korszakot indító 
munkáira, holott ekkor már közel 20 éve nyugdíjban volt Számos ujítás és több sza
badalom fűződik a nevéhez. A vezetése alatt álló intézetben 1 00-nál több egyetemi 
doktori disszertáció készült el. Témavezetője volt 11 kandidátusi értekezésnek Két 
munkatársa akadémiai doktori fokozatot szerzett. E kiemelkedő tudományos ered
mények alapján, nagy hazai és nemzetközi elismertsége, tudományos tekintélye 
okán, iskolateremtő munkássága következményeként Akadémiánk tagjai közölt len
ne a helye. Elgondolkodtató, hogy ezt az elismeréstmiért nem kapta meg. 

JerZy Poremp.sky az intézet munkatársaival 

Élénk és gyümölcsöző külföldi kapcsolatokat szarvezett Az első külföldi vendég
kutató, aki hosszabb időt töltött az intézetben, Jerty Porempszky volt Németor
szágból Heinz Moldenhauer és Michae/ Diligen (később tanszékvezető professzo
rok) töltöttek hosszabb időt Szegeden Lengyelországi technológusok közül Halina 
Wasiak és Jerzy Sotor végeztek kutatómunkát a szegedi intézetben .. A Ljubljanai 
Egyetem Gyógyszertechnológiai Tanszékének jelenlegi igazgatója, Stane Srcic pro
fesszor fiatal kutatóként két alkalommal volt hosszabb tanulmányúton, Szegeden, 
és az itteni kísérletei fontos részét képezték akadémiai disszertációjának Hosszu 
lenne felsorolni azokat a külföldi kollégákat, aki rövidebb tanulmányúton, tapaszta

latcserén voltak Szegeden 

Egyetemi és szakmai- közéleti tevékenység 

Az oktató és tudományos munka mellett szólni kell Kedvessy György egyetemi 
és szakmai közéleti vezetöi tevékenységéről A Szegedi Orvostudományi Egyetem 
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vezetése hamar felismerte a fiatal professzor kiemelkedő vezetöi kvalitásait és 
1_963-67 közölt rektor-helyettesi feladattal bízta meg Ezt követően 12 éven át 3 

crkluson kere:ztül a Kar dékánja volt Dékáni idejére esik az első nagy oktatási ~e
form. bevezetese. Sajnos, egy nem túl vidám esemény is ide kapcsolható A kari 

b~uxrtbeton épület .1969-ben életveszélyessé vált, az intézeteknek ki kellett kőltőz
nruk. Az épület felujítása 4 évig tartott Kedvessy dékán - a Kar professzoraira és 
oktatóira támaszkodva - biztosította a Kar műkődö képességél ez alatt a 4 · 1 t! 
'Ih"' evaa, 
es e etove tette azt, hogy a mcstoha körűlmények kőzőtt, apró kompromisszumok-
kal ugyan, de változatlan színvonalon follyék az oktatás. Nem szünetelt a kutató

munka sem. Az akkori hallgatók úgy emlékeznek vissza ezekre az évekre, mint va
lamr kedves, romantikus idöszakra 

Kedvessy professzor jelentős feladatokat vállalt a szakmai kőzéletben, a szak

mar. szarvezetekben és országos szakmai feladatok megoldásában Éveken át volt 

el.noke az MGYT Csongrád megyei Szervezetének. Ezekben az években a Társa· 
sa~, mrnt ... Szakcsoport" műkődhetett csak Kedvessy sokat tett azért, hogy a 
gyogyszeresz.ek szakmai és tudományos szarvezete visszakapja régi rangját és 

tekrntelyet Tobb crklu.son keresztül töltette be a Gyógyszertechnológiai Szakosztály, 
maJd az MGYT Orszagos Vezetőség elnöki tisztét Erre az időre esik a szakgyógy-

Martin- Luther- Universitat Halle·Wiltenberg 

l!olo!..,.Mo.o~<l"otd''""""".,"'-''"l»"""'"'""""""~"""""'"""'· 
""><N> Eb"~'"' Poop• -·· Fakultat für NaturwissensWaften 

"""-r. ... d«t.~<.1m·t.u-~ ... ~~WJ<..w~ --"'""""'...__,.,_,"_",.,.," •• u ......... 

Herrn Prof Dr GYORGY KEDVESSY 

O.kon ~er Pb•nn ... OIIotbm f<lkull& d"' MedWobd.." Unl,..,..l!lir Srered, 
o~~~'"' d"' lnlliw~< rw Pb.um••••lllodlo Todino!Ofk', 

Pri!<ldent dor L't,z.nsdJ ... """""""u-., u ... ll>dl411 

die Würde elnes 
doctor rerum naturalium honolis causa 

szerész képzés bevezetése, amiért 
Kedvessy György, mint elnök, vállvetve 

számos, hozzá hasonló gondolkodású 

vezető gyógyszerész személyiséggel, 
rendkívül sokat tett. Tagja volt az V, VI. 

és a VII. Magyar Gyógyszerkönyv Szer
kesztö Bizottságának Az utóbbiban a 

Gyógyszertechnológiai Albizottság elnő
ki feladatait látta el. Tagja volt az 

Egészségügyi Tudományos Tanácsnak, 
az MTA Gyógyszerészeti Bizottságának, 
elnökségi tagja volt a MOTESZ-nek 

Nagyszámú, a gyógyszerészet kérdése
ivel és a felsőoktatással foglalkozó eseti 
bizottságban dolgozott A TMB megbí

zásából számos alkalommal volt tudo

mányos értekezések opponense, a Bírá
ló Bizottság elnöke vagy bizottsági tag 
Számos külföldi szakmai és tudományos 

társaság, egyesület választotta tagjai 
sorába Talán a legbüszkébb arra az 

elismerésre volt, hogy a hallei Martin 
Luther Egyetem Természettudományi Karahonoris causa díszdoktori eimmel tüntet
te kr 
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Nem lenne teljes a kép, ha nem szálnánk Kedvessy professzor egyéb közéleti 

aktivitásáról Einőke volt a Hazafias Népfont Szeged városi S?ervezetének és el
nökségi tagja az Országos Béketanácsnak. Több ciklusan keresztül tanácstag is 

volt Utolsó fontos közéleti megbízatása az alelnőki funkció volt az Egészségügyi 

Dolgozók szakszervezetében. 

Zárszó 

Kedvessy professzor intézettel való kapcsolata nyugdíjba vonulása után sem 
szűnt meg. Rendszeresen bejárt az intézetbe, tanácsaira, segítségére mindig szá

mítani lehetett. Rendszeres látagatája volt a kari tudományos rendezvén'yeknek, 
előadó üléseknek, nyilvános doktori védéseknek. Kedves szokás volt az intézetben, 

(még tanszékvezetői ideje alatt), hogy az intézet dolgozói! a tanszékvezető apró 
ajándékkal köszöntötte névnapjukon. Ezt a szokást utódai is megtartották. A név~a
pi köszöntéseken Kedvessy professzor a nyugdíjba vonulása után is mindig részt 
vett Egyre rosszabbá váló egészségi állapota sem gátolta abban, hogy volt munka

társait figyelmességével tűntesse ki, és szereleiéről biztosítsa 

Elmondhatjuk, hogy személyével a 20 .. század egyik legnagyobb magyar gyógy
szerésze távozott el körünkböl. Az a szellemi kincs, amit ránk hagyott- felbecsülhe

tetlen Tanítványai, munkatársai, beosztottai, kötelességtudást, lelkiismeretességet, 
munkaszeretetet tanultak tőle. Páratlan szakmai tudása, munkabírása, következe

tessége mindig példa marad számunkra Jelenleg a pályán műkődö aktív gyógysze
részek jelentős része, talán a fele is Kedvessy tanítvány. A tanítványok lelkiismere

tes, pontos munkájában, szakmaszeretetében él tovább Kedvessy professzor szigo

ra és nagyfokú szakmai igényessége 
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1 O. Erős 1.: A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje Dr. Kedvessy 
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Selmeczi professzor portréja 
(Erős István) 

Prof. Selmeczi Béla (1930-2004) 

Gyógyszerészi pályafutása, családi indíttatás, patikai tevékenység 

Selmeczi Béla 1930. április 23-án született Szegeden Gyógyszerész családból 
származott, édesapja köztiszteletben álló gyógyszertár tulajdonos volt Szegeden, a 

Petőfi telepi patikában. A háboru előtti gyógyszertárakról joggal mondta Mágocsi
Dietz Sándor, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság első el nőké, hogy ezek 

"nemcsak a gyógyszerek elárusító helyei, hanem sok esetben szakmai, társadalmi 
és egyéb kérdések megvitató helyei is voltak" Ebben a légkörben nevelkedett, így 
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nem véletlen, hogy a gyógyszerészi pályát választotta Itt alakult ki szakmai szemlé
lete, értékrendje Felesége, Kolin Klára is gyógyszerész volt A gyógyszerészi hiva
tás gyakorlása a Selmeczi családban vele meg is szakadt, mert gyermekeik- And
rea és Béla- nem követték szüleiket Andrea orvos, Béla vegyész lett 

1955-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet Az egyetem elvégzése után a pálya
kezdő fiatal házaspárnak - bár mindketten szegedi illetőségűek voltak - nem sike
rült Szegeden maradnia, mert a Szeged gyógyszerésszel telített volt Legfeljebb 
igen nagy protekcióval lehetett itt patikai álláshoz jutni, Selmeczi Béla ezzel nem 
rendelkezett. Öt évig dolgozott közforgalmú gyógyszertárban, Debrecenben majd 
Makón. A patikai tevékenység előnyt jelentett a későbbi, egyetemi oktatói munka
körben, mivel a többi intézeti kollégának lényegesen kisebb patikai gyakorlata volt 
vagy rögtön a végzés után kerültek az egyetemre. Selmeczi Béla tévedhetetlenül 
meg tudta mondani egy-egy szakmai kérdésről, hogy milyen sulya van a gyakorlat
ban 

A közforgalmi gyógyszertári munkát 1960-ban cserélte fel egyetemi oktató- és 
kutatómunkára, Kedvessy professzor ekkor hívta meg az Intézetébe, egy megüre
sedett tanársegédi állásra Az egyetemi oktatói ranglétrának minden lépcsőfokát 
végigjárta: 1960-65 közölt tanársegéd, 1965-től 1976-ig adjunktus volt, 1976-!ól 
1984-ig docensként dolgozott Kedvessy professzor intézetében 1984-ben kapott 
egyetemi tanári kinevezést, és egyben tanszékvezetői megbízást, amikor a nyuga
lomba vonult Kedvessy professzor utóda lett, az Intézet története során a harmadik 
igazgató. A tanszékvezetői tisztet 11 évig, 1995-ig látta el, amikor is az egyetem 
akkori rektora váratlanul és mindenki meglepetésére nyugdijazta. 1984-1990 közölt 
két ciklusan át ő volt a Gyógyszerésztudományi Kar ötödik dékánja 

Oktatói jellemvonásai 

A 60-as évek elején a Gyógyszerészeti (1962-től Gyógyszertechnológiai) Intézet 
- felépítés és munkaszervezés tekintetében - két osztályra tagolódott A 
Gyógyszertechnológia l osztály a lll éves hallgatók oktatását látta el, vezetője Ko
vács László adjunktus (1961-től docens) volt Az osztályvetető-helyettes Selmeczi 
Béla volt Ezen az osztályon 4 tanársegéd dolgozott (A Gyógyszertechnológia ll 
osztály munkatársai- 5 oktató- a IV éves hallgatók receptura oktatását végezték.) 

A lll. éves hallgatók gyakorlati oktatásának anyagát galenikumok előállítása és 
kémiai vizsgálataképezte Kedvessy professzor, a Tanszék átvétele után megszar
vezte a középüzemi gyógyszergyártás oktatását A lll éves hallgatók forgószinpad
szertlen vettek részt tablettázó, injekciós és középüzemi galenusi gyakorlatokon. A 
tablettázó gyakorlatok irányitója Selmeczi Béla lett, az ő állitotta össze a gyakorlatok 
tematikáját, és kidolgozta a gyakorlat feladatait Ehhez néhány, a gyógyszergyárak
ból leselejtezett, de még használható, közepes teljesítményű tablettázógép állt ren
delkezésre. Selmeczi Béla és munkatársa, Keresztes Anna tanársegéd kreativitását 
dicséri, hogy érdekes gyakorlati feladatokat dolgoztak ki, és folyamatosan beszerez-
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ték a tabletták vizsgálatához szükséges eszközöket és műszereket Néhány "kisér~ 
Jeti" szemeszter után a tablettázó gyakorlatok anyagát jól áttekinthető gyakoriali 

jegyzet formájában adták a hallgatók kezébe 

Az egyetemi oktatókat általában két szélsőséges típus közé lehet besorolni. Az 

egyik szélsőség a rideg, megközelíthetetlen oktató, a másik véglet _a mi~denár~~ 
barátkozó, a hallgatók bizalmát bármilyen eszközzel megszerezm torekvo szelso
ség. Selmeczi Béla mindkét végletet elutasította, nem volt megközelíthetetlen,_ de 
nem volt haverkodó sem Azt tartotta, hogy a hallgatók biológiailag és szellemileg 
felnőtt emberek, akik néhány év múlva kollégák Jesznek A hallgatóság ezért a 
szemléletért tisztelte és szerette, egyik legnépszerűbb gyakorlatvezetőként tartották 
számon Akkoriban, Selmeczi Béla tanársegédi működésének idején még nem volt 
szokás, hogy a hallgatók a ",egjobb gyakorlatvezetó"' címmel tűntessék ki azokat az 
oktatókat, akiktől különösen sokat tanultak Ha lett volna, bizonyára több alkalommal 

is elnyerte volna ezt a megtisztelő cimet 

Első sor (balról jobbra). Erős István, Horpác sy Frigyesné, Kata Mihály, Selmeczi Béla, 
Regdon Géza, Vecsei Imréné Második sor:: Visnyeiné Zádori Erzsébet, Huber Mátyásné, 

Lévai Antalné, Redgon Gézáné, Májemé Csanádi Éva, JLthász Klára, Kraszn!3i Ildikó Har
madik sor:. Miseta Mária, Farkasné, Révész Piroska, Hódi Klára, Hunyadvári Eva, Disztl Rita, 
Schauer Magdolna, Kun-Szabó gyöngyvér Legfelső sor:: Ká.sa Péter, Nagy Mária, Csányi Er-

zsébet, Sastin Lajosné, Arany Jánosné (Takará.sban), Ludwig /llésné, Sőtérné 

Hasznosnak bizonyult viszont, hogy minden csoportnak két gyakorlatvezetője 
volt, akik irányították, segítették, és folyamatosan ellenőrizték a hallgatók munkáját 
A 70-as évek elején, az ún feladat arányos Jétszámnormák bevezetése után egyet
len gyakorlatvezető jutott egy-egy csoportra, amí! e sorok írója pedagógiai szem

pontból mindenképpen hátrányosnak és károsnak tartott. 
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1967 -ben került bevezetésre a gyógyszerészi etika oktatása. Az etika tárgy első 
előadója Karunkon Selmeczi Béla lett Ezt a megbizást nagyon komolyan vette. Sok 
energiát fektetett a tematikája összeállitásába, az előadásokra és szemináriumokra 
való felkészülésre 

Tanszékvezetöként, vizsgáztatóként humánus és igazságos volt Előadásain pl. 
soha nem tartott katalógust, ezt "kis-iskolás" médszemek tekintette. A vizsgákon 
igyekezett jó légkört teremteni, nem tartotta sokra azokat a vizsgáztatókat, akik fé
lelmet gerjesztettek Jó vezetői képességeihez, erényeihez tartozott a türelem, em
pátia és a határozottság 

Kutató munka 

36 éven át a tabletták és drazsék gyógyszertechnológiájának fejlesztésén dolgo
zott. Nagy adag szubjektivitással a tablettázást "férfias" témának lehetne nevezni, 
mely igen jól illett Selmeczi Béla kimért, hihetetlenül pontos, határozott egyéniségé
hez. A 70-es évek közepén, amikor Kedvessy professzor- a kutatás hatékonysá
gának fokozására - az intézet oktatói! kutatócsoportokba szervezte, (addig minden 
oktató önállóan dolgozott), Selmeczi Béla lett a tablettázó "team"-nek a vezetője, 
mely kezdetben három, később 5 diplomásból állt A tablettázás folyamatának és 
tabletták szarkezetének és tulajdonságainak vizsgálata gyógyszeripari szempontból 
a legfontosabb témák közé sorolandó. Nem véletlen, hogy a nagy hazai gyógyszer
gyárak számos kutatási-fejlesztési megbízással keresték meg az Intézetet A 
Richter Gedeon (akkor még Kőbányai) Gyár például megbízta a tablettázó csoportot 
valamennyi tablettázási előiratának elemzésével, kritikai értékelésével és korszerű
sítésével 

Selmeczi Béla egyetemi doktori disszertációjának témája a tabletták drazsi
rozása. A jelen sarok írója, aki az intézetben készült valamennyi egyetemi doktori 
értekezést áttanulmányozta, Selmeczi dolgozatát a legjobbak egyikének tartja, a 
következő erények miatt. A gyógyszertechnológiai fejlesztő munka 60-as években 
még zömmel tapasztalaton alapult A kutató több összetételt állitott elő és vizsgált, 
majd ezek közül választotta ki a legjobbat, minden komolyabb elméleti megfontolás 
nélkül Selmeczi Béla, disszertációjában először megalkotta a technológiai jelenség 
- drazsémagok és a bevonó folyadék kölcsönhatása -fizikai kémiai modelljét és 
megállapította, hogy a folyadék nedvesítő hatása a felületi feszültségtől, a magok
hoz való adhéziója pedig a folyadék (makromolekulás oldat+ szirup) viszkozitásától 
függ. Az összetételeket szisztematikusan változtatva, megkereste a legjobb felületi 
feszültséget és az optimális viszkozitást Szellemes, félkvantítatív módszert dolgo
zott ki az adhézió mérésére. Hazai technolégusok közül ő foglalkozott először a cu
kormentes drazsírozással. A cukorral bevont drazsék ugyanis - általában szülői 
gondatlanság miatt - számos halálos kimenetelű gyermekmérgezést okoztak 
Ezért kiemelten fontos a cukormentes bevonás megoldása E témával foglalkozó 
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publikációja, mely a Deutsche Apatheker Zeitung hasábjain jelent meg 1962-ben, 

ismertté tette nevét az európai szakemberek körében 

A tablettázás területén végzett kutatómunkájának két nagy fejezete van. 1) a tab
letta préselés folyamatának, és a préseléstől függően a tabletták texturájának, fizikai 
állandóinak (pl porozitás, nyomási szilárdság, kopási veszteség, dezintegráció) 
vizsgálata, 2) a közvetlen tablettapréselés megoldása alkalmas segédanyaggal, és 
a tablettázás korszerű segédanyagainak minősítése Ezeket az újszerű és figyelem
re méltó eredményeit kandidátusi értekezésében (A tabletták szarkezetét és fizikai 

sajátságait, valamint a drazsébevonat kialakulását befolyásoló tényezők tanulmá

nyozása, Szeged, 1975) foglalta össze 

A szarkezetvizsgálatot szeren
csésen katalizálta, hogy egyik fiatal 
munkatársa, Hódi Klára elsajátítot
ta az elektronmikroszkópos prepa
rátum-készítési és az elektronmik
roszkópos felvételek értékelését, 
és e terület nemzetközi rangu 
szakembere lett. Egy másik fiatal 
munkatársa, Takácsy Imre pedig 
olyan egyszerű és pontos porozitás 
vizsgáló módszert dolgozott ki, 
amely nem igényelt drága, akkor 
beszerezhetetlen nagyműszert. 

E téma kapcsán szólni kell 
Selmeczi tudományos utánpótlást 
nevelő munkájáról. Számos kiváló 
diákkörös hallgatót gyújtölt maga 

Methocel-nyákkaf készített tabletták törési felülete 
(1000 1) 

köré: Szima Aranka, Somogyi Judit, Pelle Márta, Lénárd Gyula, Mozsgay Katalin, 
Upták Margit, Rápó Jolán nevét kell megemlíteni. Fiatal munkatársai - Hódi Klára, 

Garamvőlgyiné Horváth Mária, Szabóné Révész Piroska, Miseta Mária, ifj. Kása 

Péter az ő irányitásával váltak e terület jónevű, ismert szakembereivé 

Élen járt a külföldi kapcsolatok szervezésében is Kiváló együttműködést szarve
zett a hallei Martin Luther Egyetem Gyógyszertechnológiai Intézetével, a Molden
hauer és Ka/a professzorok irányítása alatt működő tudományos műhellyel E ko
operáció eredményeit 20-nál több közös dolgozat tartalmazza Az Oslói Egyetemen 
eltöltött négy hónapos tanulmányl.ltjának eredményeit 4 közleményben foglalta ösz
sze Kapcsolat fúzte a Moszkvai össz-szövetségi Gyógyszerkutató Intézethez is. 

Pályafutása során 216 közleménye jelent meg. Ezek túlnyomó többsége olyan 
kísérletes munka, amelyet tekintélyes külföldi szaklapok közöltek. A tablettázó cso
port hazai szakfolyóiratokban is publikált, hogy itthoni szakemberekhez is eljussa
nak a kutatások eredményei Selmeczi több, ún. továbbképző dolgozatot írt, melyek 
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egy-egy szakterület fontosabb kutatási eredményeit szintetizálták, és - ahogy a 
nevük mutatja, - a pályán muködő gyakorló gyógyszerészek továbbképzését, is
mereteik bővitését szolgálták. Selmeczi és kutatócsoportja az élethosszig tartó ta
nulás bevezetésében is komoly érdemeket szerzett, amely akkor még nem volt el
várás. 

Tankönyvek, kézikönyvek, monográfiák Selmeczi Béla tollából 

A tudományos kutatás értékmérő számainak 
sorából érthetetlen módon hiányzik a tanköny
vek és monográfiák szerzőinek elismerése, pe
dig egy színvonalas managráfia összeállításá
hoz legalább annyi energia, szargalom és krea
tívitás kell, mint tucatnyi impakt fakloras közle
rnény előállításához A tankönyvíráshoz, ezen 
felül még jó pedagógiai érzék is szükséges. 
Valószínű, hogy kellő elismerés hiánya miatt 
vállalkoznak olyan kevesen monográfia, illetve 
tankönyv, kézikönyv írására Selmeczi Béla 
ezen a területen kivételnek számí!. Három mo
nográfiája jelent meg: A tablettázás technológi
ája (társzerző: Kedvessy Gyögy, Medicina, 
1981 ), A gyógyszerkészílés segédanyagai 

(társszerzők: Kovács Béla és Szepesy Angéla, Gyógyszerész-továbbképzés, 1983), 
valamint A magnézium forrásai és jelentősége az élővilágban (szerkesztő és az 
egyik fejezet szerzője). 

Társzerzője volt három nagyobb lélegzetű összefoglaló dolgozatnak, melyek A 
Gyógyszerészeti Tudományok Aktuális Kérdései sorozatban jelentek meg 
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(Farmakonok és gyógyszerkészitmények biológiai hatásának 
optimalizálása, - Kata Mihállyal, Kolloid és heterogén 
diszperz rendszerbe tartozó gyógyszerformák reológiai 
tulajdonságai és állandósága - Erős Istvánnal, A rektális 
gyógyszerbevitel jelentősége napjainkban - Regdon Gézá
val) 

Rácz Istvánnal, illetve a budapesti és a szegedi Intézet 
munkatársaival közösen megírták a gyógyszerészeti tan
könyvek egyik legterjedelmesebbikét, a három kötetes 
Gyógyszer-technológia kézikönyvet. Az 1-11 kötet Buda
pesten, Rácz professzor szerzőségével, illetve irányitásával 
készült, a lll. kötetet Selmeczi Béla irányitásával a szegedi 
tanszék munkatársai írták. 

Kitúntetések, szakmai elismerések 

Selmeczi Béla nem halmozta a tudományos tisztségeket, szakmai szarvezetek 
vezető funkcióit, de amit vállalt, azt igyekezett maximális igényességgel, legjobb 
tudása szeríni ellátni Az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztályának alelnöke 
volt 1992-1996 között, dolgozott a SzAB Gyógyszerészeti Szakbizottságában és az 
MTA Gyógyszerésztudományi Szakbizottságában Az Acta Pharmaceutica 
Hungarica szerkesztőbizottsági tagja volt 

Lelkiismeretes, szinvonalas oktató munkájáért, tudományos eredményeiért az 
alábbi kitüntetéseket kapta: a SZOTE Kiváló Nevelője (1975), Kiváló Gyógyszerész 
(1980), Societas Pharmaceutica Hungarica Emlékérem (1991 ), MTA Nívódíj (1994). 

Ami nem fér cimszavakba, de fontos vonás Selmeczi Béla portréjához 

Egyik dédelgetett terve volt, hogy a gyógyszerészek számára is kiharcolja az ún 
foglalkozási doktorátust, tehát, hogy az orvokhoz, állatorvosokhoz és a jogászokhoz 
hasonlóan a gyógyszerészek is a diplomával automatikusan kapják meg a doktori 
cimet Erre több példa van, európai és dél-amerikai országok közölt is. Sajnos, en
nek kivitelezése akkor nem sikerül!, ami a szakma irányító testületeinek és több ve
zetőjének a rosszindulatán, illetve közönyén bukott el Tudjuk, hogy a gyógyszeré
szek - a szakmai vezető egyéniségeinek gondos és kitartó erőfeszítései nyomán -
végül 2009-től viselhetik a doktori cimet. De ennek Selmeczi Béla már nem örülhe
tett. 

Alkotóereje teljében, az intézet és a szakma meglepetésére 1995-ben nyugdíjaz
ták, így már nem tudta terveit, elképzeléseit valóra váltani, megkezdett munkáit be
fejezni. 

Végezetül szálnom kell néhány szál Selmeczi Béláról, mint magánemberről 
Sokoldalúan művelt egyéniség volt Nem tartozott a közlékeny emberek csoportjá
ba, inkább a csendes rezignáltság, zárkózottság jellemezte. Baráti körben, kollégái 
közölt gyorsan feloldódott, kedves humorú, sziporkázóan szellemes egyéniség volt 
Sokat olvasott és szerelett utazni Egyik hobbija a bélyeggyűjtés volt 

E sarok í ráját, -aki utóda lett a tanszékvezetésben- nyugdíjas éveiben gyakran 
megkereste. Ilyenkor rendkívül sok közös téma, emlék, élmény került elő, lényeges 
szakmai, oktatási és tudományos kérdésekben teljes nézet- és vélemény
azonosság volt közöttük. 

Irodalom 

1. Szegedi Egyetemi Almanach, ll. (1921-1966), szerk.: Papp K, Dr. Marton J, 
Szeged, 1997, 424. old. 

2 Erős 1.: Selmeczi Béla élete és munkássága Pályamunka az Öregdiák Szö
vetség által meghirdetett pályázatra, 201 O Kézirat, 26 old 

3 Erős 1 :Halványodó arcok. Gyógyszerészet, 54, 226-230 (201 0) 

85 



86 

GYÓGYSZERKÉMIAIINTÉZET 

Kőszegi professzor portréja 
(Csábi né Kádár Katalin és Erős István) 

Pro' Kőszegi Dénes (1888-1970) 

Rövid életrajz, középiskolai és egyetemi tanulmányok, pályafutás 

Kőszegi Dénes Nagyiakon (Csanád vármegye) 1888. augusztus 12-én született 
Édesapja szeszgyári magántisztviselő volt Középiskoláit Bánffyhunyadon végezte, 
később szüleivel Kolozsvárra költöztek, s igy a fiatal Kőszegi Dénes gimnáziumi 
tanulmányait már Kolozsvárott fejezte be, a kolozsvári Unitárius Főgimnáziumban 

érettségizett, 1908-ban 

Még ebben az évben beiratkozott a kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetemre, a Természet
tudományi Karra. Ezen a karon "kémiai-fizikai, ter
mészetrajzi (biológiai) és földrajzi" tanulmányokat 
folytatott. 1914-ben kémiából bölcsészdoktori ké
pesítést nyert Analitikai kémiai tárgyu doktori dol
gozatának címe a következő: "Új módszer az al

káli fémeknek (K, Na) kalcium és magnézium fé
mektől való kvantitatív e/választására" E munka a 
"Bányászati és Kohászati Lapok"-ban jelent meg 
Kedves professzora, mestere Fabínyi Rudolf volt, 
aki a hires Bunsen-nél tanult s Kőszegi professzor 

mosolyogva emlegette tanítványainak, hogy ilyen- Prof Fabinyi Rudolf (1849-1920) 

formán második fokon, közvetve, ő is Bunsen ta-
nítvány volt Tanítványai büszkén vallották, hogy "ugyancsak Bunsen tanítványok 

vagyunk harmadik fokon" 

1911-ben, mint harmadéves növendék, egy ösztöndíj pályázaton olyan sikeresen 
szerepelt, hogy Fabinyi professzor őt terjesztette fel "vegyésznövendék"állás betől
tésére (ez a mai díjas demonstrálori állásnak felel meg), és ezzel további tanulásá
nak anyagi feltételeit biztositották. Mint vegyésznövendék elsajátította az intézetben 
működő és Dr. Fabinyi Rudolf igazgatása alatt álló Vegykisérleti Állomáson végzett 
tej, zsír, olaj, takarmány, szuperfoszfát, szesz, bor, viz, kőzet és szén elemzési 
módszereket is Később gyógyszerészhallgatóknak is megtanitotta ezeket, és a ve
gyészhallgatók számára is oktatta. 1914. októberében kinevezték egyetemi tanár

segédnek, majd később adjunktusnak. 1918-ban letette a gyógyszerészgyakornaki 
(Testimonium tírocinale) vizsgát és 1918. decemberében befejezte gyógyszerészi 

tanulmányait az első éven 

A Szegedi Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi Kara 1933-
ban a "Gyógyszerészi kémiai analitika" cimű tárgykörből magántanárrá habilitálta. 
1938-ban a Vallás- és Közoktatásügyi miniszter intézeti tanárrá nevezte ki. 

1945-ben c. egyetemi nyíivános rendkívü/í tanári cimet nyert, és 1947-ben a 
Szerves és Gyógyszerészi Vegytani Intézetből kivált önálló Gyógyszerészi Vegytani 
Intézet megszervezésével és igazgatásával bizták meg 
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1950-ben a Közoktatásügyi Minisztérium nyilvános rk tanárrá léptette elő a sze
gedi Tudományegyetem Természettudományi Karának egyhangú előterjesztése 
alapján 

1951 nyarán a gyógyszerészképzést a kormányzat az Egészségügyi Minisztéri
um hatáskörébe utalta és ezzel a vezetése alatt álló Gyógyszerészi Vegytani Intézet 
a Szegedi Orvostudományi Egyetemhez került A Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa 1951-ben tanszékvezető egyetemi tanárrá léptette elő 

A Tudományos Minősítő Bizottság - tudományos munkássága és életműve 
alapján - 1952 augusztusában számára a tudományok kandidátusa fokozatot meg
ítélte. 

Fél évszázados eredményes okta
tói tevékenysége alatt gyógyszerész
generációk egész sorát képezte ki. A 
vezetése alatt álló intézet oktató mun
káját mindig központi feladatának te
kintette. Nagy tapasztalattal és kiváló 
pedagógiai érzékkel adta elő a Gya
kornaki Tanfolyamon az általános-, 
szervetlen- és szerves kémiát, továb
bá gyógyszerészhallgatóknak 29 éven 
át oktatta a gyógyszerészi vegytant 

Kőszegi Dénes a klasszikus, analitikus nemzedék utolsó tagjainak egyike volt, a 
gravimetriás és titrimetriás eljárások kiváló elméleti és gyakorlati ismerője. Legis
mertebb analitikai eljárása az ún.. "Kőszegi-féle szulfát-meghatározás" - melyet 
szinte valamennyi analitikai tankönyv managráfia ismertet Az V. Magyar Gyógy
szerkönyvben szereplő lényeges és fontos titrálásokat az 1950-es évek elejéig elő
adásain is bemutatta a hallgatóknak Szabadon adott elő, előadásaira csak a 
Gyógyszerkönyvet vitte be Elsősorban a szarvetlen gyógyszervegyületeket ismer
tette, a szerves gyógyszerek közül az analgetikumokat és a lázcsillapítókat adta elő. 
A szerves gyógyszervegyületek jelentősebb részét kiváló munkatársa, későbbi tan
széki utóda, Vinkler Elemértárgyalta 

Tudományos munkássága 

Tudományos munkásságát a klasszikus gyógyszerészi kémiai analitika területén 
fejtette ki Az általa kidolgozott egyszerű, gyors és szabatos analitikai módszerei 
közül a nemzetközi irodalomban több közleménye elismerést kapott. Mintegy 67 
publikációja jelent meg és 1926-ban a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület ki
adásában Chemia, Organikus rész címmel szakkönyve látott napvilágot Különböző 
tudományos fórumokon tartott előadásai, és az irányításával készült doktori disszer
tációk sora jelenti tudományos munkásságának márföldköveit 
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Foglalkozott a kalciumnak a magnéziumtól 
való kvantitativ elválasztásával, a markuriam
mónium-klorid értékmeghatározásával, a via
szak ecetsav1elvevő képességével, a hipofosz
forossav és hipofosztfitok térfogatos meghatá
rozásával, a réz, a szulfátion, a markuraklorid 
meghatározásával, a mangánoxid oxidációjá
val, a fűszerpaprika keményítő szennyezésé
vel, a merkuro-és merkurijodid értékmeghatá
rozásával, a dikálium- merkuritetrarodanid al
kaloida és aminreagenssel, a kénsav és salét
romsav egymás melletti meghatározásával, a 
háromértékű vas lecsapásával könnyen szűr
hető és mosható alakban, a kén meghatározá
sával szénvegyületekben, térfogatos uton, al
káli-karbonátok és -bikarbonátok egymás mel
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letti meghatározásával. A ferrum hydrogenio reductum színvastartalmának megha
tározásával, az ecetsavmaradék és acetilgyök jodometriás meghatározásával, az 
ammónia és ammóniumvegyületek oxidációjával és bromometriás titrálásával, va
lamint az antimon pentaszulfid meghatározásával 

Kőszegi Dénes klasszikus analitikai szemléletét az intézetbe kerülő fiatalok ne
velésében is alkalmazta A fiatal oktatóknak először fémötvözeteket (pl. sárgaréz) 
vagy közeteket (kalcium, réz, szilícium, kálium, nátrium stb.) főként gravimetriás 
eljárásokkal kellett meghatározniok Ha a meghatározás a hibahatáron belül sike
rül!, akkor kapott új mintát a jelölt Ezek a jó kemény analitikai gyakorlatok voltak a 
Kőszegi intézet felvételi vizsgái és csak több sikeres analízis után dolgozhatott kuta
tási témán a doktorandusz 

Elméleti tudományos problémákon kívül a gyakorlati 
feladatok megoldása is érdekelte. Sokat foglalkozott az 
édescirok alkohallá és cellulózzá való ipari feldolgozá
sának kérdéseivel Attól a törekvéstől vezérelve, hogy az 
ország papír- és cellulózhiánya enyhüljön, a cirokfélék 
termesztésének fontosságára igyekezett a szakmai kö' 
rök figyeimét felhivni, mert számszerű adatokkal alátá
masztott véleménye szerint ezeknek feldolgozásával 
évente mintegy 150 millíó forint értékű valutát lehetne az 
országnak megtakarítani. E nemzetgazdasági szem

pontból jelentős vizsgálatok elismeréséül a "Könnyűipar 
Kiváló Dolgozója" címmel tüntették ki A Magyar Tudo
mányos Akadémia és a Tervhivatal folyamatos támoga
tásával ez irányu munkáját kiterjesztette a Spanyolországban nagymértékben ter
mesztett és ott papirgyártásra már sikerrel alkalmazott cirokhibrid az un. "Sorgo 
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papetier" hazai termesztésére is, amely mint egynyári növény igen sok fát helyette
síthet a cellulózgyártás terén, és már egy év alatt is képes erre a célra nyersanyagat 
szaigáitatni 

