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ELŐSZÓ 

A Magyar Gyógyszerészeti I ár saság alapításának az 50 évfordulójára 

„A Magyar Gyógyszerészeti Társaság ötven éve (1924~1974)" címmel, 

szerény kiadványban jelentette meg alapításának, fejlődésének történetét 

és korabeli helyzetének ismertetését Az ezt követő időszakban kiszélese

dett a I ársaság munkája és növekedett az eredményessége Ez indokolttá 

tette az adatok fblyamatos összefoglalását, amit az elnökség kérésére „A 

Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1975-1989" címmel készítettem el 

1990-ben Ez a könyv is a Társaság kiadásában jelent meg [l] 

Hasonló szempont vezette az elnökséget, amikor felkért a I ár saság 

alapításának 75. évfürdul~jára az 1990-1999 közötti időszak történetének 

összefbglalására. A megtisztelő feladatnak örömmel teszek eleget 

A munka összeállításánál, megírásánál az a szempont vezetett, hogy az elő

ző két kiadvány szerkezetét, tartalmi mélységét is figyelembevéve az Olvasó le

hetőleg egységes képet kapjon Társaságunk 20 századi 75 éves működéséről 

Az anyag írásánál felhasználtam a Nemzetközi Gyógyszerészeti Szö

vetség (FIP) elnökségének felkérésére, a Szövetség 75. éves jubileu1nára 

általam készített „751h anniversary of the International Pharmaceutical Fe

deration (FIP), History of the Period 1962-1987" kiadvány adatait [2) 

A gyógyszerészeti tudomány és gyakorlat elmúló századunkban jelen

tős változásokon ment és megy át, de alapjaiban változatlan maradt a 

gyógyszerészeti hivatás és etika, a hipokrateszi tanok és a Mária lerézia 

királynő által kiadott gyógyszerészeti eskü normatívája 

Annak reményében zárom a bevezetőmet, hogy az általam most elkészí

tett könyv - a két korábbival együtt- segítséget fbgjelenteni a I ársaság n1aj

dani centenáriumára elkészítendő könyv összeállításához és kiadásához 
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L SZERVEZE II ÉS lARIALMI V ÁLIOZÁSOK 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság szervezeti és munkájának tartal
mi változásai mindig függvényei voltak a társadalmi elvárásoknak, az 
egészségügyi hatóság változó akaratának, az egészségügyön és a gyógy
szerészeten belül működő egyéb szervezetek befolyásának. az MGYI 
mindenkori vezetőségének és személyi változásainak 

A vizsgált időszak kezdetén a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság a 
XXXIX közgyűlésén (1982 XI 23) megválasztott (és 1989-ben újravá
lasztott) elnök Nikolics Károly vezetésével, a Sten5zfy Ernőt 1986-ban 
váltó Vincze Zoltán főtitkár közreműködésével látta el a feladatait A I ár
saság legnagyobb tagszámú egyesülete volt a MOIESZ-nek A gyógysze
részképzést Budapesten és Szegeden két állami orvostudományi egyetem, 
a továbbképzést a budapesti székhelyű Orvostovábbképző Intézet látta el 
A gyógyszergyártás, -ellenőrzés, -ellátás minden szinten állami feladat 
volt A közforgalmú gyógyszertá1ak megyei szintű vállalatok keretében és 
irányításával működtek 

Az adott körülmények között érthető, sőt elismerést érdemel, hogy a 
Magyar Gyógyszerészeti I ár saság sok vonatkozásban érdekvédelmi fel~ 
adatokat is ellátott, a több évtizedes küzdelem hagyományaira építve dol
gozott a Gyógyszerészi Kamara felállításáért ,,A fársaság vezetése szerint 
kialakítandó a gyógyszerellátás szakmai és gazdasági feltétel-rendszere A 
témával Társaságunk- amely elsősorban tudományos szervezet- fOglal
kozott, feltétlenül szükségesnek tar~ja a Gyógyszerészi Kamara létrehozá~ 
sát" [3] 

A magyar gyógyszerész-társadalom több mint félévszázados terve va
lósult meg 1989 július 15-én Budapesten, a SOIE Nagyvárad téri díszter-
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méhen, ahol 448 gyógyszerész jelenlétében megalakult a Magyar Gyógy

szerészi Kama1a Első választott elnöke Vincze Zoltán az MGYI fótitkára 
lett [4, 5] 

A politikai változások következménye a gyógyszerellátás strukturális 
átalakulása, a gyógys_zertárak régen várt privatizációja, ami maga után 
vonta a gyógyszertári központok felszámolását, új gyógyszerellátó gazda

sági szervezetek alapítását 
A gyógyszertárak privatizációja töhh oldalról jövő kezdeményezések

re szakaszosan és nem egységesen indult el, az egykori érdemes gyógysze
rész családok nem jutottak volt gyógyszertáraik tulajdonába. E helyett, vé
gül is az önkormányzatok rendelkeztek a gyógyszertárak felett, s helyesen 
jártak el, amennyiben a gyógyszertárhoz annak érdemes, aktuális vezetője 

jutott A gyógyszerészet számára előnytelen megoldás volt az idegen töke 
bevonása, s a gyógyszertári ingó és ingatlan vagyon idegen személyek és 
vállalkozások tula,jdonába juttatása 

A magángyógyszertárak száma még el sem érte a százas nagyságren
det, amikor 1991 november 24-én Kecskeméten megalakult a Magán
gyógyszerészek Országos Szövetsége A Szövetség célját az egyidejűleg 
elfOgadott alapszabály határozta meg: „a magángyógyszertárak létesítésé
vel és működtetésével összefüggő gyógyszerészi szakmai és §?azdasági 
kérdések megfOgalmazása, egységesítése a magángyógyszerészek spe
ciális érdekképviseletének és érdekvédelmének biztosítása" Választott el
nöke Mikola Bálint (Lajosmizse) lett [6] 

A magángyógyszertárak feladatai fOlyamatosan alakultak ki A munka
szervezés kapcsán sokrétű gyógyszerészi hivatásbeli és tudományos, 
gyógyszergazdálkodási, pénzügyi, munkaügyi, adminisztratív és ellátási 
szempontokat kellett figyelembe venni a beteg, az egészségügy és a gyógy
szerész érdekei alapján 

Megalakult a Gyógyszertártulajdonosok Egyesülete is, melyet a Fővá
rosi Bíróság a 12 Pk 61109/1995/ 3 sz végzése alapján 1995 szeptember 
18-ától a 6642 sorszámon, mint társadalmi szervezetet jegyzett be Az 
Egyesület alapvető célkitűzése az átalakuló szakmát helyes mederben tar
tani és f~jleszteni, az ehhez szükséges szakmai, jogi és gazdasági szakér
tői karral a kollégák segítségére lenni, és támogatni a Magyar Gyógysze-
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rész Kamarát szakértői és érdekvédelmi tevékenységében Az egyesület el

nöke Dévay Attila (Budapest) lett [7] 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöksége már 1993-ban többszö

rösen tárgyalt a MOTESZ elnökségével tagsága megszüntetéséről, ami na

gyobb önállóságot látszott biztosítani I ársaságunknak, és kifejezésre lát

szott juttatni a két szervezet egyenjogú státuszát Az önállósodás időpont

jául 1994 január elsejét határozták meg, amikor Társaságunk MOTESZ 
tagsága megszűnt A két egyenjogú szervezet együttműködését erősítette a 