Utolsó dolgozatát a Pharmazeutische Zentra/hal/e 1969-
ben jelentette meg, amiben az elemi kén térfogatos meghatá
~~~~ . 

Tevékenységél a Munka Érdemrend arany-fokozatával ki
tüntették ki 

A vezetése alatt álló intézet korszerü berendezését és fel
szerelését szívügyének tekintette, és ennek érdekében min
dent meglett. Az intézetben folyó tudományos munkához 
készségesen nyujtott messzemenő és megértő támogatást 

1963 szeptember 1-jén vonult nyugalomba Ez alkalom
ból a Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsa és a 
Gyógyszerészi Vegytani Intézet dolgozói külön is elbúcsúz
tatták Munkatársai nevében Dr Vinkler Elemér és Dr: Sa/gó 
Éva egyetemi docensek, tanítványai nevében Dr Morvay 

József egyetemi adjunktus vett tőle búcsút Megköszönték azt a szereletet és jóin
dulatot, mindig méltányos és igazságos magatartást, melyet munkatársaival és ta
nítványaival szemben tanúsított és azt, hogy fáradhatatlanul dolgozott az Intézet és 
a gyógyszerészképzés fejlesztése terén 

1970 szeptember 14-én elhunyt Tanszéki utóda Dr Vinkler Elemér egyetemi ta
nár így emlékezett meg róla: 

Súlyos veszteség érle a magyar tudományos életet és a felsőoktatást. Hosszú beteg
ség után, 82 éves korában elhunyt Dr. Kőszegi Dénes nyugalmazott egyetemi tanár, a 
~zegedl Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Vegytani Intézetének volt igazgató
Ja 

Az 52 éves megszakítás nélküli egyetemi működés .szorgalma.s munkával telt el Fél 
évszázados eredményes oktatói tevékenységének eredményeként gyógyszerészgene
rációk sorát nevelte 29 éven át tartotta kiváló pedagógiai éJZékkel é.s nagy tapasztalat
tal a gyógyszerészi kémiai előadásokat, melyekre az elmélet és gyakorlat szaros kap
csolata volt jellemző Személyében az ifjúság odaadó oktatóját és nevelőjét gyászoljuk 
Nagy elméleti és gyakorlati tudását, tapasztalatát mindig örömmel és ambícióval adta 
át tanítványainak. 

A magyar tudományos élet, az Acta Pharmaceutíca Hungarica szerkesztő bizottsága
melynek évtizedeken át tagja volt- a gyógyszeré.szgenerációk, akiket fél évszázadon 
át tanított, kegyelettel megőrzik az elhunyt em/ékét. 

Összegzés, méltatás 

Kőszegi professzor 52 évet meghaladó egyetemi munkássága alatt számos 
nemzedéket oktatott gyógyszerészi kémiára Több volt tanítványának gyermekét is 
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oktatta, s személyisége év1izedek során nyilt és őszinte maradt Magatartása mindig 
mártéktartó és nagyon emberséges volt Maga és mások igazáért bátran kiállt Ta
nítványaihoz kölcsönös meleg szaretet fűzte. Szerette a természetet, az életet Ér
dekes, kedves egyéniségére sok-sok tanítványa szaretettel gondol 

Kőszegi professzor úrra melegszívú segitőkész, megértő és bölcs intézetvezető
ként emlékeznek volt tanítványai. Intézetvezetői működése alatt sokféle szempont 
látszott fontosnak, de ő ezeket mindig felülbírálta és józanul döntött. Mérlegelését 
sokszor lassunak találták a tanítványok, de később belátták, hogy mennyire fontos a 
megfontolt döntése. Ha igazáról meg volt győződve, abból sohasem engedett 

Sokszor elmondta, hogy a gyógyszerészi vegytan olyan diszciplína, aminek min
den gyógyszerként használt szarves vagy szarvetlen vegyületről meg kell tudni 
mondani, hogy az gyógyászati célra alkalmas-e? Ilyenformán a kémia a "gyógy
szerminőség" ellenőrzése tanának is felfogható, ami nagy felelősséget ró a gyógy
szert valóban minősítő gyógyszerészre és más szakemberekre. 

Arra tanitotta diákjait, hogy az analitikus először magában keresse a hibát Ez a 
tétele már sok nehézségen átsegített minket - írja Morvay József .. Nála csak úgy 
doktorálhatott valaki, ha a nem könnyü közelelemzésekkel bebizonyította, hogy 
önállóan tud analitikai feladatokat megoldani 

Híve volt az egyetemi kutatómunka szabadságának, amit minden tőle telhető 
erővel segített Csak azt követelte, hogy a kutatómunka igényes és eredményes 
legyen. 

Sokat beszélt hallgatóinak a kolozsvári egyetem szelleméről, ahol például nem 
volt elégtelen osztályzat, mert az, ami nem elégséges, azzal nem szabad a hallga
tókat sem megbélyegezni, sem megszégyeníteni. Erdélyi szokás szarint sohasem 
tegezte diákjait, de ők mégis közelebb érezhették magukhoz, mint sokan, akiket 
professzorai letegeztek 

A háboru végén az egyetemet Szegedről kitelepítették. Ennek értelmében el kel
lett volna hagynia a várost A családjában előfordult betegség miatt Kőszegi pro
fesszor, habozás nélkül a városban maradt, vállalva a kitelepítési határozatban kilá
tásba helyezett szankciókat és egy esetleges ostrom következményeit Szarencsére 
Szeged nagyobb csatákat nem élt át és a háború befejezése után, mivel a kémia 
oktatására más kvalifikált idősebb tanár nem maradt az Egyetemen, Kőszegi Dé
nest bízták meg a Szarvetlen és Analitikai Kémia oktatásával és a Szarves és 
Gyógyszerészi Vegytani Intézet vezetésével Az eredeti tanszékvezetők hazatérte 
után ö örömmel vonult vissza és adta át az oktatómunkát, amit sok volt akkori meg
bízott csak vonakodva teljesített Ez a lojális magatartás és szerénység nagyon 
népszerűvé tette a Természettudományi Kar professzorai előtt 

Oktatómunkáját a gyakorlati szemlélet jellemezte. Mindig konkrét példából vezet
te le tételeit Elméleti előadásaiban és gyakorlati előkészítő előadásain mindent be
mutatott a hallgatóknak, amit a gyakorlaton el kellett végezni 
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Kőszegi professzor úr szerette a kertjét, ahova nem éppen csendes kis Sachs 
maiorjával járt, melyen még 75 éves kora közelében is bátran robogott és szívesen 
bíbelődött gyümölcsfáival Idős korában megtanult autót vezetni, mígnem karambo
lozott, de ebbőllevonta a konzekvenciákat, és soha nem ült többé volán mellé 

Külföldre nem járt, mert azt mondta, hogy amíg oly sok kérdőívet kell kitölteni 
egy utlevél kiállításához, mint akkor, addig nem megy külföldre. De nem sajnálta az 

utazás fáradalmait, ha a nagyüzemi cirok kisérletekről volt szó, vagy ha egy tehet
séget kellett az Intézetének megnyernie 

Tanítványa Dr Motvay József egy ciroktábla me/lett 

1961-ben, tanítványai nagy tisztelettel emlékeztek meg róla az egyetemi pályafu

tásának 50. évfordulóján rendezett jubileumi ünnepségen. Életrajzának és tudomá
nyos munkásságának ismertetése után, a következőképpen máitatták emberségét, 
szerénységét, pedagógusi tevékenységát 
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"Mint pedagógus, hallgatói iránt méltányo.s és igazságos magatartásra törekedett és 
ugyanez a magatartás jellemzi öt munkatársaival és intézetének minden dolgozójával 
szemben is 

Ha meggondoljuk, hogy a fél évszázad nem csendes békében telt el. hanem két világ~ 
háborún át zajlott le, akkor eszünkbe juthat, hogy nem sokan lehetnek, akik ötven éven 
át ugyanazon az Egyetemen dolgozhattak, ha nem is zavartalanul, de annál kemé
nyebben, hogy helyüket megállják .s becsületesen, tegyenek eleget egyetemi kötele
zettségeiknek 

Kőszegi professzor ötven éves oktató-, nevelő- és kutatómunkáját a fentiekben ismer
tetve, azt kívánjuk, hogy eredményes é.s széleskörű munká.sságát még hosszú időn át 
zavarlalanul folytathassa" 

Emléku/és 

Dr Kőszegi Dénes egyetemi tanár a SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézete 

alapítója és első igazgatója halálának 15 éves évfordulója alkalmából, 1985 október 

3-án a SZOTE Gyógyszerésztudományi 
Kar, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 

Csongrád megyei Szervezete Dr. Vinkler 
Elemér ny. egyetemi tanár elnökletével em

lékülést rendezett. Az ünnepi ülés kereté
ben Kőszegi professzor úr özvegye megbí

zásából a Kőszegi emlékérem egy példá
nyát a Gyógyszerészi Vegy1ani Intézet ré

szére, megalapítója és első igazgatója em
lékére Bernáth professzor úr vette át Az 
emlékülést Dr Bernáth Gábor egyetemi 

tanár a Gyógyszerészi Vegytani Intézet 
igazgatója a következő szavakkal nyitotta 

meg: 

,Mai tudományos ülésünk alkalmával egyetemünk és a Gyógyszerésztudományi Kar 
egyik jeles személyiségére, Dr Kőszegi Dénes protesszorra emlékezünk. Ez a kerek 
ötven év egyetemünk alapozásának ideje volt Az alapozás sohasem könnyű munká
jában vett részt Kőszegi professzor és ennek jelentőségél nem lehet túlbecsülni 

Olyan személyiség emléke előtt ti.sztelgünk, aki mai munkánk lehetőségének biztos 
alapjait rakta le Ez átvitt érlelemben és .szó .szerint is egyetem-alapozás volt, hiszen az 
1920-as évek második felében folyt a Szegedi Egyetem épületeinek építése Kőszegi 
Dénes már ez időben is az l .számú Vegytani Intézetben dolgozott Székí Tibor munka
társaként 

Kőszegi Dénes később már professzorként, fő részese volt a második alapozásnak is, 
amíkor az 1950-e.s években a Gyógyszerésztudományi Kar alakult Mi nem .szégyell
jük .sőt büszkék vagyunk rá, hogy a gyökerek ilyen mélyre nyúlnak, hiszen ebben elő
deinket is becsüljük, akik úgy hisszük bízvást mondhatjuk, hogy jól alapoztak" 

Alapitvány 

Kőszegi professzor felesége, Tömörkény Erzsébet 1985-ben 100 OOO Ft-os ala

pitvány! tett néhai férje, a szegedi Gyógyszerészi Vegytani Intézet alapítója és első 
igazgatója emlékére. Az alapitvány szerint a letétbe helyezett összeg kamatait min

den évben egy olyan gyógyszerészhallgató kapja, aki az évben a legjobb pálya
munkát vagy tudományos diákköri dolgozatot készítette el gyógyszeranalitikábóL Ez 
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a pályadíj nemcsak Kőszegi professzor úr emlékét őrzi, hanem uj lendületet adott a 

Gyógyszerésztudományi Karon a gyógyszeranalitika művelésének is 

Emléktábla 

A SZOTE Gyógyszerésztudományi Kara és az MGYT Csongrád megyei Szerve
zete 1991 május 16-án Kőszegi Dénes emlékülést rendezett, amelynek elnöke 

Dr Kedvessy György ny egyetemi tanár, a gyógyszerészeti tudomány doktora volt 
Ezen az ünnepi ülésen Kőszegi Dénes professzorra, a jeles analitikusra emlékeztek 

volt tanítványai és munkatársaL Az ünnepi ülés keretében Kedvessy György pro
fesszor, Kőszegi Dénes volt professzortársa felavatta Kőszegi Dénes emléktábláját 

Az emléktábla leleplezése során Kedvessy professzor emlékező előadását igy 

kezdte: 
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"MáNányba véstük Kőszegi Dénes nevét azzal a céllal, ez a tábla hirdesse, hogy a je
les professzor Karunkon, ebben az épületben működötf. A márvány rögzíti az emléket, 
megörökíti nevét, mert a memória halványul, kopik, s így a mai gyógyszerészhallgatók 
különben nemigen találkoznának a régi oktatók emlékével Kőszegi Dénes neve szak
körökben ma is élénken él, mert mind oktató-, mind kutatótevékenysége kiemelkedő, .s 
maradandó értékű 

Múlt, jelen és jövő folyamatos. De az ember .szakaszokra osztja, napokra, évtizedekre 
A jelen gyorsan múlttá válik, a jövő viszont az élet folytatása Mi, akik együtt éltünk, 
dolgoztunk Kőszegi Dénessel, emlékezünk, de a tábla feliratával a jövőt .szolgálja. Is
merje a következő generáció, Karunk jelen és jövendő hallgatósága Kőszegi profesz
szar nevét és helyét a gyógyszerészet folyamatában, az oktatásban és kutatásban 

Kőszegi Dénes az Egyetem azon .számos oktatójához tartozott, akiknek szaros kap
csolatuk volt Erdéllyel, hiszen a kolozsvári egyetem hallgatója, majd oktatója volt 

Kőszegi professzor nem volt gyógyszerész, de egész működé.se alatt kellő tapasztalat
tal és helyes szem/élettel rendelkezett a gyógyszerellátás és a korabeH materia medica 
tekintetében. Nem ambicionálta, hogy részese legyen valamHyen funkcióban az Egye
tem vezető.ségének, a Kari Tanácsban viszont meghatározó személyiség volt. Tanúja 
voltam a tanácsüléseken aktivitásának és széleskörű érdeklődésének. Az újonnan lé
tesített önálló Kar működésében igen jelentős volt az ő nagy oktatói, szervező tapasz
talata, valamint megfontolt véleménye, állásfoglalása 

Kőszegi Dénesre gondolva, tisztelettel hajljuk meg fejünket emléke előtt, s amikor a 
nevét hirdető márványtábla előtt elhaladnak a mostani és majdani gyógyszeré.szhaflga
tók, valamint volt tanítványai, emlékezzenek Karunk kiemelkedő tanszékvezető pro
fesszorára E gondolatokkalleplezem le emléktábláját " 
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Életrajz 

Vinkler Elemér 1909 
vármegyében született 
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Vinkler professzor portréja 
(Mándíty István és Stájer Géza) 

Prof. Vinkler Elemér (1909-1 996) 

szeptember 30-án Szabadkán, az egykori Bács-Bodrog 
Gyógyszerészi okiavelét a Szegedi Ferencz József Tudo-

mányegyetemen 1932-ben, bölcsészdoktori oklevelét, kémiából 1935-ben ugyan
ezen az egyetemen nyerte el 

1933-1951-ig a Szegedi Ferencz József Tudományegyetem, majd a Szegedi 

Tudományegyetem Szarves és Gyógyszerészi Vegytani Intézetében, illetőleg 1951-
től 1963-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetemen Gyógyszerészi Vegytani Intéze
tében, mint tanársegéd, adjunktus és docens működött. Közben, az 1938/39. tanév

ben, Berlinben - a Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként - az ottani egyetem 
Gyógyszerészi Kémia Intézetében dolgozott 

A Szegedi Tudományegyetem Matematikai- és Természettudományi Kara 1943-

ban "Szerves Kémiai Módszertan" című tárgykörből magántanárrá képesítette 
1952-ben a "Kémiai tudományok kandidátusa", 1963-ban a "Kémiai tudományok 

doktora" minösítést szerezte meg. 

1963. szeptember 1-jével Gyógyszerészi Vegytani Intézet megbízott tanszékve

zető egyetemi docense lett, majd 1964-től ugyanazon tanszéken, mint tanszékveze
tő egyetemi tanár működött 1979. junius 30-ig, nyugdíjba vonulásáig. 

1973-ban szakgyógyszerészi okiavelet szerzett gyógyszerellenőrzés témakör

ben A Gyógyszerkönyv; Szerkesztő Bizottság tagja és a Bizottság Kémiai Albizott
ságának alelnöke, a Magyar Kémikusok Egyesületének alapító és vezetőségi tagja, 

a Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak (ma Magyar Gyógyszerész-tudományi 
Társaság) és a Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportjának ve

zetőségi tagja volt A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Csongrád Megyei Csoport
jának és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerkutatási Bizottságának 
elnökévé választották. Vezetőségi tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia 

Gyógyszeranalitikai Munkabizottságának, illetve az Acta Pharmaceutica Hungarica 

szerkesztő bizottságának 

Életében több kitüntetéssel jutalmazták: a Kiváló gyógyszerész (1969), Schulek

emlékérem (1979), megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát (1979), Gyógy
szerész Aranydiplomát (1982), Vegyész Aranydiplomát (1985). Vinkler Elemér 

1991-ben lett emerítus professzor 

1996-ban hunyt el, Budapesten, a Farkasréti temetőben nyugszik. 1998-ban, 

Vinkler professzor özvegye alapítványt hozott létre a Gyógyszerkémiai Intézet, a ll 
sz. Belgyógyászati Klinika és a Szemészeli Klinika fiatal munkatársai számára, hogy 

ök idegen nyelvtudásukat fejleszteni tudják A Gyógyszerkémiai lntézetből, 1999-
2006 között, öt munkatárs kapott támogatást külföldi útjához a Vinkler Elemér ala

pitványtóL 

A Dóm téri Oktatási épületben lévő hallgatói laborokat 2001-es felújitásuk után 

Vinkler professzorról nevezték el 
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A hallgatói laboratórium folyosóján látható emléktábla és fénykép 

Intézeti munkássága 

A szegedi Gyógyszerészi Vegytani Intézet második tanszékvezető egyetemi ta
nára volt Vinkler Elemér professzor, aki 1963-tól 1979-ig vezette az intézetet Fel
adata volt, hogy a tanszéki munkát átszervezze a tudomány fejlődésének és a nem
zetközi gyógyszerészet korszerU irányvonalának megfelelően. Addig, Magyarorszá
gon a gyógyszerészi kémiai ismereteknek főleg analitikai részét tárgyalták és kisebb 
figyelmet forditottak arra, hogy a gyógyításban gyakran alkalmazott, de a gyógy
szerkönyvben egyébként részben szereplő, szintetikusan előállitott szerves gyógy
szervegyületeket is súlyuknak megfelelően oktassák. Vinkler Elemér felismerte 
hogy a gyári készitmények hatóanyagait és vele hatásukat is ismertetni lényeges: 
es hogy a gyogyszerk1ncshez tartozó teljes, és nemcsak a gyógyszerkönyvben 
rnegtalálhat~ ;együleteket kell előadni A gyógyszerészi kémiában Magyarországon 
UJnak szam1to, szerves kémiai szemléletű és tudású gyógyszerészek képzése 
V1nkler professzor tudatos elve volt, amit elsőként ismert fel és alkalmazott 

Tanszékvezetőként )1umánus magatartású volt Logikus gondolkodása és be
szédének különös hangsúlya miatt előadásait a hallgatók szarették. A fiatalok neve
lésére nagy gondot fordított, lényegében már 1933-tól részt vett a gyógyszerész
hallgatók oktatásában. Intézetének nem vegyész tagjaitól megkívánta, hogy szerves 
kémiai tudásukat frissitsék fel, és nála ezekből, az ismeretekből számoljanak be A 
munkatársak jegyet is kaptak erre a beszámolóra A három intézeti kutató laborató
riumban, a szerves kémia vagy ahhoz közelálló kutatási témákon, a gyógyszerészi 
kémia ésszerves kémia határterületén dolgoztak munkatársai Ehhez váltani kellett 
preparativ eljárásokat tanulni, és megismerni a szerves kémiai szerkezetigazolást: 
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amelyhez Vinkler Elemér új infravörös-spektrométert szerzett be. Később az elem
analízishez szükséges mikroanalitikai eljárások eszközeit is megújítatta 

Az Eötvös utcai bauxitbetanos épület födémcseréje (1969-1973) során az inté
zetnek hét különböző helyre kellett szétszóródnia, így a tanszék helyet kapott pél
dául: a Jancsó és a Semmelweis kollégiumokban, valamint a Szemészeli Klinikán 
és a Biokémiai Intézetben kapott két laboratóriuma! Az épület felujítása és a visz
szaköltözés után, a Gyógyszerészi Vegytani Intézet ismét a földszintre és részben 
az alagsorba került Az új - régi helyen, az intézeti kubatúra növekedett. Három 
kutatólaboratórium kialakítására került sor, emellett még két hallgatói labor is műkö
dött A régi hallgatói laboron kivül, az alagsorban lévő korábbi magánlakás és a Kő
szegi professzori szaba valamint laboratórium helyén kialakított új, két helyiségből 
álló részleg fogadott hallgatókat Vinkler Elemér 1976-ban, az uj oktatási épületben, 
az intézetnek még egy hallgatói laboratóriuma! szerzett a második emeleten, 

amelyhez előkészítő tartozott. 

Intézell csoportkép (1978) A képen balról. (legfelső sor) Dr Pmtye János, Dr Szabó János, 
Csönge Zoltánné. Vajda Éva, Vassné Dr. Csukanyi Katalin, F Vadadi Lászlóné, Dr. 

Stájer Géza, Árkus Béla, Bertha András, Dr Lázár János, Dr~ Németh Pál, Dr Varga István, 
Dr~ Mód László, Dr Klivényi Ferenc Dr Simon Lajos; előző sor: Naszradi Miklósné, 

Bátai Lászlóné, Dr. Stájerné Dr. Szabó A. Enikő, Dr: Sirnonné Dr Talpas Gizella; 
első sor Rózsika, Dr: Szabó Jánosné, Dr. Vinkler Elemér; Gyömbér Istvánné, 

Csóti Lászlóné, Mészáros Gyuláné 

A gyógyszerészi kémia három féléves tárgyal megosztották. A hetvenes évek 
közepéig e tárgyal együtt oktatták a gyógyszeranalízissel, de ezután két féléves 
gyógyszerészi kémiai oktatás következett, majd a gyógyszerészi analitikát külön 
féléves tárgyként adta elő Lázár János adjunktus, aki jegyzetet is írt 1978-ban 
Vinkler Elemér Varga Istvánnal a Gyógyszerészi kémia címmel jegyzetet állította 
össze, és így az egész fötárgynak volt írásos dokumentuma A Szarvetlen kémíát 
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Klivényi docens adta elő. A Kvalitatív kémiai analízis előadását 1974-ben Szabó 
adjunktus!~! Stájer Géza vette át; ez utóbbi anyagból, a kvantitatív résszel együtt 
~Batta Istvan adjunktus, JATE Szarvetlen és Analitikai Kémiai Tanszék), a második 
ev végén, közös szigorlaton számoltak be a hallgatók 

A Gyógyszerészi Vegy1ani Intézetnek, a professzoron kívül, 1979-ben 12 állandó 
állásen lévő oktatója volt, a mintegy százas hallgatói létszámhoz: Klivényi Ferenc 
(1926-1988), Szabó János (1926-1996), Lázár János (1932-1993), Stájer Gé
za, Srmon LaJos, Varga István, Pintye János, Stájerné Szabó Angéla, Gátiné Simon 
Mariann, Mód László, Simenné Talpas Gizella, Németh Pál. 

Az intéz~t okta~ói (1978) Első.sor, balról' Dr: Stájerné Dr: Szabó A Enikő, Dr: Vinkfer Elemér; 
Dr. Stmo_nn~ Dr Talpas_ ~1ze/la, Dr. Varga István; Második sor balról: Dr: Pintye János, 

Dr. Szabo Janos, Dr. Stajer Géza, Dr. Németh Pál, Dr Lázár János, Dr: Klivényi Ferenc, 
Dr.. Mód László, Dr Simon Lajos 

Kutatási eredményei 

Elért kutatási eredményeit két részre lehet osztani Először is foly1atta az intézet
ben már korábban megkezdett kénorganikus kémiai kutatásokat. Ebben részt vet
tek: Klivényi Ferenc, Lázár János, Stájer Géza, Simon Lajos, Stájerné Szabó Enikő 
Pmtye János, Gáti Lászlóné, Simon Lajosné Vizsgálták a szulfokloridok tulajdonsá: 
gart, melyek redukciójával tiolokat és liofenolokat állitottak elő A szulfoklorid a 
szulfinsavon majd szulfénsavon át tiollá alakul, ez utóbbi a szulfinsavból 
szulfénsavval keletkező tioszulfonátból is megvalósulhat, de itt diszulfid köztitermé
ken át Továbbá a szakirodalom feltételezte, hogy az -SO-S- szerkezeti részle
ge: tartalma~ó tioszulfinsav-észterek, szulfénsavanhidridek (--S-0-S-) de az 
rntezetr kutatasok azt bizonyították, hogy ezek valójában szulfinsav-észterek és ás
ványi savak hatására tioszulfonáttá diszproporcionálódnak Egy másik fontos 
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kénorganikus vegyületcsoport a szulfénsavak, melyek szulfinil-kloridokkal 
tioszulfonátokat képeznek; ezek aszimmetrikus szerkezetuek. Ezt több módon bizo
nyította Vinkler Elemér és kutatócsoportja Egy további jelentős felismerése volt, 
hogy szulfenil-kloridok tioamid-típusú ambidens nukleofilekkel a jól polározható 
kénalomon szubsztituálódnak és mindig diszulfidok képződnek. Az 1,3-
benzotiazinnal foglalkozó szintetikus vizsgálatokat Vinkler Eleméren kívül Szabó 

János és Varga István végezte, később hozzájuk csatlakozott Csapóné Barthas 
Éva Uj gyűrűzárásokat dolgoztak ki és vizsgálták a rendszer additív és transzfor
mációs tulajdonságait, meghatározták kémiai sajátságaikat, a vegyületcsoport re
dukcióját, oxidációját és hidrolizisét Ezen munkáknak köszönhetően a ma~apság 
megjelenő, kénorganikus kémiával foglalkozó szakkönyvekben Vinkler Elemér neve 

mindig szerepel az idézések között. 

Ujabb terület, melyen Vinkler Elemér professzor jelentős eredményeket ért el, a 
gyógyszeralapanyagok vizsgálata, felismerése és kvantitatív mérése volt Egy sor 
olyan reakció! dolgoztak ki, melyekkel a vegyületek egzakt módon azonosíthatók és 
más szubsztanciáktól megkülönböztethetők. E kutatásokkal szinkronba hozta az 
oktatást és a tudományos kutatást Abban az időben a német Auterhoff és munka
társai foglalkeztak színreakciók felderítésével, így Vinkler professzor a világon má
sodikként kezdte művelni ezt a területet Felderítették régóta alkalmazott színreak
ciók részleteit. Ezekhez, a kutatásokhoz a szerves kémiai preparalív módszerek 
mellett muszeres szerkezetigazolást használtak: infravörös spektroszkópiát, mág
neses magrezonancia spektroszkópiát, ultraibolya spektroszkópiát és 
tömegspektrometriát Az intézetben folyó műszeres analitikai (infravörös spektro
szkópia) és titrimetriai kutatásokat Mód László végezte. Eljárást dolgoztak ki a 
brómizovál és a karbrarnál megkülönböztetésére. Tisztázták a tartásításra használt 
hidroxi-benzoátok higany-sókkal lejátszódó színreakcióját (Millon-reakció), amikoris 
higany (11)-kelát képződik. A fenilbutazon alkálikus permanganátos oxidációjakor 
specifikusan azobenzol és vajsav keletkezik, melyek a vegyületet jól jellemzik és 
fotometriásan mérhetők. Kimutatták, hogy a pentetrazol kromátokkal meghatározott 
összetételű komplexeket képez, illetve a 7-jód-8-oxikinolin kék színeződést ad réz
(11)-ionokkal A homatropin a higany-(11)-vel adott téglavörös csapadéka alapján fel
ismerhető; a papaverint metoxi-csoportjainak mérésével kvantitatíven jellemezni 
lehet T öbb ezen a területen elért eredménye bekerül! a VI Magyar Gyógyszer
könyvbe, illetve a Német Gyógyszerkönyv Addendumába is, publikációit mind a mai 
napig idézik. Vinkler professzor ezeket az ujonnan nyert ismereteket azonnal beépí

tette az oktatott anyagba 

Az ember 

Érdekes előadói egyenrseg volt Kissé éneklő hangsullyal, emelt jellegzetes 
hanghordozással beszélt Készült az órákra, apró papírdarabkákra gyöngyírással 
jegyezte fel a vázlatot Nem felolvasott, hanem előadott Kijelölte és felrajzolta a láb-
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/ára az organikus reakciók részleteit és igy láthatóvá értheto"ve· t tt 
ak .. k 1 f 1 · · . . · e e a szerves re-

eJ o e _u asat meg akkor Js, ha ábrái néha aprólékosnak és gyerekesnek hatottak 
~ hallgatok szerettek, "Maci bácst-nak nevezték Vinkler professzort egymás közölt 

ZJgorunak lllutalta magát, valójában sokszor volt lágyszivű, ebben azonban nem 
mJ~dJ~ v~lt kovetkezet:'~ ~okat írt a táblára, előre elkészített diapozitívat nem hasz
na ram egy takantono Js bent ült, aki időnként letörölte a krétarajzokat Ha 
Vmkler . professzor ;eakcióegyenletben valamit elvétett vagy elfelejtett, akkor azt 
~~ndta. "Ten~gettet, ez a krétámban maradir Hal/gatószeretetére jellemző, hogy 
: Jg egyedulal/o modon, a teljes anyagat átölelő jegyzetet írt Varga Istvánnal So-
at ~olgozott, mJre megtalálta a helyes tagolás!, amikor a vegyületeket nem kémiai 

szer ezetuk szennt, hanem hatástanilag csoportosította 

d Sz~kmájáb~n és azon kívül is olvasott és tájékozott volt, széles műveltségű Ér
eke/tek a muveszetek és az irodalom Öccse hires festőmúvész, főiskolai tanár 

volt Az ementus professzorok festménygyűjteményébe ő készítette el v· kl 
fesszor portréját m er pro-

A konzervatív uriemberek közé tartozott Nem beszélt csúnyán h . 
tenciából valaki l . 'l . , a az asszisz-

. . ve szava tasba kaveredett azt mondta rá, hogy hófuag és !"/ 
nagy sartesnek számított ' ez o e 

Tudott megértő ember lenni. Egyszer az egyik kutató laboratóriumban névna ot 
Ipartottak munkatarsaJ, a hangulat kellően jó volt és már a poharakat sem dugtákpel 

ont rov1dde/ ezelőtt jött egy fel "bb · · b 1. . . . so J ras e 1 rendelet, hogy az egyetem területén 
:zJgoruan !J/os alkoholt fogyasztani Ekkor lépett be a laborba Vin kl er professzor aki 

gy Plli~n~tra megme~evedett A lehetséges megrovás és fegyelmik helyett al~ 
0

_ 

san szetnezett, megnezte, magának konstatálta, hogy ki nincs jelen majd en~yit 
mondott: .- Imrét keresem! Itt van? - .Nincs. Erre becsukta az aJ·tÓt - k' .. , "/ 
ahogyan 1iyen sz·t · .. kb 1vu ro ' uac1o an a régi vágásu uriemberek tették volna. ' 
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Prof Vin kl~ r Elemér és felesége egy intézeti összejövetelen 
Dr. LazárJános és Dr: Stájer Géza társaságában 

Egyéniségére jellemző a következő történet, me/y katonaéveiből származik. A 
taző napon álltak á gyakorlótéren, posztó ruhában, puskával és felszereléssel A 
kiképző, egy emberevő őrmester, megtorpant a sor előtt: Vinkler, ugy áll itt, mint egy 
rakás szerencsétlenség, hogy tudott maga végezni az egyetemen? Erre a kérdésre 
nem kellett volna reflektá/ni, de Vink/er Elemér katonásan válaszolt: Jelentem, sum

ma cum laude! 

Amikor 1963-ban átvette az intézet vezetését, heterogén intézetet vett át Töb
ben elmentek, nyugdijba vonultak, illetve új oktatók is jöttek. Két csoport alakult ki, 
amit Vinkler professzor a tanszéki értekezleten következők szarint jellemzett: 

,.Az intézet tagjainak egy részével elég hosszú időt dolgoztam együtt, velük jól ismerjük 
egymást, mondhatom a barátaim. A többiek úgy maradtak rám, mint a rokonaim Aho
gyan ismeretes a barátait megválogatja az ember; de a rokonait örökli. Ez a frontvonal 
később sem változott, többen próbálták a maguk útján járni. Ezt Vinkler professzor egy 
intézeti értekezleten így jellemezte: - úgy érzem magam, mint karmester a süket ze
nekar 6/én Én csak mutogatok itt elől a pálcámmal, de mindenki azt játszik, amit akar " 

Megkövetelte, hogy az oktatók sokat foglalkozzanak a hallgatókkal A fiatalokat 
nyelvek tanulására ösztönözte Szerinte a nyelvtanulás mindenki magánügye. Nem 
az a lényeg, hogy a nyelvet mikor sajátítja el az ember, de fontos, hogy legalább 
németül és angolul tudjon. Úriemberi vonása volt az is, hogy a nála doktoráló inté
zeti munkatársak által hivatalosan befizetett vizsgadíj neki járó részét beosztottjai
nak visszaadta Borítékban 

Műveltségére jellemző a következő két rövid történet Egy tudományos rendez
vényen az előadó az általa kifejlesztett gyógyszerformáról beszélt és annak alakját 
mandulaidnak mondta. Vinkler professzor hozzászólt és jelezte, hogy inkább nevez
ze amigdaloidnak. A másik történet az oxitocinnal kapcsolatos. Kiderítette, hogy az 
oxitocint helyesen oxitekinnak kell nevezni. Tanszékfoglalóján, a jelen lévő számos 
orvosprofesszor és oktató előtt görögül felírta a szót, hangsúlyozva, hogy ez nem 
latin, hanem hellén eredetű és javasolta, hogy a továbbiakban oxitekinnak mondják 
a hormont Hasonló módon utána járt annak is, hogy az ózon szót helyes hangsúly
lyal a következőképpen kellene mondani: ozón 

Irodalom 

Stájer Géza, Tanársegéd voltam a földszinten (2007) 

2 Erős István (szerk ), A szegedi gyógyszerészképzés és a szegedi gyógy
szerész-tudományi kar története (2007) 

3 Szegedi egyetemi almanach (1921-1996) (1997) 

4 Novák István, A szegedi gyógyszerészképzés és a gyógyszerésztudományi 
kar (1976) 

5 Kata Mihály, Vinkler Elemér professzor nyolcvan éves, Gyógyszerészet, 
34,95 (1990) 

6 Bernáth Gábor, Vinkler Elemér, Gyógyszerészet 40, 83 (1996) 
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Bernáth professzor portréja 
(Fülöp Ferenc) 

Pro' Bernáth Gábor (1933- 2009) 

Életrajz, szakmai munkásság 

Bernáth professzor 1957 -ben vegyészként végzett Szegeden a József Attila Tu
dományegyetemen A Szerves Kémiai Tanszéken lett 1967-ben a kémiai tudomány 
kandidátusa, és a tudomány doktora fokozatot 1974-ben szerezte meg. 1977-ben 
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professzorrá nevezték ki, 1979-ben tanszékvezető egyetemi tanár lett a Gyógyszer
kémiai Intézetben, 2003 október 1-jétől nyugdíjba vonult, halálái~ emerítus profesz

szarként tevékenykedett. 

Csaknem két év1izedes tanszékvezetői működése alatt a tanszék a dél-alföldi 
régió legjelentősebb szarves kémiai kutatóbázisává fejlődött. A telített hete
rociklusos kémia, sztereokémia és gyógyszerkutatás terén az intézetnek nemzet
közi hirnevet és tekintélyt szerzett. E kutatásokhoz a műszereket, felszerelést és 
személyzetet fáradhatatlan szervezőmunkával és pályázatokkal biztosítani tudta. 

A Gyógyszerkémiai Intézet (1997). Első sor (balról) .. Kállay György, Dr Simon Lajos, 
Prof. Bernáth Gábor, Prof. Fülöp Ferenc, Dr Forró Enikő, Koza Mária. 

Második sor (balról) .. Dr Varga Istvánné, Dr. Szabó .József, Csiszárné Makra Erzsébet, 
Térenné Tar Éva, Dinyáné Juhász Edit, Csamangó Károlyné, Péter Mária 

Harmadik sor (balról) Dr Mikló.s ferenc, Dr Lázár László, Pálinkásné Kulcsár Gizella, 
Simon István, Pelikán Szilvia, Dr. Csomós Péter, Gedey Szilvia, Buttá.sné Kiss Ágota, 

Hegedűs Jánosné, Kámán Judit, Dr. Szakonyi Zsolt, Bátai Lászlóné Árva .Judit 

A gyógyszerkémia oktatását korszerűvé fejlesztette, a tananyagból színvonalas 
jegyzeteket írt Bevezette a Kémiai gyógyszerkutatás alapjai című tárgyal. Munka
társai szakmai fejlődését folyamatosan segítette, közülük hárman megszerezték a 
tudomány doktora fokozatot Külföldi intézetekkel és gyógyszeripari centrumokkal 
eredményes együttműködést alakított ki. Vezetésével akadémiai kutatócsoport léte
sült Az 1993-ban akkreditált Bioaktiv vegyutetek kémiája c doktori program meg
alapítója 
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Bernáth professzornak közel 400 tudományos közleménye jelent meg nemzet
közi folyóiratokban, neve 300 többnyire külföldön megtartott tudományos előadás
ban szerepel. 25 összefoglaló közlernény és könyvfejezet szerzője és 24 gyógy
szerszabadalom társszerzője 

A Széchenyi-díj átvétele után a Parlamentben, 1994. március 15 
Balról. Prof Sohár Pál, Prof. Kálmán Alajos, Prof. Bernáth Gábor 

Jelentős közéleti, szakmapolitikai tisztségeket töltött be Szakmai és közéleti te
vékenységét számos kitüntetéssel ismerték el: 1989: Akadémiai dij, 1992: Finn Tu
dományos Akadémia külföldi tagja, 1994: Széchenyi-díj, 1997: Szent-Györgyi Albert 
díj, 1997: Than Károly emlékérem, 1998: Szent-Györgyi Albert emlékérem, 2000: 
Zemplén Géza fődíj, 2003: Szegedi Akadémiai Bizottság emlékplakettje, 2003: 
BaUhány-Strattmann László díj, 2004: Eötvös József koszorú, 2004: Náray-Szabó 
István díj, 2007 

SLiOhHJ.AL':\E\ 
IIEDEAKMEM! \ 

KUTSl!11 TXTENTEID.\1 

'Th>te>'SOn 

L;U,:OMAISEKSJ J}i.<;EO\EKSEIS 

SITS\J lL\HISTAK.>EE.\' 

n:~NU>llJKSENSA ERJI\OMAI>Iól •\ 
TIITF.F.UJSJST)i At-ISIOISTA~:\F 

OL'OM,\lll!SEN TIEDfAK \UM!\_\ 

Bernáth professzor nagyformátumú személyiség, aki jelentősen öregbítette a 
Szegedi Tudományegyetem és a Gyógyszerésztudományi Kar hírnevét Büszkék 
vagyunk kiváló oktatási és kutatási tevékenységére Jómagam lll éves hallgatóként 
kerültem a laborjába Máig hálás vagyok, hogy ő volt, aki 1973-ban hívott, és azóta 
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bántam meg ezt a döntést Szigoru ember volt, de önmagától is sokat követelt 
~e;yes volt a tartalom és a forma tekintetében egyaránt, kutatásban, publikációban 
-ianítómesterem volt, sokat köszönhettem Neki és köszönök ezuttal is .. Köszönöm, 
hogy olyan intézetet vehettem át tőle, amely biztos alapokon áll és továbbra is tud 

fejlődni 

Fodor Gábor, Fülöp Ferenc, Bernáth Gáborné, Vincze Irén, Bernáth Anikó 

Bernáth professzor, a magánember 

Bernáth professszar szakértője volt a festészetnek is, elsősorban a modern ma

gyar és a szegedi festészetnek. 

l 

KO HAN 

Intézeti kirándulás a gyulai Kohán György Múzeumban. Első sor balról: Dr. Fülöp Ferenc, 
Mohamed Sami Ef Gharib, Bátai Lászlóné Szűc.s Erzsébet, Dr. Bernáth Gábor, Vassné Dr 

Csukanyi Katalin Visnyovszky Péterné. Második sor balról: Dr Huber Imre, Dr Motika Gábor, 
Sohajda Attila, Csirinyi György Dr. Lázár .János 
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A filatélia kiemelkedő professzora volt, így tudósi szinten foglalkozott a bélye
gekkeL A Filatélia (Magyar postatörténet 1944-1946 területről mintegy 35 tanulmány 
szerzője Az Európai Filatéliai Akadémia (AEP), a Magyar Bélyeggyűjtők Országos 
Szövetsége, a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság, az American Philatelic 
Society, a Society for Hungarian Philately USA, a Hungarian Philatelic Society of 
Great Britain, az österreichischen Philatelistenklub "Vindobona" Wien, az 
Arbeitsgemeinschaft Ungarn e.V im BDPh e.V és az INFLA-Berlin Verein der 
Deutschlandsammler eV.tagja Fontosabb kiállítási eredmények: HUNPHILEX BU
DAPEST 2000: Arany érem és különdíj; EUORO-CUPRUM 2002, Ljubin: Arany 
érem; Washington 2006 (Fl P): Large Vermeil (aranyozott nagy ezüst érem) 2008-
ban megkapta a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Filatéliai-díját 

A Magyar Ujságírók Országos Szővetsége Filatéliai-dlját Eötvös Pál adja át (2008) 

Bernáth professzor úr, 2009 október 1-jén, türelemmel és méltósággal viselt sú
lyos betegsége következtében meghalt Bernáth Gábor emerítus professzor a kémi
kus és gyógyszerész társadalom egy kiemelkedően markáns alakja Egyike volt az 
igazi iskolateremtőknek. 
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Bevezetés 

FARMAKOGNÓZIAI INTÉZET 

Novák professzor portréja 
(Máthé Imre) 

Prof. Novák István (1906-1978) 

Ezen összeállitás szerzője - Szendrei Kálmánt követően - Novák István má
sodik generációs utódjának vallhatja magát Amikor a szerző a róla szóló írását pa-
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pírra vetette, megjegyez/, hogy a vele kapcsolatos személyes élmények nem 
befolyásolhattják Novák István professzorral ugyan többször is találkoztak, részt 
vettek szakmai, rendezvényeken, például az MGYT rendezvényein, (így a Szarva
san megtartott gyógynövény konferencián 1 968-ban), de a Szegedtől földrajzilag 
távoli, akadémiai kutatóintézetben dolgozó, akkor még kezdő utódnak a nagytekin
télyű egyetemi tanárra vonatkozó, másokkal megosztásra érdemes emlékei aligha 
lehetnek 

Személyes kapcsolat és gyakori találkozások hiánya okán szubjektív benyomá
sok nem befolyásolják az objektivitásra törekvést A visszaemlékezést emellett ne
hézzé teszi, hogy a Novák professzor intézetvezetöi időszakát dokumentáló tanszé
ki irattári gyűjtemény, egy műszaki baleset következtében tönkrement, így elsősor
ban a máshol szórványosan fellehető életrajzi adatokra, mások elbeszéléseire, az 
intézet könyvtárában meglévő korabeli publikációkra támaszkodva rajzolható fel a 
Professzor portréja úgy, ahogyan az a tisztelgő utódban körvonalazódik. 

Családi háttér, életrajz 

Novák István örmény származású gyógyszerész családból származott. Édesap
ja, id. Novák lsván, 1899-ben szerzett gyógyszerészsegédi, majd 1 902-ben 
"magister pharmaciae" oklevelet, majd 1904-tö/ 1909-ig Nagyenyeden, bérelt pati
kában, 1909-től Gyergyószentmik/óson, a saját gyógyszertárában működött 1922-ig. 
A trianoni döntést követően, úgy határozott, hogy a román királyra a felesküvés he
lyett családostól áttelepül Magyarországra 

Novák István Nagyenyed en 1906. szeptember 25-én született, és nyilvánvalóan 
családi indiitatásra választotta a gyógyszerészi hivatást Egyetemi tanulmányait már 
Magyarországon folytatta azon a szegedi egyetemen, me/y Kolozsvárról Szegedre 
költözött, s a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem jogutódjaként definiálta 
magát Egyetemi tanulmányait itt 1 926 és 1 930 közölt végezte; okleveles gyógysze
rész lett 1 928-ban, majd gyógyszerész doktori címetszerzett 1 930-ban. A Dávid 
Lajos irányítása alatt álló Szegedi m kir Ferenc József Tudományegyetem Gyógy
szerészeti Intézete és Egyetemi Gyógyszertár laboratóriumában a professzor irányí
tásával készült értekezés címe "A morphin meghatározó módszerekről általában. 
Egy új morphin meghatározó módszerről" 

A Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár munkatársaként dolgozott, 
előbb gyakornokként, majd tanársegéd lett (1927-30 valamint 1937-44 és 1944-
1953 között). A közbeeső időszakban, azaz 1931 __::_ 1937 intervallumban a Richter 
Gedeon Gyógyszer- és Vegyészeti Gyárban volt álláson, osztályvezetöi minőség
ben. Szendrei professzor írja róla 1 978-ban: "Új ismeretek, és szem/élet forrása ez 
az idöszak számára, részt vesz az üzemi méretü gyógyszerkészílés fellendülő peri
ódusának számos eseményében Kutatási, majd termelési szinten foglalkozik egy 
sor organoterápiás készítmény e/öállításáva/, ezek a munkák tovább erősítették a 
természetes eredetű gyógyanyagok iránti érdeklődését Számára szemléletformáló 
idöszak volt ez, me rt a gyakorlati élet és a termelői tevékenység közelség ét jelentet
te" 
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1937-től ismét Szegeden tevékenykedik. A ll. világháboru idején tudományos 
munkáját folytatja ·Erdély visszacsatoláskor nem tart a Koloz~várra visszakerülő 
egyetemi részleggel és Szegeden marad, az akkor már, egy időre Horthy Miklós 
Tudományegyetemnek nevezett intézményben 1 944-től 1 953-í g az egyetemi 
Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár fővegyásze A gyógyszerész
gyakornaki tanfolyam hallgatóival, gyógyszerész doktoranduszokkal és egyetemi 
hallgatókkal foglalkozik tudományos és egyéb munkája mellett. Magántanárságot 
szerez (habilitál) "A nem-hivatalos gyógyszerek, gyógyszerkészitmények szerkeze
te, előállítása és vizsgálata" c tárgykörben (1944) irt értekezése alapján). 1947-ben 
a Gyógyszerismereli Intézet mb. vezetője, 1950 március 1-jén docens, 1953. szep
tember 16-ától tanszékvezető egyetemi tanár az önálló Gyógyszerismereli Intézet
ben, melynek neve a 1954-től Gyógynövény- és Drogismereli Intézeire változott Ue
lenleg Farmakognóziai Intézet). Ennek az intézetnek 1977-ig tanszékvezetője vo)! 
1 975-ben a farmakognózia tárgyból szakgyógyszerész lett Nyugdíjba vonulását 
követően, 1978. november 28 -án Szegeden hunyt el. 

A háboru utáni években a szegedi egyetemi gyógyszertárban jelentős volumenű 
gyógyszer készítése folyt. Novák 1: "Beszámo/ó laboratóriumi munkálatokról" 
(Gyógyszerészet, 1 948) c. ismertetésében utal erre az idöszakra, s azt írja, hogy az 
egyetem gyógyszertára a háboru után 4 év alatt 2 51 O 600 komprimátát (tablettát) 
gyártott. Emellett megjegyzi, hogy injekciókat is érdemes laboratóriumban előállíta

ni 

Az 1 957 -ben létrehozott Gyógyszerésztudományi Karnak Dirner Zoltán után má
sodik dékánja lett. Egyik alapilóként meghatározó szerepet töltött be az új kar arcu
latának kialakításában. Elsősorban Novák és Dirner nevéhez fűződik a jelenlegi 
épületben (Eötvös utca 6. szám) az akkori négy gyógyszerész intézet elhelyezése 
is Ez nem bizonyult zökkenömentesnek, mert Dolescha/1 Frigyes egészségügyi mi
niszter 1962-ben alig adta át az épületet a Karnak, 1969-ben azt be kellett zárni, 
me rt kiderült, hogy a bauxitbetonból készült épület életveszélyes. Az 1 973-ig tartó 
felujítás alatt, az egyes részlegek ideiglenes helyeken nyertek elhelyezést Novák 
István dolgozószabája például az egészségügyi dolgozók szakszarvezete titkárának 

szabájában volt 

Kutatási tevékenység 

Az intézet fő kutatási profiljához vezető út, Novák István szakmai pályája során 
több szakaszra bontható. Dávid Lajos professzor adta a morfinnal kapcsolatos té
mát, mely értekezésének és 4 közleményének tárgya, 1 939-ig Hormonokkal (here, 
tüsző, hipofízis kivonatokkal) 1950-ig 6 közleményben foglalkozott Dávid professzor 
indíttatására vezethetök vissza, majd a Richter laboratóriumi éveknek tudhaták 
gyógyszerkönyv; jellegű, technológiai kérdéskört érintő közleményei: gyógyszertári 
készitmények, kenöcsök, labdacsok, a IV Magyar Gyógyszerkönyv tincturáinak: az 
ópium, ipecacuanha, kámfor tinktúra vizsgálatai, a kenöcsök felszívódásának, 
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gyógyszerleadó képességének tanulmányozása, egyéb metodikai kérdések stb 
Ezek 15 dolgozatban jelentek meg, 1962-ig 

Dávid professzort tanítómesterének tekintette, és nagyra becsülte őt, amit nyug
díjba vonulásakor 1959-ben, és 1962-ben Dávid professzor elhunyta alkalmával 
méltató írásai is tükröznek 

Novák István munkássága külön fejezetének számitanak a szűrke repcsény 

(Erisymum diflusum) szivglikozidjaira vonatkozó munkái. 1958-62 közölt több elő
adásban és 7 dolgozatban számol be e növény kémiájával, termeszthetőségével 
kapcsolatos vizsgálatairóL Erre az idöszakra esnek a kenderre vonatkozó közlemé
nyei is: ugyancsak 7 közlernény születik a tárgykörben, több társszerzőveL Mások 
véleményével szemben, a szerzök megállapítják, hogy a hazai vadkender nem al
kalmas kábítószerként történő felhasználásra. A kenderrel kapcsolatos vizsgálatok 
a későbbiekben Szendrei Kálmán Genfbe történő ENSZ kiküldeláséhez (1965) ve
zetlek Ezek a kutatások a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a hazai kutatások, 
majd az intézet további sorsa szempontjából nagy jelentőségűek voltak. Mindkét 
témakörben német nyelven is megjelennek a közlemények a Pharmazie cím ű folyó
iratban is 

Hosszu tanszékvezetői idöszakára (1953-1977) esik a farmakognózia tudomá
nyának egyik jelentős átalakulási korszaka Ez az egyetemen az általános gyógy
szerismerettől az önállósodásban, azaz a gyógynövény- és drogismeret önálló 
tárgyként történő megjelenésében, valamint a klasszikus drogismereti, leíró, inkább 
alkalmazott botanikai kutatási terület mellett, a markánsan megjelenő kémiai irá
nyultságban nyilvánult meg. Munkatársa, Háznagy András megfogalmazásában 
ekkor alakult ki a "T schirch-féle sztatikus farmakognóziából a dinamikus 
farmakognózia és formálódott meg a kémiai arculat" (Háznagy, 1979). Ekkor válik 
Szegeden hangsulyossá a tantermi oktatásban is a fitokémia, a kutatási tevékeny
ségben a hatóanyagok izolálása, a vegyületek kémiai szarkezetének vizsgálata, 
majd a vegyületek hatásvizsgálata 

Az intézet történetében e szemiéieli korszakváltás elsősorban a Ruta kutatások

kal kapcsolható össze, és ezek a hatvanas évektől nemzetközi szinten is jelentős 
eredményeket, elismerést hoztak az intézetnek. Novák István, 1958-ban a Gyógy
szerészet hasábjain felhivást fogalmazott meg, ami a "Felhívás a népies gyógyá
szatban használatos növények, teakeverékek adatainak gyűjtésére" c. cikkben látott 
napvilágot Az itt leírtak alapul szalgáltak a szegedi kutatások indításához 1959-ben 
Rédai Lajos, a makói kórház belgyógyászának megkeresésére kezdte Novák Ist
ván, Jancsó Miklós támogatásával szervezni azt a fiatalokból álló kutatócsoportot, 
mely hívatott volt egy, a népi ismeretek szerint alkoholos (pálinkás) növénykivonat 
fájdalomcsillapító (epegörcsenyhitő) hatásért felelős anyagainak feltárására A Ruta 
graveolens-nek bizonyult növény kémiai és hatástani vizsgálatai ezen az alapon 
kezdődtek A hatásra vonatkozó elemzéseket Jancsó professzor inspirálására 
Minker Emil, ekkor még tanársegéd, majd a Gyógyszerhatástani Intézet tanszékve-
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elő professzora felügyelte Szendrei Kálmánnal és másokkal kiegészülő csoport az 
zlkővetkező évtizedekben számos növényre, vegyületcsoportri) kiterjedő, hatás
~izsgálatokkal párosuló izolálás! és az izolált vegyületek szerkezetvizsgálatátvalósí
totta meg. Ez a mai megfogalmazásban multidiszciplináris megközelítés napja_in~
ban is a legmodernebb kutatási felfogásnak számí! természetes anyagok feltarasa-

b és a szegedi Farmakognóziai Intézet máig meghatározó fő kutatási profilját an, 
·elenti A komplex megközelítés mind hazai mind külföldi partnerek bevonását tette 
~zükségessé E kapcsolatokhoz és kutatási háttérhez a feltételeket Novák profesz-

zor biztosította Politikailag különösen kényesnek bizonyult a hatvanas-hetvenes s . 
években a nyugatnémet, münsteri Johannes Reisch professzorral való együttműkö-
dés Erről, és a kutatásokban Novák professzor szerapéről Minker Emil így emléke-

zik meg: 

Novák István óriási érdeme volt, hogy állami vezető létére folyamatosan vállalta a so
'/,8 nem engedélyezett külföldi (pláne nyugatnémet) együttműködés felelősségét, a 
vizsgálatokhoz minden anyagi feltételt biztosított, bátran elfogadta a ftafalok Javaslata
it,. tudomásul vette, hogy a kezdeményezést az új generációra kell bízni" 

Minker Emil A szegedi rutológus munkacsoport történef' c könyvében ismerteti a 
csoport történeté!, publikációit és teljesítményét (Minker, 1996) A Ruta gr_aveole_ns 
mellett számos rokon és nem rokon növény faj vizsgálatára került sor Novak Istvan, 
mint vezető, a program irányítójaként és a növekvő számú publikációk egyik állandó 
szerzőjeként vett részt a munkában Legnagyobb érdeme, hogy sikerült létrehoznia 
egy fiatal kutatógárdát, biztosítania a hazai és nemzetközi kapcsolatokat, a kutatá

sok hálterél 

Kűlön ki kell emelnünk Novák István professzor bátorságát és szerepét abban a világ
ban, amiben indultunk Nélküle nem lett volna .semmi"- írjaMinker professzor vissza
emlékezésében (Minker; 1996). Novák István "Biztos érzékkel teremtette meg ennek 
személyi és anyagi feltételeit Ennek nyomán vált intézete nemzetközileg ismertté " 

(Háznagy, 1978) 

Novák professzor kutatási területe a népi gyógyászatban használatos gyógy- és 
egyéb növények tudományos igényü feldolgozása, a biológiailag aktív anyagok elő
állítása, szarkezetvizsgálata és kísérlet azok gyógyászati bevezetésére Természe
tes eredetű gyógyszerek 1960-tól 1977-ig 119 dolgozat született e tárgykörben, 
ezek négyötödében társszerzőként szerepel Novák István. (Minker professzor ösz
szeállításaszerint (1993-ig 215 dolgozat készült és az akkor kialakított elvek szer1nt 
a kutatások napjaikban is folytatódnak, évtizedekkel Novák professzor halálát köve
tően) Intézetében más kutatásoknak is helye volt, de Novák professzor, a publiká

ciók alapján elsősorban a "rutológus" csoporthoz kapcsolódott.) 

A Ruta vizsgálatok eredményei számos rangos nemzetközi folyóiratban, FIP és 
MGYT rendezvényeken kerültek bemutatásra A háboru utáni magyar gyógynövé
nyes rendezvények közölt jelentős a szarvasi (1968 aug. 27-30.), majd Szegeden 
(1971. ápr.15-17 ) Ruta konferencia, amelyeken 8 országból vettek részt ruta speci-
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alisták. Mindkét konferencia az MGYT Gyógynövény Szakosztályának közreműkö
désével szerveződött. A szakosztály az MGYT egyik elismert szakosztályává fejlő
dött, amelynek konferenciáin rendszeresen részt vettek más szakosztályok is, első
sorban a Gyógyszerkutatási szakosztály jeles képviselői 

Oktatási tevékenység 

Novák István alakította ki a gyógynövény- és drogismeret tárgy oktatási feltétele
it, tananyagát, és létrehozta az intézet drog-gyűjteményél Az ö irányitása mellett, 
részben dékáni tisztségének idején alakultak ki az Intézet jelenlegi térbeli mind a 
személyi keretei Az oktató munka segítésére egyetemi jegyzeteket írt Ezek: Beve
zetés a gyógyszerészi hivatásba (1948), 29 oldal, Gyógynövény és drogismeret 
(1950), 234 oldal, de 1954-ben már az l kötet 1-2 rész elmélete 434 oldal, a 
Gyógynövény- és drogismeret, jegyzet 2. kötet 1-2 rész gyakorlat 230 oldal, Gyógy
szerellenőrzés (1952) 127 oldal, Gyógynövényismereli atlas" (1950), Halmai -
Novák, 1963: Farmakognózia, tankönyv 670 oldal. Az utóbbi mü napjainkban is ki
válóan használható. A jegyzeteket több évtizeden át, természetesen korszerű isme
retekkel kiegészítve, bővülő szerzöi körrel (Szendrei, Háznagy, Tóth) napjainkban is 
kiegészítő háttéranyagként használhatják a gyógyszerészhallgatók 

Novák István vezetői tevékenysége alatt készül el Szendrei Kálmán, Háznagy 
András, Tóth László és Rózsa Zsuzsanna kandidátusi értekezése, a számos egye
temi doktori értekezés és hallgatói pályamunkák mellett Nagy hangsúlyt helyezett a 
hallgatók bevonására az intézet tudományos munkájába Ennek elősegítésére, ko
rai kezdeményezésként bevezette a hallgatók szakirodalmi tájékoztatását, amikor 
megkövetelt minden hallgatótól egy szerény irodalmi feldolgozás elkészítését Eze
ket tekinthetjük a mai szakdolgozatok előfutárainak is. 

Szervezési, oktatási kérdésekkel is foglalkozott Novák professzor 1939-ben a 
gyógyszertárvizsgálatok kérdéshez szól hozzá, 1943-ban a tangyógyszertárak gya
kornokképzését elemezte. Lényeget illetően már akkor a Szegeden 201 O-ben meg
nyitott, róla elnevezett, tangyógyszertár feladatkörét vázolta fel. 1949-ben a gyógy
szertárak ellenőrzésével foglalkozott Az 1960-as évek felsőoktatási reformjával kap
csolatban több alkalommal szóban és írásban, fejtette ki véleményét 1962 -ben 
egyik írásában (előadá-sában is) megfogalmazta, hogy "a gyógyszerész az orvos 
tanácsadója". Megállapította, hogy "e században, ellentétben a múlt századdal, 
nagymértékben lecsökkent a gyógyszerek készítése a patikákban, a gyárak vették 
át a szerepüket" A diploma megszerzése utáni továbbképzés ( szakgyógyszerész 
képzés, aspirantúra) fontosságára is kitért. Figyelemmel kell kísérni a hazai és kül
földi gyógyszerkutatási - írta Többéves vita alapján 5 pontban fogalmazta meg a 
gyógyszerészképzés elvárásait Ezek közölt szerepel az egyetemi tanulmányi idő 
meghosszabbítása (8 félévről 9-re), a gyakorlati idő növelése, tantárgyi (tananyagi) 
bővítések, és államvizsgával kellene zárni a tanulmányokat A felsoroltak tőbbségé-
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k megvalósulása igazolja a hasonló szemléletű szerzők, köztük Novák, előrelátó, ne . 
napjainkban is aktuális bölcsességét 

Novák István fontosabb tisztségel 

Egyetemi tisztségek: A Gyógynövény- és Drogismereli Intézet mb. vezetője 

(1947, 1948-1953), dékánhelyettes (1953-1956), rektorhelyettes 1960-1961, GYTK 

dékánja 1961-1967 

Egyéb tisztségek: a Magyar Gyógyszerészeti Társaság vezetőségi tagja, az 
MGYT Gyógynövény Szakosztály első elnöke, az MGYT. Gyógyszerkutata~l Szak

osztály vezetőségi tagja Az MTA Gyógyszerészeti és Gyogyszerkonyv'. Bl~ottsag~
ban a Farmakognóziai Albizottság elnöke, az Akadémia Flavon01dkem1a1 es 
Alkaloidkémiai Munkabizottságainak tagja, 1968-tól az Acta Pharmaceut1ca 
Hungarica szerkesztőbizottságának tagja 

Katföldi tagságok: American Society of Pharmacognosy (1960-), International 
Pharmaceutical Federation (FIP) tagja (1963-), Gesselschatt für Arzneipflanzen

forschung (1963-tól) 

Kitűntelései 

Kiváló Gyógyszerész (1962), Munka Érdernrend arany fokozat (1~66,. 1 ~77): 
Magyar-Szavjet Kormányközi Gazdasági és Müszaki Tudományos Egyuttmukodes1 

Bizottság diszaklevele és jubileumi emlékérme (1974) 

Az utókor emléktábla felállításával (2006), tangyógyszertár elnevezésével 
(2010), Dr Novák István hallgatói pályadíj alapításával (:Z.OOO) ~isztelgett emléke 
előtt Több mint 40 hallgató, illetve fiatal szakember reszesult e dijban, melynek at
adására a Szent-Györgyi napok keretében kerül sor, minden naptári évben, novem
ber hónapban Neve a Magyar Ggyógyszerészet Paniheonjába felvett személyek 

közölt szerepel (1997) 

Emberi vonásai 

Novák Istvánról az emberről egykori beosztottjainak emlékei alapján elmondha
tó, hogy a kortársi 'orvosi egyetemek tekintélytiszteletének örvendő egyetemi tanár 
volt. Híresen pontos, precíz ember, ami többek közölt óráinak percny' pontossagu 
kezdésében az asszisztencia által kellő demonstrációs anyaggal előkészített, s je
lenlétükben ~lőadott előadásaiban is megnyilvánult Impulzív természetű ember hí
rében állt A célszerűség keresésében gyakran átrendezte intézeiét A kor szelle
mének megfelelően fegyelmet, tekintélyt követelt, és valósított meg Az intézet mu~
katársaiért kiállt, s a fiatal kollégák közül elsősorban jó képességű, rátermett kolle

gáinak útját egyengette 
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Tudományos munkásságát illetően előremutató és hosszu távunak bizonyult az 
a meglátása, hogy a gyógynövénykutatás területén a népi ismeretekre, a népi 
gyágyászatra érdemes támaszkodni. Fiatal munkatársaíval számos olyan kutatás 
indult el intézetvezetése során, melyek népi ismereteken alapultak, és a növények
nek a hatásért felelős anyagainak feltárására irányultak A 60-as, 70-es években 
Magyarországon intézetében indultak el azok a napjainkban is korszerű növényké
miai kutatások, melyek a volt tanszékének jelenlegi profilját leginkább meghatároz
zák, azaz a hatóanyagok izolálását és szerkezet meghatározását, amelynek kö
szönhetően a Farmakognóziai Intézetet nemzetközileg is jegyzett kutatóhelyként 
tartják számon Fiatal munkatársai, tanítványai nemcsak a korabeli hazai fő gyógy
növény kutatási trendtől eltérően végezték munkájukat, hanem együttműködésre 
nemzetközi szinten is nyitottnak bizonyultak Ehhez az "adminisztratív" hátteret 
Novák professzor biztosította, ami nem lehetett könnyű feladat a gyanakvás, elzár
kózás és központilag irányított kutatás korában. A kutatások korszerűségéhez a Kar 
társintézete részéről Minker Emil a baráti segítése is hozzájárul!, személyében az 
izolált anyagok hatásának ellenőrzésére szakavatott partner állt rendelkezésre. Egy 
ember pályájának megítéléséhez, a személyes érdemek mellett, a rábízottak, az 
utódok teljesítménye is hozzájárul, és azt minősíti Ebből a szempontból Novák Ist
ván professzor teljesítménye a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar szempontjából 
is kiemelkedő, hiszen hagyatéka napjaink élő valósága 
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GYÓGYSZERHATÁSTANI ÉS BIOFARMÁCIAIINTÉZET 

Dirner professzor portréja 
(Fa/kay György) 

Prof Dirner Zoltán (1903-1988) 

A Szegedi Gyógyszerésztudományi Kart létrehozó, intézetet alapító vezetők 
egyike Dirner Zoltán, aki a Gyógyszerhatástani Intézet első vezetője, valamint a Kar 

első dékánja volt 
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Kassán született 1903. augusztus 1-én Középiskoláit Kassán a Premontrei Gim
náziumban végezte Édesapja a csehek által 1919-ben megszállt Kassán nem tette 
le a megkívánt huségesküt, ezért családját kiutasították és néhány bőrönddel Buda
pestre költöztek. 

Egyetemi tanulmányait 1921-ben a Királyi Magyar Budapesti Tudományegyetem 
Orvostudományi Karán kezdte 1925-ben jött Szegedre, és a Ferenc József Tudo
mányegyetemen fejezte be tanulmányait Orvosdoktorrá 1927-ben avatták, első 
szegedi munkahelyén néhány hónapig az Általános Kór- és Gyágylani Intézetben 
dolgozott, majd 1927-től 1956-ig a Gyógyszerismereli és a Gyógyszertani Intézetbe 
került Egy évig (1930-31) Bécsben, a Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként a 
Pauli professzor vezette Kolloidkémiai Intézetben kutatott. 1938-ban habilitált, és a 
Ferenc József Tudományegyetem Évkönyve (1939-40) szerint: "Dimer Zoltán, egye
temi orvosdoktor, a Gyógyszertani Intézet adjunktusa, a Gyógyszerek hatásmódjá
nak elemzése tárgykör magántanára lett. Az orvostudományok kandidátusa cimet 
Új letrahydroisochinolin és phenylalkylamin származékok pharmakológiai vizsgála
ta, különös tekintettel a hatás és a vegyi szerkezet összefüggéseire" c. disszertáció
ja alapján 1959-ben nyerte el Ugyanebben az évben nevezték ki a 
Gyógyszerhatástani Intézet tanszékvezető egyetemi tanárává 

Az 1939/40 tanévtől az orvoskar megbízása alapján oktatta a Gyógyszerismeret 
tárgy elméletét és gyakorlatát Amikor 1940-ben a gyógyszerészképzés új rendsze
re lépett életbe, Dirner Zoltán a Gyógyszerhatástan c. tárgy oktatásában is részt 
vett. Minden előadása élményszerű volt, a még élő orvos- és gyógyszerésznemze
dékek szerint 

1956. decemberében az orvoskar úgy határozott, hogy felállítja a Gyógyszer
hatástani Intézetet a meglévő három, kizárólag gyógyszerészképzéssel kapcsolatos 
intézet (Gyógyszerészeti Intézet, Gyógyszerészeti Vegytani Intézet, Gyógynövény
és Drogismereli Intézet) mellett. Az alapvető elgondolás az volt, hogy négy intézet 
már képezhet kart, és ha van két kar, akkor az egyetemet nem dékán, hanem rektor 
vezetheti. A Gyógyszerhatástani Intézet 1957. januárjában jött létre, illegálisan, mert 
minden felettes jóváhagyás nélkül kezdte meg működését Dirner Zoltán docens ve
zetésével.. 1957. decemberében, a 64. sz. törvényereju rendelet szantesitette a 
GyógyszerésztudományJ Kar megalakulását, ezen belül a Gyógyszerhatástani Inté
zet létét, s Dirner Zoltán megbízást kapott a dékáni teendők ellátására is Ezt köve
tően pályázatot írtak ki a Gyógyszerhatástani Intézet vezetőjére. Az egyetemi ta
nács Dirner Zoltánt terjesztette fel tanszékvezetőnek, aki egyetemi tanári kinevezé
sét 1959. április 6 keltezéssel kapta meg 

Az Intézet felszerelését a társintézetek szarény adománya, valamint az akadé
miai műszerellátó kölcsönzött múszerei képezték Dirner Zoltán az intézet fejleszté
séhez hármas célt tüzött ki: 1 ). az oktatási szinvonal emelését, 2). A tanszék asz
szisztenciának gyógyszertani szakemberré való képzését, 3) a többi gyógyszerész
kari intézet munkájának állatkísérletekkel való segítését 
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Dirner Zoltán tudományos munkásságáról nem értékelő, hanem inkább néhány 
emlékeztető mozzanatot kívánok kiemelni 1929-ben kidolgozta az acetilkolin bioló
giai titrálását békatüdőn és pióca hátizmon. Jelentős szerepe volt az lssekutz által 
felfedezett novatropin farmakológiai hatásának vizsgálatában Aszintetikus papave
rin és perparin kifejlesztéséhez járult lssekutz, Lainzinger és Dirner közös munkája 
(1932) A kolloidálls fémek és a szén raktározása a RES-ben című összefoglalás 
alapvető megállapításokhoz vezetett, malyeket Jancsó Miklós, Dirner Zoltán és 
Novák Ernő közösen dolgozott ki (1938) 1948-52 közölt három közleménye jelent 
meg, majd 1952-től sűrűbben publikált a Kísérletes Orvostudományban és az Acta 
Physiologica Hungarica-ban. A Dimer, lvády: Gyermekgyógyászati pharmaqotherá
pía alapvonalai c. könyvet 2200 példányban adták ki, ami napok alatt elfogyott 
1971-ben jelent meg a Hársing Lajossal közösen írt Élettan, kórélettan c könyv, 
mely hosszú éveken át szaigáita a gyógyszerészképzést 

Tevékenyen részt vett tudományos társaságok munkájában. Így a Magyar Élet
tani Társaságban dolgozott és a Magyar Farmakológiai Társaságnak is alapító tag
ja, valamint a Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak vezetőségi tagja volt 

Szerenesésnek érzem magam, hogy személyesen ismerhettem, és a tanítványa 
lehettem, majd intézetében készíthettem el doktori disszertációmal Így nem csak 
elbeszélésből tudom, milyen nagy tudásu, remek előadó, de egyben végtelenűl sze
rény, önzetlen, mélységesen humánus, nagybetűs Ember is volt Dirner Zoltán pro
fesszor ur maradandót alkotott és példát mutatott emberi tisztességből és szakmai 
alázatból 
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Minker professzor portréja 
(8/azsó Gábor) 

Prof. Minker Emil (1929-2009) 

Dr. Minker Emil 1929 október 31-én született Pécsett, és Itt végezte elemi és 
középiskolai tanulmányait is. 1949-ben érettségizett, majd sikeres felvételi vizsgát 
tett a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar biológia-kémia tanári 
szakára 1953-ban kitüntetéses tanári oklevelet kapott Egyetemi évei alatt, 1950-től 
a~ Aliattani és Biológiai Intézetben dolgozott akadémiai ösztöndíjasként, ahol hat 
d!Jnyertes egyetemi pályamunkát készített neurohisztológiai tárgykörből Munkája 
elismeréseként, 1954-ben akadémiai jutalmat kapott 
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Diplomájának megszerzése után rövid ideig a Mohácsi Mezőgazdasági Techni
kumban kémia tanárként dolgozott, majd 1954-ben visszakerült Ábrahám Ambrus 

akadémikus által vezetett Állattani és Biológiai Intézetbe. 1959-ben természettudo
mányi doktorátust szerzett. 1958-ban Jancsó Mik/ós akadémikustól tanársegédi ál
lásra meghívást kapott a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intéze
tébe 1958 és 1965 közölt elvégezte a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános 
orvosi szakál, ahol 1966-ban orvosdoktorként diplomázott. A Gyógyszertani Intézet
ben főleg a vegetatív idegrendszer működésére ható szerekkel, külőnös tekintettel a 
ganglionáris és neuromuszkuláris transzmisszió élettanával és farmakológiájával 
foglalkozott E témakörből készítette el majd védte meg disszertációját 1971-ben 
lett az orvostudományok kandidátusa 

Kutatói pályája elején tagja lett a magát rutológusnak definiált munkacsoportnak 
Ez eredetileg 1960-ban, a Ruta graveo/ens vizsgálatára a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Novák István professzor igazgatása 
alatt álló Gyógynövény- és Drogismereli Intézete, valamint ugyancsak az egyetem 
Általános Orvostudományi Karának Jancsó Mik/ós professzor által vezetett Gyógy
szertani Intézete közölt szerveződött, majd 1965-ben, a Prágai Fl P idején kibővül! a 
Westfaliai Wilhelms Egyetem Gyógyszerészeti Kémiai Intézetéből Johannes Relsch 

docenssel, aki 1967-ben professzori kinevezést kapott. E kooperáció keretében 
nagyszámú természetes anyag izolálását, szerkezetét hatását, hatásmechanizmu

sát derítették fel 

Minker Emil 1971 év végétől egy éven át az Amerikai Egyesült Államokban a 
University of Oregon Medical School (Portland, Oregon) Gyógyszertani Intézetében, 
w K. R iker nemzetközileg is igen elismert szaktekintély mellett, visiting assaciats 
professorként dolgozott, ahol a szinaptikus ingerületátvitel mechanizmusával és far
makológiai befolyásolhatóságával foglalkozott Több rövidebb tanulmányúton vett 
részt a Német Demokratikus Köztársaságban, Csehszlovákiában és a Német Szö
vetségi Köztársaságban (Prága, Münster, Halle, Greifswald) is 

Az 1958 és 1975 közölti években, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógy
szertani Intézetében tanársegédként, adjunktusként, majd egy évig docensként dol
gozott 1975. április 1-jei hatállyal tanszékvezető egyetemi tanárrá nevezték ki a 
Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetébe. 

Az uj tanszékvezető az oktatómunkát és a kutatást elődje, Dirner professzor 
nyomdokain haladva igyekezett kiszélesíteni A tantervet úgy alakitotta, hogy a 
gyógyszerhatástan tárgyban elsősorban a gyógyszerészi tevékenységgel kapcsola
tos tudnivalókat helyezte középpontba A tananyagba felvette a farmakokinetikai és 
az alkalmazott biofarmáciai ismereteket is, melyeket Biofarmácia néven, karunkon 
az 5 éves képzés beindításától külön tárgyként oktatnak Igy az a sajátos helyzet állt 
elő, hogy a közép- és kelet-európai egyetemeken uralkodó szakásakkal szemben 
az alkalmazott biofarmáciai ismereteket Szegeden a Gyógyszerhatástani Intézet 
adja elő. Későbbi utódjának, Falkay professzornak tanszékvezetése idején az inté-
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zet neve Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézeire változott Minker professzor 
inditotta el a Természetes gyógymódok cimű tárgy oktatását is Az uj tárgyakhoz uj 
jegyzetek készültek 1986-ban indult be karunkon az idegen nyelvü képzés. Amihez 
természetesen új angol nyelvü jegyzetek kellettek, s ezeket meg is írták. 

Az 1987-89-es években, a WHO Malaria Action Programme Research and 
Technical lntelligence, ill. a Gyógyszerhatástani Intézet közölt eredményes együtt
működés alakult ki. Az intézet a WHO-tól nagy értékű készülékeket kapott 

Minker professzorés munkatársai számos országos szintű továbbképző tanfo-
lyamot szerveztek és előadássorozatokat tartottak a biofarmácia, és 
farmakokinetika területéről (pl ABBOTT Hungary megbízásából, 1992-ben) 

Elméleti farmakológiai kutatásai mellett éveken át a gyógyszerfejlesztésben 
együttműködött magyar gyógyszergyárakkal (pl. Alkaloida, Astra, Biogal, Caola, 
Chinoin, EGIS, Herbária, Horizon-Multiplan KKT, Kőbányai Gyógyszerárugyár 
(Richter G. RT, MÉM, Neviki stb). igy Minker professzort az innovatív farmakológia 
jeles képviselőjeként tartották számon, melyet szabadalmai is fémjeleztek Külső 

megbizási (KK) díjakból, és ETI támogatás terhére, álláshelyek finanszírozása és 
az intézet müszerezettségének fejlesztése vált lehetövé Ezek az álláshelyek azért 
is fontosak voltak, mert a professzor tanszékvezetői tevékenységének kezdetén, az 
addig az intézet által gyógyszerészhallgatóknak oktatott élettan és mikrobiológia 
tárgyak és az ezekkel foglalkozó oktatók is átkerültek az Általános Orvostudományi 
Kar intézeteibe 

Minker professzor tanszéke 1987-ben jelentős összeget nyert az oktatás korsze
rűsítésére és a számítástechnika alkalmazására.. Így az egyetemen elsők közölt 
használtak a Gyógyszerhatástani Intézetben szövegszerkesztőket és számítógépe
ket 

A nyugdíjba vonulása előtti években, tudományos tevékenységél összefoglalta 
és ebből készítette el, majd védte meg akadémiai doktori disszertációját, amivel 
1995. október 11-én elnyerte az orvostudományok doktora címet 

Minker Emil több mint 20 éves igen aktiv és produktiv tevékenység után 1996 
február 29-én vonult nyugállományba, és még ugyanebben az évben, március 1.-jén 
megkapta a professor emerítus címe! Utódja, 1995. julius -től Dr. Falkay György 
egyetemi tanár, az MTA doktora lett az intézetvezető 

Minker Emil már nyugdíjbasként kezdett tudománytörténettel, közelebbről, az 
egyetem történetének kutatásával foglalkozni Eredményeit számos közleményben 
ismertette Ezek közül kiemelendő munkái "A szegedi rutológus munkacsoport töre 

ténete", "Ez a Bókay, úgy látszik, intelligens ember?", valamint "Szeged egyetemé
nek elődei" címú könyve. Elévülhetetlen érdeme, hogy ma már hivatalosan elisme
rést kapott, hogy a Szegedi Tudományegyetem jogutódja az 1581-ben Báthory Ist
ván lengyel király által alapitott kolozsvári egyetemnek Fontos munkája még a több 
mint 400 oldalas "Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Terűleli Bizottságának 
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története 1961-2006': Haláláig a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi 
Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Történeti Munkabizottságának elnökeként 

munkálkodott 

Minker Emil 2009. július 31-én halt meg Szegeden 

Kutatási tertűlete 

Minker professzor legfőbb kutatási területei a szinaptikus ingerületátvitel, a sima
és harántcsíkolt izom élettana, farmakológiája, a köhögésre és gyulladásra ható 
szerek vizsgálata, a természetes anyagok izolálása és farmakológiai vizsgál!'la, az 
alkalmazott biofarmáGia és farmakokinetika, valamint nyugállományba kerülését 
követően a tudomány- és egyetemtörténet Közleményeinek száma több mint 250. 

Egyetemi tisztségei 

Számos egyetemi vezetői szerepet töltött be, így 1970 és 1973 közölt az Egye
temi Tanács, 1970 és 1975 közölt az Általános Orvostudományi Kar választott tagja 
1973-tól a Tudományos Diákköri Tanács elnöke volt 1979. szeptember 1.-jétöl 
1984 augusztus 31.-ig a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja volt 1984. szepiern
ber 1-jétöl1990. augusztus 31-ig az Orvostudományi Egyetem általános és oktatási 
rektorhelyettese, 1986. január 14-től 1986. julius 1-jéig az Orvostudományi Egye
tem megbízott rektora, 1990. szeptember 1.-től 1990 december 14.-íg az Orvostu
dományi Egyetem megbizott általános és oktatási rektor helyettese volt 

Társasági tagságok 

Tagja volt a Magyar Élettani Társaságnak (1959-), a Magyar Farmakológiai Tár
saságnak (1965-), a Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak (1975-) (az MGYT 
Gyógyszerkutatási Szakosztályának vezetőségi tagja), a Neumann János Számító
géptudományi Társaságnak (1975-), a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak 
(1980-), a The New York Academy of Sciences-nek (1989-) és a The Worldwide 
Hungarian Acad. of Medical Sciences-nek (1990-) 

Tudományos tisztségek 

A Magyar Tudományos Akadémia EüM Gyógyszerészeti és Gyógyszerkönyv; 
Bizottság tagja (1976-90), MTA Gyógyszerésztudományi Bizottság tagja (1993-), az 
MTA SZAB Gyógyszerészeti Szakbizottség elnöke (1988-1999), az Acta 
Pharmaceutica Hungarica szerkesztö bizottságának tagja (1980-), A Gyógyszeré
szeti Tudomány Aktuális Kérdései szerkesztö bizottságának tagja (1986-) 
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Kitüntetései 

Kiváló Ujitó bronz fokozat (1971 ), Aranykoszorus TIT jelvény (1976), Oktatásügy 
Kiváló Dolgozója (1976), Miniszteri Dicséret (1977), MGYT Kabay János-emlékérem 
(1982), Krakkói Copernicus Egyetem emlékérme (1984), MGYT Kazay Endre
emlékérem (1986), Kiváló Orvos (1986), Than Károly emlékérem (1988), Magyar 
Köztársaság Csillagrendje (1990), JATE Ábrahám Ambrus emlékérem (1993), MTA 
SZAB emlékérem (1997), Szent-Györgyi Albert Emlékérem (1998), MTA SZAB 
ezüst emlékérem (1998), Jancsó Miklós emlékérem (2001), Klebelsberg Kuno díj 
ementus fokozat (2005), MGYT Ernyei József emlékérem (2006) 
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A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR JELENE: AZ ELM ÜL T ÉVTIZED 

EREDMÉNYEINEKÁTTEKINTÉSE 

Gyógyszertechnológiai Intézet oktatási, kutatási eredményei 
(Ifj Regdon Géza) 

Az Intézet rövid története 

Az 1872-ben alapított Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány
egyetemet, amelyet 1881-től Ferenc Józsefről neveztek el, Ko
lozsvárró! elüldözték, rövid átmeneti budapesti működést követő
en, az 1921 évi XXV tc. szerint, ideiglenesen Szegeden helyez
ték el, ahol az egyetemi oktatás 1921. október 19-én indult 

1903-ban, a Dr Hintz György magántanár által szarvezett tanpatika egyetemi 
gyógyszertár rangot nyert, melynek vezetője Hintz György halála után Dr. /ssekutz 
Hugó gyógyszerész, egyetemi magántanár volt Ez volt a történelmi Magyarország 
első Egyetemi Gyógyszertára; amely később a Gyógyszerészeti Intézet alapját ké
pezte. lssekutz Hugó 1916-os halála után utódja Dr. Ferencz Áron gyógyszerész, 
egyetemi magántanár lett. ő azonban az Egyetem Szegedre költözésekor Kolozs
várott maradt, ezért a Minisztérium az Egyetemi Gyógyszertár felállitásával Dr. Dá
vid Lajos gyógyszertári vegyészt bízta meg. 1922 január 7-én megnyílt az Egyetemi 
Gyógyszertár, majd Dávidot 1926-ban az Egyetemi Gyógyszertár vezetőjévé nevez
ték ki 1931 tavaszán a Dávid Lajos által vezetett Gyógyszerészeti Intézetet és 
Egyetemi Gyógyszertárat a Kálvária térről Dóm tér 11. sz .. alá helyezték. 1951-től, 

az Önálló Orvostudományi Egytem megalakulásától a Gyógyszerészeti Intézet és 
Egyetemi Gyógyszertár az Orvosi Karhoz tartozott 

Az ötvenes évek második felében, az elméleti előadások az Eötvös utcai épület
be kerültek. Dávid professzor 1958. évi nyugalomba vonulása után a Gyógyszeré
szeti Intézet vezetését egy évre (1958-1959) Dr .. Gergely Menyhért egyetemi ad
junktus kapott megbízást 

A tanszék élére 1959. szeptemberében Dr Kedvessy György egyetemi tanárt 
nevezték ki. Kedvessy egyetemi magántanár (1944), a gyógyszerészeti tudomány 
kandidátusa (1953), tanszékvezető egyetemi tanár (1959), a gyógyszerészeti tudo
mány doktora (1981), számos fontos kari és egyetemi tisztséget töltött be: 25 esz
tendön át volt tanszékvezető egyetemi tanár (1959-1984), általános rektorhelyettes 
(1963-1967), 12 éven át (1967-1979) a Kar dékánja, és 1984-ben prof. emerítus lett 

Az Intézetben négy fő kutatási témát alakított ki: rektális gyógyszerkészítmények, 
kolloid gyógyszerformák, tabletták és drazsák vizsgálata, ill. portechnológiai kutatá
sok (később biohasznosíthatósági vizsgálatok) 
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A Gyógyszertechnológiai Intézet élén Kedvessy professzort Seimeczi Béla kö
vette, aki 1984-től 1995-ig volt az Intézet tanszékvezető egyetemi tanára. Kinevezé
sének évétől lett a Kar dékánja és ezt a funkció! két perióduson át látta el (1984-
1990) 

A Gyógyszertechnológiai Intézet negyedik tanszékvezetője Erős istván lett, aki 
egyetemi tanárként 1995-től tíz évig volt intézetigazgató Dékánhelyettes ( 1993-
1997), majd dékán (1997-2000), és az Egyetemi Tanács tagja (2000-2006) volt 

Az Intézet irányitását 2005. július 1-jétől Révész Piroska egyetemi tanár vette át 
és jelenleg is ő vezeti T enszékvezetői munkája me l lett volt oktatási dékánhelyettes 
is (2003-2009) A Gyógyszertechnológiai Intézetben jelenleg három kutatócsoport 
tevékenykedik 

Oktatómunka 

Az Intézet számos kötelező, kötelezően választható és szabadon választható 
kurzust oktat, melyek az alábbiak: 

Az intézeben oktatott kurzusok 

Kurzus neve Típusa Jellege Ora/hét 
~szertechnolóQia 1. kötelező előadás 2 
~szertechnol<lgia 2. kötelező előadás 2 Gy<Jgyszertechnológia 3. kötelező előadás 2 Gyógyszertechnológia 4. kötelező előadás 2 Receptúra 1. kötelező gyakorlat 3 Receptúra 2. kötelező QYakorlat 3 
Rec~úra 3. kötelező __ID'akorlat 3 Galenusl_gy_akorlat kötelező _gyakorlat 3 
Asz~ptikus gypgyszerkészítés kötelező __ gyakorlat 3 Tablettázó gyakorlat kötelező gyakorlat 5 Vizsgálati gyakorlat kötelező gyakorlat 4 
Gyógyszerészet története kötelező előadás 2 
~zerészeti alapismeretek kötelező előadás 2 
ljo_ar~ze_rgyártás köt. választható előadás 2 A holna!'_ gyQ!Jyszerei köt. választható előadás 2 
Számítógépes gyógyszerforma te!Vezés köt. választható szeminárium 2 
Híres gyógyszerészek a 20. században szab. választható előadás 2 
Az elektronmikroszkópia elméleti alap/ai szab. választható előadás 2 
Biokozmetikumok szab. választható előadás 2 
G)!Qg_y_szertári számítóg~es ismeretek szab. választható szeminárium 2 

Az elmúlt évek során megujúltak a gyakorlati jegyzetek, és az előadások anya
gából is készült jegyzet A gyakorlatok tematikáját a korszerű igényekhez igazítot
ták, így pl 2 órával, növelték a szilárd gyógyszerformák ipari előállításával kapcso
latos gyakorlati óraszámot, amit a receptúra gyakorlatok óraszámából vették el 

Tevékenyen részt vállalunk a posztgraduális képzésben, melynek keretében 
szakképzést szervezünk a "Gyógyszertechnoióg1a" szakirányra jelentkezőknek a 
szakképzést Az intézeti oktatók közül többen rendszeresen tartanak továbbképző 
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l" dásokat a 7 csillagos gyógyszerész kari továbbképző program keretében, és az 
~~YT, a PHOENIX és a MOSZ által szervezett továbbképzéseken 

A Gyógyszertudományok Doktori Iskola Gyógyszertechnológia al~rogramjába bő 
témaválasztékkal várjuk a magyar és angol nyelvú jeiölteket 2005-tol napJalnkig 22 
fő szerzett PhD fokozatot Jelenleg 11 PhD hallgatánk van 

PhD védések (zárójelben a témavezefőJ 

200 5 2006 200 7 200 8 
H B. Hassan Fehér A Ambrus R Hegedűs Á 

(Aigner) (Csányi Erős) (Aigner) (Hódi), 
Makai M Szepes A Gombás A 

Pénzes T (Csányi Erős) (Révész) (Révész) 
(Erős, Csóka) Tüske Zs p R. Nassab A B. Shahroodi 

(Hódi) (Révész) (Révész) 
Kelen A. Kovács A 

(Hódi) (Erős, Csóka) 
G Zapantis 

(Erős, Csóka) 
Sipos P 

(Erős, Csóka) 
Budai-Szűcs M 

(Erős) 

200 9 2010 2011 
Horvát S Kristó K. Baki G 

(Erős, Deli) (Hódi) (Hódi) 
Sovány T 

Szűts A (Hódi) 
(RévéSQ 

Kutatómunka 

Az intézet legfontosabb kutatási témái a következők: 

farmakon jeiöllek és farmakonak fizikai-kémiai sajátságainak módosítása és 
vizsgálata (mikronizálás, nanonizálás, kristályositás, amorf1zalas, sz.lla;d 
diszperziók, komplexálás, ko-kristály képzés, oldhatosagi es permeab1l1tas 
vizsgálatokj 

2 hatóanyagok biológiai hatáskifejlődésének módosítása (hatás módosítása 
különböző formulálással vagy a biológiai membrán módosításával, mtelh~e,ns 
polimerek, nanoméretű gyógyszerhordozó re~d~zerek - nanoszferak, 
liposzómák, nioszómák -, target terápia alkalmazasaval j, 

3 gyógyszerformák tervezése és fejlesztése (multipartikuláris rendszerek,, s,záj
ban dezintegrálódó készitmények, fehérje típusLI hatóanyagok formulalasa, 
nazális és pulmonális bevitel (DPI rendszerek), bőrön keresztül bev1tel 
(TTS)) 

127 



Hazai és nemzetközi kapcsolatoki 

A régi kapcsolatok mellett, az utóbbi években több ujat teremtettünk hazai és kül-
földi partnerekkel 

Hazai partnereink (közös kutatási témák): 

o karon belüli kooperáció 

o társkarok intézeteivel folytatott közös munkák 

o az SZTE intézeteivel, klinikáival való együttműködés (Fizikai-Kémiai Intézet, 
Növénybiológiai Int, Alkalmazott és Környezetkémiai Tanszék, Gépészeti és 
Folyamatmérnöki Intézet, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Fogászati 
és Ortopédiai Klinika.) 

o EL TE, BMGE intézetei (polimerek kutatása, szuperkritikus technológia) 
o KKKI (por- és egykristály röntgen, ssNMR) 

o Veszprémi Egyetem, MÜKKI (fehérje porok szárítása) 

o PTE Biofizikai Int (patkány uterus kalorimetriás vizsg.) 

o SZBK (nazális gyógyszerbevitel) 

o MTA Magkémiai Kutató Intézet (polimerfilmek szabadtérfogatának vizsgálata) 
o SE Szarves Kémiai Intézet (termikus analízis) 

Kűlföldi kapcsolataink, amelyek mobilitás vagy közös munka kapcsán az elmult 
idöszak alatt működtek 

Prof Car/a Carameifa (2007) 
Doc Milena Sorrenti (2007) 
Doc. Ruggero Bettini (200 7) 
Prof Joachim Ulrich (2005) 
Prof Karsten Maeder (2004) 
Prof Stane Srcic (1990) 
Prof. Ju/ijana Kristl (2009) 
Prof Gyéresi Árpád (1990) 
Doc. SiposEmese (2000) 
Prof Cristina Dehelean (2006) 
Prof. Peter Kleinebudde(2006) 
Prof Özgen Özer (2009) 
Dr Dirk Schma/z PhD (2006) 
Prof Franc Vrecer (2009) 
Dr Naoya Otomo PhD (2009) 
Prof Ulrich Gr/esser (2009) 
Prof Andreas Zimmer (201 0) 
Prof Dominique Chulia (2008) 
Dr h c Herbert Hűtt/in (20 11) 

Páviai Egyetem {Olaszország) (Erasmus) 
Páviai Egyetem (Olaszország) (Erasmus) 
Pármai Egyetem (Olaszország) (Erasmus) 
Martin-Luther-Univ Halle-Wittenberg (cikkek-Szepes) 
Martin-Luther-Univ Halle-Wittenberg (cikk-Szepes) 
University of Ljubljana (HU-SLO TÉT) 
University of Ljubljana (HU-SLO TÉT) 
Marosvásárhelyi Otvo.si és Gyógyszerészeti Egyetem 
Marosvásárhelyi Otvo.si é.s Gyógyszerészeti Egyetem 
Temesvári Egyetem (közö.s munka, cikkek) 
Heinrich-Heíne Univ., Düsseldorf (Erasmus, DAAD) 
Izmiri Egyetem (Törökország) (Erasmus, Leonardo) 
Harke Pharma, Németország (ea tartása) 
Krka Ltd (Szlovénia) 
Mitsubishi-Kagaku Food Corp Tokyo (diszkusszió) 
Innsbrucki Egyetem (OMAA) 
Grazi Egyetem (Erasmus) 
University of Limoge.s; Dept of Galenie Pharmacy 
InnoJet Hüttlin GmbH, Steinen, Németország 

Az intézet 3 TÉT pályázatot és 3 DAAD pályázatot nyert az elmúlt idöszakban 

Meg kell említeni továbbá, hogy a kűlföldi partnerek közül Prof Joachim Ulrich 

(Halle-Wittenberg) 2009 öszén az Egyetem "honoris causa doktora" kitűntető cimet 

kapta a tudományos együttműködés és a tudományos utánpótlás nevelése terűletén 
kifejtett munkájáért 
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DAAD és TÉT pályázatok 

Megnevezés _firn_ . 

-

Időtartam·. 
Összeg 

(MJ':t)- Témí!Vez. 

HU-DE DAAD Polimer filmek, ada- 2007- 0,552 Hódi Klára 
lékanyagok és mag- 200 8 
anyagok közötti inter-
akciók vizsgálata. 

HU-DE DAAD A léptéknövelés ta- 2010- 0,803 Hódi Klára 
nulmányozása bevont 2011 
termékek és 
extrudálással készült 
pelletek előállitása 
során 

HU-DE DAAD Gyógyszeranyagok 2011- 0,567 Révész 
tervezése kristályosí- 2012 Piroska 
tási technológiák al-
kalmazásával 

HU-SLO TéT Gyógyszeralapanya- 2007- 2,46 Révész 
gak fizikai-kémiai sa- 200 8 Piroska 
játságának módosítá-
sa a feldolgozhatóság 
és a kívánt biológiai 
hatás elérése céljából 

HU-SLO TéT Kompressziós folya- 2010- 2,5 Hódi Klára 
matok értelmezése 2011 
matematikai model-
lekkel modern szilárd 
gyógyszerhordozó 
rendszerek fejleszté-
se céljából 

HU-Singapur TéT Szabályozott ható- 2010- 11,5 Csányi 
anyag-leadás céljára 2011 Erzsébet 
alkalmazható bio-
kompatibilis resz-
ponziv polimer rend-
szerek és nanoré-
szecskék. 

Az intézet pályázati tevékenysége, hazai és nemzetközi elismerések 