MO TESZ és az MGYI 1994-ben aláírt együttműködési szerződése [8] 

Az MGYI-nél, az MGYK-nál és a MOSZ-nál már korábban felmerült 

a társegyesületi kapcsolat felvételének igénye, aminek fejleményeként, 

1998 január 28-án Vincze Zoltán a Magyar Gyógyszerészeti Társaság, 

Szabó Sándor a Magyar Gyógyszerészi Kamara és Milwla Bálint a Magán

gyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke, a három szervezet nevében 

aláírta a „Gyógyszerészek Országos Kongresszusa" alapító okiratát Az 

alapító okirat értelmében a három szervezet ezentúl is megtar~ja szerveze

ti önállóságát és tevékenységét, de közösen rendezi évenként esedékes 

kongresszusát, melynek ügyrenqjét is kidolgozták Remélhetőleg a Magyar 

Gyógyszerészeti I ársasághoz társult szervezetek segíteni fogják munkán

kat, a gyógyszerészeti tudomány, oktatás és gyakorlat előrehaladását [9] 

Az elmúlt évtizedben jelentősen növekedett I ársaságunk nemzetközi 

tekintélye és súlya Képviselőink meghatározó szerepet töltenek be a 

„Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség"-ben (FIP alelnöki tisztség), a 

„Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Társaságban" (IGGP elnöki tiszt

ség), a „Nen1zetközi Gyógyszerészettörténeti Akadémia"-ban (AIHP elnö

ki, majd tb elnöki tisztség), továbbá az EUFEPS-ben, valamint az „Euró

pai Kórházi", ill a „Klinikai Gyógyszerészeti Szervezet"-ben. Ezeknél a 

szervezeteknél az előző - esetenkénti - tudományos kapcsolatok fOlyama

tossá váltak, az együttműködés szilárd alapokon nyugszik, tartalmában is 

gazdagodott 
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2 .. A IÁRSASÁG VEZEIÉSE 

A több mint 70 év gyakorlatának és az alapszabálynak megfelelően a 

I ársaság működésének, beszámolásának meghatározója és legfontosabb 

föruma a közgyűlés volt A közgyűlések közötti időszak munkáját a Jár

saság vezetősége, ill elnöksége látta el A vizsgált időszak közgyűlései

nek időpontját és kiemelkedő legfontosabb eseményeit az I táblázat tar

talmazza 

Az elnökség fontosabb adatait, a tisztségviselők neveit a// táblázat, a 

szakosztályok adatait a /// táblázat a területi szervek adatait a IV táblázat 

a bizottságok adatait az V táblázat mutatja be 

A vizsgált 10 év alatt a Társaság elnöksége négy esetben hívott össze 

közgyűlést (1991 november 27, 1994. június 16, 1996 november 27, 

1998 október 10 ), három elnök (Nikolics Károly, S'zász György, Vincze 

Zoltán) és két főtitkár_ (Vinc.ze Zoltán, l ipták József) látta el feladatát (! é 5 

11 táblázat) Munkájukban nagy segítséget jelentett és elismerést érdemel 

Andrásfalvy Andrásné és Konrádné Abay-/lleme5 Éva irodavezetők, vala

mint Szőke Endréné előadó munkája A tisztségviselők eltérő gyógyszeré

szeti szakterülete mindig rányomta bélyegét a Társaság eredményeire 
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;: 1. táblázat 
A közgyűlések adatai 

A közgyűlés 
szá1na időponti a jelentősebb esemenve1 lrodal01n 
XLII. 1989. XI. 30. Besz3.moló az 1986-1989. közötti időszakról Gy. 1990' 

XLIII. 1991. Xl. 27. Besz<i1noló Gy. 
Antall József beszéde 1991. 641-644. 
Nikoíics Károly einök távozik ~53-656. 
Szász György új elnök 659-690 

XLIV. 1994. VI. 16. Szasz György einök köszöntője Gv. 
Az alapítás 70. evfordulója 1994. 534-464 
A Tudományos Bíráló Bizottsag beszámolója 
Szakosztályok beszámolói 

XLV. 1996. Xl. 27. Szász György elnök leköszön Gv. 
új einök Vincze Zoltán 1996. 741-748 
Főtitkár Lipták József 1997. 97-148 

1997. 267 

XLV.!. 1998.X.10. Siófokon a „Gyógyszerészek Gv. 
Orszri.gos Kongresszusa 1998" 1998. 525-530 
keretében tartott beszámoló közgyűlés 

*Megiegyzes: ez a közgyűlés meg az előző könyv időszakához tartozik, de a beszamolója mar ebben az időszakban jeient meg. 

II. táblázat 
Az orszagos elnökseg adatai 

A választás (közgyűlés) Elnök Alelnökök Főtitkár Irodalom 
időpontJa 

XLI. 1986. XI. 27. Nikolics Károiy Burger Kálmán Vincze Zoltán Gy. 
(1982. XI. 23-tól L!ing Tibor helyettes: 1987. 82-92 
első ciklus) Stenszkv Ernő Lipták József 

Váradi József 

XLII. 1989. XI. 30. Nikoiics Károiy Burger Kálmán Vincze Zoltán Gy. 
(beszámoló közgyűlés) Láng Tibor heiyettes: 1990. ll5-124 

Stenszky Emő Lipták József 
Váradi József 

XLIII. 1991. XI. 27. Szasz György Ecsy Zoltán Vincze Zoltán Gy. 
Görög Sándor neiyettes: 1991. 641-644 
Mezey Géza Lipták József 
Stenszky Ernő 

XLIV. 1994. VI. 16. Szász György Ecsy Zoltán Vincze Zoltán Gy. 
(beszán1oló közgyűlés) Görög Sándor helyettes: 1994. 435-436 

Mezey Géza Lipták József 
Stenszley Ernő 
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:;'. II. táblázat folytatasa 

A választás (közgyűlés) Elnök Aleinökök Főtitkár Irodalom 
időpontJa 

XLV. 1996. XL 27. Vincze Zoltán Mezey Géza Lipták József Gv 
Simon La1os helyettes: 1996. 743-744 
Stájer Géza Küttel Sándor 
Kraszkó Károiy 
Tarjányi Sándor 

XLVI. 1998. X. 10. Vincze Zoltán Mezey Géza Lipták József Gy. 
(bcszamoló közgyűlés) Simon L8JOS nelyettes: 1998. 515-516 

Stájer Géza Kültcl Sándor 
Kraszkó Károiv 
Tarjányi Sándor 

Ill. táblázat 
A szakosztályok vezetőinek adatai 

Szakosztály Elnök Idöszatc Titkár Időszak: 
megszervezese 

Gyógyszerkutatási Gergely Judith 1991-1996 Tckes Kornélia (1986-tól) 1991-1996 
1996- Tekes Kornélia 1996-

Gyögyszertechnológ1ai Dávid Agoston 1991- Küttel Sándor (1986-tól) 1991-1996 
1996- Antal Istvan, Farkas Edit, 

Szabóné Révész Piroska, 
Zelko Ro1nana 1996-

Gyogyszeranaiitikm Paál Tamás 1991-1996 Takácsné Novák Knsztma (1986-tól) 1991-1996 
1996- Gyunes1né Forrás Krisztma 1996-

Gvogynövénv Máthé Imre 1991-1996 Kéry Agnes (1986-től) 1991-1996 
1996- Hohmann Judit 1996-

Gyógyszerügyi Felföldy Sándor (1989-töl) 1991-1996 Kubinyi András (I982~töl) 1991-1996 
Szervezes1 Simon Kis Gábor 1996- Hetenyi László 1996-

Gyogyszeresztörténet1 Sz1getvary Ferenc (1975-től) 1991-1992 
Grabar1is lstván 1992-1996 (mo 1994-ig) Rádóczy Gyula (1982~töl) 1991-1992 
Grabanis lstván 1996- Pozsonymé Gyüre Agnes (1992-1996) 1996-
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00 IV. táblázat 
Területi szervek vezetői adatai 

Szervezet neve Elnökök Időtartam Titkárok Időtartam 

Budapest Popp Károiync 1982-1991 Mikó Györgync 1986-1991 
Mikó Györgyné 1991-1996 Makay Judit 1991-

1996-

Bács-Kiskun megye Pauli Péter 1982-1991 Kovács Gábor 1986-1991 
Kraszkó Károlv 1991-1996 Rácz Imre 1991-1996 

1996- Sejben József 1996-
-

Baranya megye Kenderes Mána 1975-1991 Takácsv Imrene 1984-1991 
Nagyidai Nándor 1991-1996 Blaz1cs Gyula 1991-1996 

1996- Fuimcrné Vaszily Eva 1996-

Békés megye Szilágyi Erzsébet 1986-1991 Moinar Dezsöne 1987-1991 
1991-1996 Papy Lajos 1991-l996 

Papy La1os 1996- Moinarné Maroy Margit 1996-

Borsod-Abaúj-Zemplén Révesz János 1986-1991 KraJnyákné Bihall Margit 1982-1991 
megye Vajdáné Maros Vilma 1991-1996 Baiog Tibor 199]-[996 

Borsanyi Károivne 1996- Al-Droubiné Köteies Ilona 1996-
-

Csongrád megye Mezey Géza 1986-1991 Gaizer Ferencne 1986-1991 
Varga lstvan 1991-1996 Erős István l 991--l996 
Falkay György 1996- Huber lmre 1996-

Fejér megye Baráth Józsefné 1982-1991 Dobosné Könye Zsuzsanna 1982-1991 
Dobosné Könye Zsuzsanna 1991-1996 Abonymé Radocha Eva 1991-1996 

1996- Lippai Józsefné 1996-

IV. táblázat folvtatasa 

Szervezet neve Elnökök Időtartmn Titkárok Időtartam 

Győr-Moson-Sopron Mersich Gáborné 1986-1991 Karacsonyi Olga 1978-1991 
megye Retsner Erzsébet 1991-1996 Vargáné Pozsgai Ilona 1991-1996 

társelnök: Józsa Alajos 1991-1996 Juranovichné Nagy Valéria 1996-
Mühl Nándorné 1996-

Hajdú-Bihar megye Pintér lmrene 1988-1991 Szabó Györgyné 1986-1991 
1991-1996 Bartal Zoltán 1991-1996 

Márkus lstvanné 1996- Sot1ajdaAttila 1996-

Heves megye Czmczcr Ottó 1986-1991 Mihályi Margit 1986-1991 
1991-1996 1991-1996 

Tóthné Pető Kataiin 1996-

Komarom-Esztergom Marx Bálint 1982-1991 KarKus Mária 1982-1991 
niegye Berényi LaJos 1991-1996 Bencze Béla 1991-1996 

Csökör Györgyné 1996- Berényi Lajos 1996-

Nógrád megye Gombos Pálné 1982-1991 Bán István 1982-1991 
Chladny Erzsébet 1991-1996 Molnár Lászlóné 1991-1996 
Berze Gábor 1996- 1996-

Pest megye Heneráry L<iszló 1987-1991 Kovács Miklósné 1982-1991 
Südy György 199]-[996 Bódis Lászlóné 1991-1996 
Magyarné Pinter Gabriella 1996~ Moinár Ede 1996-

Somogy megye Szücsné Csutorás Kataiin 1984-1991 Matolcsy lstván 1975-1991 
Matolcsy Jstván 1991-1996 Szücsné Csutorás Katalin 1991-1996 
Kapolka Pál 1996- 1996-"' 



~ IV táblázat folytatása 

Szervezet neve Elnökök Időtartam Titkárok Időtartam 

Szabolcs-Szatmar-Bercg Lénárt Gyuía 1988-1991 Ofáh Tiborne 1986-1991 
megye Hankovszky Valéria 1991-1996 Bárd Tibor 1991-1996 

Oláh Tiborne 1996- Gergelv Agncs 1996-
Jász-Nagyklln-Szoinok Mester LRJOS 1986-1991 Zádeczkv SánClor 1982-1991 
megye 1991-1996 Kocsis Károiyne 1991-1996 

1996-

Tolna megye Blazsó Emö 1986-1991 Mayer Klára 1978-1991 
Pongracz Jánosné 1991-1996 1991-1996 

1996- 1996-
Vas megye Fülöp Gyuia 1989-1991 Kiss Gézáné 1989-1991 

Huszár Gáborne 1991-1996 1991-1996 
Pelléné Elek Auguszta 1996- Némethné Makkos Katalin 1996-

Veszprem megye Felföldy Sándor 1986-1991 Tomor Benedekne 1986-1991 
Tomor Benedekne 1991-1996 Steindl Kataiin 1991-1996 

1996-

Zala megye Cz1g<iny Tibor 1984-1991 Dobribán Andor 1982-1991 
Dobribán Andor 1991-1996 Mencsné Tóth Erika 1991-1996 
Nagy Kahis 1996- Dudás Antaine 1996-

IV. táblázat fo!ytatasa 

Szervezet neve Elnökök Idötartmn Titkárok Időtmtam 

Gyogyszenpan Hargitai Ferenc 1986-1991 Tarjányi Sándor 1986-1991 
Szervezet Bacsa György 1991-1996 Gyarmathy Miklós, 

1996- Zalán Györgyné 1991-1996 
Berzsenyi Pál, 
Gyarmathy Miklós, 
Jakovácz Vilmos, 
Szabady Beáta 1996-

Kórházi MohrTamás 1975-1991 Kiss Józsefné 1987-1991 
Gyogyszerészet1 Trestyánszky Zoltán 1991-1996 területi titkárok: 
Szervezet 1996- Bánfi Zsuzsanna, 1991-

Rotzko Tom1szláv. 
Szabó Csongor 

Gyögyszertári Szervezet Páv1cs László 1986-1991 Harza L3szlóne 1989-1991 
Brezó Magdoina 1991-1996 Bo1tor Klára 1991-1996 

(96-ban megszűnt) 
Gyogyszercl!át3s1 
Szervezet lett, Kraszkó Károly alelnök 1996- Hetenyi László titkár 1996-
képviselői: Stájer Géza alelnök 1996- Hunyadvárv Eva titkár 1996-
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V: táblázat 
Bizottságok adatai 

(1996 évi XLV. közgyűlés és változások alapján) 

Megnevezés 

Tudományos Bizottság 
Tudományos Bíráló Bizottság 
Etikai Bizottság 
Ifjúsági Bizottság 
Felügyelő Bizottság 
Számvizsgáló Bizottság 
Szakmai Érdekvédelmi Bizottság (1994-1996) 
Szaksajtó Bizottság 
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 
Oktatási és Közigazgatási Bizottság (szervezet) 