Az elmúlt idöszakban a fenti táblázatban megadott TÉT és DAAD pályázatokon 
kívül, az alábbiak sikeresek, (folytatás, mivel2011-ben): 

Pályázati tevékenység 2005 és 2010 közölt 

Szám Cím Idő 
Összeg 

Témavez. (MFt) · · 
OTKA T 043025 A környezeti paramé- 2003-2005 4,2 Hódi Klára 

terek szerepe szilárd 
gyógyszer-formák 
előállításában 
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Szám Cím 

OTKA K 47166 Kristályos gyógyszer-
alapanyagok 
amorfizáJásának ta-
nulmánvozása 

OTKA K46908 Szabályozott ható-
anyag-leadású gyógy-
szarformák tervezése 
és vizsaálata 

OTKA F 49310 Szilárd adalékanyago-
kat tartalmazó polimer 
filmek preformulációs 
vizsgálata 

NKTH- Preformulációs vizs-
l n nocsekk/LipidArt gálatok, valamint 

preklinikai és klinikai 
mintaelőkészítés 

Baross Gábor esz- Léptéknövelésre al-
közbeszerzési pá- kalmas gördülőágyas 
lyázat drazsírozó berende-

zés beszerzése 
TI OP 1.3.1- Dél-Alföldi Tudáspólus 
07/2/2F-2009-0004 Felsőoktatási lnfrast-

ruktúra Fejl : müsze-
rek beszerzése 

NTP OM- Új agytumor ellenes 
00102/2008 gyógyszerhatóanyag-

ok preklinikai és klini-
kai fejl. 

TAMOP-4 2..2/ Nemzetközi 
08/1-2008-0001 fotobiológiai interdisz-

ciplináris kutatások 

TÁMOP- Keringési anyagcsere 
4.2 2/08//2008- és gyulladásos beteg-
0013 séoek teranosztikáia 
TAMOP-4 . .2.1 B- Kutatóegyetemi Kivá-
09/1KONV Jósági Központ létre-

hozása Modern 
gyógyszerbeviteli for-
mák és gyógyszer-
technológia 

GVOP -2004-3 1 1 Nanoszerkezetü 
kompozit gyógyszer-
formák kifejlesztése 
fehérjék terápiás ha-
tékonyságának növe-
lésére 

RET-08/04 Alzheimer és Par-
OMFB 0066/2005 kinson kór gyógysz'er-

jelölt vegyületeinek 
gyógyszerformába 
vitele és in vivo vizs-
gálata 
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Idő 
Összeg 

(MFtl 
2004-2006 5,56 

2004-2006 5,6 

2005-2007 3,38 

200 9 7,2 

200 9 10,0 

2009-2011 200 

2008-2010 6 

2009-2011 6,6 

2009-2011 27 

2010-2012 45 

2005-2007 15 

2005-2008 15 

TémaveZ" 

Révész 
Piroska 

Erős 

István 

Bajdik 
János 

Révész 
Piroska 

Regdon 
Géza 

Révész 
Piroska 

Aigner 
Zoltán 

Révész 
Piroska, 
Csányi 
Erzsébet 
Révész 
Piroska 

Révész 
Piroska 

Erős 

István 

Erős 
István 

Az intézet munkatársai (2011 )" 

Oktató munkatársak (2011 ). 

tanszékvezető egyetemi tanár (Révé.sz Piroska), 
egyetemi tanár (Hódi Klára), 
2 emeritus professzor (Kata Mihály, Erős István), 
3 egyetemi docens (Csányi Erzsébet, ifj Regdon Géza, Aigner Zoltán), 
1 adjunktus (ifj Kása Péter) 
5 tanár:segéd {Ambrus Rita, Berkó Szifvia, Sipos Péter, Sovány Tamás, Jójárlné 

Laczkovich Orsolya), továbbá 
2 egyéb státuson (Farkas Gabriella, Kristó Katalin) 
1 rezidens (Budai-Szűcs Mária) 
11 PhD hallgató (Baki Gabriella, Csizmazia Eszter, Elnazeer lbrahim Mohamed, 
Fehérné Szunyogh Tímea, Kiss Lóránd, Korbe/y Anita, Kürli Levente, Láng Péter; 

Márlha C.saba, Nikowitz Krisztina, Pomázi Anita) 

Dr,. Révész Piroska tanszékvezető egyetemi tanár. Okleve

les gyógyszerész (1975), egyetemi doktor (1979), szakgyógy

szerész (gyógyszertechnológia) (1979), a gyógyszerészeti tu

domány kandidátusa (1992), habilitáció (1996), MTA doktor 

(2006) Kutatási terület: Mikro- és nanapartikuláris rendszerek 

előállitása és vizsgálata Pulmonális és nazális gyógyszerbevi

tel Hosszabb külföldi utak: OAAD-MÖB kutatói ösztöndíj, 2 hó

nap (1999). Tudományos és szakmai közéleti tisztségek: MGYT 

Ipari Szarvezetének tagja (1990-től), SZAB Biofarmáciai mun
kabizottságának elnöke (1991-1995), MGYT Gyógyszer-technológiai Szakosztály 

titkára (1992-1996), MKE Kristályostási és Gyógyszerformulálási Munkacsoport ala

pitó tagja (1995), MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság 

tagja (1997-től), MTA Köztestületi tag (1996-tól) 
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Dr. Hódi Klára egyetemi tanár. Okleveles gyógyszerész 
(1968), egyetemi doktor (1973), szakgyógyszerész 
(gyógyszertechnológia) (1975), a gyógyszerészeti tudomány 
kandidátusa (1983), habilitáció (1996), MTA doktor (2006). 
Kutatási terület: szilárd gyógyszerformák (granulátumok, 
pelletek, tabletták, bevont készitmények) előállitása és vizsgá
lata, korszerű vizsgálómódszerek alkalmazása ezek előállítá
sában és minőségbiztosításában. Tudományos és szakmai 
közéleti tisztségek: Magyar Gyógyszerésztudományi Társa

ság titkára (1996-2000), Magyar Gyógyszerész Kamara tagja, (1989-2009), Magyar 
Mikroszkópos Társaság tagja (1973-), Európai Minőségügyi Szarvezet Magyar 
Nemzeti Bizottság tagja (1993-2008), MTA Gyógyszerkémiai és 
Gyógyszertechnológiai Munkabizottság tagja (1997-), MTA Termoanalitikai Munka
bizottság tagja (2000-), Magyar Kémikusok Egyesülete Kristályositási és 
Gyógyszerformulálási Szakcsoport tagja (2006-), MGYT Gyógyszertechnológiai 
Szakosztály vezetőségi tagja (1996-2000), MGYT Ipari Szarvezet vezetőségi tagja 
(1991-2008), MGYT Gyógyszerészettörténeti Szakosztály vezetőségi tagja (1996-
2000), MTA Köztestületi tag (1996-tól), Ipari Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium 
tagja (1999-2011 ). 

Dr.. Erős István emerítus professzor (201 O-). Aktiv oktató: 
1965-2010 Okleveles gyógyszerész (1965), egyetemi doktor 
(1969), szakgyógyszerész (gyógyszer-technológia) (1973), a 
gyógyszerészeti tudományok kandidátusa (1976), MTA doktor 
(1994), MTA köztestületi tag (1994-), habilitáció (1995). Kutatási 
terület: Uj gyógyszerformák tervezése, a gyógyszerformák szer
kezetének, stabilitásának és gyógyszerleadásnak kutatása: 
vizoldékony polimerak gélképzésének vizsgálata, polimerekből 

gyógyszertartalmú mikro- és nanerészecskék előállítása, makro-, 
mikroemulziók, összetett emulziók és gélemulziók kutatása, bőrgyógyászati gyógy
szerformák terápiás hatásának optimálása, rossz vízoldékonyságú hatóanyagok 
szolubilizálása és mikrokapszulázása, mikrorészecskék és nanerészecskék vizsgála
ta Hosszabb külföldi utak: Moszkvai Össz-szövetségi Gyógyszerkutató Int (2 hónap), 
Greifswald-i Ernst Moritz Arndt Egyetem Gyógyszertechnológiai Int (6 hónap). Tudo
mányos és szakmai közéleti tisztségek: Magyar Gyógyszerészeti Társaság (MGYT) 
tagja (1965-), az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztály mb. elnöke (2003-2004), 
az MGYT Országos vezetőségének tagja és a Csongrád Megyei Szarvezet elnöke 
(2000-2004 ), a MGYT tudományos és továbbképzési alelnöke (2004-2006), Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke (2006-2008), az MGYT Tudományos Bi
zottságának tagja (2000-), a Magyar Tudományos Akadémia Gyógyszerkémiai és 
Gyógyszer-technológiai Munkabizottságának tagja (1996-), az MTA Kémiai Tudomá
nyok Osztálya Kémia Doktori Bizottság tagja (1998-2006), a Szegedi Akadémiai Bi
zottság Gyógyszerészeti Szakbizottságának elnöke (1996-2005), Magyar Gyógysze
rész Kamara tagja (1990-), és elnökségének tagja (1998-2002), Magyar Kémikusok 
Egyesületének tagja (1974-), Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesü-

132 

let tagja (1975-), Acta Pharm Hungarica szerkesztő bizottsági tagja(2004-), Ipari 
Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium elnöke (2000-2004) tagja (2004-2011), Egész
ségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács tagja (1998-2010), a VIli. Magyar 
Gyógyszerkönyv Szerkesztő bizottságában a Galenusi és Technológiai albizottság 

elnöke (1998-) 

Dr .. Kata Mihály ernaritus professzor (2005-). Aktív oktató: 
1960-2005 Okleveles gyógyszerész (1959), egyetemi doktor 
(1964), szakgyógyszerész (gyógyszer-technológia) (1973), a ké
miai tudomány kandidátusa (1979), MTA doktor (1991), habi
litáció (1996), Honoris Causa Dr (Marosvásárhely, 2009), arany 
oklevél (2009). Kutatási terület: Gyógyszeres kúpok fizikai tulaj
donságainak vizsgálata Gyógyszertartalmú porkeverékek tech
nológiájának tanulmányozása, ill. gyógyszerek biohasznosítha
tóságának optimáiása és vizsgálata, ezen belül: szilárd oldatok, 
porlasztásos technológiák (porlasztva szárítás, beágyazás, fagyasztás és mikro
kapszulázás), rnontmorillonitos ásvány- és ciklodextrines zárvány-komplexek, kozme
tikurnok, liposzómák és állatgyógyászati készitmények tanulmányozása Tudományos 
és szakmai közéleti tisztségek: Magyar Gyógyszerész-tudományi Társaság tagja 
(1967-), MGYT Országos Etikai Bizottságának elnöke (1986-2000), MGYT Szakmai 
Bíráló Bizottság elnöke (2000-2004), MGYT Ipari Szarvezet tagja és vezetőségének 
tagja (1986-1991), MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztály tagja (2003-) és alelnö
ke (2006-), Magyar Orvostörténeti Társaság tagja (2007-), MGYT Gyógyszertech
nológiai Szakosztály vezetőségének tagja (2004-ig), MGYT Szenátusának tagja 
(2004-), Magyar Gyógyszerészi Kamara alapító tagja (1989-), MGYK Felügyelő Bi
zottságának tagja (1989-1990), MGYK Országos Etikai-Fegyelmi Bizottság tagja 
(1991-2002), (2006-), a Magyar Professzorok Világtanácsának tagja (1997-), 
Research Board of Advisors of American Biographical Institute, Inc. tagja (1995-), 
Gyógyszerészet Szerkesztőbizottságának tagja (1976-2005), FoNoVet Szerkesztő
bizottságának tagja: lll kiadás (1998-1999) IV kiadás (2009), Erdélyi-Múzeum Egye
sület tagja (2004-), MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság 
tagja ( 1990-) 

Dr .. Aigner Zoltán egyetemi docens. Okleveles gyógysze
rész (1986), egyetemi doktor (1993), szakgyógyszerész (gyógy
szertechnológia) (1990), szakgyógyszerész (kémiai, fizikai
kémiai gyógyszerellenőrzés) (1995), PhD (1998), habilitáció 
(2010). Kutatási terület: Hatóanyagok fizikai-kémiai tulajdonsá
gainak módosítása ciklodextrines zárványkomplex-képzéssel, 
biológiai hasznosithatóságának változtatása gyógyszertechno
lógiai módszerekkel, szilárd oldatok, szilárd diszperziók, amor
fizálás, porlasztásos szári tás, liofilezés. Kristályositás, szférikus 
kristályosítás, kokristályok Tudományos és szakmai közéleti tisztségek: Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság tagja, MKE Kristályositási és Gyógyszerformu
lálási Szakcsoport vezetőségi tagja (2011-) 

133 



Dr .. Csányi Erzsébet egyetemi docens. Okleveles gyógy
szerész (1980) egyetemi doktor (1982), szakgyógyszerész 
(gyógyszertechnológia) (1986), szakgyógyszerész (kémiai, fizi
kai-kémiai gyógyszerellenőrzés) (1995), PhD (2005). Kutatási 
terület: Dermális és transzdermális rendszerek fejlesztése, 
reológiai és biofarmáciai vizsgálata Liotróp folyadékkristályos 
rendszerek fejlesztése, szerkezetvizsgálata Rosszul oldódó 
anyagok oldékonyságnövelése szolubilizálással, mikroemulziós 
és liotróp folyadékkristályos rendszerek alkalmazásával Tu
dományos és szakmai közéleti tisztségek: MGYT tagja (1986-) 

Ifj.. Dr. Regdon Géza egyetemi docens, intézetvezető he
lyettes Okleveles gyógyszerész (1982) egyetemi doktor 
(1984), szakgyógyszerész (gyógyszertechnológia) (1986), PhD 
(1996), habilitáció (2004). Kutatási terület: Félszintetikus cellu
lóz-származékok gélképzésének vizsgálata Korszerű segéd
anyagok révén rektális és vaginális készitmények formuláiása 
Filmbevonalú gyógyszerformák és szabad filmek előállítása, 
értékelése. Hatóanyagok, segédanyagok és szabad filmek 
termoanalitikai vizsgálata (DSC, MTDSC, TG). A filmképzést 
befolyásoló tényezők (hőmérséklet, lágyítók, polimer fajtája és 

mennyísége, stb . .) szerapének elméleti és kísérletes tanulmányozása Fluidizációs 
berendezésben előállított multipartikuláris rendszerek bevonása, a bevonás ered
ményességét befolyásoló paraméterek tanulmányozása Hosszabb külföldi utak: 
DAAD kutatási ösztöndíj, Ludwig Maximilians Universitat, München (10 hónap) 
(1991-1992), AÖU kutatási ösztöndíj, Universitiit Innsbruck, Institut für Pharmazie, 
Pharmazeutische Technologie (1 hónap) (2009) Tudományos és szakmai közéleti 
tisztségek: Magyar Gyógyszerészeti Társaság (MGYT) tagja (1982-), MGYT 
Gyógyszertechnológiai Szakosztály Vezetőségi Tagja (1996-) titkára (2005-2009), 
alelnöke (2009-), MGYT Csongrád Megyei SzeNezet Vezetőségének tagja (2000-
2004), MGYT Országos Vezetőségének tagja (2000-2009), SZTE Gyógyszerésztu
dományi Kar Tanácsának tagja (1997-), Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szak
mai Kollégium titkára (2004-2009), Egészségügyi Szakmai Kollégium, Gyógyszerel
látási Gyógyszerészet tagozat tagja (2011-), MKE Termoanalitikai Szakcsoport titká
ra (2006-), MTA Köztestületi tag (2000-től) 
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Ifj .. Dr., Kása Péter egyetemi adjunktus Okleveles gyógy
szerész (1983), egyetemi doktor (1987), szakgyógyszerész 
(gyógyszertechnológia) (1989), PhD (2002). Kutatási terület: 
szilárd gyógyszerformák kiindulási hatóanyagainak és segéd
anyagainak preformulációs vizsgálata, granulátumok és 
pelletek előállítása, kis- és nagy hatóanyag-tartalmú tabletták 
előállitása közvetlen préseléssel, gyógyszeres rágógumi
tabletta előállítása közvetlen préseléssel, préselési folyamat 
tanulmányozása, mesterséges neurális hálózatok alkalmazása 

a termékek előállításában és a készítési paraméterek optimalizálásában, fény- és 
pásztázó elektron~ikroszkópos vizsgálatok. Tudományos és s~akmai közéleti tiszt
ségek: Magyar Gyógyszerészeti Társaság tagja (1981-), Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság Ipari szeNezetének tagja (1987-), Magyar Mikroszkópos Társaság tagja 

(1999-) 

Dr. Ambrus Rita egyetemi tanársegéd Okleveles gyógy
szerész (2003), szakgyógyszerész (gyógyszertechnológia) 
(2009), PhD (2007). Kutatási terület: a Biopharmaceutical 
Classification System ll. osztályba tartozó farmakonak bio
hasznosíthatóságának javítása, ciklodextrinek és polimerek 
alkalmazásával Amortizálás. Nanokristályok, nanokristályos 
rendszerek előállítása és vizsgálata, hatóanyagok oldékony
ságának és permeabilitásának javítása céljából. Pulmonális 
gyógyszerbevitel Mikro- és nanokristályok előállítása és 
vizsgála, porinhalációs készitmények formuláiása céljából Intranazális gyógyszer
bevitel Hosszabb külföldi utak: ERASMUS tanulmányi ösztöndíj, University of 
Pavia, Faculty of Pharmacy (3 hónap) (2006), Hungarian/Siovenian bilateral 
cooperatíon, University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy (3 hónap) (2007). Tudo
mányos és szakmai közéleti tisztségek: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
tagja (2004- Magyar Kémikusok Egyesületének tagja (2005-). 

Dr. Berkó Szilvia egyetemi tanársegéd. Okleveles gyógy
szerész (1997), szakgyógyszerész (gyógyszertechnológia) 
(2004), PhD (2003). Kutatási terület: Rektális gyógyszerformák 
teNezése, az összetétel fizikai-kémiai sajátságának módosítása 
a biológiai hatás és a jobb feldolgozhatóság elérése céljából 
Félszilárd gyógyszerformák fejlesztése, hatóanyagok bőrön ke
resztüli penetrációjának módosítása. Gyógyszerformák teNezé
se preklinikai és klinikai vizsgálatokhoz. Tudományos és szak
mai közéleti tisztségek: Magyar Gyógyszerész Kamara tagja 
(1997-), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tagja (1997). 

Jójártné Dr., Laczkovich Orsolya okleveles gyógyszerész 
(2002), szakgyógyszerész (gyógyszertechnológia) (2009). Kuta
tási terület: Kristályos hatóanyagok amortizálása a gyógy
szertechnológiában Amortizálhatósági vizsgálatok. Tudományos 
és szakmai közéleti tisztségek: Magyar Gyógyszerész Kamara 
tagja (2002). 
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Dr., Csányí Erzsébet egyetemi docens. Okleveles gyógy
szerész (1980) egyetemi doktor (1982), szakgyógyszerész 
(gyógyszertechnológía) (1986), szakgyógyszerész (kémiai, fizi
kaí-kémiai gyógyszerellenőrzés) (1995), PhD (2005) Kutatásí 
terület: Dermálís és transzdermálís rendszerek fejlesztése, 
reológiai és bíofarmácíaí vizsgálata Líotróp folyadékkrístályos 
rendszerek fejlesztése, szerkezetvízsgálata Rosszul oldódó 
anyagok oldékonyságnövelése szolubílízálással, míkroemulzíós 
és líotróp folyadékkrístályos rendszerek alkalmazásával Tu
dományos és szakmai közéleti tisztségek: MGYT tagja (1986-) 

Ifj. Dr .. Regdon Géza egyetemi docens, intézetvezető he
lyettes Okleveles gyógyszerész (1982) egyetemi doktor 
(1984), szakgyógyszerész (gyógyszertechnológía) (1986), PhD 
(1996), habílítácíó (2004). Kutatásí terület: Félszintetikus cellu
lóz-származékok gélképzésének vizsgálata Korszerű segéd
anyagok révén rektálís és vaginális készitmények formuláiása 
Filmbevonalu gyógyszerformák és szabad filmek előállítása, 

értékelése. Hatóanyagok, segédanyagok és szabad filmek 
termoanalítíkaí vizsgálata (DSC, MTDSC, TG) A filmképzést 
befolyásoló tényezők (hőmérséklet, lágyítók, polimer fajtája és 

mennyísége, stb.) szerepének elméleti és kísérletes tanulmányozása Fluídízácíós 
berendezésben előállított multípartíkulárís rendszerek bevonása, a bevonás ered
ményességét befolyásoló paraméterek tanulmányozása Hosszabb külföldí utak: 
DAAD kutatásí ösztöndíj, Ludwig Maxímílíans Universítat, München (10 hónap) 
(1991-1992), AÖU kutatásí ösztöndíj, Universitat Innsbruck, Institut für Pharmazíe, 
Pharmazeutísche Technologíe (1 hónap) (2009) Tudományos és szakmai közéleti 
tisztségek: Magyar Gyógyszerészeti Társaság (MGYT) tagja (1982-), MGYT 
Gyógyszertechnológiai Szakosztály Vezetőségi Tagja (1996-) titkára (2005-2009), 
alelnöke (2009-), MGYT Csongrád Megyei Szervezet Vezetőségének tagja (2000-
2004), MGYT Országos Vezetőségének tagja (2000-2009), SZTE Gyógyszerésztu
dományi Kar Tanácsának tagja (1997-), Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szak
mai Kollégium titkára (2004-2009), Egészségügyi Szakmai Kollégium, Gyógyszerel
látási Gyógyszerészet tagozat tagja (2011-), MKE Termoanalitikai Szakcsoport titká
ra (2006-), MTA Köztestületi tag (2000-től) 
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Ifj. Dr .. Kása Péter egyetemi adjunktus Okleveles gyógy
szerész (1983), egyetemi doktor (1987), szakgyógyszerész 
(gyógyszertechnológia) (1989), PhD (2002) Kutatási terület: 
szilárd gyógyszerformák kiindulási hatóanyagainak és segéd
anyagainak preformulációs vizsgálata, granulátumok és 
pelletek előállítása, kis- és nagy hatóanyag-tartalmú tabletták 
előállítása közvetlen préseléssel, gyógyszeres rágógumi
tabletta előállítása közvetlen préseléssel, préselési folyamat 
tanulmányozása, mesterséges neurális hálózatok alkalmazása 

a termékek előállításában és a készítési paraméterek optímalízálásában, fény- és 
pásztázó elektronmíkroszkópos vizsgálatok Tudományos és sz~kmaí közéleti tiszt
ségek: Magyar Gyógyszerészeti Társaság tagja (1981-), Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság Ipari szervezetének tagja (1987-), Magyar Míkroszkópos Társaság tagja 

(1999-) 

Dr .. Ambrus Rita egyetemi tanársegéd. Okleveles gyógy
szerész (2003), szakgyógyszerész (gyógyszertechnológia) 
(2009), PhD (2007). Kutatási terület: a Biopharmaceutical 
Classification System l l osztályba tartozó farmakonak bio
hasznosíthatóságának javítása, ciklodextrinek és polírnerek 
alkalmazásával Amorfizálás. Nanokristályok, nanokristályos 
rendszerek előállítása és vizsgálata, hatóanyagok oldékony
ságának és permeabilitásának javítása céljából Pulmonális 
gyógyszerbevitel Mikro- és nanokristályok előállítása és 
vizsgála, porinhalációs készitmények formuláiása céljából Intranazális gyógyszer
bevitel Hosszabb külföldi utak: ERASMUS tanulmányi ösztöndíj, University of 
Pavia, Faculty of Pharmacy (3 hónap) (2006), Hungarian/Siovenian bilateral 
cooperation, University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy (3 hónap) (2007). Tudo
mányos és szakmai közéleti tisztségek: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
tagja (2004- Magyar Kémikusok Egyesületének tagja (2005-) 

Dr.. Berkó Szilvia egyetemi tanársegéd. Okleveles gyógy
szerész (1997), szakgyógyszerész (gyógyszertechnológia) 
(2004), PhD (2003) Kutatási terület: Rektális gyógyszerformák 
tervezése, az összetétel fizikai-kémiai sajátságának módosítása 
a biológiai hatás és a jobb feldolgozhatóság elérése céljából 
Félszilárd gyógyszerformák fejlesztése, hatóanyagok bőrön ke
resztüli penetrációjának módosítása. Gyógyszerformák tervezé
se preklinikai és klinikai vizsgálatokhoz. Tudományos és szak
mai közéleti tisztségek: Magyar Gyógyszerész Kamara tagja 
(1997-), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tagja (1997) 

Jójártné Dr. Laczkovich Orsolya okleveles gyógyszerész 
(2002), szakgyógyszerész (gyógyszertechnológia) (2009). Kuta
tási terület: Kristályos hatóanyagok amortizálása a gyógy
szertechnológiában. Amortizálhatósági vizsgálatok. Tudományos 
és szakmai közéleti tisztségek: Magyar Gyógyszerész Kamara 

tagja (2002) 
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Dr. Si pos Péter egyetemi tanársegéd. Okleveles gyógysze
rész (1999), szakgyógyszerész (gyógyszertechnológia), 
(2006), PhD (2008) Kutatási terület Mikroméretű gyógyszer
hordozó rendszerek tervezése, előállítása és vizsgálata Cél
zott hatású nanoméretű gyógyszerhordozó rendszerek terve
zése, előállitása és vizsgálata Mikro- és nanerendszerek fizi
kai-kémiai és szerkezeti vizsgálata Hosszabb külföldi utak: 
Hungariani Siovenlan Bilateral Cooperation, University of 
Slovenia, Ljubljana (3x1 hónap), Georg-August Universitat 

Goettingen 1 hónap (2009). Tudományos és szakmai közéleti tisztségek: Magyar 
Gyógyszerész Kamara tagja (1999-), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
tagja (2000-), Magyar Elválasztástudományi Társaság tagja (2008-), Controlled 
Release Society tagja (2009-) 

Dr,. Sovány Tamás egyetemi tanársegéd. Okleveles gyógy
szerész (2007), PhD (2011). Kutatási terület: Pelletformulálás 
optimáiása mesterséges neurális hálózatok segitségével Di
rekt préseléssel előállitott tabletták felezhetőségének tanulmá
nyozása Modellezés faktoriális tervezéssei és mesterséges 
neurális hálózatokkal Hosszabb külfőldi utak: Hungarian-Sio
venlan bilateral cooperation keretében University of Ljubljana, 
Faculty of Pharmacy (1 ,5 hónap, 2008). Tudományos és szak
mai közéleti tisztségek: Magyar Gyógyszerészeti Társaság 

tagja (2008-), Magyar Gyógyszerészeti Társaság Ipari Szervezetének vezetőségi 
tagja (201 O-), MKE Kristályositási és Gyógyszerformulálási Szakcsoport tagja (201 O-). 
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Farkas Gabriella tanszéki mérnök. Okleveles ve

gyész (2009). Kutatási terület: Hatóanyagok fizikai-kémiai 
tulajdonságainak módositása Kristályositás. Tudományos 
és szakmai közéleti tisztségek: MKE Kristályositási és 
Gyógyszerformulálási Szakcsoport tagja (2011-) 

Dr. Kristó Katalin okleveles klinikai kémikus (2005), 
PhD (2011 ). Kutatási terület: Fehérjetartalmu (pepszin, 
pancreatin), szilárd, multipartikuláris gyógyszerhordozó 
rendszerek előállitása Tudományos és szakmai közéleti 
tisztségek: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tag

ja (200 8-). 

Dr. Budai-Szűcs Mária rezidens .. Okleveles gyógyszerész 
(2005), PhD (2009). Kutatási terület: Gél-emulziók vizsgálata 
Hosszabb külföldi utak: ERASMUS tanulmányi ösztöndíj, 
University of Pavia, Faculty of Pharmacy (3 hónap, 2007). Tu
dományos és szakmai közéleti tisztségek: Magyar Gyógysze
rész Kamara tagja (2005-), Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság tagja (2005-). 

Dr.. Baki Gabriella PhD hallgató. Okleveles gyógyszerész 
(2008), gyógyszerészi szakfordító és tolmács angol és magyar 
nyelvből (2008), PhD (2011 ). Kutatási terület: Erodeálódó, híd
rofil mátrixrendszerek előállítása és vizsgálata Hosszabb kül
földi utak: University of Toledo, Toledo, USA, (2,5 hónap, 2010). 
Tudományos és szakmai közéleti tisztségek: Magyar Gyógysze
résztudományi Társaság tagja (2008-) 

Dr.. Csizmazia Eszter PhD hallgató. Okleveles gyógysze
rész (2008). Kutatási terület: Hatóanyagok biológiai membráno
kon keresztüli permeációjának vizsgálata Bőrszerkezet tanul
mányozása, Tudományos és szakmai közéleti tisztségek: Ma
gyar Gyógyszerésztudományi Társaság tagja (2008-). 

Elnazeer lbrahim Mohamed PhD hallgató. Okleveles 
gyógyszerész (2006), Kutatási terület: pelletek elöállitása 
extrudálással és szferonizálással, pelletek bevonása 
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Fehérné Dr" Szunyogh Tímea PhD hallgató. Okleveles 
gyógyszerész (2010). Kutatási terület: Gyenge vízoldékony
ságú hatóanyagok oldódási sebességének, oldékonyságának 
növelése dezintegráló és felépítő eljárások alkalmazásával. 
Szemcseméret csökkentés nagynyomású technológiákkal 
Tudományos és szakmai közéleti tisztségek: Magyar Gyógy
szerész Kamara tagja (2011-), Magyar Gyógyszerésztudomá
nyi Társaság Ifjúsági Bizottságának tagja (2010-) 

Kiss Lóránd PhD hallgató. Okleveles biológus (2009) Ku
tatási terület: cukorészterek orális abszorpciófokozóként való 
alkalmazásának lehetőség ei. 

Dr .. Korbely Anita PhD hallgató. Okleveles gyógyszerész 
(2009). Kutatási terület: Inert mátrix rendszerek előállitása és 
vizsgálata Tudományos és szakmai közéleti tisztségek: Ma
gyar Gyógyszerész-tudományi Társaság Ipari Szervezetének 
tagja (2009-) 

Dr .. Kürti Levente PhD hallgató Okleveles gyógyszerész 
(2008), angol-magyar gyógyszerészeti szakfordító és tolmács 
(2008). Kutatási terület: az intranazális gyógyszerbevitel vizs
gálata szisztémás hatás elérése céljábóL ln vitro sejtvonalas 
vizsgálatok humán nazális epitel sejteken; nanarészecskék 
előállítása, gyógyszertechnológiai jellemzése és vizsgálatuk in 
vitro körülmények közölt Hosszabb külföldi utak: Tübingen, 
Németország (3 hónap, 2008), Salzburg, Ausztria (1 hónap, 
2009), Freiburg, Németország (1 hónap, 2009). Tudományos 
és szakmai közéleti tisztségek: Magyar Gyógyszerésztudo
mányi Társaság tagja (2009-), Magyar Gyógyszerészi Kamara 
tagja (2011-) 

Dr.. Láng Péter PhD hallgató. Okleveles gyógyszerész 
(2010), Kutatási terület: Polimorfa kutatás additívek felhaszná
lásávaL Tudományos és szakmai közéleti tisztségek: Magyar 
Gyógyszerész Kamara tagja (2011-) 

Dr Mártha Csaba PhD hallgató. Okleveles gyógyszerész 
(2010). Kutatási terület: Amorf formák a gyógyszertechnológiai 
kutatásokban 

Dr .. Nikowitz Krisztína PhD hallgató. Okleveles gyógysze
rész (2009), okleveles szakfordító (természettudomány, 2009). 
Kutatási terület: Rétegzéses technológiával előállitott 

multipartikuláris rendszerek 

Dr .. Pomázi Anita PhD hallgató. Okleveles gyógyszerész 
(2009). Kutatási terület: Mikro- és nanarendszerek előállítása 
porinhalációs készitmények formuláiása céljából. Hosszabb 
külföldi utak: ERASMUS tanulmányi ösztöndíj, University of 
Parma, Faculty of Pharmacy (3 hónap, 201 O), Tudományos és 
szakmai közéleti tisztségek: Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság tagja (2009-), Magyar Kémikusok Egyesületének tag
ja (2009-), Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja (2009-). 
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Nem oktató dolgozók 

A Gyógyszertechnológia Intézet jelenlegi nem oktató dolgozó létszáma 13 fő (1 

titkárnő, 8 laboráns és 4 segédlaboráns ). 

Dr,. Halászné Olasz 
Mária 

titkárnő, (2009-) 

Keszég Eszter 
segédlaborán.s 

(2008-) 
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Molnár Lászlóné 
segédlaboráns (2005-) 

Bakos Sándorné 
segédlaborán.s 

(2005-) 

Kovács Klára 
vegyészlaboráns 

(2005-) 

Brau n .Jánosné 
laboráns (1990-) 

Krisztin Mónika 
segédlaborán.s 

(2003-) 

Monostori Magdolna 
gyógyszertári asszisztens 

(1999-) 

Fehér Lajosné 
laboráns (2008-) 

Lakatos Zoltánné 
laboráns (1995-) 

Nagy Lászlóné 
laboráns (2008-) 

Szafai Andrea 
gyógyszertári asszisztens (2010-) 

Vígh Ildikó 
gyógyszertári as.sz;sztens (2006-) 
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Gyógyszerkémiai Intézet oktatási, kutatási eredményei 
{Fűlöp Ferenc) 

Első sor balról: Dr. Martinek Tamás, Prof Fülöp Ferenc, Dr: Forró Enikő, Cs uri Mihályné, 
Dr: Kiss Loránd, Beke Ferencz-László, Dr. Mándity István, Simon István 

Második sor balról.: Horváth KaUnka, Cherepanova Maria, Csillag Kinga, Szainoki Éva, 
Csütörtöki Renáta, Dinyáné Juhász Edit, Bagi Ágnes, Polyák Aranka, Nonn Melínda. 

Harmadik sor balról Eötvös Sándor, Térenné T arr Éva, Somlóné Laczkó Marianna, Csiszámé 
Makra Erzsébet, Schönstein László, Buttásné Kiss Ágota, Dr. Szatmári István, Wéber Edit, 

Magyar Tímea, Schu.ster Ildikó, Dr Palkó Márla, Arnold József, Koza Mária, Dr. Lázár László, 
Dr Miklós Ferenc 

Oktatás 

Graduális képzés 

Intézeti főkollégium a Gyógyszerészi kémia, lll. éves hallgatók számára az 1. és 
2 félévben heti 4 óra elmélettel és 6 óra gyakorlattal Az utóbbi években elsősorban 
a problémaorientált, gondolkodást fejlesztő oktatás megvalósításának irányába je
lentős tematikai fejlesztés történt A tematika módositásra került, hogy az oktatott 
anyag feleljen meg a gyógyszerészet hazai, az elmult években lényegesen megvál
tozott követelményeinek és hogy az oktatott ismeretanyag a nemzetközi, elsősorban 
az európai elvárásokat kövesse. A fökollégiumi előadások nagyobb részét a tan
székvezető tartja, de egyes fejezeteket az intézet vezető oktatói adnak elő. A gya
korlati oktatás tematikáját folyamatosan korszerűsitésitik A VIli Magyar Gyógy-
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szarkönyv megjelenésekor, a gyakorlati oktatáshoz szükség volt egy az új előíráso
kat, vizsgálati módszereket tartalmazó laboratóriumi jegyzet elkészítésére, melynek 
2005-ben az első, 2006-ban pedig a második része is megjelént Lázár László és 
Fúlöp Ferenc szerkesztésében. Jelenleg a magyar társtanszékek vezetőivel egyez
tetve, egy közösen megírásra kerülő tankönyv összeállitása folyik 

A 200712008 tanévtől a tanszék oktatja a Szarves kémia tárgyal (1. félév heti 4 
óra, 2 félév heti 3 óra). Ennek tematikája ugy épül fel, hogy a Gyógyszerészi kémia 
alapjait a szükséges mértékben megteremtse. Ugyancsak e tanévtől kezdődően, a 
Gyógyszerkémiai Intézet oktatóinak vezetésével a szerves kémia gyakorlatok zajla
nak a 11. éves hallgatók számára, az 1. félévben heti 6 órában. A gyakorlillokhoz 
szükséges intézeti jegyzet 2007-ben jelent meg (szerk. Kiss Loránd és Fülöp Fe

renc) Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt években sor került az Intézet gyakorlati 
oktatói helyiségeinek teljes felújítására és a felszerelések korszerűsítésére is, ami
kor a beruházás összértéke meghaladta a 20 millió forintot 

Az 1 év 2 félévében az intézet oktatja a Kvalitativ kémiai analízis tárgyal (heti 2 
óra elmélet, 5 óra gyakorlat), melyhez 200 7 -ben korszerű jegyzet jelent meg 
Martinek Tamás szerző tollából. Ezen kivül kötelezően választható az V évfolya
mon a Bevezetés a kémiai gyógyszerkutatásba tárgy (heti 3 óra elmélet). Ennek 
tematikája is jelentősen változott, és elsősorban a számítógépes hatóanyagtervezés 
bevezetésével korszerűsödött. Itt a magyar gyógyszergyárak vezető kutatói rend
szeresen előadásokat tartanak, igy előadónk volt Dr Arányi Péter (Chinoin), Dr 
Hermecz István (Chinoin), Dr. Greiner István (Richter Gedeon Rt) és Dr. Szabó Pál 

(MTA KKKI) 

A fentieken kivül a tanszék több szabadon választható tárgyal is meghirdet Így 
az Enzimkatalizá/t reakciók a szerves kémiában (Forró Enikő), a Számítógépes iro

dalmazás (Szakonyi Zsolt), Környezeti kémia gyógyszerészeknek (Lázár László) és 
Számítógépes hatóanyag-tervezés alapjai (Martinek Tamás) kerül előadásra 

Tudományos diákköri munka, dip/omamunkák 

A tudományos diákköri munkának kiemeit szerepe van a képzésben és az után
pótlás biztosításában. Évente általában 5-8 diákköri hallgató dolgozik az Intézetben, 
akik valamennyien kisérletes munkát végeznek. Nagyrészt közülük kerül ki a PhD 
hallgatók utánpótlása, ezért ez a terület igen fontos. Minden évben 5-8 diploma
munka készül, többségük kisérletes munka alapján Az intézet TDK hallgatói élvo
nalbeli helyezést érnek el TDK Konferenciákon. Az elmúlt öt év legfontosabb ered
ményei Balázs Árpád (2003, ll díj), Mándity István (2004 és 2005, l. díj), Gombai 
Barbara (2004, l. díj), Molnár Zsuzsa (2004, ll díj), Cseh György (2004, ll díj), Sán
dor Elvira (2004, lll díj), Juhász Eszter (2005, ll. díj), Tasnádi Gábor (2005, llL díj, 
2006, ll díj), Wéber Edit (2006, ll. díj, 2007, l. díj), Kovács Réka (2006, lll díj) és 
Bagi Ágnes Tünde (2007, lll díj) nevéhez fűződnek Hallgatóink az OTOK Kante-

143 



renciákon sikeresen szerepeltek, így a XXVII OTOK (2005) orvostudományi szekci
óban Mándity István ll díjat, Juhász Eszter különdíjat; a XXVIII. OTOK (2007) or

vostudományi szekciójában Wéber Edit különdíjat kapott; a kémiai és vegyipari 
szekcióban pedig Mándity István nyert különdíjat 

Továbbképzés, szakképzés 

Az intézet a Szakképzési és Továbbképzési Irodától kapott évi továbbképzési 
feladatokat a legjobb tudása szerint folyamatosan végzi és teljesíti Részt vesz az 

országos továbbképzési programban Kiemelendő, hogy az elmúlt öt évben, az in
tézet irányításával 3 gyógyszerész szerzett gyógyszerkémiából szakgyógyszerészi 
cimet 

PhD doktori képzés 

A kari Gyógyszertudományok Doktori Iskola keretében, a Gyógyszerkémia, 
gyógyszerkutatás című intézeti program dinamikusan működik, jelenleg 7 államilag 

támogatott és 6 ipari együttműködési és alapítványi forrásból támogatott hallgatója 
van 

2003-2011 között PhD fokozatot szerzett az Intézetben: Szatmári István (2004), 
David R P Almeida (2004), Gyarmati Zsuzsanna (2004), Gedey Szilvia (2005), 

Solymár Magdolna (2005), Miklós Ferenc (2005), Palkó Márta (2005), Hetényi 
Anasztázia (2005), Ledneczki István (2005), Zalán Zita (2006) és Kanizsai Iván 
(2007). Fitz Mónika (2008), Gyónfalvi Szilvia (2008), Juhász Márta (2008), Szojkov

lvanov Anita (2008), Balázs Árpád (201 O), Schuster Ildikó (201 O), Tasnádi Gábor 
(2010), Tóth Diána (2010), Benedek Gabriella (2010), Mándity István (2011) 

A doktori képzés sikerességát jelzi, hogy az intézetből Forró Enikő és Péter Má

ria után, 2005-ben Gyarmati Zsuzsanna, 2011-ben pedig Mándity István kapta a 
Magyarországi Gyógyszerkutatásért Alapítványtól a legjobb PhD értekezés cimet A 
doktorált PhD hallgatók közültöbben jelenleg az Intézet oktatói 

Tudományos munka 

Kutatási terűletek 

Az intézet fő kutatási területe a telített heteraciklusok szintézise, átalakításai és 
szerkezetvizsgálata, a gyűrű-lánc tautoméria jelenségének vizsgálata különböző 

modellvegyületeken, tetrahidroizokinolinok szintézise és átalakításai, ~-aminosavak 

szintézise, önrendeződő ~-peptidek (foldamerek) szintézise, szerkezetvizsgálata, 
alkalmazásai, enzimkatalizált kinetikus és dinamikus rezolválások, enantioszelektív 
katalízis, felfedező gyógyszerkutatás 
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Pályázatok 

A tudományos tevékenység főleg a gyógyszerkutatáshoz és a kapcsolódó alap

kutatáshoz, pl szintetikus kémiai, szerkezetvizsgálat csatlakozik. Az elmult öt évben 
az alábbi intézeti pályázatokat nyerték el 

Szám Cím Idő Témavezető 

Multigyógyszer-rezisztenciát csökken-
ETT 38712003 tő, új P-glikoprotein inhibitorok szinté- 2003-2005 Fülöp Ferenc 

zi se és farmakológiai vizsoálata 
retro Diels-Alder reakció alkalmazása 

OTKA T037204 kondenzáltvázas heteraciklusok előáll í- 2002-2005 Stájer Géza 
tására 

FKFP 0115 
Enzimkatalizált reakciók alkalmazása 2001-2003 Forró Enikő 
szerves szintézisekben 
Multgyógyszer-rezisztenciát csökkentő 

ETT 199/2006 potenciális gyógyszervegyületek szin- 2006-2008 Fülöp Ferenc 
tézise és farmakolóoiai vizsoálata 

OMFB-01615 Potenciálisan bioaktív [3-peptidek szin- 200 7 Fülöp Ferenc 
tézise és szerkezetvizsqálata 

OMFB-00185 Ciklusos oldalláncú hidrazinapeptidek 200 7 Fülöp Ferenc 
szintézise és szarkezetvizsgálata 

OTKA NF69316 Béta-aminosavaktól a biomimetikus 2007-2010 Martinek Tamás foldamerekiQ és bioaktív építőelemekig 
Enzim-katalizálta kinetikus és kinetikus 

OTKA T046440 dinamikus rezolválások alkalmazása 2004-2007 Forró Enikő 
enantiomertiszta vegyületek szintézi-
sében 

NKFP Új szélesspektrumú, nem narkotikus 2006-2008 Fülöp Ferenc 1/019/2005 l gyógyszerhatóanvaqok 
Uj biofór gyógyszerkémiai építőelemek 

GVOP-0255/3 O piacképes gyártástechnológiájának 2005-2007 Fülöp Ferenc 
kife'lesztése 

OTKA, K 49407 Ciklusos !3-aminosavak szelektív szin- 2005-2009 Fülöp Ferenc 
tézisei és átalakításai 

OTKA F67970 Aliciklusos !3-aminosavak szelektív 2007-2009 Kiss Loránd 
funkcionalizálása 
Új hatásmechanizmusú antiaritmiás 

OM-00128/07 gyógyszer fejlesztése pitvarfibrilláció 2008-2010 Fülöp Ferenc 
kezelésére 
Új enzimkatalizált módszerek kifejlesz-

OTKA, K 71938 tése és alkalmazása a gyógyszerkuta- 2008-2011 Forró Enikő 
tásban jelentős enantiomertiszta ve-
gyületek előállítására 
Telített 1 ,3-heterociklusok gyűrü-lánc 

OTKA K 75433 tautomériája - szubsztituenshatások 2009-2012 Fülöp Ferenc 
vizsgálata, szintetikus alkalmazás 

OTKA, NK Ciklusos !3-aminosavak szelektív szin- 2010-2013 Fülöp Ferenc 81371 tézisei és átalakításai 
NFÜ. TÁMOP- Keringési, anyagcsere és gyulladásos 
4.2.2-08/1/2008- betegségek teranosztikájának fejlesz- 2009-2011 Fülöp Ferenc 
0013 tése 
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Szám 
DAAD-MÖB 
P-MÖB/815 
NFÜ TÁMOP-
4.2 11B-
09/1KONV-201-
0005 

NKTH 
NCXINHIB 

OTKA, K 83882 

Cím 
Új bioaktív naftoxazinszármazékok 
szintézise és szerkezet analízise 

Kutatóegyetemi kiválásági Központ 
létrehozása a Szegedi Tudományegye
temen 

Aritmiák és szívelégtelenség kezelés9-
re alkalmas Na/Ca kicserélő gátiásze
rek szintézise és gyógyszerjelöltté fej
lesztése 
Foldamer-alapú antitest mimetikumok 
kismolekulával nem kezelhetö célmo
lekulák felismerésére 

Idő Témavezető 

2010-2011 Fülöp Ferenc 

2010-2012 Fülöp Ferenc 

2010-2012 Fülöp Ferenc 

2011-2014 Martinek Tamás 

P:: eln:'e~ pályázatoknak köszönhetően, a tanszék nagyműszer ellátoltsága je
lentos mertekben Javult Beszerzett eszközök többek közölt nagy elválasztó
képességil desztilláló készülék, gázkromatográf, nagyfelbontású tömegspektro
méter, vákuumpumpák, bepárlók, új vegyifülkék, mikrohullámú reaktor, HPLC, szárí
tószekrény. 

Publikációs adatok 

Az intézet munkatársainak 2002-2010 évi publikációs tevékenységél az alábbi 
táblázat foglalja össze 

200 2 

25 
Hazai 

3 
Egyébi 

'l 

200 3 2004 2005 200 6 200 7 2008 

31 l 38 l 33 l 45 l 29 l 47 l 

1 l 2 l 1 l - l - l 2 l 

6 T 5 1 - l - l - l - T 

2009 2010 

38 l 56 

- l 2 

_- l -

18 l 17 l 9 l 7 l 18 l 5 l 18 l 8 l 19 
Hazai l 

12 27 l l 40 l 13 21 l 11 l 9 l 13 
l Egyéb . 

__11_ 5 1 J 1 13 1 16 1 7 1 7 1 8 1 s 
r imoakt faktor 

46,599 l 64,508 J65.'~16~917AC 74-.',9~56111??122 .. 1""' 63r-;7;;-4,,:n 7'~7;;:-5r 1«11: 2;:;-7,,=658,--;,-11:;-;-; 14., 1-;::-:;--24' l::-;:15i"-11 ,,d 322 

A publikációs intenzitás! jelzi, hogy a relatíve kis intézeti létszám ellenére a tan
szék folyamatosan a legjobb teljesítményű szervezeti egységek közölt szerepel az 
egyetemen Pályázataink lehetövé teszik, hogy az oktatók és PhD hallgatók hazai 
kongresszusokon és nemzetközi konferenciákon is rendszeresen részt vegyenek 
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Tudományos közélet 

Az intézet munkatársai a tudományszervezési területeken aktívan tevékenyked
nek Dr. Fülöp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár a Gyógy~zerésztudományi Kar 
dékánja (2006-tól); a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (2007 -től), a 
Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoport elnöke ( 1999-2007); az 
MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Kémiai Szakbizottságának elnöke (2002-től); az 
Annals of Albert Szent-Györgyi Medical and Pharmaceutical Center kiadványsorozat 
szerkesztője (1995-től), az MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság elnöke 
(2002-töl), az OTKA Kémia ll zsűrielnöke (2002-2005), a Gyógyszertudományok 
Doktori Iskola vezetője (2001-től). Dr Lázár László egyetemi docens a kari Tudo
mányos Diákkór felelőse, a kar Oktatási Bizottságának elnöke (2006-tól), a Gyógy
szerésztudományi Kari Tanács tagja Dr. MartJ!Jek Tamás egyetemi docens a kar 
Pályázati Bizottságának elnöke Dr. Szakanyi Zsolt egyetemi docens a Gyógysze
rész-tudományi Kari Tanács tagja. Somlóné Laczkó Marianna vegyésztechnikus a 
GYTK Kari Tanács és az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács tagja 

Elismerések 

A 2003-2011. közölti időszakban az intézet tagjai számos ösztöndíjat nyertek el 
és egyéb elismerésekben részesültek Martinek Tamás adjunktus 2004-től, Forró 
Enikő docens és Szakanyi Zsolt docens 2005-től Bolyai János kutatási ösztöndíjas
ok Szatmári István tudományos munkatárs OTKA posztdoktori ösztöndíjas (2004-
2007), Hetényi Anasztázia tudományos munkatárs Magyary Zoltán posztdoktori 
ösztöndíjas (2006-tól) Kiemelkedő siker, hogy Martinek Tamás docens az MTE 
Lendület pályázat nyertese lett 2011-ben. 

Szakmai kitvntetések 

Forró Enikő Zemplén Géza díjas (2004) és Oláh György díjas (2006), Szakanyi 
Zsolt a Kisfaludy Lajos Alapítvány díj (2005), Fülöp Ferenc a Charles Simanyi díj 