22 

Elnök 

Görög Sándor 
Stampf György 
Kata Mihály 
Hips Frigyes Zsolt 
Benkő Z~olt 

Makay Judit 
Mezey Géza 
Kovács László 
Nyiredy Szabolcs 
Sünon Lajos 

~'-

3. ELNÖKI, ELNÖKSÉGI PROGRAMOK 
ELNÖKI ÉS FÖIJIKÁRI BESZÁMOLÓK 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK (1990-1991) 
A XLilL KÖZGYŰLÉS 

3 1 F'őtitkári beszánioló 1991 1 félév (Vincze Zoltán) 

Az év eseményei közül kie1nelésre érdemes az 1991 április 2--6 kö
zött tartott (a Népjóléti Minisztérium által kezdeményezett) tanácskozás, 
amely a Nemzeti Meg~jhodási Program egészségügyie vonatkozó koncep
cióját volt hivatva kidolgozni A három bizottság (kórházügy, alapellátás, 
gyógyszerügy) egyike a gyógyszerüggyel fOglalkozó bizottság- amelynek 
vezetője Paál-Taniás az Országos Gyógyszerészeti Intézet főigazgatója, 
országos tisztifögyógyszerész -, a gyógyszerügyi tézisek kidolgozására 
kapott megbízást A bizottságban a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság kép
visel~je is részt vett A legfOntosabb feladat, hogy a különböző, tézisszin
ten megfogalmazott elképzeléseket munká~ja ki részleteiben egy szakér
tőkből álló csoport 

Szervezeti szervezési kérdések 

Évek óta húzódó irodai elhelyezési problémánk megoldottnak látszik 
azzal, hogy a I át saság székhelye a Hőgyes Endre utcából a Zrínyi utca 3 -
ba kerül Ez a havi bérleti d(jak várható további emelkedésével is számol
va megtakarítást eredményezhet 

A MO TESZ-szel fennálló kapcsolatunk egyre inkább a kölcsönösen 
előnyös feltételek irányába halad T agdU-nyilvántartásunkat magunk intéz
zük Amennyiben a MOIESZ bármely egyéb (pi rendezvény-szervezés) 
szolgáltatását igénybe kívánjuk venni, erre - megfelelő ellenszolgáltatás 
fejében - továbbra is lehetőségünk van 
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I ársaságunk elnökségének döntése értelmében kiadványainkat 

(Gyógyszerészet, Acta Pharmaceutica Hungarica, A Gyógyszerészeti Tu
domány Aktuális Kérdései) ez év áprilisától a Pharmafontana nyomdájá

ban készí~jük 

Ezzel egyidőben újjáalakult a „Gyógyszerészet" szerkesztőbizottsága 

is az alábbiak szerint: fószerkesztö az MGYT mindenkori főtitkára (1991-

ben Vincze Zoltán) felelős szerkesztő Hankó Zoltán technikai szerkesztő 

Kéry István 

Társaságunk Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztályának elnöke F'el

földy Sándor adott t~jékoztatást a szakosztály tevékenységéről és jövőbe

ni elképzeléseiről Felföldy kiemelte a szakosztály számítógépes rendsze

reket ismertető, azokat részben kidolgozó tevékenységét, valamint a „Kor

szerű gyógyszertár" pályázattal kapcsolatos úttörő munkát A szakosztály 

érdeklődésre számot tartó témákban több előadóülést rendezett A szakosz

tály 199 l évi legfOntosabb feladata az Országos Gyógyszerügyi Szervezé

si Konferencia sikeres megrendezése, amelynek Nyíregyháza ad otthont, 

1991 augusztus 28-30 között A konferencia fő témája a „gyógyszerészet 

a gazdasági és társadalmi változások tükrében" 

A I ár saság elnöksége a Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztályt kiemel

kedő munkája elismeréseképpen jegyzőkönyvi dicséretben részesítette 

A tisztújítás előkészítésére Jelölő Bizottság alakult, amelynek elnöke: 

Egerváriné Nagy Mária 

Az. elnökség döntött arról, hogy 1991 június 7-én rendezi meg a Sze

bellédy továbbképző napot, valamint június 14-én a „750 éves a gyógysze

részi hivatás Európában" cín1ű előadóülést, melynek felkért előadója: Za

lai Káro~y professzor 

3 2 Elnöki n1egnyitó a .XI!ll közgyűlésen 1991 november 27. 

(Nikohc s Károly) 

A vizsgált időtartam kezdetén a Társaság elnöke Nikolics Károly, aki 

már 1982 óta nagy szaké1telemmel, hivatástudattal és eredményességgel 

látta el az elnöki tisztséget Csak az 1991 évi tisztújító közgyűlésig vállal-
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ta az elnöki feladatokat Így a Magyar Gyógyszerészeti Társaság XLIII 

közgyűlését ATikolzc:s Káro(y elnökségével 1991. november 27-én tartotta 

Budapesten a SOTE Nagyvárad téri dísztermében 

A küldöttközgyűlésen megjelent Antail .láz.sej miniszterelnök, F'ehér 

Jáno.s a MO TESZ elnöke, Szalma Béla a MO fESZ főtitkára, Réthelyi 

Miklós a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektora, Rácz lstván a 

SOTE Gyógyszerésztudományi Karának dékánja, Stájer Géza a SZOTE 

Gyógyszerésztudományi Karának dékánja, a budapesti és szegedi gyógy

szerésztudományi karok professzorai és számtalan oktatqja, Hamvas Jó

zsef a Népjóléti Minisztérium Gyógyszerészeti Főosztályának vezetője, 

Szabó Sándor a Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke, Rétság~y Béla a 

Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének elnöke, valamint Mikola 

Bálint az újonnan alakult Magángyógyszerészek Országos Szövetségének 

elnöke A küldöttközgyűlésen megjelentek az MGYf volt elnökei, így 

Kedvessy CJ:yörgy és Zalai Káro(y professzorok (Végh Antal betegsége mi

att maradt távol) A küldöttközgyűlés rangidős résztvevője Zboray Berta

lon rubindiplomás gyógyszerész volt 

Először Nikolic,s Károly távozó MGYT elnök köszöntötte a küldött

közgyűlés résztvevőit, elsősorban Antall József miniszterelnök urat, aki 

I ársaságunknak régóta vezetőségi tagja A köszöntést követően az elnök 

rövid bevezetőt mondott: 

„A tisztújító közgyűlésre kiadott írásos jelentésben közzétettük mun

kánk főbb eredményeit Midőn 9 évi elnöki funkciómból távozom, szeret

nék - röviden - néhány olyan eseményre visszapillantani, amely erősen 

befOlyásolta a magyar gyógyszerészet életét Ugyanakkor néhány gondola

tot vázolok a következő időszak száinára Erre mutattam rá a kiadott bú

csúszóban is 

Ha most visszapillantunk az elmúlt 5 évtizedre, számos esemény jut 

eszünkbe: a háborús károk után az újjáépítés, majd hamarosan az államo
sítás, az ezt követő laikus vezetés és nem utolsósorban az értelmiség vál

sága, melynek kihatásai nálunk is jelentkeztek A gyógyszerészi pálya el

vesztette vonzerejét, többek között rendkívül szerény anyagi helyzetünk 
miatt is 