(2002), a Gábor Dénes díj (2002), a Than Károly emlékérem (2005), a Bruckner 
Győző díj, Szökefalvi-Nagy Béla díj, Akadémiai Szabadalmi Nívódíj (2005), Hevesy 
György díj (2008), Khwarizmi díj (2009) Stájer Géza a Bruckner Győző díj (2002), a 
Schulek emlékérem (2002), Pro Homine Nobile Pharmaciae (2004), Magyar Köztár
sasági Érdemrend tisztikeresztje (2011 ), Bernáth Gábor a Batthyány-Strattmann 
László díj (2004) Eötvös József koszorú (2004) Náray-Szabó István díj, (2007) 

Nemzetközi kapcsolatok 

Az intézeti hagyományoknak megfelelően széles nemzetközi kapcsolatok alakul
tak ki, melyek ápolására és bővítésére törekszünk Jelenlegi aktív együttműködés 
van: Prof K Pihlaja (Turku, Finnország), Prof L T Kanerva (Turku, Finnország), 
Prof R Sillanpaa (Jyvaskyla, Finnország), Prof P Vainiotalo (Joensuu, Finnor
szág), Prof N. De Kimpe (Gent, Belgium) és Prof E Kleinpeter (Potsdam, Német-
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ország) és az intézet közölt Az együttműködés eredményeiből az elmlill öt évben 
62 közös közlernény született 

A széleskörű nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően, évente 2-3 PhD hallga
tó, átlagosan 6-10 hónapot töltött külföldi egyetemeken Többen posztdoktori ösz
töndíjasként dolgoztak európai országokban .. 

Hivatalos bilaterális együttműködések 

Kaocsolat Cím Idő Témávezető 

magyar-argentin TéT 
1 ,3-Heterociklusok szintézise és 

2003-2004 Fülöp Ferenc 
"flash" vákuum oirolízise 

maovar-flamand TéT Úi P-alikoprotein inhibitorok 2003-2004 Fülö[l_Ferenc 

magyar-olasz TéT 
Szelektív szerotani n inhibitorok szinté-

2004-2007 Fülöp Ferenc 
zise B-aminosavakból 

magyar-mexikó TéT 
Ciklusos j3-aminosavszármazékok szin-
téziseés-peptidkémiai alkalmazásuk 

2009-2010 Fülöp Ferenc 

Ipari egyűtlműködések, szabadalom 

Az intézet a korábbi együttműködési kapcsolatokra alapozva, széleskörű ipari 
együttműködést épitett ki az ACROS Organics, Geel, Belgium, a BioBJocks, San 
Diego, USA, a BioTie Theraples Ltd , Turku, Finnország és a Kajixx Traiding, Co , 
Kawasaki, Japán gyógyszergyárakkal és cégekkel Ezeknek kőszönhetően, a tan
szék anyagi háttere szilárd. A szerződéses együttműködések, az intézeti munkatár
sak jobb anyagi megbecsülését is lehetövé teszik Kutatásban a közös munkák je
lentős gyógyszerkutatási eredményeket hoztak, melyekből 3 elfogadott szabadalom 
született 
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Az intézet oktató munkatársai 

Első sor balról: Dr. Forró Enikő, Dr. Kiss Loránd, Dr. Miklós Ferenc, Prof. Fülöp Ferenc 
Második sor balról. Dr. Martinek Tamás, Dr Mándity István, Dr: Lázár László 

Harmadik sor balról: Dr Szatmári István, Dr Schu.ster Ildikó Fábiánné Or. Patkó Márla 

Dr.. Fülöp Ferenc, MTA levelező tagja, tanszékvezető 

egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora Szűletett: 1952. 
február 23., Sza nk Szakmai képzettség, tudományos fokoza
tok Okleveles vegyész, József Attila Tudományegyetem, 
1975; egyetemi doktor: 1978; a kémiai tudomány kandidátusa, 
1983; a kémiai tudomány doktora, 1990 Az MTA levelező 
tagja 2007 Oktatói pályafutás. 1975-1980 a CHINOIN 
doktorandusza, JATE Szerves Kémiai Tanszék; 1981-1983 
tanársegéd, 1983-1990 adjunktus, 1990-1991 docens, 1991-
töl egyetemi tanár, SZOTE Gyógyszerkémiai Intézet; 1996-1,997 a 
Gyógyszeranalitikai Intézet megbizott vezetője; 1998-tól az SZTE Gyógyszerkémiai 
Intézet vezetője. 2002-től a "Gyógyszertudományok" doktori iskola vezetője. 2005-
2006 az SZTE Szerves Kémiai Tanszék mb vezetője. 2006-tól az SZTE Gyógysze
résztudományi Kar dékánja. KutatáSJ tevékenység. Telített heteraciklusok szintézise 

konformációi, gyűrű-lánc tautomériavizsgálatok, ciklusos 0-aminosavak szintézise, 

önszerveződő 0-peptidek szerkezete, alkalmazásai, enzimkatalizált kinetikus és di
namikus rezolválások, enantioszelektiv szintézisek, felfedező gyógyszerkutatás 
Publikációk 430 eredeti, idegen nyeívű tudományos közlemény, 16 összefoglaló, és 
79 magyar nyeívű közlemény, 19 szabadalom társfeltalálója összimpakt faktora: 
1080, idegen idézés: 4036 Nemzetközi konferenciákon 150, hazai konferenciákon 
180 előadás szerzője vagy társszerzője, plenáris előadó 15 konferencián, külföldi 
egyetemeken 30 alkalommal volt meghivott előadó Oktatás, utánpótlásnevelés A 
graduális képzés keretében a Gyógyszerészi kémia és a Bevezetés a gyógyszerku
tatásba c. tárgyakat oktatja Az eddig végzett diplomamunkázói, diákkörösei száma 
26. Ezideig 15 PhD hallgatója védte meg értekezését Jelenlegi fontosabb tudomá

nyos közéleti tevékenységei az MKE Csongrád Megyei Csoport elnök 1998-tól; 
MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság elnök 2002-től; MTA Szegedi Akadé
miai Bizottság Kémiai Szakbizottság elnök 2002-töl; MTESZ Csongrád Megyei 
Szervezet alelnök 2000-től Szerkesztőbizollsági tagság Mini Reviews in Organic 
Chemistry, Current Organic Synthesis, Letters in Organic Chemistry. 

Dr .. Stájer Géza, professzor emeritus, a kémiai tudomány 
doktora Szúletett: Szeged, 1936. március 26. Szakmai kép
zettség, tudományos fokozatok Gyógyszerész (1959), gyógy
szerészdoktor (1964), kémiai tudomány kandidátusa (1975), 
vegyészdoktor (1976), kémiai tudomány doktora (1989), Szak
gyógyszerész (gyógyszerellenörzésből) (1973) Oktatói pálya

futás egyetemi gyakornok (1960): gyakorlatvezetés (Kvalitativ, 
kémiai analízis és Gyógyszerészi kémia), tanársegéd: gyakor
latvezetés (1962): adjunktus (1970) Kvalitativ kémiai analízis 
tárgy előadója, docens (1976), Gyógyszerészi kémia tárgy fejezeteinek előadása, 
vizsgáztatás, Gyógyszerészi etika tárgy fejezeteinek elöadása, egyetemi tanár 
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(1990), Gyógyszerkémia tárgy részeinek előadása, vizsgáztatás és a Gyógyszerku
tatás tárgy egy részének előadása, Qualilalive inorganic analysis tárgy előadása 
angol nyelven (1988-2006 között) és a Kvalitatív kémiai analízis tárgy előadása 
(2004-2006), professzor emerítus (2006). Publikációk. 168 eredeti, tulnyomóan an
gol nyeívű tudományos közlemény, 7 összefoglaló angol review, és 8 magyar nyeívű 
közlernény szerzője összimpakt faktora: 215,5, idegen idézés: 830. Nemzetközi 
konferenciákon 90, hazai konferenciákon 75 előadás szerzője vagy társszerzője, 
plenáris előadó 19 konferencián Oktatás, utánpótlásnevelés. Az eddig végzett dip
lomamunkázói, diákkőrösei száma 8 Ezideig 7 egyetemi doktor és 3 PhD hallgatója 

védte meg értekezését 

Dr, Lázár László, egyetemi docens, a kémiai tudomány 
kandidátusa Szűletett: Gyöngyös, 1963. március 7, Szakmai 

képzettség, tudományos fokozatok 1986 - gyógyszerészi dip
loma, 1991 - szakgyógyszerészi oklevél, 1994- a kémiai tu
domány kandidátusa, 1999- PhD (a kandidátusi fokozat átmi
nősitésével). Oktatói pályafutás 1986- gyakornok, tanárse
géd, adjunktus, majd docens (1999-től) a Szegedi Tudomány
egyetem Gyógyszerkémiai Intézetében Kutatási tevékenység. 

1,2- és 1 ,3-Difunkciós vegyületek szintézise és átalakitásai; 
tetrahidroizokinolinnal kondenzált, telitett heteraciklusok szintézise; telitett 1,3-
heterociklusok gyűrű-lánc tautomériájának tanulmányozása Publikációk 55 eredeti, 
idegen nyeívű tudományos kőzlemény, 3 összefoglaló és 1 O magyar nyeívű közle
rnény szerzője, 5 szabadalom társfeltalálója Összimpakt faktora: 123,8, idegen idé
zés: 462 Nemzetközi konferenciákon 41, hazai konferenciákon 71 előadás szerzője 
vagy társszerzője Oktatás, utánpótlásnevelés. A Gyógyszerészi kémia tárgy egyik 
előadója és gyakorlatainak koordinálora Az eddig végzett diplomamunkázói, diák
kórősei száma 34. Ezideig 2 PhD hallgatója védte meg értekezését Jelenlegi fonto
sabb tudományos közéleti tevékenységei. 1985- Magyar Kémikusok Egyesülete 
tagja, 1997- SZTE GYTK Tudományos Diákkörl Tanácsának elnöke, 2001- MTA 
Heterociklusos Kémiai Munkabizottság tagja, 2004- Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság tagja, 2008- MGYT Gyógyszerkutatási Szakosztály tagja 
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Dr.. Forró Enikő, egyetemi docens Született: a Bálványos
vár lábánál meghuzódó Kézdivásárhelyen, 1967. augusztus 
15-én. Szakmai képzettség, tudományos fokozat: iskoláit a 
gimnáziummal bezárólag szülővárosában végezte, vegyész
mérnöki oklevelét a la~i-i Gheorghe Asache Műszaki Egyete
men 1993-ban kapta 2000-ben PhD doktori fokozatot szerzett 
Summa cum laude" minősítéssel, 2011-ben pedig a MTA dok-

" 
tora lett, maximális pontszámmal Oktatói pályafutás: 1993-
2000 egyetemi gyakornok,2000-2003 tanársegéd, 2003-2007 

adjunktus, 2007-től docens a Gyógyszerkémiai Intézetében .. Kutatási tevékenység: 

Pályakezdőként 1 ,2,3-oxatiazino- illetve, 1 ,3,2-oxazafoszforinq-tetrahidroizokinoli
nok szintézisével foglalkozott, később enzim-katalizáll reakciók, biológiai és kémiai 
szempontból értékes enantiomertiszta vegyületek előállitása lett munkájának fő 

irányvonala. Publikációk: 84 eredeti, idegen nyeívű tudományos közlernény és 9 
magyar nyeívű közlernény szerzője (összimpakt faktora: 224), 4 szabadalom társfel
találója, idegen idézései 600. 

Dr .. Martinek Tamás, egyetemi docens. SzO/etett: Szege
den, 1973. június 25-én. Szakmai képzettség, tudományos 
fokozat: középfoku tanulmányait a szegedi Radnóti Miklós Ki
sérleti Gimnáziumban végezte speciálls kémia tagozaton. 
1996-ban szerzett kitüntetéses vegyész oklevelet az akkori 
József Attila Tudományegyetemen PhD doktori fokozatát 
2001-ben szerezte meg a Szegedi Tudományegyetem Gyógy
szerkémiai Intézetében "summa cum laude" minősítéssel 

2001-ben posztgraduális képzésben közgazdasági szakakie
velet kapott 2007-ben habilitált Oktatói pályafutás: 2000-2004 tanársegéd, 2004-
2008 adjunktus, 2008- docens a SZTE Gyógyszerkémiai Intézetében. Oktatott tár
gyak: 1997-2002 Kvalitativ analízis (gyakorlat), egyetemi alapképzés, SZTE Gyógy
szerésztudományi Kar; 2002- Kvalitativ analízis (előadás), egyetemi alapképzés, 
SZTE Gyógyszerésztudományi Kar; 2001- Gyógyszerkutatás - Számítógépes ható
anyag tervezés alapjai (előadás), egyetemi alapképzés, SZTE Gyógyszerésztudo
mányi Kar. Kutatási tevékenység: PhD téziseit ionofór antibiotikumok térszerkezet
vizsgálatának és foszfor-tartalmú heteraciklusok konformációs analízisének terüle

tén fogalmazta meg. Érdeklődése a későbbiekben ~-peptid foldarnerek tervezése és 
szarkezetvizsgálata illetve a modern hatóanyag-tervezési módszerek fejlesztése és 
alkalmazása felé fordult. Habilitációját 'Biomimetikus ~-peptid foldarnerek szabályo
zott önrendeződése' címmel védte. Publikációk: 67 eredeti, idegen nyeívű tudomá
nyos közlernény és 2 magyar nyeívű közlernény szerzője (összimpakt faktora: 
210,89), idegen idézéseinek száma 614 

Dr. Szakanyi Zsolt, egyetemi docens Szűletett: Szombat
helyen, 1969-ben. Szakmai képzettség, tudományos fokoza

tok Gyógyszerész oklevél 1992-ben a Szent-Györgyi Albert 

Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, 
PhD doktori értekezés 1998-ban, ugyanott ("Synthesis of cyc
loalkane-fused 1 ,3-heterocycles; study of the influence of alkyl 

subtitution on the cycloalkane ring" címmel) Oktatói pályafu

tás 1992 - 1997: egyetemi gyakornok, majd PhD hallgató a 
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszerkémiai Intézetében; 1997 
- 1998: egyetemi gyakornok; 1998 - 2001: egyetemi tanársegéd; 2001 - 2007: 
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egyetemi adjunktus; 2007 - egyetemi docens. Kutatási tevékenység. Fő kutatási 

terület: a monoterpénvázas ~-aminosavszármazékok, 1 ,3-aminoalkoholok és 
aminoctiolok enantioszelektiv előállítása, átalakítása és alkalmazása, különös tekin
tettel azok enantioszelektiv szintézisekben történő felhasználására természetes 
eredetű, monoterpén-vázas vegyületekre. Publikációk 39 db eredeti, idegen nyelvű 
tudományos közlemény, 1 idegen nyelvű összefoglaló, és 4 magyar nyelvű közle

rnény szerzője, 5 szabadalom társfeltalálója Összimpakt faktora: 98, 9, idegen idé
zés: 232. Nemzetközi konferenciákon 27, hazai konferenciákon 33 előadás szerzője 
vagy társszerzője Egy idegen nyelvű gyakorlati jegyzet és egy magyar nyelvu tan
könyv társszerzője Ok1atás, utánpótlásnevelés Gyógyszerészi kémia és a Számí
tógépes irodalmazás c tárgyakat oktatja Az eddig végzett diplomamunkázói, diák
körösei száma 8 Ezideig 2 PhD hallgatója védte meg értekezését Jelenlegi fonto
sabb tudományos közéleti tevékenységei 1997-től tagja a Magyar Gyógyszerészeti 
Társaságnak és 2003-tól tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének 

Dr .. Palkó Márta, egyetemi adjunktus Született: Bonyhád, 
1967. február 11. Szakmai képzettség, tudományos foko
zatok 1990 okleveles vegyész, 1993 középiskoliai kémia 
tanár, 2005. PhD fokozat Ok1atói pályafutás. 1991. július: 
egyetemi gyakornok, 2006. január: egyetemi tanársegéd, 
2008. július: egyetemi adjunktus. Kutatási tevékenység 1,3-

heterociklusos vegyűletek szintézise, cikloalkénvázas ~-amino
savak további funkcionalizálása, aliciklusos 2-aminoszul
fonsavak szintézise. Publikációk 14 db eredeti, idegen nyelvű 

tudományos közlemény, 1 összefoglaló szerzője, 1 szabadalom társfeltalálója. 
Összimpakt faktora: 25,044, idegen idézés: 44 Nemzetközi konferenciákon 9, hazai 
konferenciákon 15 előadás szerzője vagy társszerzője Ok1atás, utánpótlásnevelés 
Gyógyszerészi kémia gyakorlat c. tárgyakat oktatja Az eddig végzett diplomamun
kázói, diákkörösei száma 1 O Jelenlegi fontosabb tudományos közéleti tevékenysé
gei Magyar Kémikusok Egyesületének tagja 2000-től, az MTA Gyógyszerkémiai és 
Gyógyszertechnológiai Munkabizottság tagja 2008-tól 

· Dr.. Kiss Loránd, egyetemi adjunktus Született: Gyer
gyószentmiklós, 1974.05.10 Szakmai képzettség, tudomá
nyos fokozatok. Vegyész és kémia tanári szak (Babes-Bolyai 
Tudományegyetem, Kolozsvár, BSc: 1996, MSc: 1997) Kémia 
PhD (Debreceni Egyetem, Szarves Kémiai Tanszék, Debre
cen, 2002) Oktatói pályafutás. 2000-2003 tudományos se
gédmunkatárs, Debreceni Egyetem, Szarves Kémiai Tanszék. 
2003-2004 egyetemi gyakornok, Szegedi Tudományegyetem, 
Gyógyszerkémiai Intézet 2004-2008 egyetemi tanársegéd, 

Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet 2008- egyetemi adjunktus, 
Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet Kutatási tevékenység Publi-
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kációk 31 db eredeti, idegen nyelvű tudományos közlemény, 1 összefoglaló, és 1 
magyar nyelvű köziamény szerzője. összimpakt faktora: 67.4, idegen idézés: 145 
Nemzetközi konferenciákon 23, hazai konferenciákon 14 előadás szerzője vagy 
társszerzője, külföldi egyetemeken 1 alkalommal volt meghivott előadó. Ok1atás, 
utánpótlásnevelés Szarves Kémiai Gyakorlatok és Kvalitativ Analitikai Gyakorlatok 
c tárgyakat oktalja 

Dr. Miklós Ferenc, tudományos munkatárs Született: Ada 
(Jugoszlávia, Szerbia), 1954. március 25-én. Szakmai képzett
ség, tudományos fokozatok vegyésztechnikus (1973), oki 
vegyész (1978), PhD (2005) Ok1atói pályafutás Egyetemi 
gyakornok (1994), tudományos munkatárs (2005) Kutatási 
tevékenység Heterociklusos vegyületek előállítása ~

aminosavszármazékokból retro Diels-Alder reakcióval és "zöld 
kémiai" eljárások alkalmazásával Publikációk 24 eredeti, ide
gen nyelvű tudományos közlemény, O összefoglaló, és O ma
gyar nyelvű közlernény szerzője, 1 szabadalom társfeltalálója Összimpakt faktora: 
30,60, idegen idézés: 34 Nemzetközi konferenciákon 5, hazai konferenciákon elő
adás szerzője vagy társszerzője, plenáris előadó 14 konferencián Ok1atás, 
utánpótlásnevelés. Kvalitativ kémiai gyakorlatok (1994), gyógyszerészi kémia gya
korlatok (1996) c. tárgyal oktatta-oktatja Az eddig végzett diplomamunkázói, diák
körösei száma 5. 

Dr .. Szatmári István, tudományos munkatárs. Született: 
Szatmárnémeti, 1976 06. 04 Szakmai képzettség, tudomá
nyos fokozatok kémia-fizika tanári diploma (1998), PhD 
(2004). Oktatói pályafutás. 2004-től tudományos munkatárs, 
SZTE Gyógyszerkémiai Intézet Kutatási tevékenység Nafta
linnal kondenzált heteraciklusok szintézise és konformáció
analizise. Publikációk 30 db eredeti, idegen nyelvű tudomá
nyos közlemény, 1 összefoglaló, és 2 magyar nyelvű közle
rnény szerzője, 2 szabadalom társfeltalálója. Összimpakt fak-
tora: 74,73 idegen idézés: 158 Nemzetközi konferenciákon 7, hazai konferenciákon 
20 előadás szerzője vagy társszerzője. Oktatás, utánpótlásnevelés Szarves Kémia 
és Kvalitatív Analitikai Kémia gyakorlatok. 

Dr. Juhász Márta, egyetemi tanársegéd Született: Kiskun
félegyháza, 1979 08.28 Szakmai képzettség, tudományos 
fokozatok 2003: Okleveles vegyész és kémia tanár, Szegedi 
Tudományegyetem Természettudományi Kar, vegyész-kémia 
tanár szak; 2008: PhD fokozat, Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszertudományok Doktori Iskola; Kutatási tevékenység 
Foszfortartalmu heteraciklusok tömegspektrometriás viselke
dése; szubsztituenshatások vizsgálata 4-alkil-2-aril-1 ,3-0,N-
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heteraciklusok gyűrű-lánc tautomériájában gáz- és folyadékfázisban NMR és 
tömegspektrometriás technikák alkalmazásával Publikációk 11 eredeti, angol nyel
vű tudományos köztemény és 1 magyar nyelvű közlernény szerzője Összimpakt 
faktora: 26,413. Nemzetközi konferenciákon 12, hazai konferenciákon 3 előadás 
szerzője vagy társszerzője. Oktatás, utánpótlásnevelés l éves gyógyszerészhallga
tók gyakorlati oktatása kvalitatív kémiai analízis tantárgyból; ll éves gyógyszerész
hallgatók gyakorlati oktatása szerves kémia tantárgyból; Külföldi tanulmányutak 
2004. jún. 1-nov. 30. és 2006. jun 1.-nov 30., Finnország, Turkui Egyetem, 2009 
máj. 14.-2011 máj 14, Japán, Meisei Egyetem 

Dr .. Lázárné Dr Zalán Zita, egyetemi tanársegéd Szilfe
tett Gyula, 1976. 12. 29. Szakmai képzettség, tudományos 

fokozatok Gyógyszerész, 2000; PhD fokozat, 2006; Szak
gyógyszerész, 2007 Oktatói pályafutás. 2000 - 2004 PhD 
hallgató; 2004 - 2006 központi gyakornok; 2006 - egyetemi 

tanársegéd. Publikációk 11 eredeti, idegen nyelvű tudomá
nyos közlemény, 1 összefoglaló, és 2 magyar nyelvű közle

rnény szerzöje összimpakt faktora: 30,472, idegen idézés: 56. 
Nemzetközi konferenciákon 12, hazai konferenciákon 22 előadás szerzője vagy 

társszerzője. Oktatás, utánpótlásnevelés Gyógyszerészi kémia gyakorlatok c tár
gyal oktatja Az eddig végzett diplomamunkázói száma 1 

Dr .. Mándity István, egyetemi tanársegéd. SzLiletett: Baja, 
1983 január 15. Szakmai képzettség, tudományos fokozatok 
Oklevels gyógyszerész 2006. PhD fokozat 2011 Oktatói pá

lyafutás. 2009-től egyetemi tanársegéd Kutatási tevékenység 
Áramlásos kémiai reakciók kivitelezése. Organokatalitikus re

akciók kivitelezése Foldamerek, !3-peptidek tervezése, szinté
zise, szarkezetvizsgálata HPLC-MS analitikai feladatok 
kivitelzése, módszerfejlesztés. Publikációk 13 db eredeti, ide

gen nyelvű tudományos közlernény összimpakt faktora: 
63,65, idegen idézés: 94. Nemzetközi konferenciákon 7, hazai konferenciákon 12 

előadás szerzöje vagy társszerzője. Oktatás, utánpótlásnevelés Az eddig végzett 
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diplomamunkázói, diákkórősei száma 3 

Dr. Schuster Ildikó, egyetemi tanársegéd Született: Hód

mezővásárhely, 1980.09 01 Szakmai képzettség, tudományos 
fokozatok. 2004: Okleveles vegyész, Szegedi Tudományegye

tem Természettudományi Kar, Vegyész szak; 2010: PhD foko
zat, Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Dok

tori Iskola; Oktatói pályafutás. 2008 -2010 egyetemi gyakor

nok; 2010-egyetemi tanársegéd Kutatá.si tevékenység. Tetr

ahidroizokinolinvázas difunkciós vegyületek előállítása és át-

alakításaik vizsgálata Publikációk 5 eredeti, angol nyelvű tudományos közlernény 

és 1 magyar nyelvű köztemény szerzője .. Összimpakt faktora: 9,344, idegen idézés: 
2 Nemzetközi konferenciákon 1, hazai konferenciákon 7 előadás szerzője vagy 

társszerzője. Oktatás, utánpótlásnevelés 2005-től l éves gyógyszerészhallgatók 

gyakorlati oktatása kvalitatív kémiai analízis tantárgyból; 2007-tölll. éves gyógysze

részhallgatók gyakorlati oktatása szarves kémia tantárgyból; 2008-tól l. éves orvos
tanhallgatók gyakorlati oktatása orvosi kémia tantárgyból német nyelven Az eddig 

végzett diplomamunkázói, diákkörösei száma 1 

Wéber Edit, tudományos segédmunkatárs. Született Szar

vas, 1984.02 05. Szakmai képzettség, tudományos fokozatok 

2007: Okleveles gyógyszerész, Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar; 2007: angol-magyar gyógyszeré

szeti szakforditó, Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztu
dományi Kar; 2007-2011: PhD hallgató, Szegedi Tudomány
egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola; Kutatási tevé

kenység. Fehérje-ligandum kölcsönhatások és foldarnerek vizs
gálata mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópia méd
szerekkel Publikációk 1 O eredeti, angol nyelvű tudományos közlernény szerzője 

összimpakt faktora: 33,959, idegen idézés: 6. Nemzetközi konferenciákon 2, hazai 
konferenciákon 7 előadás szerzője vagy társszerzője. Oktatás, utánpótlásnevelés 

2008-tól lll éves gyógyszerészhallgatók gyakorlati oktatása gyógyszerészi kémia tan

tárgyból. 

Az intézet nem oktató munkatársai 

Csiszárné Makra 
Erzsébet 

intézeti titkárnő (1991-) 

Árva Judit 
vegyész üzemmémök 

(1984-) 

Arnold József 
vegyésztechnikus 

(2009-) 

Buttásné Kiss 
Ágota 

vegyésztechnikus 
(1996-) 
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Horváth Katinka 
vegyésztechnikus 

(2008-) 

Simon István 
vegyésztechnikus 

(1989-) 

Somlóné Laczkó 
Marianna 

vegyésztechnikus 
(1979-) 

Dr. Térenné Tar Éva 
vegyésztechnikus 

(1996-) 

Polyák Aranka 
vegyészlaboráns (1995-) 

Dinyáné Juhász Edit 
laborasszisztens (1984-) 

Koza Mária, 
laborasszisztens (1987-) 
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Csúri Gyuláné 
segédlaboráns (2007-) 

Pálinkásné Kulcsár Gizella 
· segédlaboráns (1994-) 

Az intézet PhD hattgatói 

Beke Ferencz-Lász/ó Csillag Kinga Dr. Hegedű.s Zsófia Dr: Magyar Tímea 

Németh József Lukács Nonn Me/inda Dr Olajos Gábor Ötvös Sándor 

Dr Sas Judit Schönstein László Dr Bagi Ágnes Cherepanova Maria 

Csütörtöki Renáta Dr Szainoki Éva 
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Farmakognóziai Intézet oktatási, kutatási eredményei 
(Máthé Imre) 

Küldetésnyilatkozata szerint az intézet a gyógynövény- és 
drogismeret (farmakognózia) kutatási és egyetemi szintú oktatási 
központja Elsősorban a hazai (és részben külföldi) gyógysze
részhallgatók botanikai, gyógynövény- és drogismereti, filakémiai 
és a növények felhasználásával (fitoterápia) kapcsolatos, azaz 
farmakognóziai ismereteinek megszerzését tekinti oktatási fő fel
adatának. Az intézet oktat az egészségügyi felsőoktatás más 

szakjain is, és szerepet vállal a Gyógyszertudományok doktori képzésben, a szak
gyógyszerész-képzésben és a gyógyszerész-továbbképzésben Kutatási területe is 
ezt az interdiszcipliáris jelleget tükrözi 

A Farmakognózia a gyógyszerészeti tudomány egyik alapdiszciplinája, a szó a 
görög pharmakon (gyógyszer) és gig nasea - megismerek - szavakból származik. 
Ma azt a multidiszciplináris tudományterület jelenti, amely a biológiai eredetű (növé
nyi, állati szervezetből származó vagy mikrobiológiai fermentációval elöállított), 
gyógyászati célra alkalmazott anyagok tanulmányozásával foglalkozik. Magában 
foglalja a növényi-, állati- és mikrobiális eredetű drogokra és az ezekben előforduló 
anyagokra vonatkozó biológiai (mariológiai, anatómiai, stb.), kémiai (fitokémiai, 
fitoanalitikai) és terápiás (etnofarmakológiaí, fitomedicinai) ismereteket 

Az Szegedi Tudományegyetem szegedi földrajzi elhelyezkedéséből adódóan, a 
hazai és a környező országok egyetemeivel, kutatóintézeteivel regionális, valamint 
a más, elsősorban európai országok intézményeivel hatékony nemzetközi kapcsola
tot tart fenn, és az együttműködés bővítésére törekszik. Az Intézet részt vesz a ha
zai és nemzetközi tudományos életben, készen áll a szakterülettel kapcsolatos tu
dománypolitikai kérdések tisztázására, tevőlegesen hozzájárul a profiljának megfe
lelő szakma tudományos fejlődéséhez 

Az Intézet oktató, kutatói munkatársai: Prof Hahmann Judit, DSc (íntézetvezető 
egyetemi tanár), Prof. Báthori Mária DSc, Prof Máthé Imre DSc (korábbi intézetve
zető), Hajdu Zsuzsa PhD, egyetemi docens, Rédei Dóra PhD, Vasas Andrea PhD, 
Csupor Dezső PhD egyetemi adjunktus, Hunyadi Attila PhD, egyetemi tanársegéd, 
Háznagyné Radnai E_rzsébet PhD és Veres Katalin PhD tudományos munkatárs, 
Csupor-Lőlfier Boglárka, Súlyok Edvárd egyetemi, Dankó Balázs, Ványolás Attila 
központi gyakornokok, Prof Szendrei Kálmán emerítus professzor (korábbi intézet
vezető), Tóth László ny. egyetemi docens. 

Az Intézet története 

A kar megalakulása előtti korszak 

Az egyetem alapítását követően önálló farmakognóziai tanszéke a a 2 világhá

boru utánig sem Kolozsvárott, sem Szegeden nem volt A kolozsvári multnak megle-

158 

lelően a Gyógyszerismereli Intézet feladata volt a Gyógyszerismeret tantárgy kere
tében a gyógynövények és a drogok oktatása (1921-1940). Az intézetet 1941-ben a 

Gyógyszertani Intézettel összevonták, így1948-íg a Gyógyszertani- és Gyógyszer
ismereli Intézet, majd 1948-tól a két intézet ismételt szélválasztását követően a 

Gyógyszerismereli Intézet oktatta a gyógynövény- és drogismeret tárgyal A kolozs
vári tudományegyetemen Jakabházy Zsigmond volt a Gyógyszerismeret tanára 

(1913-20), utóda pedig, már Szegeden, lssekutz Béla (1920-1936), akit 1937-1945 

közölt Jancsó Miklós követett a Gyógyszertani és Gyógyszerismereli Intézet élén 
1945-től a kollégiumal rövid ideig Tukats Sándor, majd Dirner Zoltán oktatta, 1945-
től Novák István, adta elő, 1947-48-as tanévtől mb. intézetvezetőkénl, aki 1951-ben 

a Gyógyszerismereli Intézet vezetőjeként oktatta a tárgyal Az Intézet neve 1954-
1999 közölt Gyógynövény- és Drogismereli Intézet lett. Jelenlegi elnevezése 

Farmakognóziai Intézet 

A kar alapításától a közelmú/Iig (1957-1992) 

Az Intézetnek (1953-1977között) Novák István volt az első igazgató professzora 

Irányitása mellett alakult ki az a profil, mely sok tekintetben napjainkig jellemzi a tan
széket. A kar és az intézet szempontjából is kiemelkedő jelentőségű Szendrei Kál

mánnak az ENSZ Kábítószerellenőrző Laboratóriumában eltöltött szakértői kikülde
tése (1974-78). Novák professzor nyugdíjba vonulását követően, 1977-91 közölt 

Szendrei Kálmán professzort igazgatóvá nevezték ki, aki Genfből tért haza, majd 
ismét külföldi megbízatást vállalt, és 1986-91 közölt ENSZ vezető tudományos tiszt

ségviselő lett Bécsben (1992-től az 1996 évi ENSZ nyugdíjazásáig) 

Szendrei professzor külföldi tartózkodása alatt előbb Háznagy András ( 1977-
1979), majd Tóth László egyetemi docens (1984-tól 1993-ig) működött megbízott 
tanszékvezetőként; az intézetet felügyelő egyetemi tanárMinker Emil volt Pályázat

kiirást követően, az intézetvezető egyetemi tanári posztot, 1993- 2007 közőtt, 65 
éves koráig Máthé Imre töltötte be. 2007 juniusától Hahmann Judit professzor a tan

szék vezetője 

Az Intézet a gyógynövények kutatását már a 60-as évektől holisztikus szemlélet
tel végezte, azaz uj növényi hatóanyagforrásokat vizsgálták, mindenekelőtt az addig 

nem vizsgált hazai fajokból izolált vegyületeket, és megállapitották a hatóanyagok 
kémiai szerkezetét, és vizsgálták biológiai hatásukat is. A növények kiválasztásánál 
felhasználták a népgyógyászati ismereteket is. Ez, a fő hazai gyógynövény kutatási 

vonulaton, azaz a gyógyszeripari nyersanyagnövények főleg meghonosítási prob
lémájával foglalkozó kutatási felfogáson messze túlmutatott, s megfelelt az akkori

ban kiteljesedő, elsősorban német, valamint angolszász országokban meghatáro
zóvá váló, új szemléletú farmakognóziának. Ekkor terjednek el azok a nagyhaté

konyságu kromatográfiás, spektroszkópiás eljárások, melyek forradalmat jelentettek 
a természetes anyagok kutatásában A modern szemlélet meghonosítását Szege-
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den ebben az időszakban egy lelkes fiatal oktatató-kutató csapat megjelenése és 
tevékenysége tette lehetövé 

A hatóanyagok izolálása és szerkezetmeghatározása, valamint intézeti fő profil
ként történő bevezetése erős nemzetközi kapcsolatok kiépítésével járt együtt, első
sorban Johannes Reisch professzorral (Münszteri egyetem, NSzK), ami szinte napi, 
egymásra épülő kutatói együttműködést jelentett és természetesen számos közös 
publikációban öltött testet Ez, a hidegháborus időszakot követően különleges 
együttműködésnek számított. Szendrei Kálmán és Reisch professzor barátsága 
(1967-től), a hazai műszeres háttér hiányát enyhítő NSZK és egyéb kapcsolatok 
valóban nemzetközi szintü, korszerű kutatásokat tettek lehetövé. A rangos nemzet
közi folyóiratokban történő folyamatos publikálások jól szemiéitelik az együttes 
munka hatékonyságát, amelyben témaként szerepelt a Cynanchum, Erisium, Ruta, 

Dictamnus, Tamus, Ptelea, Evodia, Cymbalaria, Boenninghausenia, Amorpha, 
Euonymus Leuzea, Peucedanum, Ailantus, Chenopodium, Amarantus, Serratula, 

Si/ene, Plantago, Catha, G/editsia, Hap/ophyllum, Kikxia, stb fajokból izolált nagy
számu uj vegyület (alkaloidok, kumarinok, szeszkvi-, diterpének, iridoidok, 
ekdiszteroidok, fiavonaidok stb.) izolálása, és szerkezetmeghatározása. A növényvi
lágból addig ismeretlen vegyületcsoport, a fenantrénszármazékok előfordulásának 
igazolása kiemelkedő teljesítménynek számí! a hazai gyógynövénykutatásban. Az 
ekkor indított témák több vonatkozásban napjaink kutatási területeit is meghatároz
zák (pl a növények újravizsgálása formájában, vagy az ekdiszteroid előfordulások 
további kutatásában stb ) 

lrigylésre méltó, szegedi "specialitás" volt a Gyógyszerhatástani Intézettel kiala
kított szaros kooperáció, személy szerint elsősorban Szendrei és Minker professzo
rok közölt Ez a szakmai, baráti kapcsolat lehetőséget biztosított a növényi kivona
tok, készitmények hatástani vizsgálatának elvégzésére, és alapja lehetett gyakorlati 
kutatásoknak, jelentős ipari megbízások elválialására Ezt a korszakot a Minker Emil 
tollából származó .A szegedi rutológus munkacsoport története" c. élvezetes ol
vasmány1 nyujtó emlékkiadvány mutatja be legteljesebben Kutatási vonatkozásban 
ez a korszak a kerti ruta (Ruta graveolens) és rokonsági körének hatóanyag
vizsgálatában csúcsosodott ki E korszak egyik kiemelkedő nemzetközi eseménye 

volt a Ruta konferencia (Szeged, 1971 ). 

Az intézet tekintélyének erősödését, és a színvonalas kutatómunkát disszertáci
ók sora jelezi. 1993-ig 46 egyetemi doktori és 6 kandidátusi értekezés került meg
védés re (Szendrei Kálmán 1971, Tumur Ocsirin Zorig 1977, Tóth László 1978, Ház
nagy András 1978, Rózsa Zsuzsanna 1977, Varga Erzsébet 1985, majd 1993-ban 
Báthori Mária és Hahmann Judit) Egy MTA doktori disszertáció benyujtására is sor 
került, amit a tehetséges, tragikus hirtelenséggel elhuny1 Rózsa Zsuzsanna készí
tett, akinek post martem ítélték oda az MTA doktori címe! Az "Új természetes ere
detű vegyületek izolálása és szerkezetvizsgálata" címú, 1987-ben benyujtott érteke
zés a mai olvasó számára is színvonalas, igényes, korszerü munkának számít 

160 

Minker professzor idézett összeállítása szerint 160 idegen és 60 magyar nyelvú 
közlemény, 30 pubÍikáció, túlnyomó többségében rangos nemzetközi folyóiratban 
jelent meg az intézeti munkatársak közreműködésével, a "rutattlrgykörben", 1993-
ig. Ekkor már Novák István nyugdíjba vonulását (1977) követően Szendrei Kálmán 

professzor volt az Intézet vezetője 

Az intézet szakmai sulyát tovább növelte, hogy az MGYT Gyógynövény Szak
osztály első elnökét, Novák professzort, majd Dános Béla elnökségét követően 
1983-tól Szendrei Kálmánt került e posztra (a tisztség belőltője őt követően is, a 
szegedi intézetből kerül ki) E szakosztály vezetősége, a hazai gyógynövényes irá
nyító szakemberek legteljesebb fóruma. Az elnöki tisztséggel, valamint - egyéb 
szakmai bizottságokban és fórumokon, Szendrei professzor az egyetemi hatáskört 
messze meghaladóan fejthetett ki szakmapolitikai befolyást ö a gyógynövények 
területén az elsők közölt tartott gyógyszerészi továbbképző előadásokat, az ekkor 
még csak külföldön népszerű gyógy1ermékekről Szakosztály elnöki minőségben 
szervezte az első hazai Filaterápiás konferenciát, Egerben (1983). 

E korszak jelentős gyógynövényes egyénisége volt a ma már nem élők közül 
Rózsa Zsuzsanna (1947-1988), aki invenciózus kutatóként az elsők közölt készített 
akadémiai doktori értekezést hazánkban a farmakognoszta gyógyszerészek közül 
A tanszék jelenlegi vezetője az ő szellemi örökségét képviseli a növények ható

anyag-izolálása kutatási témával 

Háznagy András (1913-1987) a gyógyszerészi felelősségvállalás, a gyógynö
vény és a gyógytermék-ügy szószólója volt Rövid megbízott intézetvezetői munká
ját is ennek a szellemében látta el. Ö volt a szakma élő lelkiismerete 

Szendrei Kálmán ismételt külföldi szerepvállalásának idején 1984-1993 közölt 
Tóth László egyetemi docens kapott megbízatást az intézet vezetésére. Tóth László 
nevéhez fűződik, többek között, a gazdasági és szakmai szempontból is jelentős 
Gyógyszerészi növénytan c. tárgy átvétele az akkor még különálló egyetem, a JA TE 
Növénytani Tanszékétől (1992) Nevéhez kötődik az angol nyelvű oktatás megszer
vezése a tanszéken; a farmakognózis és farmakobotanika tananyagának kialakítá
sa, a jegyzetek megírása, a növénytani oktatás elindítása (1988). Nyugdíjazását 
követően, továbbra is részt vesz az intézet oktatói munkájában 

Közelmúlt, Jelen 

Az Egyetem által ki írt tanszékvezetői pályázatot Máthé Imre nyerte el, s 1993-tól 
200 7 -ig töltötte be e tisztséget Az uj vezetőnek a következő években egy sor ko
rábban nem ismert kihívással kellett szembnéznie. Az egyetem akkreditációja, a 
tudományos minősítésben a kandidátusit felváltó PhD képzés bevezetése (prog
ramakkreditálás), a szegedi felsőoktatási intézmények egybeolvasztása, az ujszerű 
minőségi követelmények bevezetése, a habilitáció kialakítása, a gyógyszertárak 
magánosítása, általában a gyógyszerészi státuszban beállt voltozások az EU-hoz 
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csatlakozás során, a tantervi reformok, a pénzügyi helyzet hullámzó alakulása, a 
finanszírozásban a fejkvóta bevezetése, majd módosításai, utóbb az oktatásban a 
kreditrendszer bevezetése, pénzügyi megszorító intézkedések stb. a kar minden 
intézetére jelentős terhet róttak Az új gyógyszerkönyv, a Ph. Hg. Vili. bevezetése, a 
gyógynövényes cikkelyek számának számottevő növekedése (több mint kétszere
sére) és hazánkban a gyógynövény termékek számának ugrásszerű növekedése, a 
"gyógytermék" kategória megszűnése, az E Us szabályozási rendszer bevezetése, a 
bizonytalan termékek dömpingje a szakterületen új kihívást jelentettek, és napjaink
ban is feladatokat róva a szakterület művelőire. 

Ebben az időszakban az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak frissitése 
és bövítése volt az egyik megfogalmazott célkitűzés Kiemelésre érdemes az inté
zetnek Gerald Blunden professzorral (Portsmouth University UK) a sokirámyu 
(publikációk, intézetlátogatások, kapcsolata PhD képzésben, aminek elismerése
ként őt egyetemünk honoris causa doktorává választotta (2004 ), majd a Kar Arany
érmével jutalmazta (2008). Erre az időszakra esett Szegednek, mint regionális 
"gyógynövényközpontnak" kapcsolatépítése a román, a bulgár, a szerb, és a szlo
vák intézményekkel, és erősödött a Magyar Tudományos Akadémia intézményeivel 
is az együttműködés (MTA ÖBKI, MTA KKKI, Növényvédelmi Kutatóintézet), az 
MTA bizottságaival (pl. közös rendezvények szervezésében) 

A hagyományosnak tekintett izolálási munkák mellett ezen együttműködések a 
növényanalitikai kutatások erősítését is eredményezték az intézetben, ezzel is se
gítve a hazai és nemzetközi kapcsolatok bővítését (Prof Genova, Bulgária, Prof 
Olga Gasic, Djorde Malencic szerb, Prof. Csedő Károly erdélyi, Czigle Szilvia, po
zsonyi ) és külső megbízásos munkák vállalását, pályázatokban a részvételt 

Oktatás 

A még Novák professzor vezetésének idején kialakított tantervi strukturának 
megfelelően, 1954-től a Gyógynövény- és drogismeret tárgy kötelezően oktatott fő
tárgy. Különösen az utóbbi években, jelentősen átalakult, bővült a tananyag A tan
menet szerint, az első félévben heti 3, a másodikban heti 2 óra elmélet és 4-4 óra 
gyakorlata van aharmadéves hallgatóknak Az első félév kollokviummal az év vége 
szigorlattal zárul A tárgynak az intézetvezető a felelőse 

E tárgy az oktatását megelőzi, az 1992/93-től a JA TE-tól átvett ugyancsak köte
lezően hallgatandó tárgy, a Gyógyszerészi növénytan, melyet jelenleg egy félévben 
heti 3 óra elmélet + 2 óra gyakorlattal, majd kollokviummal teljesítenek a hallgatok. 
Tárgyfelelős: Hajdu Zsuzsanna docens 

Kötelezően választott tárgyak 

Biotechnológia (V év 1 félév, heti 1 óra, előadó Máthé Imre), korábban a Gyógy
növények ipari feldolgozása, fitoterápia, jelenleg Filaterápia (V évb 1 félév heti 2 
óra, előadó Csupor Dezső) 
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Szabadon választható tárgyak 

Kemotaxonómia (2 félév, heti 2 óra), előadó Máthé Imre; Terepi gyógynövény
ismeret (Tóth László), Elválasztástechnikai módszerek a filakémiában (Báthori Má
ria), Kábítószerek a természetből (1 félév, elmélet heti 2 óra, külső hallgatók is fel
vehetik, Elválasztástechnikai alapismeretek, 1 félév, elmélet heti 2 óra, Gyógynövé
nyek ipari feldolgozása, 1 félév elmélet heti 2 óra, beszámolóval zárul 

A Pharmacobotany és a Pharmacognosy tárgyakat a magyar nyelvú oktatáshoz 
hasonló tanrend szerint, kötelező tárgyként kerülnek oktatásra Phytotherapy sza
badon válsztható tárgy, az angol nyelvű képzésben résztvevőknek 

Az Intézet profiljának megfelelő TDK tevékenység, valamint a szakdolgozatok 
készítése iránt, a hallgatók érdeklődése jelentős Évente 8-15 hallgató végez diák
kőri munkát, illetve készít szakdolgozatot az intézetben (1993-2007 közölt 187 
szakdolgozat készült Intézetünkben ) Számos TDK munka került előadás formájá
ban bemutatásra, amelyeket az egyetemi és országos konferenciákon helyezések
kel díjaztak. 2005-2011 közölt az SZTE Tudományos Diákkörl Konferencia Gyógy
szerésztudományi Szekciójában intézetünkből, intézeti kollégák felkészítésével 16 
előadás hangzott el Ezek közül az OTDK Orvostudományi Szekció Gyógyszerész
tudományi Alszekcióban 2005-ben Kovács Adriána lll, és Borcsa Botond külőn dí
jat, 2007-ben Hajdú Zsanett lll. díjat, 2011-ben Kúsz Norbert lll. díjat (az egyetemi 
konferencián l. díjat) nyert Különösen sikeres e téren Hahmann és Báthori profesz
szarak munkacsoportja 

Szakdolgozatok védésére, az intézeti munkatársak által kialakított bizottság 
előtt, a hallgató nyilvános előadásának megvitatása formájában kerül sor, általában 
április folyamán 

Az intézeti PhD programunkat 1998-ban akkreditálták: Farmakognózia, A növé
nyek kémiai diverzitása és hasznosítása (Farmakobotanika, Fitokémia, Gyógynö
vény-hasznosítás) eimmel. A program 3 témablokkban a gyógynövénykutatás há
rom fő területét, azaz a botanika, a fitokérnia és a hasznosítás (fitoterápia) területeit 
öleli fel A program, a 2000-ben alakult kari Gyógyszerésztudományi Doktori Iskola 
egyik alapítóegysége Jelenleg 5 PhD hallgató folytat tanulmányokat a program ke
retében. Az egyes blokkoknak megfelelően a hallgatók elméleti oktatásban vesznek 
részt, pl az összehasonlító növénykémia, a kemotaxonómia alapjai tárgyak szere
pelnek a kötelezően felveendő programtárgyak közölt 

A kari doktori iskola az intézet munkatársai mellett, rendszeresen részt vesznek 
más egyetemek (a Pécsi, a Semmelweis, Corvinus stb egyetemek) doktori prog
ramjainak előadóiként vagy a doktori tanácsok külső tagjaként 

Átokfalás más karokra 

• Filaterápia az Általános Orvostudományi Karon, 
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• Gyógyszertan, gyógynövény ismeret, filaterápia az Egészségtudományi és 
Szociális Képzési Karon, 

• Gyógynövény- és drogismeret a Mezőgazdasági Karon 

Fiatal tanszéki kutatóink által elnyert hazai és külföldi ösztöndíjak (2005-201 O): 

Hunyadi Attila, KMU Graduate Institute of Natural Products, posztdoktori ösztöndíj, 
(National Science Council, Taiwan 2008-2009), Magyary Zoltán posztdoktori ösz

töndíj, (OKM ösztöndíj 2009-2011 ), Vasas Andrea (Bolyai János kutatói ösztöndíj, 
MTA egyéni ösztöndíj, 2009-2012) 

A Leonardo da Vinci programban nemzetközi oktatási kapcsolatot jelentett az in

tézet részvétele (1997-től) Eleinte szerbiai oktatási programokhoz kapcsolódtunk, 
majd 2005-2006-ban, a Euro-Phy1o (Training of European Phytotherapists for 

Discovery of New Medications) oktatási programhoz csatlakoztunk Temesvárról 
(Timisora University of Medicine and Pharmacy), biztosított két oktatónak 9-9-hetes 

képzési programot az intézet. Czigle Szilvia (pozsonyi Comenius Egyetem) szintén 
hosszabb ideig dolgozott, több alkalommal intézetűnkbn. Egy PhD hallgatónő Ma

laysiából 9 hónapot töltöttnálunk, majd Djordje Malencic (Újvidék), kutatómunkát 
végzett hosszabb tanulmányútján, más külföldi hallgatók rövidebb ideig tartó inté
zetlátogatásan vettek részt 

Évente 2-3 fő diplomamunkán dolgozó egyetemi, és PhD hallgató érkezik kiegé
szítő tanulmányok végzésére Romániából, elsősorban a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerésztudományi Egyetemről Az Erasmus programban is kész részt venni 

az Intézet, két cseh kutató folytatott tanulmányokat tanszékünkön 2000-ben. Jelen
leg Martins Ana Portugáliából dolgozik nálunk (2008-tól) Tatsima N Simplice Joel 
Kamerunból töltött hónapokat intézetünkben, 201 O-ben 

Szakgyógyszerészi képzés, gyógyszerészi továbbképzés 

A 2000-ben indult új rendszerű szakképzésben intézetünk a farmakognózia, 
filaterápia szakirányt gondozza A gyógyszertári asszisztens-képzésben 2006-tól 

veszünk részt Ezen új oktatási tevékenységben az intézet teljes közössége részt 
vállal. A szakgyógyszerészi képzés költségtértítésessé válásával csökkent a farma
kognózis és filaterápia iránti érdeklődés. Az általános gyógyszerészi ismeretek ke

retében azonban időszerű gyógynövényes témákról rendszeresen hangzanak el 
előadások (4 óra/" évfolyam") A "Farmakognózia'és fitoterápia" szakirányból. 2005-
201 O közölt intézetünk képzésében 1 O szakvizsgázó szerzett szakgyógyszerészi 

cimet (Vezető oktatók rendszeresen részt vesznek a társintézetek szakvizsgáztatá
sában.) A kari szakképzési titkárság vezetője Háznagy né Radnai Erzsébet, intéze
tünk munkatársa 

Tóth László egyetemi docens 1997-től részt vett a Debreceni Egyetemen ellndi
tott gyógyszerészképzésben, 2006-ig A Debreceni Egyetem Növény1ani Tanszék 

megbízásából, ő a Gyógynövény és drogismeret tantárgy debreceni meghonosítója, 
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a képzés egyik megszervezője és első tantermi oktatója volt 2006-ig, 70 éves korá

ig Szerzője az intézetükben is használt gyógynövény tankönyvnek. {Tóth L: 
Gyógynövények, Drogok, Fitoterápia, 1-11. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010 

(korábbi kiadások: 2003, 2007)) 

Az MGYT országos gyógyszerészi továbbképző programjaiban Hahmann Judit, 

Báthori Mária, Tóth László és Szendrei Kálmán vettek részt. Az intézet két tovább
képző előadássorozatot is szervezett erdélyi gyógyszerészek számára, Csíkszere

dán. 

Elsősorban oktatási, nevelési célt szaigál a Novák István alapítvány (1999), 
melynek kuratóriumát, az alapító kívánsága szerint, az intézet biztosítja. A pályadíj 

jutalmazza a gyógynövényekkel kapcsolatos sikeres kutatásokban a kiemelkedő 
teljesítmény1 nyújtó fiatal szakembereket 2000-től évente egy-két hazai és határon 

túli magyar végzős hallgató, fiatal gyógynövényes szakember, részesülhet e kitünte
tésben A pályadíj és az oklevél a Szent-Györgyi napok keretében, ünnepélyes kö

rűlmények közölt kerül átadásra Szegeden. Eddig 43 dij kiosztására került sor. A 
díjazottak névsora és a pályázatok címei az intézet honlapján megtalálhatókl. 

A továbbképzést és a szakszerű tájékoztatást szolgálja Szendrei professzornak 

a gyógynövényeket főleg monográfiák formájában tárgyaló, intézetünk fiatal kollégá
ival írt cikksorozata. A Gyógyszerészet hasábjain megjelent kritikus hangvételü köz

lemények elsősorban a gyógynövény termékekkel kapcsolatos ismeretekre és ké
szitményekre vonatkoznak. E cikksorozat tudománypolitikai hangsúly1 kapott, s a 

szakterületen vitaanyagként is szolgál, és jelentős média visszhango! váltott ki 
Csupor Dezső hasonló célt szolgáló cikksorozata alapján egyetemi jegyzet készült 

(Csupor Dezső: Filoterápía, Növényi szerek a gyógyászatban, JATE Press, Szeged, 
2007). Kettejük szerkesztői munkájából korszerű kézikönyv jelent meg (Szendrei 
Kálmán, Csupor Dezső (szerk): Gyógynövénytár Útmutató a korszerű gyógynö
vény-alkalmazáshoz, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009.) 

Az intézet önálló továbbképzési programot hirdetet meg 201 0-2011-es évre -
Növényi szerek a gyógyszertárban - címmel Ennek kereténe nyolc intézeti mun

katárs vett részt az ország 4 városában tartott sikeres előadássorozatban 

Kutatás 

A fő kutatási profil az intézet fennállása óta alig változott. A 2000-es években, to
vábbra is a már professzionálisan müvelt és egyre fontosabbá váló hatóanyag izolá

lási tevékenység maradt a tevékenység centrumában. Az uj biológiailag aktív vegyü
letek iránt növekvő igény mutatkozik jelenleg is, mely felismerés a munkatársak si

keres nemzetközi kapcsolatainak hátterében tetten érhető (pl. Hahmann Juditnak a 
National Cancer Institute (USA), Du Pont Agricultural Pruducts (USA), malaysiai és 

portugál kooperációk, vagy Báthori Máriának a francia Prof R. Latont Ecole 
Nermale Superieure de Biochemie et Physiologie du Developmet, Paris és Prof J P 
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Girauli Université René Descartes, Laboraloire de Chemie et Biochemie, Paris kap
csolatai, de ez mutatkozik meg a hazai gyógyszergyári igények mellett a nemzetkö
zi, pl az osztrák, a kínai, ujabb USA együttműködésekben is 

A 90-es évek elején fejlesztési segítséget jelentett a FEFA, majd a Széchenyi 
programokban, illetve egyéb pályázatokban való részvétel. Az intézet múszerparkja 
madernnek tekinthető, preparativ filakémiai és filaanalitikai laboratóriumi eszközök
ből áll. Legfontosabbak: LC-MS (API 2000), HPLC készülék, PDA, UV és RI detek
torokkal analitikai és semipreparatív munka végzéséhez (Waters, Shimadzu, Jasco 
Able); Chromatotron centrifugális rétegkromatográf (Harrison Research); MPLC ké
szülék (Büchi); ellenáramú cseppmegoszlásos kromatográf (DCCC készülék, Eyala, 
Tokyo); MS és FID detektorral ellátott gázkromatográfok (Finnigan GCQ, HP 5890 
Series 2); plate rsader (Fiuostar Optima); TLC-UVNJS denzitométer; UV
spektrofotométerek; Hetlich Rotanta 460 centrifuga; ultrahangos vízfürdők, rotációs 
vákuumbepárlók. 

Sokat jelent a kölcsönös előnyökön és baráti kapcsolatokon nyugvó kooperáció, 
a szerves kémiai intézetekkel Az előállított vegyületek nagyműszeres, elsősorban 
NMR-es vizsgálata ily módon megoldható A nemzetközi trendnek megfelelően, a 
biológiai tesztelésekre is sor kerülhetett elsősorban a Kar Gyógyszerhatástani és 
Biofarmaciai Intézetével, az SZTE Orvosi Mikrobiológiai Intézetével, az MTA Nö
vényvédelmi Intézetével, és újabban a pécsi egyetemmel folytatott együttműködés 
keretében 

Az intézet munkatársai korábban kisebb kutatói közösségben végezték munká
jukat A fő izolációs kutatócsoport mellett múködött egy Leuzea-csoport Varga Er
zsébet és Hajdll Zsuzsanna részvételével Ök ápolták a finn kapcsolatokat 
(Galambosi Bertalannal, a Mikkellii gyógynövény kutatóállomással). Nagy Gábor 
kábítószeres területen folytatott kutatásokat, a bécsi egyetemen Schmidt profesz
szorral és az ENSZ Narcotics Laboratorium munkatárásaival tartott fenn kapcsola
tot Tóth László kemotaxonómiai munkái főleg a Scrophulariaceae családra vonat
koztak. 

Az intézetnek jelenleg három kutatási (keret) témája van: (1) Biológiailag aktív 
növényi anyagok izolálása és szerkezetvizsgálata, (2) Hazánkban honos vagy meg
honosítható növények liatóanyagainak, produkciójának őSszehasonlító értékelése, 
(3) Ipari hasznosításu növényi kivonatok filakémiai értékelése. Kutatási profil szem
pontjából három kutatói csoport alakult ki: 

Hahmann professzor csoportja a biológiai hatásért felelős anyagok: szeszkvi-, 
diterpének, alkaloidok és egyéb anyagok izolálását és szarkezet-meghatározását 
választotta fő kutatási területének A nem, vagy alig vizsgált drogokból, növényfa
jokból (Amaryllidaceae, Celastraceae, Euphorbiaceae, Ranunculaceae, Asteraceae 
stb ) előállított többnyire minor komponensek kerülnek szerkezetvizsgálatra 
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Báthori professzor csoportja az ekdiszteroidok előfordulását, izolálását és 
szarkezetfelderítését végzi, amelynek keretében a növényvilág széles spektruma 
került vizsgálatra algáktól a magasabb rendű növényekig E csoport tanulmányozza 
az elválasztástechnikai kérdéseket is 

A növényanalitikai csoport, elsősorban a Lamiaceae családra koncentrál és ösz
szehasonlító fitokémiai, kemotaxonómiai vizsgálatokat végez, ahol a növényeket 
értékelik és kevésbé foglalkoznak az összetevők kémiai tanulmányozásával Nem 
szigoruak a határok, s minden csoportnál adódnak izolálási, szerkezetvizsgálati, 
hatástani feladatok 

E fő területek mellett, minden csoport résztvett más jellegű feladatok ellátásában 
is, különösen összintézeti projektek kapcsán (pl NKFP programok, ipari megbízá
sok során), amikor analitikai módszereket dolgoztak ki, termékfejlesztési feladatok
kal foglalkoztak, és termékvizsgálatokat végeztek 

Számos Llj vegyület került leírásra, majd partnerintézeteknél antoxidáns, antibak
teriális, citatoxikus hatásvizsgálatra, és bizonyult további értékelésre érdemesnek 

1993-2007 közőtt, az intézetben 858 közlernény készült, ebből 187 egyetemi 
szakdolgozat, 292 folyóiratközlemény, melyből több mint 120 idegen nyelvű, és ran
gos nemzetközi folyóiratban jelent meg Ezen kívül 277 előadáskivonat jelent meg 
kongresszusi kiadványban, és 112 publikáció! közöltünk szerkesztett folyóiratban 
2007-2010 közölt 184 publikáció jelent meg, ebből nemzetközi folyóiratban tudomá
nyos közlernény 47, magyar folyóiratban 80, a többi egyéb, részben továbbképzési 
céllal készített közlernény A Gyógyszerészetben publikált cikksorozat a gyógynö
vény szakterület aktuális kérdéseiről tudósít Ezen időszakban 103 előadás vagy 
előadás kivonat jelent meg Az intézet publikációinak 2007-201 O közölti éves kumu
latív impact factora 20-at meghaladó, ami a szakterületen hazánkban kiemelkedő .. 

Az Intézet munkatársai 3 FEFA, 14 OTKA, 5 OMFB, 4 ETT, 3 TéT és 3 NKFP 
pályázatot nyertek az 1993-tól 200 7 -ig terjedő időszakban Fontosabb ipari együtt
müködések alakultak ki a Biogal, és a Richter gyógyszergyárakkal, valamint, az 
NKFP programban résztvevő konzorciumtagokkal, ilyen gyakorlati jellegű feladat vol 
a kábítószer szakértői megbízatás is 

Az ezredforduló első 5 évben az intézet munkatársai által elnyert kutatási pályá
zatokon ki emelt, összintézeti feladatot jelentettek az alábbiak: 

• Richter Gedeon pályázat (1999-2001 ): Eljárás a Kárpát-medencében ter
meszthető növények bioaktiv anyagainak feltárására és hasznosítására. Eh
hez a pályázathoz kapcsolódóan a gyár 2009-ben megbízási szerződés kere
tében további vizsgálatokat végeztetett. 

• Széchényi (NKFP) programok: 

• Integrált technológiai rendszerek kifejlesztése a megújuló energiaforrások 
környezetbarát hasznosításásra (INTER-MEGENERG) (2001-2004) 3 rész
program 
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• Bio minőségü termesztési és feldolgozási technológiák kifejlesztése a hazai 
gyógy- és élelmiszernövények hasznosítására (Bio-TEFET) (2002-2005) 
Résztvevők: a SZTE három intézete, BME Vegyipari Műveletek Tanszék, Bu
dapest, Budapesti Corvinus Egyetern Gyógy- és Aromanövény Termesztési 
Tanszék, Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt, Szeged, Gradiens Termékfej
lesztő Kft, Budapest, Rózsahegyi Gyógy- és Fűszernövény Forgalmazó Kft 
Veresegyház, Bio-drog Berta Klt, Kalocsa. A koordinálori feladatokat az inté
zet látta el 

• Az utóbbi 3 év (2007-2010) nyertes pályázatai: 

• Tumorellenes hatásu természetes terpenenoidok, alkaloidok és fenolas ve
gyületek izolálása (OTKA-K kutatási pályázat - Hahmann Judit (2008-
2012) 

• Magyarországi Centaurea fajok biológiailag aktív vegyületeinek vizsgála
ta OTKA-PD pályázat- Csupor Dezső (2008- 2011) 

• Biológiailag aktív terpenaidok és fenolas vegyületek izolálása és szerkezet
meghatározása, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázat - Vasas Andrea 
(2009- 201 2) 

• Antidiabetikus hatóanyagok izolálása a Morus alba L. leveléből, OTKA-PD 
pályázat- Hunyadi Attila. (200 9- 2011) 

• Euphorbia fajok diterpénjeinek izolálása, szerkezet-meghatározása és farma
kológiai vizsgálata, OTKA-PD pályázat- Rédei Dóra (2009- 201 2) 

• Keringési, anyagcsere és gyulladásos betegségek teranosztikájának fejlesz
tése TÁMOP-42.2-0811-2008-0013 (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség),(2009-
2011) 

• Protoapigenon-származékok és egyéb oxidált, potenciálisan proapoptotikus 
hatásu fiavonaidok előállítása, Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj pályá
zat- Hunyadi Attila (2009- 2011) 

• LC-MS készülék beszerzése titoanalitikai laborfejlesztés céljára Baross Gá
bor Program2009-INFRA pályázat (NKTH)- Hahmann Judit (201 0) 

• Kutatóegyetemi Kiválásági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegye
temen TÁMOP-4 2.11B-09111KONV-2010-0005 (Nemzeti Fejlesztési Ügynök
ség) (2010- 201 2) 

• Uj természetes szerves anyagok, Kormányközi TéT együttműködés (OM)
Báthori Mária (2006-01-01 -2007-12-31) 

Hazai és külföldi kapcsolatok 

A Farmakognóziai Intézet a hazai és nemzetközi kooperáció lehetőségeit ki
használta Hazai vonatkozásban kapcsolatotokat épített ki az összes gyógynövény-
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kutató hellyel, és más profilú intézetekkel is gyümölcsöző együttműködést alakított 
ki Az intézet munkatársai az elmult évtizedben, az alábbi intézményekkel tartottak, 
tartanak fenn kutatási kapcsolatokat: MTA Ökológiai és Botanikai, MTA Növényvé
delmi, MTA Központi Kémiai Kutatóintézete, Szeged Biológiai Központ, Gyógynö
vénykutató, Gyógyszerkutató Intézet, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Bu
dapesti Müszaki Egyetem, Corvinus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Nyugat
dunántuli Egyetem, melynek tanszékeivel közös publikációk formájában is megjele
nő kutatás folyt A Szegedi Tudományegyetem intézetei közül Gyógyszerhatástaní, 
Gyógyszeranalitikai Intézet, a Szerves kémiai, Mikrobiológia Tanszékekkel alakult ki 
szaros együttműködés. 

Fontosabb nemzetközi kapcsolatok az elmúlt 1 O évböl 

National Cancer Institute, USA, DuPont Agricultural Products USA, TAACF 
(Tuberculoses Antimicrobial Aquisition and Coordinating Faculty) Birmingham, USA, 
Department of Biochemistry, Univ Kebangsaan, Malaysia, Selangor, Facultade de 
Farmacia, Lissabon, UN Narcotics Laboratory, Bécs 

Néhány korábbi személyes kapcsolat folytatódik: Prof. J P Girault, Université 
René Descartes, Laboalaire de Chemie et Biochemie, Paris, - Prof. R Lafont, 
Ecole Normale Superieure Laboraloire de Biochemie et Physiologie du 
Development, Paris, France, - B. Galambosi, Agricultural Research Centre, 
Mikkeli, Finland, - Prof E Genova Institute of Botany, Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia, Bulgaria,- D .. Malencic, Ujvidék, Szerbia, 

Jelenleg is élő intézeti kapcsolatok. 

Prof. G. Blunden, Portsmouth University (Egyesült Királyság), - Czigle Sz 
Comenius Egyetem, Pozsony (Szlovákia), Prof. Fang-Rong Chang, Graduate 
Institute of Natural Products, Kaohsiung Medical University, Shin-Chuan, (Tajvan), 
Prof. Csedö Károly és Laczkó-Zöld Eszter: Farmakognózia Tanszék, Marosvásárhe
lyi Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem (Románia), Prof Rudolf Bauer, Institute of 
Pharmaceutical Sciences, Kari-Franze University, Graz, (Ausztria), (Portugália), 
Anupam Birhayee, Ohio University, (USA) stb 

A felsorolt kapcsolatok publikációs együttmuködést is jelentenek 

Az intézet munkatársai 

Az elmúlt 1 O évben a munkatársak előmenetelében bekövetkezett fontosabb vál
tozások: 

Intézetvezető váltás: 2007 június 15-én, a 65 éves korát betöltő Máthé Imre he
lyett Hahmann Judit lett a tanszékvezető. 
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Az intézeti állományhoz tartozik: 3 egyetemi tanár, Hahmann Judit (2004), 

Báthori Mária (2005) és Máthé Imre, valamint 1 egyetemi docensi kinevezés történt 

Öten habilitáltak, és a 3 akadémiai doktor közül ketten ezbben az időszakban az 
MTA doktori fokozatot 1 emerítus professzor (Szendrei Kálmán (1998) három 

honoris causa doktor: Prof Gerald Blunden, Portsmouth University-ről, Szegeden 
(2004), Prof. Szendrei Kálmán (2002) és Prof. Máthé Imre (2007) a Marosvásárhe

lyi Orvosi és Gyógyszerész Egyetemen) és 1 cimzetes egyetemi tanár: Prof. Tyihák 
Ernő, a kémiai tudomány doktora (Szeged, 2005) tartozik az intézethez. Széchenyi 

professzori pályázatot nyert: Máthé Imre (1998-2001 ), Hahmann Judit (2000-3003), 
Báthori Mária (2001-2004) 

Akadémiai doktori értekezések, melyek védésére 2006-ban kerűlt sor: 

• Hahmann Judit: "Növényi dílerpenaidok izolálása és szerkezet-meghatáro
zása", Szeged, 2005. 

• Báthori Mária: "Fitoecdysteroidok izolálása, analizise és szerkezetvizsgálata, 
Szeged, 2005 

PhD védések a Farmakognózia program keretében 

Hajdú Zuzsanna (Pécs, 2003), Pongrácz Zita (2003), Csupor Dezső (2007), 
Hunyadi Attila (2006), Rédei Dóra (2005), Vasas Andrea (2006), Nagy Gá

bor (Porsmouth-Szeged 1998), Háznagyné Radnai Erzsébet (2007), Veres 
Katalin (2007, Liktor-Busa Erika (2008), Kovács Adriána (2009), Tóth Enikő 
(2009), Tóth Noémi (201 O). 

Intézeti munkatársak a következő országokban vettek részt konferenciákon az 

elmúlt 1 O évben: USA, Japán, Olaszország, Ausztria, Németország, Svájc, Hollan
dia, Taiföld, Szlovákia, Bulgária Románia, Jugoszlávia (Szerbia, Horvátország), Kí
na, Görögország, Spanyolország, Tajvan, Portugália, Törökország, Dél-Afrikai Köz
társaság, Kuba, Belgium, Németország, stb 

Egyéb tevékenység. 

Az intézet munkatársai számos akadémiai, egyetemi, gyógyszerészi, bizottság
ban, szakmai szervezetben, folyóiratok szerkesztőbizottságában, hazai és nemzet
közi társaságok tagjai, így Phytochemical Society of Europe, American Society of 

Pharmacognosy, International Society of Horticultural Sciences (ISHS), Gesellschaft 
für Arzneipflanzenforschung (GA). Csupor Dezső rendszeresen részt vesz az EMEA 
Committee for Herbal Medicinal Plant Produci ülésein Londonban 

1993-2007 a munkatársak jelentős közremúködésével 12 rendezvény szervezé
sét kezdeményezte az Intézet, elsősorban az MGYT Gyógynövény Szakosztályával 
és az MTA valamint a SZAB munkabizottságaival 
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2007-töl a fontosabb, az intézeti közreműködéssel szervezett szakmai 
rendezvények 

• Román- és Magyar Tudományos Akadémia 15 éves együttmúködése a 
gyógynövénykutatás területén, Marosvásárhely, 2007. ápr. 23-24 - szerve
zett tanulmányút, 

• Gyógynövény Szimpózium, Szeged, 2007. október 18-19 

• MGYT Gyógynövény Szakosztályának rendezvénye A gyógynövénykutatás uj 
eredményei, minöség, hatékonyság és megbízhatóság a gyógynövények al
kalmazásában, Pécs, 2008 október 16-18 

• A 80 éves Csedő Károly tiszteletére rendezett ülés, Szeged, 201 O. május 7 

• MGYT Gyógynövény konferencia, Lehetőségek és korlátok a hazai flóra 
gyógynövényeinek kutatásában és hasznositásában, Lajosmizse, 2010. má
jus 5-7. 

• XII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Szeged, 2011. május 5-7 

Kituntetések, elismerések (2005-2011) 

• Tóth László, Augustin Béla emlékérem, MGYT, 2006 

• Máthé Imre, Szebellédy L. emlékérem, MGYT, 2007 

• Hunyadi Attila, ANOLI díj, MGYT, 2007 

• Szendrei Kálmán, Kazay Endre emlékérem, MGYT, 2009 

• Csupor Dezső, Végh Antal-nívódíj, 201 O 

• Csupor Dezső, elismerő oklevél témavezetésért XXX OTOK, 2011 

• Hahmann Judit, MTA Akadémiai Díj, 2011 

Jövőkép 

A gyógynövény- és drogismeret szakterület további változása körvonalazódik 
Az oktatásban és kutatásban, megőrizve az eredeti sajátságokat, azaz a növényi 
aspektus! és a múlt században markánssá vált kémiai (izolálás) vonatkozásokat, 
egyre erőteljesebbé válik a biológia és a hatástani megközelítés. A gyógyszerészeti 
szakmai követelményeknek megfelelő oktatásában a gyakorlati kérdések, és eze
ken belül is a hatásra vonatkozó információk bövítése válik követelménnyé. Tovább
ra is jelentős feladat az uj vegyületek izolálása a kutatásban és a növényi kémiai 
diverzitás feltárása, emellett, a gyógytermékek értékelési igényeinek szolgálata, 
részvétel a termékfejlesztésekben. A farmakognózia átalakulása a titoterápia és a 
molekuláris biológia irányába mutat új lehetőségeket: a racionális terápia igénye a 
biológiai jellegű kutatások megerősítését hozza magával 
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A Farmakognóziai Intézetben ilyen uj kihívásokra kell felkészülni, melyben az 
utánpótlás célirányos képzése mellett, a kooperációs lehetőségeket lehet intenzí
vebben kihasználánil. A farmakognózia ujabb paradigmaváltás korszakát éli. 

Az Intézet oktató munkatársai 

Dr. Hahmann Judit tanszékvezető egyetemi tanár, 
gyógyszerész (1982), kandidátus (1995), Dr. habil. 
(2003), MTA doktora (2006). Oktatás A Gyógynövény
és drogismeret és a Gyógynövények ipari feldolgozása c. 
tárgyak oktatása gyógyszerészhallgatók részére, TDK 
(22 fő) és szakdolgozati (26 fő) témák vezetője. Szak- és 
továbbképzésben előadások tartása és konzulensi fel
adatok ellátása. Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kai 
Doktori Iskolájának alapító tagja (2000) Dokto
randuszainak és PhD hallgatóinak száma: 11 fő A 

Gyógyszerésztudományi Kar általános és tudományos-gazdasági dékánhelyettese 
(2006-tól). Kutatás. Biológiailag aktiv növényi anyagok izolálása és szerkezetvizsgá
lata; gyógynövények hatáshordozó anyagainak felkutatása, azonosítása; gyógynö
vények és készítményeik analitikai értékelése. Legfontosabb kutatott növénycsalá
dok a Fabaceae, Ce/astraceae, Euphorbiaceae, Amaryllidaceae. Ranuncu/aceae, 
Lamiaceae és Asteraceae, a vizsgált vegyületek elsősorban flavonoidok, szeszkvi
és diterpének, valamint alkaloidok Eredményeiből 113 tudományos folyóiratcikk és 
6 könyvrészlet jelent meg, 231 előadást tartott országos és nemzetközi tud. rendez
vényeken, 13 ipari kutatási-fejlesztési téma résztvevője. Tudományos társasági tag
ságok, tisztségek: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szak
osztály (titkár 1997-2004, elnök 2005-), Phytochemical Society of Europe (2002), 
MTA Flavonoidkémiai Munkabizottság (1990), SZAB Gyógyszerészeti Szakbizott
ság (titkár, 1996-tól), SZAB Farmakognóziai Munkabizottság (elnök 1996-2005), 
MOTESZ Magyar Filaterápiás Társaság (1998), MAB Orvostudományi Bizottság 
(201 O), Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung (2008), Gyógyszerészet c. folyó
irat szerkesztö bizottság (2001 ), Open Natural Products Journal és a Pakistan Jour
nal of Pharmaceutical Sciences c. folyóiratok szerkesztö bizottságának tagja (2008) 

Dr .. Máthé Imre egyetemi tanár (tanszékvezető: 1993-
2007 jun. 15-ig), tudományos tanácsadó, {MTA Ökológiai és 
Botanikai Kutatóintézet, 1966-), Vegyész (KL TE, 1966), Dr. 
(univ. szerves kémia, 1973), kandidátus (1975), _MTA doktora 
(1990), Dr. Habil. (1996) Munkahelyei: MTA Okológiai- és 
Botanikai Kutatóintézete (Vácrátó, 1966-), SZTE Farmakog
nóziai 1 ntézet (Szeged, 1993-) Oktatás: Gyógynövény és 
drogismeret (2007-ig), Pharmacognosy, Biotechnológia, 
Kemotaxonómia, összehasonlító fitokérnia c. tantárgyak elő
adója, szakdolgozatok irányitója (14 fö), a "Farmakognózia" 
doktori program létrehozója, vezetője (1998), a kari doktori 

iskola egyik törzstagja (2000-), a Corvinus Egyetem Kertészeti Interdiszcip
lináris doktori iskola külső alapító, tanácskozó tagja (2001-) PTE Biológiai Doktori 
Iskola, oktatója (2002-), Aspiráns és PhD hallgatók irányítája (5 fő) Gyógyszerész 
szak- és továbbképzésben előadások tartása, konzulensi feladatok ellátása. Leo
nardo da Vinci programokban 1997-től részvétel, így az "Euro-Phyto (Training of 

172 

European Phy1otherapists for Discovery of New Medications)" programban (2005-
2006). Kutatás: KÚtatási területe: "Hazánkban honos vagy meghonosítható gyógy
növények hatóanyag-produkciójának összehasonlító vizsgálata" A hazai egyetemi 
és akadémiai intézmények mellett nemzetközi együttműködés bulgár, román, szerb, 
szlovák, angol, venezuelai, stb. kutatói és egyetemi intézetekkel. Fontosabb kutatási 
pályázatok: 9 OTKA, 2 FEFA, 2 OMFB; 1 EU, 2 NKFP (Széchényi programokj té
mavezetö, közreműködő. Ipari megb1zasok: az Alkalo1da, Richter (Kobanya1) 
Gyógyszergyár, Biogal (TEVA) gyógyszergyárak, Gyógynövény Kutatóintézet Rt 
részéről Első hazai gyógynővényes kutatási konzorciumok a "Növényi Eredetű BIO
lógiailag Aktív Vegyületek Kutatási Társulás" (NEBAKT) (1978-1980), a "Bio minő
ségü termesztési és feldolgozási technológiák kifejlesztése a hazai gyógy- és elel
miszernővények hasznosítására (Bio-TEFET) " (2002- 2005) egyik alapítója, a 7 
tagú konzorcium vezetője. Tudományos közlemények: 170 felett, hazai és külföldi 
előadások száma több mint 200, szabadalmai: 3, kőnyvrészletek, kiadványokban: 
15. Társasági Tagság:: FIP 1977-1992: International Society of Horticultural 
Sciences (ISHS), 1987-, Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung (GA), Amencan 
Society of Pharmacognosy1987-2009, Associacion of Medicinal and Aromatic 
Pianis of Sautheast European Countries (AMAPSEC) 2001-, az MGYT Gyógynö
vény Szakosztálya (1974-), a MBT Botanikai és Okológiai Szakosztályai (1966-), 
Magyar Elválasztástudományi Társaság, a Magyar Filaterápiás Társaság, a Ma
gyar Professzorok Világtanácsa tagja Fontosabb tisztségek: MGYT Gyógynővé~y 
Szakosztály, titkára, elnöke, tb. elnöke, MTA Botan1ka1 B1zottsag !1tkara, Novenyke
miai- Kemotaxonómiai Munkabizottság, titkára, elnöke, Magyar Akkreditációs Bi
zottság (MAB) Környezettudományi Bizottságának tagja, az MTA Tudományos Mi
nősítő Bizottság, {később az MTA Doktori Bizottsága) Biológiai Szakbizottságának, 
az MTA Fiavonaid és Alkaloid Munkabizottságainak, az MTA Gyógyszertudományi 
Szakbizottságának, az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) 
Supraindividuális Szakbizottságának, stb. tagja Az Acta Solanica Hungarica szer
kesztő bizottságának (2000-), a Natural Produci Communications (2005-) a 
Pharmaceutical Crops és a Journal of Natural Products nemzetközi folyóiratok ta
nácsadó testületének tagja (201 O-) (USA), valamint egyéb kiadványok szerkesztőbi
zottságainak tagja Konferenciák, szakmai rendezvények szervezésében különbőző 
szintü részvétel (kb. 20), számos hazai és nemzetközi szakmai, szakma-politikai 
szervezet tagja, tisztségviselője 

Dr .. Szendrei Kálmán professzor emeritus, gyógyszerész 
(1959), kandidátus (1973), Dr. habil. (1996). Kutatás: Gyógy
növények kutatása: modern vizsgáló módszerek, növényi 
hatóanyagok izolálása és szarkezetének kutatása, szűrő

vizsgálatok. Gyógynövények gyógyászati alkalmazása, ké
szitményfejlesztés Növényi eredetű és szintetikus 
kábítószerek kutatása, kábítószerellenőrzés tudományos vo
natkozásai Több mint 200 tudományos, szakmapolitikai és 
mintegy 150 ismeretterjesztő közlernény szerzője 300-nál 
több tudományos és ismeretterjesztő jellegű előadást tartott 
mintegy 30 országban 4 szabadalomban társszerzője Szakértői munka: ENSZ 
(UNDCP, INCB), EVSZ, ICAA szakértő, konzultáns, több nemzetközi, regionális és 
nemzeti konferencia moderátora, titkára, elnöke; az ENSZ főtitkár felkérésére több 
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magas szintű tanácsadói csoport tagja; az EVSZ Expert Committee on Drug 
Dependence tagja; több kormány (USA, Egyesült Királyság, Kanada, Malajzia, Kína, 
stb ) által felkért l meghívott szakértő Tudományos társasági tagságok, tisztségek: 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság (1960-); MGYT Gyógynövény Szakosztály {elnök 
1985-1991; tiszteletbeli elnök 1991-); Az MGYT Tiszteletbeli Szenátusának tagja; 
Magyar Biológiai Társaság (1970-); Magyar Kémikusok Egyesülete (1970-); MTA 
Alkaloidkémiái és Flavonoidkémiai Munkabizottság (1978-1990); MTA Szerves Ké
miai Bizottság (1984-1990); MTA Botanikai Bizottság Növénykémiai, 
Kemotaxonómiai Munkabiz (2000-); American Society of Pharmacognosy (1971-
1996); Gesellschaft für Arzneipfianzenforschung (1971-1996); European Society of 
Phytochemistry (1975-1996); Gesellschaft für Phytotherapie (1980-); Osztrák 
Gyógyszerészeti Társaság (1986-) 

Dr, Báthori Mária egyetemi tanár, vegyész (1964), kan
didátus (1994), Dr habil. (1996), MTA doktora (2006) Okta

tás. Farmakognózia es az Elválasztástechnikai Müveletek c. 
tárgyak oktatása gyógyszerészhallgatók részére magyar 
nyelven. Farmakognóziai gyakorlatok vezetése angol nyel
ven, TDK (33 fő) és szakdolgozati (42 fő) témák vezetője. 
Szak- es továbbképzésben előadások tartása és konzulensi 
feladatok ellátása Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar 

Doktori Iskolája Doktori Program alapító tagja (2000). PhD hallgatóinak száma: 5 fő, 
ezen kívül 5 fő készítette el egyetemi doktori disszertációját vezetése alatt Kutatás 

fő területe a biológiailag aktív anyagok, elsősorban ekdiszteroidok izolálása és 
szerkezetmeghatározása, kromatográfiás módszerek kifejlesztése és továbbfejlesz
tése bioaktív anyagok analízisére, növényi hatáshordozó anyagok mennyiségi meg
határozása A legfontosabb kutatott növénycsaládok: Chenopodiaceae, 
Caryophyllaceae, Asteraceae, Lamiaceae. 9 OTKA, 2 ETT, 1 TéT pályázat témave
zetője volt További 2 OTKA pályázatban, mint résztvevő szerepelt Kutatásaihoz 
szaros német, francia, japán együttműködés kapcsolódik. Tudományos eredményeit 
103 publikációban tette közzé. Egy könyvet szerkesztett, 8 könyvrészletet irt ango
lul, hármat magyar nyelven. Összes prezentációjának száma 318 Négy ipari kuta
tási-fejlesztési téma, 2 NKFP pályázat (3/012/2001 ,4/0037/2002) és egy szabada
lom résztvevője Összesített impakt faktor: 110,029, független idézetség: 51 o. Tu

dományos társasági tagságok, tisztségek: Magyar Kémikusok Egyesülete (1964-), 
Magyar Kémikusok Egyesülete Kromatográfiás Társaság (vezetőségi tag, 1996-
2003), Magyar Tudományos Akadémia Szteroid Munkabizottság (1996-), Magyar 
Farmakológiai Társaság (1984-), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (2000-) 
tagja, SZAB Gyógyszerészeti Szakosztály Filaterápiás Munkabizottság elnöke 
(2005-). 
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Dr .. Hajdú Zsuzsanna egyetemi docens Képesítés, mi

nősítés: 1983. gyógyszerészi oklevél (SZOTE GYTK), 1987 
egyetemi doktor (SZ OTE GYTK), 200 3. PhD {PTE TTK) Tu

dományos tevékenység (kutatási terület): Biológiailag aktív 
növényi anyagok izolálása, szerkezetvizsgálata. Gyógynö
vényalapú készitmények fejlesztési munkálatai Rövid ta
nulmányutak: 1995, 1996 Agricultural Research Centre, 
Mikkeli, Finland. Oktatási tevékenység: Graduális képzés: 
Gyógyszerészi növénytan főkollégium előadója, Szakdolgozatok konzulense 
filaterápia témakörben, Pharmaceutical botany lecture, Pharmaceutical botany 
practice, Posztgraduális képzés: Gyógyszertudományok Doktori ·Iskola 
Farmakognózia c doktori program keretén belül Alkalmazott botanika és 
gyógynövényhasznosítás c. kurzus előadója, Gyógyszertudományok Doktori Iskola 
témavezető Szakgyógyszerész képzés, Gyógyszerész továbbképzés .. Társasági é~ 
testuleti tagság: 1981-től Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (1996-2000 
közölt a Csongrád megyei Vezetőség tagja 2000-től a Gyógynövény Szakosztály 
választott vezetőségi tagja, 2003-tól titkára), Society for Medicinal Plan! Research 
tagja, Magyar Filaterápiás Társaság SZTE GYTK Kari tanács választott tagja több 
ciklusan keresztül, Tudományos szervező tevékenység: Az MGYT Gyógynövény 
Szakosztályának vezetőségi tagjaként, majd titkáraként több (9) hazai és nemzet
közi részvételü rendezvény szervezésében vett részt 

Dr, Tóth László ny. egyetemi docens, gyógyszerész 
(1959), gyógyszerészdoktor (1965), kandidátus (1979), 
habilitált doktor (1995), mb intézetvezető 1984-1992 
1967 -ben német nyelvből középfokú állami nyelvvizsgát 
tett, majd angol nyelvet tanult és nyelvtanfolyamot vég
zett. 1968-ban Halleban, 1971-72-ben Bonnban töltött 
6-6 hónapot ösztöndíjasként, rövidebb ideig Pozsony
ban, Ulanbatorban, Greifswaldban volt tanulmányúton. 
Hivatalosan 2004. december 31-ig dogozott a 
Farmakognóziai Intézetben, illetve 1997. december 1-től 
2007 .. január 31-ig a Debreceni Egyetem Növénytani 
Tanszékén is. Szerelett tanítani Pályájának első hét évében csak gyakorlatokat 
vezetett farmakognóziából, majd 1966-tól évenként már tantermi előadásokat is tar
tott, míg 1984-től 1993-ig a tananyag kibővítésével, modernizálásával a 
farmakognózia elméleti oktatását látta el. Közben 1992-től a botanika tárgy oktatá
sát is megszervezte az intézetben és az elméleti részt adta elő tizenkét éven át 
1997 -ben Debrecenben a farmakonózi a tárgy bevezetését, elméleti és gyakorlati 
oktatásának teljes megszervezését végezte el és az elméleti részt adta elő. Mind 
farmakognóziából mind botanikából jegyzeteket, illetve farmakognóziából tanköny
vet írt Ez utóbbit a gyógyszerészhallgatók oktatásában országosan használják 
1987-től 2005-ig a farmakognóziát 1992-től a botanikát angol nyelven is oktatta, 
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előbbihez jegyzetet is állított össze Több mint tíz éven át a Juhász Gyula Tanár
képző Főiskolán természetgyógyászalot tanitott Kutató munkája során, a Gannabis 
sativa, Cynanchum vincetoxicum, Asclepias siriaca, Capsicum annuum, Veronica 

officinalis, Verbascum phlomoides, Kickxia elatine, Kickxia spuria, Odontites rubra, 
Rhinanthus angustifolius, Melampyrum nemorosum, Cymbaria dahurica, a propo
lisz, Thermapsis angustitolius, Lomatogonium carinthiacum, Marrubium vulgars ké
miai vizsgálatával foglalkozott Alkaloidokat, ftavonoidokat, fahéjsav-származékokat, 
xantonokat, szterolokat, triterpéneket, iridoidokat, aminosavakat, cukrokat, cukoral
koholokat vizsgált, izolált, azonosított. A tudományos munka egy részét külőnböző 
együttműködések, pályázatok (OMFB, OTKA) keretében végezte Működése folya
mán munkatársakkal 55 tudományos kőzleménye jelent meg és több mint száz elő
adást tartott. Vezetésével 16 egyetemi doktori, egy kandidátusi disszertációs munka 
készült el az Intézetben. Nagyszámú diákköri vagy diplomamunka készítését fel
ügyelte a Karon, a Debreceni Egyetemen, illetve a Juhász Gyula Tanárképző Főis
kolán. Működése során több szakkönyv lektorálására, disszertációk, pályázatok bí
rálatára kapott felkérést Sok esetben vett részt egyetemi doktori-, kandidátusi vizs
ga- és bírálóbizottságokban Nyugdíjasként napjainkban is részt vesz az Intézetben 
folyó oktató munkában. 

Dr.. Csupor Dezső egyetemi adjunktus, gyógyszerész, 
magyar-angol gyógyszerészi szakfordító (2002), PhD fokozat 
(2007).. Oktatás. Filcterápia tárgy gyógyszerész- és orvos
tanhallgatók, valamint az Egészségügyi Főiskolai Kar hallga
tó részére, Gyógynövény- és drogismeret gyakorlat vezeté
se, Természetgyógyászat tárgy keretében előadás tartása a 
JGYPK hallgatói részére; részvétel 3 TDK-előadás témave
zetésében, az Intézet tudományos diákköri felelőse; tovább
képző és szakmai ismeretterjesztő előadások tartása Kuta
tás. növényi eredetű termékek analitikai vizsgálata, biológiaí

lag aktív vegyületek izolálása és vizsgálata Eredményeiből 12 tudományos közle
rnény jelent meg, 54 előadást tartott nemzetközi és országos és szakmai fórumo
kan, 103 továbbképző közlemény, egy könyv társszerzője és 1 egyetemi jegyzet 
szerzője. Tagság; 2011- Hamisítás Elleni Nemzeti Testület gyógyszerhamisítás el
leni munka-csoportjának tagja (2011-), Pharma és Flóra főszerkesztője (2010-), 
Magyar Biológiai Társaság (2010-), European Medicines Agency, Herbal Medicinal 
Products Committee helyettes tagja Magyarország képviseletében (2010-), Society 
for Medicinal Plan! and Natural Produci Research (2009-), Magyar Gyógyszerész
tudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályának vezetőségi tagja (2009-), 
European Medicines Agency, Warking Party on Community Monographs and 
Community List tagja (2008-), Magyar Családorvosok Lapja szerkesztőbizottságá
nak tagja, rovatvezető (2008-), Magyar Tudományos Akadémia Alkaloidkémiai 
Munkabizottsága (2008), MTA Köztestületi tag (2007-), Magyar Gyógyszerésztörté-
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neti Társaság (2004-), Phytochemical Society of Europe (2004-), Magyar Gyógysze
részi Kamara (2003-), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (2003-) 

Dr.. Rédei Dóra egyetemi adjunktus, gyógyszerész 
SZOTE GYTK 1996. Tudományos fokozat PhD SZTE 2005 
Kutatási terület: Biológiailag aktív természetes vegyületek 
izolálása, szerkezet-meghatározása; növényi kivonatok anali
tikai értékelése. Társasági tagság: MGYT Gyógynövény 
Szakosztály 

Dr .. Vasas Andrea egyetemi adjunktus, gyógyszerész 
(1994) Szakgyógyszerész (1997), PhD (2006). Kutatási terü
let: hazai növény1ajok biológiailag aktív anyagainak izolálása 
és szerkezet-meghatározása, filcanalitikai vizsgálatok vég
zése. Szakmai és közéleti tisztség, tagság: Magyar Gyógy
szerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztály 
(2002-), Szegedi Akadémiai Bizottság, Gyógyszerészeti 
Szakbizottság, Filcterápiás Munkabizottság tagja (2005-) 
MTA Terpenoidkémiai és Elemorganikus Munkabizottság 
tagja (2008-) Oktatás: Gyógyszerészi növénytan, valamint Gyógynövény- és Drog
ismeret tárgyak gyakorlati oktatása gyógyszerészhallgatók részére. Filcterápia tárgy 
elméleti oktatása főiskolai hallgatók részére. Szak- és továbbképzésben, asszisz
tensképzésben előadások tartása és konzulensi feladatok ellátása .. Szakdolgozati 
témák vezetője 

Háznagyné Dr .. Radnai Erzsébet tudományos munka
társ, gyógyszerész (1983) egyetemi doktor (1984), számító
gép programozó (1990), szakgyógyszerész (1992), PhD 
(2007) Kutatási terület: Biológiailag aktív nővényi anyagok 
izolálása és hatáshordozó anyagainak felkutatása, azonosí
tása. Kiemelten a Stachys fajok iridoidjainak vizsgálata, gyul
ladáscsökkentő anyagainak izolálása, Asclepiadaceae csa
lád fajainak kutatása, Ribes nigrum, Vaccinium myrtillum 
antioxidáns, citotoxikus anyagainak izolálása Szakmai és 
közéleli tisztség, tagság: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Csongrád Me
gyei Szervezet titkár (2000-2009), MGYT Csongrád Megyei Szervezet elnök (2009-
), MTA SZAB Gyógyszerészeti Szakbizottság Officinai Gyógyszerészeti Munkabi
zottság titkár (2005-2011 ), Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai kollégium 
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tag (2009-2011 ), Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium Tanácsa 
titkár (2011-), Magyar Elválasztástudományi Társaság tag (2000-), MTA Köztestületi 
tag (2008-) .. Oktatás A graduális képzés keretében a Gyógynövény- és drogismeret 
c. tárgy gyakorlati oktatása, TDK hallgatók témavezetője, szakdolgozatot készítő 
hallgatók konzulense, a gyógyszertári asszisztens, szakasszisztens képzésben elő
adástartás, Filcterápia c tárgy keretében előadástartás az Egészségügyi Főiskolai 
Kar hallgatói részére, részvétel a szakgyógyszerész-képzésben és gyógyszerész 
továbbképzésben. 

Dr. Veres Katalin tudományos munkatárs, gyógyszerész 
(1991) gyógyszerész dr (1996), szakgyógyszerész (1997), 
PhD (2008). Kutatás. A gyógyítás számára perspektivikus 
gyógynövények vizsgálata, növényi anyagok izolálása, azo
nosítása, gyógynövények hatóanyagtartalmának minőségi, 

mennyiségi meghatározása és vizsgálata (műszeres analiti
kai módszerekkel: GC, GC-MS, UV-VIS spektrofotométer, 
denzitométer) Produkció-biológiai és fitoanalitikai vizsgálato
kat végez Eredményeiből 12 angol és 5 magyar nyelvű köz

lernény jelent meg, 45 előadást tartott országos és nemzetközi tudományos rendez
vényeken. Ipari kutatási-fejlesztési témák résztvevője (Richter). OTKA (1997, 2001) 
és NKFP (Széchenyi program, 2001, 2002) kutatási programok résztvevője. Szak

mai és közéleti tisztség, tagság: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (1995-) 
Oktatás. Gyógynövény- és drogismeret, valamint Gyógyszerészi növénytan tárgyak 
gyakorlati oktatása gyógyszerészhallgatók részére. Gyógynövény- és drogismeret 
gyakorlati oktatás koordinálása. Szakdolgozati témák vezetője .. Szakgyógyszerész 
rezidensképzésben konzulensi feladatokat ellátása ill. farmakognózia területre 
szakosodé jelöltek részére előadás tartása, esetenként gyakorlati munka irányítása 
SZTE Egészségtudományi Karon Gyógynövényismeret, filcterápia tantárgy előadó
ja 

Dr .. Hunyadi Attila egyetemi tanársegéd, gyógyszerész 
(2001 ), PhD (2007). Kutatási terület Bioaktív természetes 
eredetű anyagok izolálása, szerkezeti meghatározása és 
f.élszintetikus módositása KOlföldi tanulmányút: A "National 