Mindezek befOlyásolták a Magyar Gyógyszerészeti Tár saság életét is 
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Nehezítették többek között az utánpótlás kiválasztását, nevelését, sokan 

külföldre távoZtak, mások kisebb pozíciókban maradtak 
A mi generációnknak jutott osztályrészül a külföldről való elzártság a 

háború kitörésétől több, mint két évtizeden át, és utána is csak lassan-las

san tudtunk kapcsolatokat teremteni nyugat felé Most 25 éve, hogy I ársa

ságunk ismét FIP taggá vált 

E néhány esemény motivált bennünket akkor, amikor fó célkitűzéseink 

között a hivatás ismertté tétele, az itthoni kapcsolatok megteremtése, erő

sítése volt az egyik szempont, továbbá igyekeztünk a kollégák részére bő

vebb szakirodalmat adni, a továbbképzés lehetőségeit segíteni, kisebb-na

gyobb konferenciákat szervezni, hogy a tudományos színvonal erősödjék 

Egyben nemzetközi kapcsolataink további f~jlesztését arra kívántuk ki

használni, hogy - fOkozatosan - minél többen szerezhessenek személyes 

tapasztalatokat látókörük szélesítése céljából 

Ha most előre tekintünk, az egységet kell hangsúlyozno1n Legyen sze

mélyes, szoros kapcsolat az irányító szervek, egyetemek, intézetek, az ipar 

és a gyógyszertárak között Mindnyájan rendelkeznek olyan ismeretekkel, 

melyeket a köz javára kell fOrdítaniuk. Ezek az információk a szaklapok, 

kiadványok révén széles körben terjesztendők A személyes kapcsolat a tu

dományos érdekképviseletet szolgálja 

Arra kell törekednünk, hogy a gyógyszerészet egyesületeit összefogó 

szervet hozzunk létre, külföldi mintára Az együttes fellépés nagy mérték

ben szolgálja hivatásunk további f~jlesztését Ezért is korrekt, etikus ma

gatartás váltsa fel a felesleges vitákat 
Bízunk benne, hogy előbb-utóbb nagyobb számban tudunk lelkes fia

talokat az élre állítani, e téren pedig a szakmai rátermettség legyen a dön

tő Legyen motiváló az önzetlen munka, a köz szolgálata, s ennek össze

foglalója, hirdetqje legyen a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 

Ezekkel a gondolatokkal nyitom meg Társaságunk 4 3 küldöttközgyű

lését" [10] 
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3 3 Antall József előadá>a a XL!!! közgyűlésen, 

1991 noventber 27-én 

„Elnök Ur, Hölgyeim és Uraim! 

Ebben a körben és_ ebben a teremben nem most beszélek először, de azt 

hiszem, az elmúlt negyed században semmi olyat nem mondtam, amit 

vissza kellene vonnom, és egyetlen olyan esemény sem volt, amelyen nem 

mondtam volna olyat, amire büszke lehetek, amit jelenlegi funkciómban is 

nyugodtan vállalhatok 

Mai felszólalásomnak két része van és két dologról kívánok szólni 

Először általában szeretnék egy-két gondolatot elmondani, másodszor pe

dig Nikolics Káro~y barátomat- akivel egy negyedszázad együttműködése 

köt össze - szeretném néhány szóval köszönteni 

Az első rész. Magyarországon valóban politikai változásokat, politikai 

átalakulást élünk meg Nekem módom volt az elmúlt évtizedekben is szól

ni arról, hogy mit jelent az átalakulás, mit jelent maga a változás 

A gyógyszerészeti szakma - és erről is többször beszéltünk - nemcsak 

tudomány, nemcsak az egészségügyi alapellátás része, hanem gazdasági 

ágazat is Ez egy olyan területe az egészségügynek, ahol érvényesülnek a 

piac törvényei, és ahol érvényesül az általános gazdasági rend Éppen ezért 

most, az átalakulásnál abból a történehni tapasztalatból kell kiindulnunk, 

hogy a gyógyszerész~tnek egyrészt eleget kell tennie annak a feladatnak, 

amit maga a tudomány, a gyógyszerészeti tudomány és a gyógyszerészeti 

tudományokkal összefüggő alap és az alkalmazott tudományok rónak rá 

Nikolics professzor erre rávilágított -, hogy a gyógyszerész szerepe a 

gyógyszergyártástól a betegágyig, hogy ne mondjam a proszektú1a előtti 

állapotig tart, - így a gyógyszerészetnek végig kell kísérnie mindazt, ami 

a gyógyszer gyártásával, fOrgalmazásával és felhasználásával történik 

Másrészt viszont azt sem tagadha~juk, hogy az egészségügyi alapellátás és 

az orvosi ellátás segédcsapataként a gyógyszerészet függvénye a gazdasá

gi életnek Ma meg kell találnunk azt az utat, azt a fo1mát, ami a gyógy

szerészet számára meghatározó lesz Nem kívánok most állást foglalni 

Nekünk a magyar gyógyszerészetben azt az utat kell választani, ami az 

Európai Közösségben általánossá válik Egy modell van, mint cél: az, ami 
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az Európai Közösségben általános, mert Magyarország nemcsak egyszerű

en társulási szerződést írt alá - még e hónap közepén -, hanem jóval töb

bet, mert ennek az Európai Közösséggel kötendő társulási szerződésnek a 

preambulumában van egy rész, ami megkülönbözteti a többi ország társu

lásától (pl korábban Iörökországétól), ugyanis benne fOglaltatik a csatla

kozási szándék Magyarország ezt érte el, és ezt harcolta ki kemény tárgya

lásokon, utat nyitva a másik két csatlakozónak is Egy nagyon jó kompro

misszumot sikerült kötnünk 

A másik, amit el kell mondani, hogy ezen a szakterületen az átmeneti 

időszakban bizonyára lesznek olyan feszültségek, lesznek olyan ellentétek, 

an1elyek felszínre jutnak, hiszen, amikor átalakulás van és összeomlik va

lami, amikor a fiedőt leveszik és a gőz kijön a filzékból, sok minden távo

zik A gyógyszerészet azok közé a szakmák közé tartozik, ahol mindig volt 

egy belső kari összetartás, amelyik a politikai szélsőségektől (kivéve a leg

nehezebb időket) távol tartotta a szakmát, ahol ha többet tettek és többet 

dolgoztak, politikai tisztességgel hagyták működni az embereket Ezt a 

szakmai összetartozást, ezt a szakmai-kari szolidaritást ma is meg kell tar

tani, és a jó ügy szolgálatába kell állítani azért, hogy a gyógyszerészet mint 

szakma, amelyik a medicinával összefüggésben kivívta a társadalom meg

becsülését, azt tartsa meg és kerüljenek felülre a szakmai értékek 

Nen1csak gyógyszerészeti probléma ez, hanem minden szakterületnek 

és az egész magyar alkotó értelmiségnek a problémája, hogy hol kezdődik 

a tudományban, és hol kezdődik egy szakmában a szakismereti lehetőség? 