Science Council, Taiwan" posztdoktori ösztöndíja Kutató
hely: Kaohsiung Medical University, Graduate Institute of 
Natural Product, Tajvan (2008-2009; 12 hónap); Kaohsiung 
Medical University, Kaohsiung, Tajvan (2010; 1 hónap) 
Szakmai és közéleti tisztség, tagság: Magyar Gyógyszerész
tudományi Társaság; Európai Filckémiai Társaság; Magyar 

elválasztástudományi Társaság; Magyar Kémikusok egyesülete; European Food 
and Safety Administration külső szakértője. Oktatás. Demonstrátor (1999-2002); 
Farmakognózia gyakorlatok vezetése (2002-) Farmakognózia gyakorlatok vezetése 
angol nyelven (2005- ); Filcterápia oktatása gyógyszertári asszisztensek részére 
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(2006- ); Szakdolgozatok témavezetése (2006); "Kábítószerek a természetből" kur

zus előadója (2007) 

Dr .. Ana Sofia Martins egyetemi tanársegéd, biokémikus 
(Faculdade de Ciéncias, Universidade de Lisboa, Portugal, 
2004), PhD (orvosi mikrobiológiából, Institute de Higiene e 
Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa, Portugal, 
201 O). Kutatási terV/et: Baktériumok és tumorsejtek multidrog 
rezisztenciájának vizsgálata, multidrog rezisztencia módosí
tása természetes, növényi eredetű anyagokkal KOlföldi ta

nulmányút Mesterkurzuson való részvétel "Systems 
approaches to membrane proteins", Institute for Membranes 
and Systems Biology and Astbury Centre, Leeds University, Leeds, Egyesült Király
ság (2007); Fundayao Caloust Gulbenkian 3 hónapos ösztondija, Farmakognózia 
Intézet, SZTE GYTK (2008); Rövid tudományos kutatói kiküldetés (Short Term 
Scientific Mission (STSM), a COST "Antibiotic Transport and Efflux: New Strategies 
to combal bacterial resistance (ATENS), COST Action BM0701" európai együttmű
ködési program keretében, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, SZTE 
ÁOK (2009); 462. WE Heraeus szeminárium "Transport across membranes: 
Multiple drug resistance, mechanisms and new tools", Jacobs University, Bréma, 
Németország (2010). Oktatás.· Farmakognózia gyakorlatok vezetése angol nyelven 

gyógyszerészhallgatók részére (2011) 

Dr Ványolás Attila központi gyakornok, gyógyszerész 
(Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 2004) 
Kutatási terU/et biológiailag aktiv vegyületek izolálása és vizs

gálata. Kűlföldi tanulmányút: University of Toledo, College of 
Pharmacy, USA (2 hónap) Oktatás .. Gyógynövény- és drog

ismeret gyakorlat vezetése 

Dr.. Sulyok Edvárd István egyetemi gyakornok, gyógysze-
rész (2005), szakgyógyszerész (201 O) Kutatási terűle t: 
Euphorbia fajok biológiailag aktív diterpénjeinek izolálása és 
szerkezetvizsgálata Szakmai és közéleti tisztség, tagság: 
MGYK-nak tagja (2005-) MGYT Gyógynövény Szakosztályá
nak tagja (2009-), Oktatás.· Gyógyszerészhallgatók részére 
Gyógynövény- és drogismeret gyakorlat vezetése (2005-), 
Gyógyszertári asszisztens és szakasszisztens képzésben 
Gyógynövény- és Drogismeret, valamint Filcterápia tárgyak 

(2006-) 
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Dr" Borcsa Botond Lajos PhD hallgató, gyógyszerész 
(2006), magyar-angol gyógyszerészi szakforditó (2006), 
szakgyógyszerésze (2009) Kutatási terület: Aconitum 
diterpénalkaloidok izolálása és vizsgálata 

Dr. Roza Orsolya PhD hallgató, gyógyszerész (201 O) 
Kutatási terület: növényi komponensek izolálása és LC-MS 
analitikai vizsgálata Oktatás.· Gyógyszerészhallgatóknak 
Filaterápia tantárgyból előadás tartása, valamint Gyógynö
vény- és drogismeret gyakorlat vezetése (2010-) 

Lajter Ildikó PhD hallgató, vegyész (201 O) Kutatási te

rület: citatoxikus anyagok izolálása és szerkezet meghatá
rozás, növényi kivonatok analitikai értékelése. Oktatás 

Gyógynövény- és drogismeret gyakorlat vezetése 

Dr .. Dankó Balázs PhD hallgató, gyógyszerész (2009) 
Kutatási terület: fiavonaid származékok szintézise és NMR 
szerkezetvizsgálata. Oktatás. gyógyszertári asszisztenskép
zés, drogismeret gyakorlat vezetése (2009-). 

Hajdu Zsanett PhD hallgató, biológus (2009). Kutatási 

terület: A hagyományos orvoslásban alkalmazott és/vagy 
központi idegrendszerre ható növények hatáshordozó anya
gainak izolálása és szerkezetvizsgálata. Külföldi tanulmány
utak: Bolívia (2 év), Brazília, Sao Paulo (3 hónap)Oktatás.· 
Gyógynövény- és drogismeret gyakorlat 

Nem oktató dolgozók 

Gerencsérné Makra 
Edit 

titkárnő (2007-) 

Nagyné Szente Mariann 
laborasszisztens (1987-) 

Irodalom 

Hadár Leventéné 
labora.s.sziszten.s 

(1978-) 

Herkéné Nagy Anna 
laborasszisztens 

(1976-) 

Hevérné Herke 
Ibolya 

laborasszíszte~s 

(1979-) 

Boros Klára 
laborasszisztens (2010-) 

Bozóki Károlyné 
segédlaboráns (1986-) 

Minker Emil, 1996. A szegedi rutológus munkacsoport története, A Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság kiadványa, Budapest 

2 Csinálos Krisztina, (témavezetö: Varga Erzsébet), 2000 .. A Farmakognóziai 
Intézet története, Szakdolgozat, Szeged 

3. Dobozy Attila, 1997. Szegedi Egyetemi Almanach (1921-1996), SZOTE 

Nyomda, Szeged 

4 Minker E. 2003. Megemlékezés Dr. Dirner Zoltánról születésének centenári
umán, A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar kiadvá

nya, Szeged 

5 Máthé 1 2007. A Farmakognóziai Intézet története, in Erős l. (szerk) A sze
gedi gyógyszerészképzés és a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar törté
nete, Szeged, 199-217. 
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Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet oktatási, kutatási eredményei 
(Zupkó István) 

Alapítás éve: 1957, neve korábban - 1999. június 15. előtt
Gyógyszerhatástani Intézet 

Az intézet eredete a Kolozsvári, majd a Szegedi Ferenc József 
Tudományegyetem Gyógyszertani Intézetébe vezethető vissza, 
melynek igazgatója Kolozsváron Bókay Árpád, majd Lőte József, 

Szegeden lssekutz Béla egyetemi tanár volt lssekutz több éven át foly1atott oktató 
és egyetemi közéleti tevékenység után Budapestre távozott .. A Gyógyszertani T an
széket ezután, 1939-től Jancsó Miklós egyetemi tanár vezette, aki a gyógyszerész
hallgatók oktatásával előbb Tukats Sándor intézeti tanárt, később Dirner Zoltán ad
junktus! bízta meg (1939/40-1944/45), akik a Gyógyszerismeret c. kollégium elméle
ti- és gyakorlati oktatását végezték 

Az Orvostudományi Kar a gyógyszerészképzés reformja után 1948 -ban Dirner 
Zoltánt bízla meg a Gyógyszerhatástan, későbbiekben Gyógyszerhatástan és toxi
kológia c. kollégium, majd a Funkcionális anatómia és a Mikrobiológia kollégiumok 
elméleti és gyakorlati oktatásával is. 

Dr. Dirner Zoltán 1956-1958 közölt az Orvostudományi Egyetem gyógyszerészi 
szakán dékánhelyettes, majd a Gyógyszerésztudományi Kar első dékánja volt 
(1958-1961). 1958-ban docensként a Gyógyszerhatástani Intézet vezetője lett, majd 
1958. április 4. -től tanszékvezető egyetemi tanárrá nevezték ki Életének meghatá
rozó évei voltak ezek, hiszen egy új intézet születésének, elindításának nem köny
nyű, de izgalmas, kihívásokkal teli feladatait kellett megoldani Az intézet nagy része 
az akkor Hunyadi János sugárút (majd később Szentháromság u.) 5. sz alatt mű
ködött. A jelenlegi Gyógyszerésztudományi Kari épület ünnepélyes átadása (1962. 
május 18.) után, sajnálatos módon a statikailag bizonytalanná vált épület rekonst
rukciója miatt 1969-től 4 évig a 4 intézet ideiglenes helyeken, elszórva tevékenyke
dett. 1973-ban visszaköltözés után ismét az első emeleten kapott helyet a 
Gyógyszerhatástani Intézet, ahol jól felszerel! laboratóriumokban végezték a gyógy
szerészhallgatók elméleti és gyakorlati oktatását, ill. a kutató tevékenységet 

Az intézet tudományos munkája ekkor főleg három téma - a hatóanyagok 
farmakokinetikai jellemzése, bioflavonoidok gyógyszertana, valamint a kapilláris re
zisztencia gyógyszeres befolyásolhatósága-köré csoportosult Foglalkoztak még a 
kolineszteráz-bénító növényvédőszerek hatásmechanizmusával, a kolineszteráz és 
további észteráz enzimek gátolhatóságával, valamint az experimentális nelro
páliával Dirner professzor munkatársaival lehetőséget kapott az önálló kutatás, ok
tatás beindítására és egyre magasabb fokon történő müvelésére. Vezetése alatt az 
intézeti eredményességét a következők igazolják: 92 közlemény, 5 könyv, 1 jegyzet, 
1 O doktori disszertáció 

Dirner Zoltán aktív és eredményes müködés után, 1974. junius 30-án nyugdíjba 
vonult 1974 július 1-től Dr Gábor Miklós egyetemi docens irányította megbízott 
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vezetőként az intézetet, majd 1975. április 1-i hatállyal Dr Minker Emil kapott tan
székvezető egyetemi tanári kinevezést 

Minker professzor, aki megelőzően a Gyógyszertani Intézet egyetemi docense 
volt - a farmakológia elkötelezett híveként került az intézet élére. Biológia-kémia 
szakos középiskolai tanári végzettsége (1953) és természettudományi doktorátusa 
(1959) mellé orvosi, diplomát szerzett 1966-ban. A Gyógyszerhatástani Intézet élére 
történt kinevezésekor már több mint száz tudományos dolgozala jelent meg külföldi 
és hazai szakfolyóiratokban. Tanszékvezetői tevékenysége mellett, két ciklusban a 
kar dékánja (1979-84), valamint általános és oktatási rektorhelyettes (1984-90) és 
megbízott rektor (1986) is volt 

A Gyógyszerhatástan és toxikológia c. tárgy elméleti és gyakorlati oktatása mel
lett, az 5 éves képzés beindításától (1988) az intézet oktatja a Biofarmácia és a 
Természetes gyógymódok tárgyakat, melyekhez új jegyzetek készültek. Az idegen 
nyelvű képzés megkezdése (1986) uj, angol nyelvű jegyzetek írását eredményezte 

Az intézet kutatási profilja a következőkkel bővült: szinaptikus ingerületátvitel, a 
sima- és harátesikolt izom működése, köhögéscsillapítók és a gyulladásra ható sze
rek farmakológiája, természetes anyagok farmakológiai vizsgálata, alkalmazott 

biofarmácia és farmakokinetika 

A 80-as évek végén a WHO Malaria Action Programme Research and Technical 
lntelligence és a Gyógyszerhatástani Intézet közölt eredményes együttműködés 

alakult ki 

Minker professzor igen fogékony volt a számítástechnika vívmányaira, ezért 
nagy hangsúly1 fektetett az intézet informatikai infrastruktúrájára. Egyetemi viszony
latban, a tanszék élen járt a számítógépek, szövegszerkesztők beszerzésében 
1988-ban elérhetővé vált a MedLine adatbázis, ami mind az oktatási, mind a kutatá
si tevékenységet jelentős mértékben könnyítette 

Minker professzor több mint 20 éves, igen produktív intézeti tevékenység után 
1996 február 29.-től vonult nyugállományba Ezt követően egyetemtörténeti kutatá
sokban kezdett, és elvitathatatlan érdeme, hogy ma a Szegedi Tudományegyete
met, az 1581-ben Báthory István erdélyi fejedelem által alapított kolozsvári intéz
mény jogutódjának tekinthetjük 

A Gyógyszerhatástani Intézet vezetésére 1995. julius 1 -től az intézet egykori 
TDK-s hallgatója, Dr. Falkay György egyetemi tanár, az MTA doktora (1995) kapott 
kinevezést, aki korábban a Szülészeti és Nőgyógyászali Klinika laboratóriumának 
vezetője volt egyetemi docensi státuszban. Ez meghatározta az Intézet érdeklődési 
területét a kollektíva fiatalabb munkatársai a reprodukciós farmakológia területén 
kezdtek el dolgozni, ekkor jelent meg a terhes myometrium farmakológiai befolyá
solhatósága, mint kiemeit jelentőségű kutatási téma Ezzel egy rendkívül dinamikus 
periódus vette kezdetét oktatásban és kutatásban egyaránt Az új kutatási irányban 
végzett munka intenzitására, lendületére jellemző, hogy 1997-ben megjelent az első 
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publikáció a Life Science szaklapban, amit rövidesen továbbiak követtek. 1998-tól a 
munkacsoport tagjai rendszeresen prezentálták eredményeiket nemzetközi tudo
mányos fórumokon 

Az Intézet műszerezettségét jelentösen javitatta egy Rockefeller Alapitványhoz 
benyujtott és elnyert pályázat, melynek támogatásából in vitro radioligand 
receptoranalitikai vizsgálatok elvégzésére alkalmas C-szintú izotóplaboratórium ki
alakítása történt meg. Felépült továbbá egy Molekuláris farmakológiai egység, mely
ben receptorfehérjék karakterizálása történik western-biol, eastern-biol és real time 
PCR technikákkal Folyamatosan fejlődött a reprodukciós farmakológiai vizsgálatok 
gerincét biztosiló Izolált szervi laboratórium, az egyre korszerűbb in vitro regisztrá
ciós technikák mellett megjelent az uterus kontraktilitásának in vivo rögzítésére al
kalmas berendezés Korszerűsödött a kisérleti állatház, a bevezetett minőségbizto
sítási rendszer eredményeképpen pedig 2004-től GLP-szintú farmakológiai vizsgá
latok elvégzése is lehetövé vált az Intézetben. A folyamatos fejlesztéshez a soro
zatban elnyert pályázatok (OTKA, NKFP, ETT) biztosítottak anyagi forrást 

Korszerűsödött a Gyógyszerhatástan gyakorlati oktatása: a demonstratív jellegű 
állatkísérletek felvételről történő bemutatása mellett megjelentek az esetismerteté
sek, a gyógyszerkincs egy-egy csoportjának interaktív feldolgozása Az Intézet okta
tási profiljába került az Állatgyógyászati ismeretek és a Klinikai laboratóriumi vizsgá
latok oktatása, valamint a hallgatóság körében népszerű szabadon választható kur
zusokkal gyarapodott a kari graduális képzés (Orvostudomány a múvészetben -
múvészet az orvostudományban, A dohányzás ártalmai és leszoktatási stratégiák, 
Molekuláris farmakológia, Klinikai toxikológia) 

Erre az időszakra tehető a doktori képzés beindulása Az Intézetben végzett 
munkákból 2000 és 201 O közölt 15 doktori (PhD) védés történt, a végzettek igen 
kedvező feltételekkel kaptak állást 

Falkay professzor az Intézet vezetése mellett a SZOTE (SZTE) GYTK dékán
helyettese (1997-2000), majd két ciklusban a dékánja (2000-2006) volt 

2000-2001 folyamán az Intézet két munkatársa belga kutatóhelyen ismerkedett 
meg a tumorfarmakológia alapvető módszereivel Az ott megszerzett tudásukra, 
tapasztalatukra építve egy 2003-ban benyújtott és elnyert ETT-pályázat jóvoltából, a 
tanszéken létrejöhetett olyan sejtkultura egység, ami lehetövé tette citosztatikus ha
tásu anyagok (növényi kivonatok, izolált és szintetikus vegyületek) tumorellenes 
hatásának in vitro vizsgálatát 

2008 tavaszától Dr. Zupkó István egyetemi docens látja el a tanszékvezetői te
endőket Legfontosabb feladatának tekinti a prosperitás megőrzését mind az okta
tás, mind a kutatás terén. Célul tűzte ki az utóbb meghonosított kutatási téma, a 
citosztatikumok vizsgálatának továbbfejlesztését, a hagyományosan múvelt repro
dukciós farmakológia mellett 

184 

Az Intézet munkatársai 

Oktató munkatársak 

DR.. habil ZUPKÓ ISTVÁN tanszékvezető, egyetemi do
cens Tudományos fokozat: PhD. Diploma: gyógyszerész 
(1992) Oktatási tevékenység: gyógyszerhatástan és 
biofarmácia előadások gyógyszerészhallgatóknak, posztgra
duális előadások farmakológia témakörben, gyógyszertan az 
SZTE ETSZK hallgatóinak, gyógyszertan előadás gyógy
szertári asszisztenseknek és szakasszisztenseknek Kutatá

si tevékenység: természetes vegyületek és szintetikus ana
lógjaik tumorellenes hatásának vizsgálata, szteroid hormo
nok farmakológiai vizsgálata in vitro és in vivo, a terhes 
myometrium kontraktilitásának farmakológiai befolyásolható
sága Intézetbe lépés dátuma: 1992. február 20 

DR.. habil. FALKAY GYÖRGY egyetemi tanár. Tudományos 

fokozat: az orvostudomány doktora Diploma: gyógyszerész 
(1967). Oktatási tevékenység: IV. és V éves gyógyszerész
hallgatók részére magyar és angol nyelven gyógyszerha
tástan, ill. aboratóriumi diagnosztika tárgyak oktatását látja 
el. Évente 3-4 szakdolgozat, ill TDK dolgozat elkészítését 
irányítja Kutatási tevékenység: a terhes uterus kontraktilitá
sának, valamint a placenta vasculáris tónusának szabályo
zása és farmakológiai befolyásolhatósága Intézetbe lépés 
dátuma: 1995. julius 1 

DR. GÁBOR MIKLÓS prof emerítus Tudományos fokozat: a 
biológia tudomány doktora. Intézetbe lépés dátuma: 1964 
szeptember 1 
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DR. habil BLAZSÓ GÁBOR egyetemi docens Tudomá

nyos fokozat a gyógyszerészeti tudomány kandidátusa 
Diploma: gyógyszerész (1973). Oktatási tevékenység: 

biofarmáGia előadás, gyógyszerhatástan előadás és gya
korlat, gyógyszertan az SZTE ETSZK hallgatóinak, 
gyógyszerhatástan szakképzés, szakasszisztens- és asz
szisztensképzés, kemoterápeutikumok farmakológiája és 
klinikai felhasználása (szabadon választható tárgy gyógy
szerészhallgatóknak) Kutatási tevékenység: A gyulladá
sos patomechanizmusának és farmakológiai befolyásol
hatóságának vizsgálata, új gyulladáskeltő anyagok kuta

tása Intézetbe lépés dátuma: 1976. január 1 
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DR. habil GÁSPÁR RóBERT egyetemi docens. Tudomá
nyos fokozat: PhD, diploma: gyógyszerész (1993). Oktatási 

tevékenység: gyógyszerhatástan előadás és gyakorlat, ter
mészetes gyógymódok előadás. Dohányzás ártalmai és le
szoktatási stratégiák előadás. Táplálkozás szerepe a beteg
ségek megelőzésében és kezelésében előadás. Kutatási 

tevékenység: Reprodukciós farmakológia, a terhes méh mü
ködését befolyásoló szerak vizsgálata, nemi hormon hatású 
természetes anyagok vizsgálata, funkcionális élelmiszerek 
fejlesztése Intézetbe lépés dátuma: 1993. szeptember 1. 

DR. DucZA ESZTER egyetemi adjunktus. Tudományos fo

kozat: PhD Diploma: gyógyszerész (1997). Oktatási tevé
kenység: gyógyszerhatástan gyakorlatok, állatgyógyászat 
~lőadás, molekuláris farmakológia Rezidens képzés, gyógy
szertan az SZTE ETSZK hallgatóinak Kutatási tevékenység: 
Reprodukciós-molekuláris farmakológia Intézetbe lépés dá
tuma: 1997 julius 1 

DR. MÁRKI ÁRPÁD egyetemi adjunktus. Tudományos foko

zat PhD Diploma: vegyész (1992) Oktatási tevékenység: 
biofarmáGia előadás és gyakorlat Gyógyszerhatástan gyakor
lat és előadás. Posztgraduális gyógyszerészképzés, gyógy
szertári asszisztens képzés, gyógyszertári szakasszisztens 

és szakasszisztens képzés. Kutatási tevékenység: Receptor

ligand kölcsönhatások tanulmányozása in vitro és in silico .. 
Intézetbe lépés dátuma: 1997. július 1 

DR KLUKOVITS ANNA egyetemi adjunktus.Tudományos 
fokozat: PhD, Diploma: gyógyszerész (1999). Oktatási tevé
kenység: gyógyszerhatástan gyakorlat IV-V éves gyógysze
részhallgatóknak,biofarmácia gyakorlat IV. éves gyógysze
részhallgatóknak, orvostudomány a művészetekben szaba
don választható kurzus. Továbbképző előadások gyógyszer
hatástanból a szakirányú szakgyógyszerész képzésben, 
gyógyszertan előadások az SZTE Egészségtudományi és 
Szociális Képzési Karán nappali tagozatos védönö és diplo
más ápoló szakos, gyógytornász, valamint képi diagnosztika 
és intervenció szakos hallgatóknak Továbbképző előadások tartása a Magán
gyógyszerészek Országos Szövetsége által szarvezett "Dyslipidaemia Gyógyszeres 
Terápia Menedzsment" c. akkreditált gyógyszerész továbbképzésben. Klinikai labo
ratóriumi diagnosztika IV. éves gyógyszerészhallgatóknak magyar és angol nyelven 
(gyakorlatvezető) Kutatási tevékenység A terhes méh (uterus) müködésének élet
tani alapjai, a koraszülés lehetséges okai és mechanizmusai, a megelőzés új típusú 
farmakológiai lehetőségel A terhes patkány uterusban a terhesség során lejátszódó 
funkcionális változások, a vegetatív és érző idegrostoknak az összehúzádások ki
alakulásában játszott szerapének vizsgálata. A gyulladás által kiváltott korai 
méhkontrakciók patomechanizmusa Intézetbe lépés dátuma: 2002. október 1 

KANIZSAINÉ Dr .. MINORICS RENÁTA egyetemi tanársegéd 
Tudományos fokozat: PhD. Diploma: gyógyszerész (2001). 
Oktatási tevékenység: gyógyszerhalástan és biofarmáGia 
gyakorlat gyógyszerész-hallgatók részére, molekuláris far
makológiai vizsgáló-módszerek gyógyszerész-hallgatók ré
szére, gyógyszertan előadás gyógyszertári asszisztensek és 
szakasszisztensek részére, gyógyszertan elméleti oktatás 
egészségügyi főiskolai hallgatók részére. Kutatási tevékeny
ség: Az ösztrogén receptor altípusok és az adrenerg recep
torok, különösen a !)3-adrenerg receptor helye a terhes mio-
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metrium regulációs folyamataiban patkányban, szteroid molekulák receptorkötődési 
vizsgálatai és apoptózis markerek meghatározása reverz-transzkripciós PCR vizs

gálattal, és újonnan szintetizált szteroid molekulák citosztatikus hatásmechaniz
musának vizsgálata nőgyógyászali tumor sejtvonalakon. Intézetbe lépés dátuma: 
2004. október 1 
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DR. KOVÁCS IDA JuSZTINA egyetemi tanársegéd. Tudomá

nyos fokozat: PhD Diploma: gyógyszerész (2003) Oktatási 
tevékenység: Gyógyszerhatástan gyakorlat gyógyszerész

hallgatóknak, gyógyszertan előadás gyógyszertári asszisz
tenseknek és szakasszisztenseknek. Kutatási tevékenység: 
Természetes vegyületek és szintetikus analógjaik 

tumorellenes hatásának vizsgálata in vitro humán tumor sejt
vonalakon 

DR. SZTOJKOV-IVANOV ANITA tudományos segédmunka
társ Tudományos fokozat: PhD Diploma: vegyész (2003). 

Oktatási tevékenység: lll. éves gyógyszerészhallgatók gya
korlati oktatása (biofarmácia gyakorlat). Kutatási tevékeny

ség: Gyógyszerhatóanyagok farmakokinetikai vizsgálata 
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerekkel 
Intézetbe lépés dátuma: 200 7. április 1 

DR. HAJAGOS-TóTH JUDIT egyéb kutató. Tudományos fo

kozat: PhD. Diploma: gyógyszerész (2007) Oktatási tevé
kenység: Gyógyszerhatástan gyakorlat , gyógyszertári asz
szisztens, gyógyszerkiadó szakasszisztens elméleti képzés. 

Kutatási tevékenység: izolált szervi kontraktilitási vizsgálatok 
(terhes és nem terhes méhizomzat), terhes méhműködésre 

ható szerek vizsgálata (pl kalcium-csatorna gátlók, j32-

receptorra ható szerek, antioxidánsok), in vivo koraszülés 

modellben hatóanyagok, hatóanyag kombinációk tesztelése, 
simaizom jelátviteli folyamatainak vizsgálata 

Nem oktató munkatársak 

MACZELKÁNÉ GYÁFRÁS 

ILDIKÓ 

titkárnő (2011-) 

HORVÁTH LÁSZLÓNÉ 

vegyészlaboráns 
(1998-) 

PhD hallgatók 

BERÉNYI ÁGNES 

ILLÉS ISTVÁNNÉ 

(1986-), nyugdijas 
2011 június 30 

HALÁSZNÉ SZANISZLÓ 

KATALIN 

segédlaboráns 
(1995-) 

DR. DEÁK BEÁTA 

CZINKOTA LÁSZLÓNÉ 

laborasszisztens 
(1974-) 

KóBOR ZoL rANNÉ 

segédlaborán.s 
(1995-) 

DR .. HóDI ÁGNES 

ll 

CSISZÁR ZOLTÁNNÉ 

laborasszisztens 
(1977-) 

FEKETE LAJOS 

állatgondozó (1992-) 

DR. LOVÁSZ NORBERT 
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DR. MDLNÁR JUDIT DR .. SERES ADRIENN 
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AIMUN ABDELGAFFAR 

ELHA.SSAN AHMED 

A Gyógyszeranalitikai Intézet oktatási és kutatási eredményei 
(Szakonyi Gerda) 

Az Intézet rövid története, 

A Gyógyszeranalitikai Intézet alapitását Dr. Stájer Géza 
dékán kezdeményezte 1994-ben. Az Egyetemi Tanács egy
hangúan elfogadta az uj tanszék létesitésével kapcsolatos 
előterjesztést, és megerősitette, hogy a gyógyszerészképzés 
szinvonalának emelését célozza, viszont a kar intézeteinek 
addigi tevékenységél nem korlátozza és nem sérti. A meglevő 

atomabszorpciós spektrométert itt találta az Egyetemi Tanács megfelelően elhe
lyezni, és üzemeltetni. 

1996. április 1-jén megalakult az önálló szarvezeti egység, és Dr Fülöp Ferenc a 
Gyógyszerkémiai Intézet egyetemi tanára kapott megbizott tanszékvezetői kineve
zést addig, amig a tanszékvezetői pályázati kiirás megjelenik, és az egyetemi dön
téshozatal megtörténik. Ez a pályázat 1996 november 22-én jelent a Müvelődés
ügyi Közlönyben. Egyetlen jelölt pályázott, Dr. Dombi György, aki 1997. julius 1-jétől 
tölti be a vezetői tisztséget 

Oktató munka 

Kötelező tárgyak 

2 

Szarvetten kémia (heti 3 óra előadás): A szarvetlen kémia felöleli az anorga
nikus vegyületeket és gyógyszeranyagokat Az elemek felosztása a periódu
sos rendszer alapján. Az elemek általános fizikai tulajdonságai: halmazálla
pot, sürüség, szin, kristályszerkezet (allotrópia, polimorfia), izotópok, olva
dáspont, keménység stb. Elemek előfordulása, tisztitása Az elemek általá
nos kémiai tulajdonságainak összefoglalása: reakció hidrogén nel, oxigénnel, 
nitrogénnel, vizzel, savakkal és lugokkal Hidrogén, nemesgázok, alkálifé
mek, alkáliföldfémek, földfémek, átmeneti fémek, ritkaföldfémek nemfémes 
elemek tulajdonságai, analitikai, gyógyszerkémiai, biológiai, és orvosi (terá
piás és diagnosztikai) jelentőségük 

Gyógyszeranalitika (heti 3 óra előadás): A szerves és szarvetlen gyógyszer
vegyületek, segédanyagok és a GMP által előirt egyéb termékek GLP és mi
nőségbiztositási előirásoknak megfelelő müszeres analitikai módszereinek 
ismertetése. Vizsgálatok hőközléssel Spektroszkópiai vizsgálatok, Elektro
kémiai vizsgálatok. A vegyületek jellemző funkciós csoportjainak vizsgálata 
Hatályos gyógyszerkönyv; eljárások 

191 



192 

3. Gyógyszeranalitika gyakorlat (heti 5 óra laboratóriumi gyakorlat): A szerves 
és szarvetlen gyógyszervegyületek, segédanyagok és a GMP által előírt ter
mékek GLP és minőségbiztosítási előírásokszarinti műszeres analitikai méd
szereinek megismertetése A mérési eredmények statisztikai elemzése (szó
rás, hiba). Kalibrálás Adminisztráció. GLP és ISO előírások. 

Szabadon választhaló tárgyak 

1. Általános törvényszerűségek a kémiában (heti 2 óra előadás): A kőzépiskolai 
kémiában tanultak összefoglalása, a kémiai törvényszerűségek és a társtu
dományok (fizika, matematika, biológia) kapcsolatának bemutatása és ezzel 
a további tanulmányok elősegítése Az alap és származtatott mennyiségek il
letve mértékegységek áttekintése A folyadékokra és szilárd állapotra vonat
kozó törvények, összefüggések. Energiatételek Az anyag felépítése. Mole
kulaszerkezet A kémiai reakció sebessége. Elektrokémiai alapfogalmak stb 

2 Bioszervetlen kémia (heti 2 óra előadás): A szarvetlen vegyületek biológiai 
rendszerekben játszott szerepe. Szerves és szarvetlen vegyületek. Elsődle
ges és másodiagos biogén elemek, nyomelemek fogalma. Komplex vegyüle
tek Sztereokémiai alapfogalmak. Fémkomplexek stabilitása, reakciói, oldha
tóságuk Az elemek előfordulása, különböző szervezettségü biológiai rend
szerekben Fémionok hiányából vagy feleslegéből származó betegségek 
(mérgezések) Anionok szerepe a biológiai rendszerekben Sugárzó és stabil 
izotápok felhasználása stb 

3. Gyakorlati spektroszkópia (heti 2 óra előadás): Spektroszkóplal módszerek 
alkalmazásának és alkalmazhatóságának áttekintése és a leggyakrabban 
előforduló hibák ismertetése. Spektroszkóplal módszerek felosztása A fizikai 
történés makrofizikai és mikrofizikai leírása Abszorpciós és emissziós méd
szerek alkalmazása A spektroszkópia területei. Fluoreszcenciás vizsgálatok 
orvosi, gyógyszerészi alkalmazásai NMR és ESR Tömegspektroszkópia 
stb. 

4 Makromolekulák a gyógyászatban (heti 2 óra előadás): A gyógyászatban al
kalmazott fehérje és peptid típusú makromolekulák előállításának és fel
használásának bemutatása, a gyógyszerkönyv! minőségi követelmények 
tárgyalásával 

5. Radiokémia (heti 2 óra előadás): Az izotópok, a radioaktív sugárzás fizikai, 
kémiai és biológiai hatásának, felhasználásának ismertetése. Atom, atom
mag. Az atommag felépítésének törvényszerűségei. lzotópeffektusok. Spon
tán radioaktivitás. A sugárzás kölcsönhatása az anyaggal A radioaktív su
gárzás detektálása Izotópkémia Szintézisek izotópokkal A sugárzás kémiai 
hatásai Sugárvédelem stb 

6. NMR spektroszkópia PhD kurzus (heti 2 óra előadás): Az NMR spektroszkó
pia alapjai: atommagi mágnesezettség, Larmor precesszió. Rezonancia fo
lyamat Kémiai eltolódás, indirekt csatolási állandó. Relaxáció. Méréstechni
ka, CV és FT módszer Műszer ismertetése. Többdimenziós spektroszkópia 
Spektrumértékelés. MRI 

Posztgraduális képzés, szakképzés 

A Gyógyszeranalitikai Intézetben a Gyógyszerellenőrzés szakirány posztgraduá
lis képzésére van lehetőség. Az elmult 5 évben 4 fő tett szakvizsgát 

A gyógyszerész továbbképzés keretein belül a 7 csillagos gyógyszerész kari to
vábbképző programban Hagyományos kis molekulatömegü vs. fehérje természetű 
gyógyszerek ill Modern müszeres spektroszkóplal módszerek címmel tartott az In
tézet előadást Az MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztályának ülésén Vírusfehérjék 
szarkezetének meghatározása címmel tartottunk továbbképző előadást 

A Gyógyszertudományok Doktori Iskolán belül, a Gyógyszeranalitikai ltézet önál
ló programmal indít PhD képzést Jelenleg két PhD hallgatánk van: Zana Annamária 
és Winter Zoltán Az Intézetben az elmult 5 évben két fő szerzett doktori oklevelet 

Kutatómunka 

Kutatási témák 

1 Sztereokémia Telitett és részlegesen telített kis, normál és közepes 
gyűrűtagszámu aliciklusos és heterociklusos vegyületek konfigurációjának 
és konformációjának meghatározása Kis és közepes méretű molekulák 
spektroszkópiai és fizikai-kémiai: gyűrü-lánc tautorner egyensulyok, savas
ság/bázicitás, mikro protonálódási állandó, felületi kölcsönhatások, folyadék
kristályok vizsgálata NMR spektroszkópia: 1 D, 20 korrelációs spektroszkó
pia, szilárd testek NMR vizsgálata, spektroszkóplal és egyéb kisérleti adatok 
számítógépes kiértékelése és szimulációja, kémiai módszerek alkalmazása 
a spektroszkópiéban 

2. Számítógépes módszerek alkalmazásai. 

3 Erősen korrelált kvantumrendszerek vizsgálata a 2-elektron sűrűség mátrix 
struktúrája szerint, N-reprezentálható sűrűségmátrixok előállítása, kvantum 
rendszerek információ tartalmának vizsgálata a hasonlóság hálóalgebrai 
strukturája alapján, az információ lehetséges tömörítésének vizsgálata 

4 Fehérjék expresszáltatása különböző prokarióta és eukarióta rendszerek
ben. Molekuláris biológiai és elválasztás! módszerek, fehérjék tisztítására in 

vitro tanulmányokhoz Immunválasz fehérjéi, vírus onkogének, valamint memb
ránfehérjék háromdimenziós szarkezetének meghatározása röntgenkrisztal-
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lográfiával, különös tekintettel multidrog rezisztens fehérjékre Fehérje
fehérje és receptor-gyógyszermolekula kölcsönhatásainak in vitro vizsgálata 
biokémiai, biofizikai és spektroszkópiai módszerekkel 

Az intézet legfontosabb publikációs tevékenysége 

Az elmúlt tíz évben 19 dolgozat jelent meg és nemzetközi konferencián 8 elő
adás hangzott el. Hallgatóink közül 3 hallagaló TDK konferencia, 2 hallagaló OTOK 
előadást készített. 
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Hazai és nemzetközi kapcsolaok 

Az alábbi ktilföldi egyetemekkel alakult ki kapcsolat 

• Temesvári Egyetem, Gyógyszerkémiai Intézet (Románia), Dr. Szabadai Zol-

tán, 

• Aba Akademi, Turku, (Finnország), Dr. Jorma Mattinen, 

• Oului Egyetem Fizikai Intézete, Ou lu (Finnország), Dr Jukka Jokisaari, 

• University Leeds (UK), Prof Dr .. Peter Henderson .. 

Pályázati tevékenység, hazai és nemzetközi elismerések 

2005-2006. KFIIF pályázat Kutatás-fejlesztés informatikai infrastruktúráiának fej
lesztése és müködtetése a Szegedi Tudományegyetemen 
(RETKOMP5) [támogatás: 57,6 MFt] 

2006-2009 lnnovációs szerződés az IBM-el; Nagy megbízhatóságu alkalmazá
sok nyilt szabványú rendszer környezetekben (Mission Critical 
Application) [támogatás: 90 MFt +ÁFA] 

2008-2011 MTA Bolyai kutatási ösztöndíj (Szakonyi Gerda): AcrB homológ 
multidrogrezisztens fehérjék vizsgálata [támogatás: 120 eFt/hó] 

2009. Merck Kft: Nagysebességű számítások a biológiában, a molekula
és anyagtudományokban (High Performance Computing HCP), sta
tisztikai elemzések ( data-mining alkalmazások) [támogatás: 12,5 MFt] 

2009-2011 OTKA NNF 78930 (Szakonyi Gerda): AcrB homológ membrán 
transzporterek vizsgálata [támogatás: 29,53 MFt] 

2010-2011 TI OP 1 3.2-0811: Szuperszámitógép beszerzése Nil Fl-vel. [Teljes 
projekt 4 041 MFt; SZTE: 330 MFt] 

2010-2014 NKTH ERC_HU_09 3DTRPV1 (Szakonyi Gerda): A vanillaid recep
tor szarkezetének meghatározása [támogatás: 200 MFt] 

2010-2012 BAROSS REG_DA_KFI_09_CCTHERAP (Oláh Zoltán): Szelektív 
rákterápia [támogatás: 13,3 MFt] 

Az intézet oktató munkatársai 

Dombí György tanszékvezető egyetemi tanár Okleveles 
vegyész, JATE, (1972), vegyész Dr (1977), kémiai tudomány 
kandidátusa (1989), Dr. habil. (1995) Kutatási területe: NMR 
spektroszkópia Legfontosabb hazai és ktilföldi tanulmányutak: 

Gyógyszerkutató Intézet, Budapest, 2 hónap (1973), Karl
Marx- Universitat Fizikai Intézet, Lipcse, 3 hónap (1977), Báze
li Egyetem Fizikai Intézete, Bázel, 12 hónap (1978/79), Bázeli 
Egyetem Fizikai Intézete, Bázel, 12 hónap (1983), Turkui 
Egyetem Kémiai Intézete, Turku, 4 hónap (1985), University of 
California (UCLA UCSB, UCSF) 1 hónap (1996) 

Bálint Imre tudományos főmunkatárs. Általános Orvos, 
SZOTE (1974), vegyész, JATE, (1975), gyermekgyógyászati 
szakvizsga (1979), kémiai tudomány kandidátusa (1987). Ku
tatási területe: fizikai, kémiai elméleti számítások. Legfonto
sabb hazai és külföldi tanul-mányutak; Bolognai Egyetem 
Szerves Kémiai Intézete, Prof. Fernando Bernandi, Olaszor
szág (1983), Saskataani Egyetem Elméleti Kémiai Intézet, 
Prof. Mezey Pál, Kanada (1988-1990). 

Szakanyí Gerda egyetemi adjunktus Okleveles gyógysze
rész, SZOTE, (1995), PhD (biológia tudományok) (1999) Ku
tatási területe: Fehérjék szarkezetének és müködésének vizs
gálata Legfontosabb hazai és külföldi tanulmányutak: 
University of Colorado Health Sciences Center, Denver, Colo
rado, USA (1999-2004); University of Leeds, Leeds, UK (2004-
2007) 

Kalmár Éva tudományos segédmunkatárs Okleveles 
gyógyszerész, SZTE, (2008) Kutatási területe: Fehérjék 
expresszálása, tisztítása funkcionális vizsgálata, kristályosítá
sa és szarkezetük meghatározása Legfontosabb hazai és kül
földi tanulmányutak; University of Leeds, Leeds, UK 1 hét 
(2009), 1 hónap (2010). 

19S 



Nem oktató kutatók 

Oláh Zoltán tudományos főmunkatárs. Biológia kémia 
szakos tanár, JATE, (1980), egyetemi doktori fokozat (1983), 
biológia tudományok kandidátusa (1987). Kutatási területe; 
fájdalomcsillapítás uj terápiás lehetőségei. Legfontosabb ha
zai és külföldi tanulmányutak: NIH, Bethesda, USA (1988-
1995), Research Institute for Genetic and Human Therapy, 
Gaithersburg, USA (1995-1996), Department of Biochemistry 
and Molecular Biology, Georgetown University Medical Cen
ter, Washington DC, USA (1996-1997), NIH, Bethesda, USA 

(1997-2004) 

Pályázati tevékenység kapcsán, intézetünk további munkatársai: Letaha Tamás 
tudományos munkatárs, általános orvos, közgazdász; Jósvay Katalin tudományos 
munkatárs, biológus és LinkaBeáta tudományos segédmunkatárs, biológus. 

Az intézet nem oktató munkatársai 

Dr Aignerné Kisagóesi Ildikó titkárnő a pályázatok adminisztrációját, megrende
léseket és egyéb adminisztratív tevékenységet lát el Intézetünkhöz 2008-ban csat

lakozott 

Dr. Kunosné Tóth Erika technikus az intézet fennállása óta tevékenyen részt 
vesz a Gyógyszeranalitikai gyakorlatok előkészítésében és az eredmények ellenőr
zésében. Munkájával, tanácsaival a hallgatók munkáját is segíti 

Tóthné Téglás Gabriella segédlaborasszisztens 
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Klinikai Gyógyszerészeti Intézet oktatási, kutatási eredményei 
( Soós Gyöngyvér) 

A Szegedi Tudományegyetem egyik jogelődje, a Szent-Györgyi Albert Orvostu
dományi Egyetem Egyetemi Tanácsi határozata 1999. márciusban döntött a Klinikai 
Gyógyszerészeti Intézet létesítéséről, és leendő helyét az Egyetemi Gyógyszertár
jelenleg Klinikai Központ Gyógyszertára-épületében jelölte ki 

Az intézet tényleges működését 1999 november 1-jén kezdte meg, mintegy 150 
négyzetméter alapterületen, a Szikra u. 8 szám alatti épület első emeletén, össze
sen 5 dolgozószobában 

Oktatás 

Graduális oktatás- kötelező tárgyak 

Az Intézet a 9 szemeszterben kötelező Klinikai gyógyszerészet tantárgyat oktat
ja Az 200012001-es tanévi curriculum módosítást követően, a heti 2 órás főtárgy 
előadás mellett bevezettük az V. éves hallgatók számára kötelező a Gyógyszerészi 
gondozás tárgyal A tantermi előadások, az elméleti oktatás és a szemináriumok 
felkészülési segédlete, a zárt elektronikus portálon elérhető ábra anyag, valamint 
az Intézet munkatársai által írt, az MGYT kiadásában 2004-ben megjelent Gyógy
szerészi gondozás című könyv, továbbá az Egyetemi Könyvtárban azonos tárgyu, 
idegen nyelvű tankönyvek. 

A Gyógyszerészi gondozás, a szegedi bevezetést megelőzően Magyarországon 
nem tartozott az egyetemen oktatott tantárgyak közé, a tananyag ősszeállításánál 
tehát csak külföldi példákra, nemzetközi ajánlásokra (FIP, EuropharmForum,) tá
maszkodhattunk 

A témakörök egyéni feldolgozásánál a "problem based learning" módszer szerint 
járunk el, amikor az egyedi betegesethez kapcsolt terápiás probléma feldolgozására 
egy heti felkészülési idő áll rendelkezésre. A kiválasztott hallgatók, életképszerű 
szimuláció bemutatása révén számolnak be felkészülésükről, amelynek során az 
expediáló gyógyszerész vagy a beteg szerepét kell eljátszaniuk 

A tárgyból minden szemeszter végén kétfordulás tanulmányi versenyt is szerve
zünk. A részvevők számát és a győztest mutatja az alábbi táblázat 

Év Részvevők száma Győztes 

2001. 21 Finta lris Georgina 
2002. 4 Sziláovi Ildikó 
2003. 25 Atzél Gábor 
2004. 17 Pásztor Gréta 
2005. 26 Tóth Zsuzsanna 
2006. 25 Benvák Olívia 
2007. 34 Nagy Andrea 
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Év Részvevők száma Győztes 

2008. 50 Grunda Bernadett, Benkő Brigitta 
2009. 28 Roza Orsolya 
2010. 16 Bognár Júlia 

A teljes év1olyam számára kötelező tárgyakon kívül a Klinikai gyógyszerészet 2-
betegágy me/letti gyógyszerészet címen meghirdetett, kötelezően választható tár
gyal, 25-30 hallgató számára heti 2 órában, folyamatosan aktualizált temalikával a 
klinikákon dolgozó ÁOK-hoz tartozó gyógyszerészek bevonásával oktatjuk Név 
szerint a következő kollegák vettek l vesznek részt a betegágy malletti gyakorlatok 
vezetésében: 

Csukanyi Katalin Neuro-pszichiatia 2000-
Pintér Katalin Sebészet 2002-2003 
Szabó Mária Sebészet 2004-
Rója Mária Bőrgyógyászat 2000-2002 
Tóth Péter Bőrgyógyászat 200 5-
Szűcs Ferenc Belgyógyászat 2000-2005 
Tóth Éva Szemészel 2000-
Török Judit Szülészet 2000-2009 
Valeni György Gyermekgyógy- 2000-2006. 

ás za t 
Tóth Magdolna Sebészet 2000-2002 
Haraga Viktória Gyermekgyógy- 2007-

ász at 

A hallgatók forgó rendszerben kerülnek a különböző klinikákra, ahol egy-egy be
tegeset tanulmányozásán keresztül kerül tárgyalják meg a kijelölt témákat E tárgy 
keretében, Markusovszky Lajos 1857-ben Az orvos-gyógyszerész tanuló ifjLisághoz 
címu írásában megfogalmazott útmutatást követjük. 

"Csak betegágy me/lett készülhetnek betegágyhoz: a betegség maga fogja őket oktat
ni, .s nemcsak a betegséget magyarázó tanár A betegség a valódi tárgy; ez az amit 
látniuk kell, s mit látás nélkül meg nem ismerhetnek. " 

2000-ben a kar vezetése a Klinikai Gyógyszerészeti Intézethez osztotta Gyógy
szerügyi szervezés tantárgy oktatását és Jogi és közgazdasági ismeretek tárgyak 
koordinálását is Javaslatunkra, a korábbi fakultációs lehetőség helyett, 2000 szep
lemberétől a Jogi és közgazdasági ismeretek minden hallgató számára kötelező 
tárgyként kerül oktatásra a 7.. szemeszterben. Ezt a 8 szemeszterben a Gyógy
szerügyi szervezés heti 2 óra elméleti és ujdonságként heti 2 óra szemináriumi fog
lalkozása követi Két tanév eltelte után, a Gyógyszerfelügyeleti Intézet megalakulá
sával a Klinikai Gyógyszerészeti Intézetnél csak heti 1 óra Gyógyszertári ügyvitel 
szeminárium maradt, amelynek keretében gyógyszertárak adminisztrációs mene
dzselési kötelezettségeivel ismerteljük meg a hallgatókat 
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A magyar hallgatókra kialakított, fentebb felsorolt oktatási rend teljes mértékben 
érvényes az angol nyelvu képzésben résztvevő hallgatókra is 

Graduális oktatás. szabadon választható tantárgyak 

• Mindennapi bőrgyógyászat. diagnózis és terápia: A bőrgyógyászati kurzust, a 
kórélettani szigorlatot már eredményesen letett hallgatók választhatják. Az 
őszi és tavaszi szemeszterben egyaránt meghirdetésre kerül magyarul és 
angolul is 

• Gyógyszerfelhasználás elemzés, farmakoepidemiológia A gyógyszer~k klini
kai alkalmazásának minőségi és mennyiségi elemzése az egészségügyi dön
téshozók által a gyógyszerészektől elvárt szolgáltatás. Az ilyen feladatok 
megoldását, az elemzések elkészítésének elméleti és gyakorlati kérdéseit 
ismerteti meg a hallgatókkal ez a tárgy. 

• Betegközpon/ú expediálás. Minimális elvárás és törvényi kötelezettség, a 
gyógyszertárban megjelenő beteggel való szakmai kapcsolatteremtés és 
egyénre szabott tanácsadás. A tájékoztatás szarosan kapcsolódik a gyógyszer 
(gyógyászati anyag) kiadásához, az expediáláshoz. Az erre való felkészítés ér
dekében tematikát állítottuk össze a 8. szemesztert hallgatók számára 

• Mindennapi gyógyszerismeret Az egyetem nem egészségügyi képzésben 
résztvevő hallgatói számára meghirdetett, ú n közismereli tárgy Összefoglal
ja gyógyszerekre vonatkozó, egyetemi képzésben részvevőktől elvárható 
alapvető ismereteket, hogy ezzel (is) elősegítsük a társadalom biztonságos 
és hatékony gyógyszeralkalmazását 

Graduális oktatás. szakdolgozatok 

A szakdolgozatként meghirdetett témáinkat a hallgatók szívesen választják Ezek 
saját adatgyűjtésen alapuló elemzések révén dolgozhaták fel, amikor a fekvő- és 
járóbeteg ellátás során felmerülő gyógyszerelési problémák és a gyógyszertárak 
ügyvitelével kapcsolatos kérdések jelennek meg 

Év Fő Év Fő 

200 2 3 (1 angol) 200 7 5 

200 3 13 (1 angol) 200 8 9 

200 4 3 200 9 11 (1 angol) 

200 5 8 2010 4 

200 6 10 2011 3 
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---
Graduális oktatás tudományos diákkör 

2002-2011 közölt összesen 12 tudományos diákkörös hallgatánk volt, akik közlll 
hatan tartottak az egyetemi konferencián előadást A 2"007-ben Susztár Éva és Tö
rök Katalin egyaránt harmadik helyezést ért el, Megyesi Kyra 2009-ben második lett 

Posztgraduális képzés 

Szakképzés 

Az intézet először az alábbi négy, az utóbbi 3 évben ez első három szakképzési 
ágat gondozza Sikeres szakvizsgát tett jelöltek száma: 

Gyógyszerellátási gyógyszerészet: 
Klinikai gyógyszerészet: 
Kórházi gyógyszerészet 
Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás: 

Életen át való tanulás 

264 fő 
33 fő 

1 
66 fő 

Az intézet munkatársai, szervezőként és előadóként rendszeresen részt vesznek 
a kar által szervezett kötelező szinten tartó továbbképzéseken, ezen kívül a más 
gyógyszerész szakmai szervezetek, elsősorban az MGYT továbbképző tevékeny
ségél is segítik, előadásokkal és tréningek vezetésével 

OKJ Asszisztens !szakasszisztens képzés 

1 Asszisziens jelöltek oktatásában ránk a következő tárgyak előadása, minősí
tése hárul: Gyógyszertári üzemvitel, Egészségmegörzés, Termékalkalma
zás, évi 55 óra 

2 Szakasszisztens- jelöltek részére, évi 50 órában oktatjuk a következő témákat: 
Gyógyszertári üzemvitel, Egészségfejlsztés, Gyógyszerkiadási ismeretek 

A tematikát a hivatalosan közzélett képzési követelmények szerintállítottuk össze 
és adjuk elő 

Tudományos munka 

Kutatásaink a gyógyszerek racionális alkalmazásának/alkalmazhatóságának kü
lönböző aspektusaira irányulnak. Vizsgáljuk a gyógyszerfelhasználás mennyiségi és 
minőségi indikátorait 
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• gyógyszerfelhasználás elemzést (utilizációs tanulmányokat) végzünk antibak
teriális szerek, antidepresszánsok, antidiabetikumok, lipid- és vérnyomás
csökkentő gyógyszerekre vonatkozóan 

• különböző betegcsoportoknál vizsgáljuk a gyógyszerszedési szokásokat, ta
nulmányokat folytatunk a halmozott gyógyszerszedés (po/ypragmasia) gyako-

riságát, nagyságrendjét Tanulmányozzuk a betegek együttműködő készsé
gél (compliance) az előírt gyógyszerek alkalmazására, metyekhez különböző 
módszereket hasonlítunk össze 

• az individualizált terápia megvalósítása érdekében gyógyszerszint meghatá
rozásokat (herapeutic drug monitoring) végzünk, az antibakteriális szerek al
kalmazásának optimalizálására 

• az időskor speciális gyógyszeralkalmazását több szempont szerint elemez
zük, és a hazai viszonyokra kritikusan adaptáljuk a Beer's listát 

Publikációk 

Év 
Közlemény Előadás 

Magyar Idegen Magyar Idegen 

200 6 2 3 20 13 

200 7 9 2 5 5 

2008 11 7 17 11 

200 9 8 2 14 3 
2010 2 - 1 7 

E területeken készült és megvédett PhD dolgozatok: 

3 Kis Kornélia bőrgyógyászati témakörben dolgozott, munkáját 2006-ban fe
jezte be, disszertációjának címe: The role of the TLR2 and TLR4 in the 
immune functions of epidermal cells and in the pathogenesis of acne 

4 Doró Péter (2007) "Utilization of oral antibiotic drugs in Csongráád County 
between 1998 and 2004: adherence and persistence with therapy címü dok
tori munkájában hét éves periódusban részletesen elemezte Csongrád me
gye teljes lakosságának orális antidiabetikum felhasználását Bemutatta, 
hogy a 2-es típusú diabetes kezelésére alkalmazott terápia-választásban mi
lyen változások következtek be, és ez mennyire követte a hazai és nemzet
közi irányelveket Kutatási eredményei szerint a diabeteses betegek száma 
aggasztó mértékben, hét év alatt 50%-kal, emelkedett, ugyanakkor a bete
gek terápiás együttműködése rendkívül alacsony, amely hozzájárulhat a be
tegség szövődményeinek idő előtti kialakulásához 

5 Viola Réka (2008) Antidepressant consumption in Hungary and health
related quality of life assessment in patients with depressioncímü munkájá
ban trend analízissel elemezte a magyarországi antidepresszáns felhaszná
lás mennyiségi és minőségi változásait (1993-2006) Vizsgálta az antidep
resszáns felhasználás regionális különbségeit, illetve a gyógyszerfelhaszná
lás kapcsolatát a szuicid rátával, egyes gazdasági faktorokkal, és a pszichi
átriai ellátás indikátoraival A munka során elkészített a depressziós betegek 
életminőségének mérésére alkalmas, nemzetközileg elfogadott és széles 
körben alkalmazott betegség-specifikus életminőség kérdőív (QLDS, Quality 
of Life in Oepression Scale) magyarországi adaptációját is 
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6 Benkő Ria (2009) Analysis of Hungarian hospital antibacterial use from 
different aspects címu doktori munkájában bemutatta a magyarországi anti
biotikum felhasználás mennyiségi és strukturális változásait (1996-2007) or
szágos szinten, és vizsgálta a kórházi intenzív osztályok antibiotikum fel
használását, valamint a kórházi antibiotikum politikát Farmakokinetikai ta
nulmányában bizonyította, hogy az intenzív osztályon, a kórokozók jelenlegi 
antibiotikum-érzékenysége mellett elegendő az alacsonyabb dózisu (500 
mg/nap fenntartó dózis) levofloxacin terápia is a lélegeztetett betegek pneu
mónia kezelésekor 

7 Matuz Mária (201 O) Quantitalive and qualilalive analysis of the hungarian 
ambulatory antibiotic consumption on national and regional level based on 
different data sources 1996-2007 című munkájában vizsgálta az antibioti
kum-használat regionális különbségeit, illetve a gyógyszerfelhasználás kap
csolatát, a népegészségügyi, a szociális és az egészségügyi ellátórendszer 
faktoraival Farmakoepidemiológiai elemzéssei jellemezte a magyar ambu
láns antibiotikum felhasználást, mely a bizonyítékon alapuló egészségügyi 
döntések meghozatalához alapul szalgálhat 

8 Bor Andrea l éves PhD hallgató témája az idős kori gyógyszerelési gondok 
összefoglaló elemzése 

Valamennyi téma megfelelő kooperáló partnerekkel való együttműködésben va
lósul meg Kapcsolataink, az SZTE intézetei: Klinikai Mikrobiológiai és Diagnosztikai 
Intézet, Pszichiátriai Klinika, l sz. Belgyógyászati Klinika, Bőrgyógyászati Klinika, 
Intenzív Terápiás Intézet, Sebészeli Klinika mellett más hazai és külföldi intézmé
nyekre is kiterjednek: IMS PharmMIS (lntercontinental Marketing Services); MEP 
(Megyei Egészségbiztosítási Pénztár); Corvinus Egyetem, Semmelweis Egyetem 
Bőrgyógyászati Klinika; Gallen Research Institute, Institute Clinical and Social 
Pharmacy Charles University (Prága) 

Fontos az együttműködés más EU munkacsoportokkal: az ESAC (European 
Surveillance of Antimicrobial Consumption), és a PILLs (Post Innovation Learning 
through Life-events of drugS) projectekhez kapcsolódva, amelyekben az antimik
róbás, illetőleg a más gyógyszerek (pl clopidogrel, orphan stb.) európai felhaszná
lási jellegzetességeit és különbözőségét hasonlította össze 

Munkatársak 
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Soós Gyöngyvér tanszékvezető egyetemi tanár, gyógyszeré
szi oklevelét 1969-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyete
men szerezte, itt lett ,Sub auspiclis "gyógyszerészdoktor 1981-
ben, majd PhD doktor 1997-ben 2000-ben habilitált a Szent
Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen, egyetemi tanári kine
vezését 2009-ben vette át Kutatási terLilet: dermatofarmakológia, 
farmakoepidemiológia, gyógyszerészi gondozás. A Gyógyszerészi 
Gondozás Országos Bizottság elnöke, az MGYT farmakoterápiás 
és gyógyszerészi gondozás szakosztályvezetö, az EAHP magyar 
delegáció vezetője. 

Benkő Ria egyetemi tanársegéd Uelenleg szülési szabad
ságon); gyógyszerészi diploma: 2001, gyógyszerész szakfordí
tó:2001, klinikai szakgyógyszerész 2008, PhD 2009 Kutatási 
terület: antibiotikum racionális alkalmazás, antibakteriális rezisz
tencia, European Drugutilisation Research Group titkára 

Doró Péter egyetemi adjunktus; gyógyszerészi diploma: 
2002, gyógyszerész szakfordító 2002, PhD: 2007, klinikai szak
gyógyszerész: 2008 Kutatási terV/et: antidiabetikum & 
antihypertensivum felhasználás, beteg - együttműködés 

MGYT farmakoterápiás és gyógyszerészi gondozás szakosztály 
titkára 

Matuz Mária egyetemi tanársegéd, gyógyszerészi diploma: 
2001, programozó matematikus (BSc) 2004, klinikai szak
gyógyszerész 2005, PhD 201 O Kutatási terLilete: biostatisztika, 
farmako-epidemiológia, antibiotikum felhasználás Magyar Bio
slasztikai Társaság elnökségi tagja 

Viola Réka egyetemi tanársegéd, gyógyszerészi diploma: 
2000, klinikai szakgyógyszerész 2004, PhD 2008. KutatáSI te
ru/et: halmozott gyógyszerszedés (polypharmacia), életminőség 
vizsgálat, mentális betegségek stigmatizációja 

Központi gyakornok: Siczók Zsuzsanna, Makó Zsuzsanna ( 2009-2011 ) 

Tanszéki előadó: Erdélyi Lajosné 2000 október óta 
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A Gyógyszerfelügyeleti Intézet oktatási, kutatási eredményei 

(Petró Éva) 

Az Intézet rövid története 

A Kar legfiatalabb intézelél 2002-ben alapitották Integrálja a 

társtudományi és interdiszciplináris ismeretek (közgazdaságtan, 
jogtudomány, magatartástudomány, etika, szociológia, menedzs
ment, kommunikáció stb ) oktatását, amelyek az eredményes 

gyógyszerészi működéshez szükségesek. Első igazgatója és 

egyben egyetlen főállásu oktatója Prof Dr Paál Tamás (2002-

2007 között) 2004-ben karon belüli áthelyezéssel, Dr habil Csóka Ildikó átkerülé
sével bővült az intézet személyzete, aki 2008-tól napjainkig vezeti a tanszéket Az 

intézet neve megválasztásának alapját a gyógyszerészetet felügyelő/körülvevő ha
tárterületek- etikai-, jog- és szakmai szabályok, gazdasági törvényszerűségek, az 

emberi kapcsolatok szerepe, minöségbiztositás- oktatása és kutatása képezte. 

Oktató munka 

A Gyógyszerfelügyeleti Intézet föállású és külsö közreműködö munkatársai a 

graduális gyógyszerész-, és szakgyógyszerész-képzésben-, illetve a gyógyszerész 
továbbképzéseken oktatnak Részt vállalnak a karon folyó gyógyszertári asszisz

tens és gyógyszerkiadó szakasszisztens képzésben is 

A graduális gyógyszerészképzés keretében 9 tantárgy oktatása folyik Ezek kö

zül 4 kötelező kurzus, igy: Állampolgári és jogi a/apismeretek, Közgazdaságtani 
alapismeretek, Gyógyszerészi etika, Gyógyszerügyi szakigazgatás Kötelezően vá
lasztható kurzusként kerül oktatásra a Mmőségbiztosítás tárgy, emellett A kommu
nikáció alapjai, a Kommunikáció a gyógyszerészi gyakorlatban és A játékos szímbo
likus logika szabadon választható kurzusokként kerülnek meghirdetésre, magyar és 
angol nyelven Un Universitas tárgyként, az egyetem bármely hallgatója számára 

hozzáférhető a Gyógyszerügyi szabályozás szabadon választható kurzus Az okta
tott tárgyak tananyaga elméleti előadások, szemináriumok formájában kerül ismer

tetésre 

A szakképzésben 2 szakirány oktatását végezzük: a Minőségbiztosítás és a 

Gyógyszeragyi szeevezés és igazgatás keretében . Az elmult 5 évben 57 fő gyógy
szerész szerzett szakvizsgát az intézetben (32 fő a Minöségellenörzés, 25 fő a 

Gyógyszerügyi szervezés és szakigazgatásban ). 

Az intézet önálló szervezésében a gyógyszeripar, illetve kutatólaborok, klinikai 

vizsgálóhelyek dolgozói számára GMP, GLP, GCP, GPP; a gyógyszerellátásban 

dolgozó gyógyszerészeknek pedig vezetöi, stratégiai ismereteket továbbadó to-
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vábbképzö tanfolyamok kerülnek meghirdetésre. A képzéseken az elmult években 
közel 300 fő szerzett a tanfolyam elvégzését igazoló tanusitványt 

Az intézet oktatói rendszeresen kapnak felkérést hazai és nemzetközi szarveze
tek részéről (MGYT, MGYK, MOSZ, WHO, IIR, TOPRA stb.) továbbképző tanfo
lyamokon történő előadástartásra 

A gyógyszertári asszisztensképzésen belül az Interakció az egészségugyi ellá
tásban modul tantárgyainak (Jogi alapismeretek, Minöségbiztositási alapismeretek, 

Kommunikáció és alapjai, Pszichológiai és szociológiai ismeretek, Pedagógiai fel
adatok ellátása, Etika, Kommunikáció a betegekkel és munkatársakkal, Informatikai 
és dokumentációs alapismeretek j oktatása folyik az intézet gondozásában 

A gyógyszerkiadó szakasszisztens képzésben a Gyógyszerügyi jogszabályok és 
a Szakmai kommunikáció és etika tárgyak oktatásában vesz részt 

Megalakulását követően az intézet a minöségbiztositás területén két témakörrel 
csatlakozott a Gyógyszertudományok Doktori Iskola Gyógyszertechnológia prog
ramjához: (a) A különböző gyártási és egyéb folyamatok kritikus lépései, validálás 

és minöségbiztositás kidolgozása; valamint (b) A hatósági szabályozások eredmé
nyességének vizsgálata a gyógyszerügy területén eimmel. A gyógyszertörzsköny

vezés hatósági és a gyógyszertechnológiai kutatói tapasztalatok integrálásával ki
alakított un regulatory pharmacy" tudományterület gondozása uttörö jellegű és hi

ánypótló kezdeményezés. A programra 1 PhD hallgató került felvételre (2009) 

Kutatómunka 

Az intézet kutatási profilját egyrészt a Gyógyszertudományok Doktori Iskola kere

tén belül a minőségbiztositás-gyógyszerügyi szabályozás (un. "regulatory 
pharmacy") területén végzettmunka képezi, mely a kar Gyógyszertechnológiai Inté

zetével és az Országos Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerminöségi Főosztályával 
történő együttműködés keretén belül !valósul meg 

További kutatási terület a felsőoktatás minőségfejlesztése: a TOM filozófián ala

puló modellek adaptációja, az EFQM modell, a BSC és egyéb rendszerek alkal
mazhatóságának, vizsgálata 

A humán tudományok két területén végzünk kutatásokat: (a) a beteggel való 

együttműködést befolyásoló tényezök és segitő stratégiák; (b) a szarvezeti magatar
tás és humán erőforrással gazdálkodás vizsgálata a gyógyszerellátásban 

A kutatási területek mindegyikében található hazai és nemzetközi, tudományos 
és továbbképző jellegű előadás, folyóiratcikk, ill. könyv, könyvrészlet 

2002-2010 közölt 61 magyar nyelvu és 19 nemzetközi publikáció jelent meg az 
intézetből A magyar nyelvű könyvek és könyvfejezetek száma 11, a nemzetközieké 

3. Munkatársaink 12magyar és 10 külföldi verbális konferencia előadást tartottak A 
magyar poszter előadások száma 2, a nemzetközieké 5 
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Hazai és nemzetközi kapcsolatok 

Az intézet erőssége az a széleskörü hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, 

mely az oktatók szakmapolitikai és közéleti tevékenységeinek köszönhetően a 
gyógyszerészet hatósági, érdekképviseleti és tudományos szervezeteivel alakult ki 

Az oktatott tárgyak, a kutatási terület sajátságaiból adódóan, illetve a kis oktatólét
szám miatt ez a kapcsolatrendszer nélkülözhetetlen az eredményes müködéshez. 

Uttörő szerepet vállalunk az egyetemi kutatás, a gyógyszerfelügyeleti hatóságok, 
valamint a gyógyszeripar képviselői közölti hárompólusú kommunikáció és együtt

muködés kezdeményezésében a gyógyszerfejlesztés minél hatékonyabb megvaló
sítása érdekében! 

Kutatásokat végzünk a kari Gyógyszertechnológiai Intézet, a Klinikai Gyógysze

részeti Intézet, a SZTE Gazdaságtudományi Kara Üzleti Tudományok Intézeti, va
lamint a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi lntézetrészvételével, kooperációs 

témákban 

Pályázati tevékenység, hazai és nemzetközi elismerések 

Részt veszünk kari és egyetemi pályázatok összeállításában; és közös témán is 

dolgozunk az intézet tanszékvezetőjének korábbi, (1990-2004) munkahelyével a 
Gyógyszertechnológiai Intézettel. 

Az oktatók jelentősebb elismerései, társadalmi és szakmai tevékenységei az 
alábbiak: 
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Csóka Ildikó 

• Bolyai János ösztöndíj (2003-2006), elismerő oklevél 

• Nemzeti Erőforrás Minisztérium- Egészségügyi Szakképzési és Továbbkép-
zési Tanács- tagja ( 2010-) 

• Magyar Gyógyszerészi Kamara- országos elnökségi tag (2007-) 

• Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság- országos elnökségi tag (2008-) 

• Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány Kuratóriumi elnök 
(2005-) 

Paá/ Tamás 

• Kiváló Gyógyszerész (1998) 

• Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Kereszt (1998) 

• Batthányi Strattman László emlékérem (2002) 

• SZTE GYTK Aranyérem (2008) 

• Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság "Vályi-Nagy Tibor" ern

lékérme (2008) 

• Indiai Nagykövetség és a Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány Ayurveda 

elismerő oklevele (2008) 

l 
l 

• Special Recognition A ward (1998) 

• Outstanding Service A ward (2001) 

• Life-time Membership A ward (2002) 

• Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, tag ( 1967-) 

• Analitikai Szakosztály elnöke (1992-2000) 

• Magyar Kémikusok Egyesülete, tag (1967-) 

• Szervesanalitikai Szakcsoport elnöke (1982-1995) 

• Magyar Gyógyszerészi Kamara, alapító tag 

• The Organisation of Prolessionals in Regulatory Affairs (1984-) 

• Advisory Council, tag (2004-) 

• Drug Information Association, tag (1993-) 

• European Forum of Good Clinical Practice, tag (1993-), elnökségi tag, (1996-
2000) 

• Elhícal Advisory Council, tag (2004-) 

• The Regulatory Affairs Journal- Pharrna Editorial Advisory Board, tag (1990-) 

Az mtézet oktató munkatársai 

Dr .. habil. Csóka Ildikó tanszékve4elő egyetemi docens, in
tézetigazgató Tudományos fokozat: PhD; diploma: gyógysze

rész (1990); egyetemi doktor (1991), Szakvizsgák: gyógyszer
technológus szakgyógyszerész (1993), egészségügyi mene
dzser (1996), minőségbiztositás szakgyógyszerész (2011) Ok

tatási tevékenység: Gyógyszerészi etika, közgazdaságtan, 
Gyógyszerügyi szakigazgatás, Kommunikáció alapjai, Kommu

nikáció a gyógyszerészi gyakorlatban, Minőségbiztositás elő

adások és szemináriumok előadója, az oktatási tematikák fejlesztése és annak ko

ordinációja Kutatási tevékenység: minőségbiztosítás, minőségfejlesztési módsze
rek adaptációja (a) felsőoktatás oktatás-kutatás; (b) gyógyszerfejlesztés; (c) gyógy
szertári szolgáltatások; (d) beteg-gondozás területén 

Dr .. Paál Tamás egyetemi tanár, okleveles gyógyszerész 
(1967), vegyész szakmérnök (1973), Doctor Rerum Naturate 
(1973), a kémiai tudomány kandidátusa (1982) Oktatási tevé

kenység: Állampolgári és jogi alapismeretek gyógyszerészek
nek, Minőségbiztositás, Gyógyszerúgyi szakigazgatás, Gyógy

szerúgyi szabályozás, Játékos szimbolikus logika kurzusok okta
tása, tematikájának fejlesztése Kutatási tevékenység: gyógy
szerügyi szabályozás, gyógyszerértékelés 
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DL Petró Éva okleveles gyógyszerész (2008), PhD hallgató. 
Kutatási tevékenység: Minőségbiztosítás a gyógyszerfejlesz
tésben: ln vitro hatóanyagfelszabadulási módszerek velidálása 

Nem oktató dolgozók 
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Góré Márta 
titkárnő (200 2- 2011) 

Dr Gyarmatiné Fehér Barbara 
ügyintéző (2011 -) 

l 
l 

l 

l 
l 
l 

l 
l 
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Dékán í Hívatal és Tanulmányi Osztály 
(Erős István) 

Egy felsőoktatási intézmény működésének nélkülözhetetlen része a központi 
adminisztráció. A dékáni és kari tanácsi döntések előkészítése, a kar életének szer
teágazó szervezö munkája, a sokoldalú nyilvántartás, adatok rögzítése és archivá
lása, valamint bizonyos ellenőrzési feladatok is a dékáni adminisztratív apparátus 
vállait nyomják. 

A Gyógyszerésztudományi Kar dékáni és tanulmányi hivatala soha nem volt 
"vízfej", mindig is igen csekély létszámmal, megbízhatóan működött és szaigalma
san tevékenykedett (A Kar egyik dékánjának kijelentése szállóigévé vált, miszerint 
a Gyógyszerésztudományi Karnak van a világon a legkisebb dékáni hivatala és ta
nulmányi osztálya, amely 1 fő hivatalvezetőből, 1 fő tanulmányi előadóból, 1 fő ad
minisztrátorból és 1 fő hivatalsegédből áll.) 

Dékáni Hivatal munkatársai balról.: Bán Zoltánné, Ráczné Halasi Mariann Dr Lantos Ilona, 
Nádudvariné Bulik Ágnes, Kellemé Bürgés Erzsébet, Puczkó Klára 

A Kar dékáni hivatalának első vezetője Dr Gellértné Dr Kovács Ilona jogász 
volt. öt követte Dr: Zsoldosné Dr Jeremiás Ildikó szakgyógyszerész, aki több mint 
két évtizedig állt a hivatal élén A Dékáni Hivatal jelenlegi vezetője Dr Lantos Ilona 
szakgyógyszerész, aki 2002 óta vezeti a kari adminisztratív apparátust 

A Kar tanulmányi előadója az önálló kar megalakulásakor Buftya Lászlóné volt 
Távozása után Boda Józsefné, majd Domonkos Erzsébet töltötte be ezt a felelős-
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ségteljes állást Jelenleg Ráczné Halasi Mariann és Nádudvariné Bulik Ágnes főelő
adók intézik a graduális és posztgraduális képzés tanulmányi ugyeit Adminisztrativ 
feladatokat látott el a kari apparátusban Németh Jolán, Simai Mihályné, Posta Krisz
tina és Ornyikné Kalapcs Rozália A gondnaki feladatkört Hámori Gézáné, jelenleg 
Puczkó Klára látja el 

Az integráeiét követően a gazdálkodás és a pénzügyek számos eleme kari ha
táskörbe került A gazdasági és pénzügyek felelőse a kari gazdasági főtanácsos. 
Ezt a munkakört Fuszka Kristófné látta el, jelenleg Bán Zoltánné a gazdasági főta
nácsos. 

Gyógyszertári asszisztens és gyógyszerkiadó asszisztens képzés 

A Kar a gyógyszerellátásban dolgozó szakemberek teljes körének oktatását 
végzi és a gyógyszerész graduális, posztgraduális és doktori képzés mellett gyógy
szertári asszisztens, illetve gyógyszerkiadó szakasszisztenseket is képez. 

Az OKJ bizonyítványt eredményező képzéseket a Dékáni Hivatal koordinálja, az 
oktatási tevékenységet a Kar intézeteinek oktatói látják el. 

Szakképzési és Továbbképzési Tagozat 

Fontos feladatot lát el a Kar életében a Szakképzési és Továbbképzési Tagozat, 

amely az új szakképzési rendszer életbe lépésével jött létre Ez a szervezeti egység 
végzi a karon folyó szakképzéssel - 12 szakirány - kapcsolatos nyilvántartási és 
szervezési feladatokat A Tagozat feladatai közé tartozik a régió gyógyszerésze; 
kötelező továbbképzésének számítógépes nyilvántartása is 

A szervezeti egység 2000-től látja el a gyógyszerészek szak-, és továbbképzé
sének koordinációját 

Oktatás szervezési fe/adatok: 

Szakképzés 

A Kar posztgraduális képzési kínálatában a szakirányok teljes palettája (15 szak
irány) szerepel; a jelöltek az alábbi szakirányú szakképzésekben vehetnek részt: 
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• Gyógyszertechnológia 

• Gyógyszerellenőrzés 

• Gyógyszerhatástan 

• Gyógyszerkémia 

• Társadalomgyógyszerészet 

• Farmakognózia és filaterápia 

• Klinikai laboratóriumi diagnosztika 

• Gyógyszerellátási gyógyszeré
szet 

• Gyógyszerügyi szervezés és 
igazgatás 

• Radiogyógyszerészet 

• Kórházi gyógyszerészet 

• Klinikai gyógyszerészet 

• Toxikológia 

• Gyógyszerészi mikrobiológia 

• Minőségbiztosítás 

A tagozat végzi a szakgyógyszerész - jelöltek regisztrálása!, nyilvántartását; ko
ordinálja a szakképzési prograrnak lebonyolítását és a vizsgáztatásokat Tartja a 
kapcsolatot a szakképzésre akkreditált gyógyszertárakkal és egyéb gyakorlati he
lyekkel, végzi a helyek akkreditálását 

Továbbképzés 

A gyógyszerészek továbbképzéseit illetően működteti az elektronikus nyilvántar
tó rendszert; nyomon követi és regisztrálja a Karunkon nyilvántartott kollegák to
vábbképzési pontjait 

Tanfolyamokat szervez a kari intézet oktatóinak közreműködésével 

Munkatársak 

Tagozatvezető: 

Irodavezető: 

Titkárnő: 

Dr Csóka Ildikó tanszékvezető docens, dékánhelyettes 
Háznagyné Dr, Radnai Etzsébet tudományos munkatárs 
Vígh Lajosné 

Semmelweis Kollégium 

A Gyógyszerésztudományi Kar Kollégi
uma 204 hallgató elhelyezésére alkalmas 4 
ágyas szobákban, ahol az alapvető beren
dezési tárgyakon kívül hűtőszekrény, kábel
tévé csatlakozás és széles sávú internet 
kapcsolat is van Akik nem a szabájukban 
kívánják alkalmazni a számitógép nyujtotta 
lehetőségeket, azok a számítógépes kabi
net szolgáltatásait vehetik igénybe, ahol 
modern PC-k és fénymásolási és nyomta
tási lehetőség áll a rendelkezésükre 

Minden emeleten közös konyha található, melyben elektromos túzhelyet, mikro
hullámu sütő! is használhatnak A ll. és lll- emeleten a nyugalmas tanulást szaigál
ják a tanulószobák. A kollégium földszintjén olcsó étterem tart nyitva reggeltől estig. 
Az alagsorban kaptak helyet a sportolási, kulturális és szórakozási lehetőségek. Itt 
található a kerékpártároló, a HÖK Iroda, a konditerem, ping-pong terem, valamint a 
Medica Club, mely rendszeresen ad helyet kulturális és zenés összejöveteleknek A 
kollégiumban a hallgatók által választott Diákbizottság működik, amely tervezi, szer
vezi és irányitja a kollégium közösségi munkáját, kulturális és sporttevékenységét, 
mint például szinházlátogatásokat, sportnapokat, vetélkedőket, szintfözéseket, bog
rácsozásokat és a grillezésekel 
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A Kar tervezi a Kollégium teljes felujítását 

A Kollégium munkatársai 

• Prof Dombi György (dékáni megbízott) 

• Dr. Násztomé Dr. Halász Mariann (igazgató) 

• Hajdu Béla (karbantartó) 

• Dávid Sándorné (portás) 

• Kalrnárné Szatmári Éva (portás) 

• Hódi Józsefné (portás) 

• Horváth János (portás) 

• Molnár László (portás) 

• Kovácsné Süli Mária (takarítónő) 

• Malkócsné Nagy Ildikó (takarítónő) 

• Gregus Erika (takarítónő) 
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ÜNNEPEINK 

A Kar 40 éves jubileuma 

1997-ben ünnepelte fennálásának 40. évfordulóját az önálló Gyógyszerésztu
dományi Kar. Ez alkalomból a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem ün
nepi !rendkívüli tanácsülést tartott a Városháza disztermében. 

Az ünnepi ülést az Egyetem rektora, Dobozy Attila akadémikus vezette . Az ülés 
rendkívüli színfolija az volt, hogy megjelent a Kar előző négy dékánja: Kedvessy 
György, Minker Emil, Se/meczi Béla és Stájer Géza. Ritka és kivételes alkalom, 
hogy egy karnak öt élő dékánja együtt látható. 

Megjelent az ülésen az egészségügyi miniszter képviseletében Kerekesné Ne
mes Mária minisztériumi főosztályvezető, Sza/ai István polgármester, Mészáros Re
zső, a JATE rektora, Varga Károly, a Természettudományi Kar dékánja, a társkarok 
- Általános Orvostudományi és Főiskolai Kar - dékánjai, a Szent-györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem és a József Attila Tudomány-egyetem számos professzo
ra és oktatója, a testvérkarok képviselői a szakmai szarvezetek vezetői 

Erős István dékán ünnepi beszédében vázolta a kar megalakulása óta eltelt idő 
fontosabb eredményeit, értékelte az előző dékának tevékenységét, és bemutatta a 
kari intézetek figyelemre méltó eredményeit Az elmúlt 40 éve! a következő monda
tokkal jellemezte: 

,Átnézve a Kari Tanács jegyzőkönyveinek meg.sárgult lapjait, átlapozva a régi évköny
veket, tanrendeket, - kirajzolódik előttünk a kar törlénele · a szargos hétköznapok, az 
ünnepek, a sikerek és természetesen a kudarcok, a veszteségek is Bizton elmondha
tom, hogy ez az elmúlt 40 év a lelkiismeretes és koncepciózus oktató munka története, 
a (teljes mérlékben .soha meg nem valósult) fejlesztési elképzelések és reform
törekvések története, eredményes, sikeres kutató tevékenység, számos tudományos 
minő.sítés, nyertes pályázat krónikája, és nem utolsó sorban sok kiváló és kreatív hall
gató története." 

A dékán néhány jellemző adatot mutatott be a 40 év eredményeiből: 

,Az elmúlt 40 év alatt 9 egyetemi tankönyv és kézikönyv jelent meg kari oktatók tollá
ból, ill .szerkesztésében 63 jegyzetet írtak a hallgatók .számára Volt olyan periódus, 
amikor a 4 szakmai tárgy közül kettőnek szegedi professzor írta a hivatalos tankönyv
ét Az egyetemi doktori fokozat visszaállítása óta, a 468 disszertáció készült el és ke
rült megvédésre. Óriási számmallehet jellemezni a kar tudományos publikációs tevé
kenységát a dolgozatok, kongresszusi előadások, ipari kutató-fejlesztő tevékenység 
volumene is igen nagy. Ebből egyértelműen kiviláglik, hogy a Karjelentékeny tudomá
nyos potenciált és .szellemi értéket képvisel 
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Balról Sza/ai István, Prof. Erős István, Prof Dobozy Attila 

Dobozy Attila rektor köszöntötte a megjelent volt dékánokat és a dékán i hi~~tal 
nyugdíjas vezetőjét Gellértné Kovács Ilonát, aki közel 4 évtize~e~ át s~~kszer~en, 

d 
. gal e· s hozzáértéssel vezette a kari adminlsztraclot, es epvlse e a 

nagy gon ossag . . . t 
változó dékának személye mellett a folyamatos-ságat és allandosago . . . 

Szafai István polgármester az ünnepi ülés befejezörészé_ben köszöntötte a JU~I
Iáló kart, és Szeged városért kitűntető aranyérmet ny~J!Ott at Dobozy rektornak es 

Erős dékánnak Az ünnepi tanácsülés után diszebed kovetkezett 

A Kar fennállásának 50 .. évfordulója 

A kar 2007 október 26.-án ünnepelte alapításának és műk.ödé~ének 50 évfo.r
. 'át E 'elentős esemény méltó megünneplésére a Kan Tanacs es a kar dek~nJa 

duloJ . J t társkarok vezetőit a közélet kiválóságai!, a hazai gyogy-
meghlvla az egye em, a • . . 
szergyárak vezetőit és a kar külfőldi reprezentansalt . . . .. 

Az ünnepi program színhelye az egyetemünk Tanulmányiké~ lnkfoSrmabcl_osG~~~~ 
It dezvény d1szvedno eme za o 

pontjának kongresszusi terme vo , a ~en 
rektor! és Botka László polgármester! kerte fel a Kar. 

• .. • .. 11 h 1 köszönlők hangzottak el. Üdvö-
Délelőtt ünnepi szenatusulesre keru sor, a o . . . . 

zőlte és méltatta a Kar tevékenységél Szabó Gábor rektor, Tabajdi Csab? europ~l 
arlamenti képv·lselő, Botka László polgármester megbí~ásából VanyaJ Eva alpo.~ 

p. mester Baraczka Mariann minisztériumi szakállamtitkar, Johnme Early, a toledDI 
~ar etem Gyógyszerész Karának dékánja, Noszál Béla, a Semm~lweiS Egyetem 
Gg~gyszerész-tudományi Karának dékánja, a Magyar Gyógyszereszi Kamara el-
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nőkének megbízásából Zalai Károly a Kamara főtitkára, Erős István a Magyar 
Gyógyszerész-tudományi Társaság elnöke, Búzásné Bő/cs Judit a Magyar Gyógy
szerész Egyesui et elnöke, Miko/a Bálint a Magángyógyszerészek Országos Szövet
ségének elnöke és Orha Anita a SZTE GYTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke 

Fúlőp Ferenc akadémikus, a Kar dékánja Megtett út, a Kar céljai címmel tartott 
ünnepi beszédet Ebből idézünk: 

,/Véhány jellemző adat, me/y a képzés minőségi változásának egyes állomásait mutatja 
az utóbbi 20 évben. 1987 óta kötelező a .szakdolgozat készítése 1988-ban az addig 9 
szemeszteres képzés 5 éve.s képzéssé alakult 1996-ban a Magyar Akkreditációs Bi
zottság- az ország gyógyszerész képző helyei közü/ elsőként- akkreditálta Karun
kat, ebben az eljárásban kiváló minősitést kaptunk 2000-től új .szakképzési és tovább
képzési rendszer került bevezetésre, amely 2007-ben ismét akkreditálá.sra került és ki
váló minő.sítést kapott 2002-től megkezdtük a tanulmányi munka kredit rendszerű 
szervezését és nyilvántartását Az újjáalakult doktori képzés (PhD képzés) első intéze
tenkénti akkreditációja 1993-tól kezdődöft A Gyógyszertudományok Dokiori Iskola 
akkreditálása 2000-ben valósult meg, me/y egységes keretbe foglalta a karon folyó 
doktorképzést és a fő kutatási programokat A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bi
zottság a Karnak a gyógyszerészképzésben nyújtott Memelkedő teljesítményéért 2006-
ban "Kiválósági Hely" cimet adományozott, 2007-ben az Oktatási és Kulturális Minisz
térium a karl a "Felsőoktatási Minőségi díj" pályázaton ezüstfokozatú oklevél kitünte
tésben részesítette 

Az elmúlt 50 évben a természettudományok, az orvos- és gyógyszerészeti tudomá
nyok igen jelentős felfedezésekkel gazdagodtak A gyógyszerkutatá.s gyökeresen át
alakult, a gyógyszerkincs jelentős mártékben kicserélődött, új, hatékonyabb gyógyszer
készitmények .sora került bevezetésre. Időközben a gyógyszerészeti foglalkozás i.s je
lentősen megváltozott A gyógyszerész a gyógyszer szakértöjévé vált és fő feladata 
egyrészt a gyógyszerek előál!itásának, tisztasági ellenőrzésének, értékmeghatározá
sának elvégzése, másrészt, hogy a betegnek és az orvosnak is segítséget, tanácsokat 
adjon Maga a terápia továbbra is orvosi feladat, de a gyógyszerek igazi ismerője a 
gyógyszerész A gyógyszerészi feladat így válik társadalmi feladattá, a gyógyszerész 
így í!feszkedik be az egészségügyi ellátás rendszerébe. E tevékenység több mint ta
nácsadás, ez egészségügyi .szolgálat, mai elfogadott terminológiával gyógyszerészi 
gondozás 

A Kar oktatási és tudományos aktivitásával kapcsolatban détután fognak a 
dékánhelyettesek beszámolni Engedjék meg mégis, hogy csak röviden iJéhány adatot 
említsek. nem kis büszkeséggel 1994-tő! 2006-ig összesítettük az impakt faktor telje
sítményeket é.s az 1994-es 40-e.s szintről jóval100 fölé emelkedett az éve.s ö.s.szesített 
impakt faktor; amimutalja töretlen aktivitásunkat. Ez talán annak is köszönhető hogy a 
PhD doktori képzés kiemelkedő szinten működik. A mintegy 30 fő doktoranduszunk 
közül jelenleg 18 állami finanszírozású Külön hívom fel a figyelmet arra hogy az Ala
pítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közha.sznú szervezet, amely egy PhD 
értekezésnek ítéli oda az év legjobbja cimet, a Karon végzettek közü/4 kol!egának, így 
Forró Enikőnek, Péter Máriának, Pongrácz Zifának é.s Gyarmati Zsuzsának ítélt oda 
ilyen címet. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy 100 %-o.s női uralom van adijazottak 
k6zött, ami EU pályázatoknál kifejezetten előnytjelenthet 

Egy kar életét elsősorban az oktatók és a hallgatók minő.sége határozza meg Csak 
nagyon röviden néhány adatot szerelnék bemutatni a jelentkezőink és felvett haffgató-
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ink számának alakulásáról 2001-2007 közOtt Bár a demográfiai adafok nem kedvező
ek, hírnevünknek és az aktív PR tevékenységünknek kőszőnhetően a jelentkezők lét
száma növekedett és szerencsére a felvett hallgatói létszám szintén enyhe növekedést 
mutatott az elmúlt években. Fontos megjegyezni~ hogy az ál/ámi/ag finanszírozott hall
gatók enyhe létszámnövekedése me/lett a költségtéríté.se.s hallgatói létszám is növek
szik A hallgatóknak csak egyetlen üzenet, egy kínai közmondá.s.: ,A tanítók csak az aj
tót nyitják ki, belépned neked kell!" 

Büszkén mondhatom, hogy végzett gyógyszerészeink könnyen találnak állást Kiemel
kedően fontos az is, hogy a gyógyszerészi diploma azon kevés magyarországi diplo
mák közé tartozik, me/y az EU-ban teljes elfogadottságot élvez Ezt illusztrálja a né
hány nappal ezelőtt érkezett norvégiai gyógyszerész ál!á.slehetőségek hirdetése is 
Sajnos az utóbbi években a finanszírozásunk nem mutafja ugyanezt a pozitív tenden
ciát. 2004 és 2006 közölt a normatív alapú graduális képzésbeli finanszírozásunk 
egyértelmű csökkenést mutatott, a PhD hallgatók e.setén a finanszírozás enyhe emel
kedő tendenciájú. Ez az emelkedés .sem tudja kompenzá/ni az infláció okozta relatív 
veszteséget Mindezeket csak a pályázat aktivitás és az iparral történő együttműködés 
növelésével, ill a költségtéríté.se.s magyar és angol nyelvű képzés intenzitásának nö
velésével tudjuk kompenzá/ni 

Az oktatóink kiválóságára csak egyetlen adatot szerelnék említeni a Heti Világgazda
ság 2006-os kO!önszámából. A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi 
Kara a minősített oktatók arányát tekintve vezet, habilitált oktatók, ill az akadémiai 
doktor oktatók arányát tekintve is nagyon elől van. Különösen, ha azt számítjuk, hogy 
a rangsor megjelenése óta 2006-ban 4 oktafánk .szerzett akadémiai doktori minősítést, 
ezzel jelentősen javítva a rangsorbeli helyezésünket Itt is ki kell emeljem, hogy a négy 
akadémiai doktori fokozatot szerzett oktató mindegyike hölgy, név szerint· Hódi Klára, 
Révész Piroska, Báthori Mária, Hahmann Judit" 

A nagy érdeklődés! kiváltó ünnepi beszédet hangverseny követte, melyet a 
SZTE Zeneművészeli Kar művésztanárai adtak Ezt követően a Kar fogadást adott 

a jubileumi ünnepség résztvevőinek 

A további program keretében a résztvevők megtekintették a kar történetéről szó
ló kiállítást, melyet Falkay György prodékán nyitott meg A kiállítás tárlóiban helyet 

kaptak a fakultás és az intézetek fontos és érdekes dokumentumai. (A kiállítást az 
Egyetemi Könyvtár két főkönyvtárosa, Klukovits Lajosné és Rácz Béláné rendezte.) 

Ezután tudományos ülés kezdődőlt A tudományos ülés elnöke Dékány Imre 

rektorhelyettes és Fülöp Ferenc dékán volt 

Révész Piroska oktatási dékánhelyettes átfogó képet adott a kar oktató munká

jának eredményeiről Hahmann Judit tudományos dékánhelyettes a kar tudományos 
eredményeit foglalta őssze Arányi Péter tudományos igazgató (Sanofi-Aventis) a 
gyógyszeripar és az egyetem kapcsolatáról beszélt. Ujfalussy György igazgatóhe

lyettes (EGIS NYRT} az egyetemi kutatás jelentőségél méltatta, az EGIS Gyógy
szergyár fejlesztési tevékenységében. Pellioniszné Paráczal Margit emberi erőfor

rás igazgató (Richter Gedeon NYRT) ismertette a Richter NYRT kutatási és kutatás
támogatási rendszerét Hegedűs Lajos vezérigazgató {TEVA ZRT} a T eva ZRT -nek, 

a világ legnagyobb generikus gyárának szerepét és feladatait részletezte 
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Az ünnepi program befejezéseként a kar dékánja Kari Unnepi Tanács·u··;· k 
t"b . b"l .. es ere-
e en JU r eumr ermeket és oklevelek! adott át azoknak a kari oktatóknak · d 

1 . k k k"k . . . . . es o ga-
zo na , a '. 10 evet, rlletve 20 evet meghalado munkaviszonnyal rendelkeznek a 
Karon. (A kepen Regdon Géza ny. docens, a Kar köztiszteletben álló oktatója v · 
át a jubileumi érmet a dékán kezéből} eszr 

Dr. Regdon Géza (id), Prof Fülöp Ferenc 

Dr, Pharmaciae 2009-Összevont Ünnepi Kar Tanácsülés a 

Parlamenti Főrendi Ház disztermében 

A Magyar Köztársaság Országgyülésa 2008 december 15-i ülésén módosította 
a felsőoktatásról sz~ló 2008 évi CXXXIX tőrvényt Eszerint a gyógyszerészek dip
loma] ahoz - hasonlcan az orvosok, fogorvosok, állatorvosok és jogászok okiavelé
hez-doktori cím jár 

A foglalkozási doktori cím megszerzése a szakma régi kívánsága és törekvése 
volt; az elmult évtizedekben Selmeczi Béla, Karunk egykori dékánja, és Nyiredy 

Szabolcs, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke folytatott e területen 
szívós és fáradhatalan harcot Eredményként a törvény jelen módosításával a 
gyógyszerészek is megkapják 2009-től, és visszamenőlegesen is a foglalkozási 
doktori cimet 
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Ebből az alkalomból a képzőhelyek, - a szakmai szerveztek közreműködésé
vel- összevont ünnepi kari tanácsülést szerveztek A rendezvényre a legméltóbb 
helyen, a Parlament Főrendiházi Disztermében került sor, 2009. április 19-én 

Az ünnepi ülés fővédnöke Pálinkás József akadémikus, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke volt Védnökséget vállalt Tulassay Tivadar akadémikus, a Sem
melweis Egyetem rektora, Szabó Gábor akadémikus a Szegedi Tudományegyetem 
rektora, Fésils László akadémikus a Debreceni Egyetem rektora és Gábriel Róbert 
a Pécsi Tudományegyetem rektora Az ünnepségei a Magyar Gyógyszerész
tudományi Társaság és a Magyar Gyógyszerészi Kamara szervezte, e két szakmai 
szervezet mutatós kiadványt készitett, és adott ki az ünnepi tanácsülésről 

Az egyetemek rektoral és a karok dékánjai ezen az ünnepi ülésen adták át a 
doktori diszaklevelet azoknak a gyógyszerészeknek, akik pályafutásuk során a 
szakma kiválóságai voltak A Szegeden, illetve karunkon végzett hallgatók közül az 
alábbiak vehették át diszaklevelet Barcsay István, Benkő Zsolt, Benyák Olívia, 
Berecz János, Chrnel Krisztina, Czene Zoltán, Csáki Katalin, Csavajda Attila, 
Csepregi Beáta, Ember József, Fehér Judit, Ferenczi Mónika, Hendrik István, Jere
miás Ildikó, Juhász Gizella, Kacsala Péter, Kedvessy Andrea, Kiss Elza, Kopasz 
Ágnes, Korbély Tibor, Kovács Zalán, Kövér Tünde, Makai Ilona, Maring Teréz, 
Máthé Tibor, Millinghoffer Judit, Main ár Judit, Molnár Zsuzsa, Péresi Adrienn, Rom
vári Olga, Ruszkay Csilla, Simonffy Krisztina, Spiegi Dóra, Szabó Mária, Szűts A/íz, 
Takács Mária, Tamáskavils Gyula, Thurzó Ferenc, Tóth Tamás, Virágh István, 
Wochner Dóra 

Barcsay István Rácz Béla rektorhelyettes és Fülöp Ferenc dékán társaságában 
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Kedve.ssy Andrea átveszi a diszok/evelet Fülöp dékán kezéből 
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