Befejezem az általános részt, és néhány szót Nikolics Károly elnök úr

ról szeretnék szólni 

Nikolics Károly szakmájának kiváló képviselője Ezzel itt nem mond

tam újat Ami számomra mindig különös volt az Ö életútjának vizsgálata

kor, az az, hogy egy magas színvonalú tudós és egyetemi tanár volt olyan 

lokálpatrióta- és ezt sem először mondom-, aki hű maradt Sopronhoz, hű 

maradt ehhez a nyugat-magyarországi őrhelyhez, és hű maradt ahhoz az 

elvhez, hogy minden körülmények között a szakma érdekeit képviseUe. Ha 

életében tett engedményt vagy gesztust, sohasem önmagáért tette, hanem a 

szakma hajqjának irányítása és fennmaradása érdekében. Nikolics Károly 

azért volt elsőrendűen alkalmas erre a tisztségre, amit kilenc esztendeig 
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betöltött - és ahonnan most visszavonul - mert teljesítette azt, amit elvá.J 

a gyógyszerész társadalom a tudóssal szemben és változatlanul működött, 

mint gyakorló gyógyszerész A gyógyszerészet tudóst látott benne és ez a 
tudós ott állt a tára mellett 

Nikolics Károly is azok közé tartozik, aki tudta, hogy mit kell tenni, és 

tette azt, amit lehetett Ennek jegyében Nikolics Károly részére előterjesz

tésemre a Magyar Köztársaság nevében a köztársasági elnök a Magyar 

Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét adományozza 

Egész életművének elismeréseként nyújtom át a köztársasági elnök és 

a magam nevében, sok sikert, további jó egészséget kívánva" [11] 

3 4 Főtitkári beszámoló 1991 II félév {Vincze Zoltán) 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság leköszönő vezetőségét és tiszt

ségviselőit az 1986 novemberében tartott tisztújító küldöttközgyűlésen vá

lasztotta a tagság 

„Megválasztásunkat követően programnyilatkozatunkban kinyilvání

tottuk, hogy változatlan elvekkel és célokkal kívánjuk fOlytatni elődeink 

munkáját, köszönetünk és hálánk kifejezéséül mindazoknak, akik ezt a te

vékenységet elkezdték, folytatták, utat mutattak és lehetővé tették, hogy a 

mái megkezdett munk~juk nyomán mi is hozzájárulhassunk a magyar 

egészségügy, a magyar gyógyszerészet f~jlesztéséhez 

Alapvető célkitűzéseink változatlanok voltak A vezetőségnek nem 

kellett a megadott keretet a kor szellemének, hivatásunk és a társadalom 

elvárásainak megfelelően ~jabb és újabb tartalommal megtölteni Lénye

gesen megnövekedtek a szakmai érdekképviselettel kapcsolatos feladata

ink is Úgy vé\jük, hogy mozgalmas időszak számos eredményt hozó tevé

kenységéről számolhatunk be 

Ez a tisztújító küldöttközgyűlés jelentős azért is, mert a I ár saság több 

évtizedes, szerteágazó tevékenységet folytató munkáját zárja le. I ársasá

gunk kezdeményezte, hogy a magyar gyógyszerészek is n1egalakíthassák 

kamarájukat, amely kamara a gyógyszerészek szakmai érdekképviselete

ként kíván működni Ajövőben a Magyar Gyógyszerészeti Társaság ere-
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deti céljának megfelelően kíván tevékenykedni, nevezetesen „elősegíti a 

gyógyszerészeti tudományok, a gyógyszerészeti oktatás, a továbbképzés, a 

gyógyszerellátás és a gyógyszeiipar fejlesztését, a tagok tudományos isme

reteinek bővítését és gyógyszerész-etikai nevelését" 

I ársaságunk elnöksége fontos feladatának tekintette, hogy időszakon

ként tájékoztatást adjon, illetve tájékozódjék a hivatásunkat érintő fOntos 

kérdéselaől Találkozókat kezdeményeztünk az Egészségügyi-, majd ké

sőbb a Népjóléti Minisztérium vezetőivel, annak Gyógys7:erészeti, vala

mint Kutatási Irányítási és Felsőoktatási Főosztálya vezetőivel, az Orszá

gos Gyógyszerészeti Intézet, a gyógyszerésztudományi karok vezetőivel 

Együttműködési megállapodást írtunk alá a Magyar Általános Orvosok 

Tudományos Egyesületével, az Országos Egészségnevelési Intézettel és a 

Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal 

A különböző megbeszéléseken szó esett a gyógyszertárak profiljáról, a 

profilbővítés lehetőségeiről, a gyógyszerészi létszám alakulásáról, a 

gyógyszertárak infOrmációs irodalommal való ellátásáról és a továbbkép

ző brosúrák kiadásáról 
Az elnökség fOglalkozott az állatgyógyászati gyógyszerismertetés 

megvalósításával. I öbb alkalommal fOlytattunk megbeszéléseket az Állat

orvos-tudományi Egyetem és a Gyógyszeripari Egyesülés vezetőivel E 

tárgyalások eredményeként 40 fő részvételével 1989-ben az első tovább

képzés lezajlott (E téren kiemelkedő érdemeket szerzett Társaságunk el

nöke Nilwlics professzor és Kata Mihály egyetemi docens) 

Külön kiemelést érdemel, hogy elindítottuk a „Továbbképző napok"-at, 

melyek során az előadásokat szakosztályaink közren1űködésével szervezzük 

Az. elnökség megtárgyalta a soproni asszisztens- és szakasszisztens 

képzés helyzetét E kérdés-úgy tűnik- nyugvópontra jutott; az intézmény 

változatlan feladatokkal működik 

Elnökségünk úgy döntött, hogy az elnökségi ülések napirenqjére tűzi 

egy-egy szakosztályunk, szervezetünk, bizottságunk munkájáról szóló be

számoló meghallgatását, ugyanakkor az elnökség is tájékoztatást ad tevé

kenységéről 

Társaságunk vezetői meghívást kaptak az Országgyűlés Szociális- és 

Egészségügyi Bizottságának, valamint Kereskedelmi Bizottságának több 
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ülésére, ahol módunk volt véleményünk kifejtésére és javaslataink előter

jesztésére Számos jogszabály tervezet véleményezésében vettünk részt 

I ársaságunk megtette az előkészületeket a komputeres tagnyilvántar

tásra való áttéréshez 1991. november l-jétől tagnyilvántartásunkat napra
készen veze~jük 

Az 1991 április 2--6 között tartott (a Népjóléti Minisztérium által kez

deményezett) tanácskozás a Nemzeti Megújhodási Program egészségügy

re vonatkozó koncepciqját volt hivatva kidolgozni A három bizottság 

egyike a gyógyszerüggyel foglalkozott (ennek vezetője Paál Tamá~ az Or

szágos Gyógyszerészeti Intézet főigazgat~ja) A bizottság munkájáról -

amelyben a Magyar Gyógyszerészeti Társaság képviselője is résztvett -

szaklapjaink és különböző förumok révén részletes ismereteket kaphat
tunk 

Külön bizottság foglalkozott a gyógyszerár-, és támogatási rendszer 

koncepcióinak kidolgozásával, amelynek vezetésére /iarangi CJ'.yörgy ka
pott megbízást 

1989-ben a Münchenben rendezett FIP Kongresszuson I ársaságunk 

einöke és főtitkára tárgyalást fűlytatott az akkor még NSZK Gyógyszeré

szeti Társaság elnökével a kapcsolatok kiszélesítése érdekében A Német 

Gyógyszerészeti Tár saság 1990 októberében ünnepelte megalakµJásának 

100 éves évfűrdulqját Ez alkalommal - az európai országok bekap

csolásával - létrehozták az Európai Gyógyszerész Társaságok Szövetsé

gét, melynek elnökségében Társaságunk elnöke Nikolics professzor is 
részt vett 

Meghatározó lehet a jövő sze1npontjából az is, hogy a Közös Piac fő

gyógyszerésze a közelmúltban létrejött tanácskozást kezdeményezett, me

lyen a Lengyel Gyógyszerészeti Társaság képvisel~jével közösen kerestük 
az európai integrálódás lehetőségeit" 

Az országos vezetőség az alapszabálynak megfelelően a megválasztott 
tagjai sorából választotta meg vezetői tisztségviselőit 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöke: Szá5z György, fötitkáia: 

Vincze Zoltán, alelnökei: Görög Sándor, Mezey Géza, Écsy Zoltán, Stensz

ky Ernő, főtitkár-helyettese: Lipták József titkárai: Heneráry László, Hu

nyadvári Éva, Tarjányi Sándor [IOJ 

31 



3 .5 BúcsúszO a közgyűlésre (fhkolics Károly) 

„A Magyar Gyógyszerészeti I ár·saság 67 éves múl~ja sok hasznos kez

deményezésről, értékes eredményekről tanúskodik A I ársaság elnökei, 

vezetőségei mindv'égig igyekeztek a magyar gyógyszerészet tudományos 

fejlődését szolgálni 

Ma különösen fontos újból leszögezni, hogy a gyógyszerészet a gyógy

szerrel összefüggő tevékenység te~jes egésze Tehát a gyógyszerkutatás, -

gyártás, -ellátás egyaránt ide tartozik Ezt rögzítette lényegében a FIP 

1984 évi „Budapesti deklar·áció"-:ia is. Így magunkhoz tartozónak tekint

hetjük az összes szakembert, akik e területen dolgoznak, velünk együttmű

ködnek, még akkor is, ha végzettségük nem gyógyszerész 

Ahhoz, hogy a gyógyszerészetet értékelhessük, közelről, személyesen 

kell ismernünk a te~jes utat Szoros kapcsolatot kell fenntartanunk az ipar

ban, a gyógyszertárakban, az oktatásban vagy az igazgatásban működő 

kollégákkal egyaránt 

Ennek a széles körnek az összefügása, együtt tartása biztosí~ja azt az 

erőt, amely lehetővé teszi a tudományos érdekképviseletet, a szalanai 

presztízs f~jlesztését és megtartását Ennek érdekében rendszeres kapcso

latot kell fenntartani az irányító szervekkel Jelen kell lennünk a tudomá

nyos élet, a felsőoktatás irányításában, a tudományos minősítésben, a 

gyógyszerkutatás és -ipar területén is 

A tagsággal való széleskörű kapcsolattartás egyik módja a személyes 

találkozás A konferenciákon történő összejövetelek, a tapasztalatcsere 

előnyei ismertek Új gondolatokat ébreszthetnek, együttműködéseket in

díthatnak el Mivel az utazás lehetőségei anyagilag korlátozottak, az írá

sos anyag, a folyóiratok, könyvek kiadása fontos A tudomány újabb 

eredményeit el kell juttatnunk a munkahelyekre. Mindkét téren igyekez

tünk a lehetőségeket minél jobban biztosítani. Jól sikerültek konferenci

áink, bővítettük a továbbképzés lehetőségeit és új kiadványokat jelentet

tünk meg 
Ugyancsak a tudományos élet szolgálatában áll a nemzetközi kapcso

latok rendszeres f~jlesztése Szerencsére megszűnt a bezártság Így széle

sebb rétegek - főleg fiatalok - kiküldését kívántuk elérni Ezzel látókörük 
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bővül, indítást kaphatnak színvonalasabb munkához Ezért szorgalmaztuk 

hosszabb ideje a nyelvtanulást 

Az utóbbi évtizedben szükségessé vált szakmapolitikai, érdekképvise

leti kérdések napirendre tűzése Személyes tárgyalások,_ írásbeli bead

ványok szolgálták ezt a célt Fontosnak tartottuk hivatásunk bemutatását, 

ismertté tételét Idővel úgy éreztük, hogy e feladatok ellátására külön szer

vezet szükséges. Ezért is kezdeményeztük a Gyógyszerész Kamara létre

hozását, ami szakterületünk régi vágya volt Bízunk benne, hogy fokoza

tosan jó együttműködés alakul ki és ez eredményes lesz 

Bármely szakterületet vizsgáljuk, látjuk, hogy milyen füntos a nevelés 

Egyfelől a jövő generáció, az utánpótlás, az új vezetők kiválasztása teszi 

ezt szükségessé Bízunk benne, hogy az emberi értékek, a szalanai ráter

mettség lesz e téren a döntő Másfelől a nevelés tárgya legyen az etika és 

a szakmai megbecsülés megtartása Akár a tudományos munkában, akár a 

napi gyakorlatban (pl a beteg- és orvos-kapcsolatban) elengedhetetlen az 

írott és íratlan szabályok betartása Ehhez pedig jó példamutatás szüksé

ges 

legyen a Magyar Gyógyszerészeti Társaság továbbra is a hivatás ösz

szefügója, széles rétegek fóruma Bízunk benne, hogy a további korok is 

kedveznek kezdeményező, széles látókörű s önzetlenül dolgozó vezető ré

teg kialakítása számára Ehhez pedig a mostani átalakulások, hel)ienként 

jelentkező viták lecsillapítása szükséges 

A tiszt~jítás alkalmával köszönetet mondok az elnökség, az országos 

vezetőség tagjainak és minden kollégának, akik munkámat 9 évi elnöksé

ge alatt segítették" [12] 

3 6 Gondolatok a gyógyszerellátás privatizációjával kapcsolatban 

(N1kohcs Károly) 

„Szakterületünk privatizációjához néhány tapasztalatra szeretnék rá-

1nutatni, nlelyeket külfOldi szalanai körök vezetőitől szereztem, másrészt 

olyan szempontolaa is, amelyek az 1950 előtti, magánkézben működő 

gyógyszertárak esetében megvoltak és bizonyára ma is megvalósíthatók 

33 



I KülfOldön úgy látják, hogy az átszervezés „fentről lefeié", ill az 

összes szervezettel összhangban történjen Így döntő kérdés, hogy a 

gyógyszerellátásban a gyáripar, a nagykereskedelem és a gyógyszertárak 

tevékenysége között gördülékeny fOlyamatot biztosítsunk Nem kevésbé 

fOntos a társadalombiztosítással való összhang Külföldi tapasztalatok át

vétele természetesen célszerű 

2. Tisztázandó s a szakmai közvélemény előtt ismertetésre kerüljön, 

hogy a „személyjog" ma pontosan mit takar 1950 előtt a személyjogú 
gyógyszertár tulajdonosa kérhette az illetékes minisztertől a jogosítvány 

átruházását egyenes ági gyógyszerész gyermekére 

I udnunk kell, hogy épp a mi hivatásunkban számos gyógyszerész csa

ládban a szakmai tapasztalat, a hivatásszeretet öröklődött Ez nagy előnyt 

jelentett a szakterület általános f~jlődése szempon~jából is 1950 után egy 

darabig ez éppen hátrány volt, mert a gyógyszerészek gye1mekeit nem vet

ték fel a pályára 

Az átruházás lehetősége azért is követendő lenne, mert ha a gyógysze

rész a privatizáció során családi vagyonát és felvett kölcsönét befekteti, le

gyen számára biztosíték az a tudat, hogy gyermeke ezt a hivatást fOlytat

ha~ja. Így nem olyan nagy a kockázat, ha pl. váratlanul elhunyna 

3 Szükségszerű, hogy ma is legyen meg a gyógyszertár bérbeadás le

hetősége Egyrészt a tulajdonos elhalálozása esetén az özvegy bérbe ad

hassa, amíg gyermeke megszerzi a gyógyszerészi oklevelet, de különböző 

okok (betegség, idős kor stb) is arra késztethetik a tulajdonost, hogy egy 

ideig ne maga vezesse a gyógyszertáiat Ez a megoldás egyébként a még 

állaini kézben levő gyógyszertárak esetében is alkalmazható lenne 

4 Ismételten szeretné1n leszögezni, hogy új jogosítvány kiadása le

gyen a népjóléti miniszter joga Legyen meg az a fék, mely vonzáskörzet

re korlátozza új gyógyszertár létesítését, különben a szakn1ai színvonal 

1nérhetetlen süllyedéséhez jutunk el Kisegítő gyógyszertár engedélye a je

len formában csak 5 évre szóljon lsn1erve a jelen helyzetet és véleménye

ket, nem széleskö1ű a törekvés ezek továbbf~jlesztésére Továbbá marad

jon 1neg az a rendelkezés, mely szakvizsgához, illetve 5 éves gyakorlathoz 

köti a magántevékenységet 

5 Kapcsolatunk létesült a Közös Piac gyógyszerészi köreivel hányel-
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veik között rögzítették, hogy a gyógyszerész csak biztos megélhetés esetén 

képes hivatását a köz javára is jól ellátni Ezért a gyógyszerellátásban a ha

szonkulcs emelésére kell törekedni Egyben rögzítendő, hogy az adózás és 

a helyiségek bérei - közszolgáltatású egészségügyi szerv esetében - mél

tányosak legyenek 

6 Még számos részletkérdést kell menet közben rendezni. Így a sze

rény körülmények között induló magángyógyszerészek továbbképzését, 

számukra rendszeres szakirodalom biztosítását stb 
Tisztában vagyok azzal, hogy a múlt viszonyai nem mind ültethetők át 

a mai körülmények közé De egy egészséges, etikus, kollegiális szellem ki

alakítása, a gyógyszerellátás egészségügyi jellegének megtartása és minde

nekelőtt a beteg érdekeinek szem előtt tartása végett a korábbi és mai ta

pasztalatokat koordinálni kell A2 átszervezés felelősségteljes munk~ja ezt 

megkívánja" [13] 

3 7 Vincze Zoltán FIP alelnök köszönté5e 

A Ne1nzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) 1992 szeptember 

13-19 között Lyonban rendezett Világkongresszusán Vincze Zoltánt, a 

Magyar Gyógyszerészeti I ár saság főtitkárát a Szövetség alelnökévé vá

lasztották (Mint ismeretes, ezt megelőzően a FIP-nek két magyar alelnö

ke volt: Korit5án5zky Ottó 1930--1939 között, valamint Zalai Károly 

1976-1984-ig) [14] 
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4 .. ELNÖKI, ELNÖKSÉGI PROGRAMOK, BESZÁMOLÓK 
(1992-1996) 

A XLIV .. ÉS A XL\( KÖZGYŰLÉS 

4 1 Elnöki köszöntő és program az országos vezetőségi ülésen 

(1992 VI 24) (Szász György) 

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! 

Tisztelettel köszöntöm a Magyar Gyógyszerészeti Társaság országos 
vezetőségének választott és meghívott tagjait 

Az országos vezetőség most első ízben ülésezik megválasztása óta 

Most nyílik tehát első ízben alkalmunk arra, hogy egyrészt beszámoljunk 

az elnökség részéről az elmúlt félév történéseiről, másrészt, hogy megbe

széljük elképzeléseinket a jövőt illetően Az eddig történtekről a főtitkári 

beszámoló fOg számot adni Engedjék meg, hogy ezen elnöki megnyitó ke

retében egy-két olyan elvi kérdéssel füglalkozzam, amely meghatározónak 

látszik I ársaságunk további tevékenységét illetően 

A jelen vezetőség mandátuma olyan időszakra esik, amidőn a magyar 

egészségügy, ezen belül a magyar gyógyszerészet olyan változásokon 
megy át, amelyek hosszú időre meghatározzák helyzetét, fejlődési lehető

ségeit r ermészetes, hogy az átmenetet, az új gyógyszertári és gyógyszeré

szeti berendezkedés kialakítását viták, nem ritkán szenvedélyes viták jel
lemzik Úgy vélen1 azonban, hogy egy kérdésben bizonyosan egyetértés 
van a gyógyszerészek között: az úgynevezett „akadémiai szakmák" - így a 
gyógyszerészet- t~jlődését is csak a korszerű ismeretanyagot nyújtó egye
temi képzés és továbbképzés, valamint a kellő színvonalon működő kuta
tóbázis biztosítha~ja Meggyőződésünk, hogy Társaságunk feladata, köte
lessége, hogy ebben az átmeneti időszakban még fOkozottabban őrködjék 

a magyar gyógyszerészet tudományos pozícióinak megőrzésén és további 
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fejlesztésén Tisztában kell lennünk azzal, hogy csak akkor számíthatunk a 

gyógyszerészi hivatás és munka elismerésére és értékelésére, ha a gyógy
szerészet különböző munkahelyein dolgozó kollégáink a korszerű ismere

tek birtokában vannak és a gyógyszerészetet megfelelő számú, magas tu
dományos fOkozattal rendelkező gyógyszerész képviseli a magyar és a 
nemzetközi tudományos életben Azzal is tisztában kell lennünk azonban, 
hogy a fülyamatosság, a jövő n1egalapozása a fiatalság támogatását teszi 
kötelességünkké A magyar gyógyszerész-társadalom a múltban is fülya

matosan ragyogó példákat adott ezen a téren 
Természetesen nem vagyunk annyira naivak, hogy azt higgyük, ele

gendő, ha a I ár saság csupán a tudománnyal, a kutatással és a képzéssel 

foglalkozik, és nem vesz tudomást arról, hogy milyen a közeg, amelyben a 
ma és a holnap gyógyszerészei működnek; hogyan alakulnak hivatásunk 

gyakorlásának társadalmi feltételei Naivság lenne részünkről, ha megpró

bálnánk mereven szétválasztani a szakmát érintő kérdéseket egymástól; tö
mören: mereven szétválasztani a tudományt és a gazdasági-szervezeti kér
déseket Ha a I ár saság a magyar gyógyszerészet fejlesztését szolgáló szer

vezetnek vallja magát, akkor vállalnia kell az érdekeltséget valamennyi, a 

gyógyszerészetet érintő fOntos kérdésben 
Itt kell említést tennem még egy elvi problémáról Két évve_l ezelőtt 

létrejött a Magyar Gyógyszerészi Kamara, amely a szemünk láttára és te

vőleges részvételünkkel látványosan izmosodik és mind erőteljesebben 

halla~ja szavát a gyógyszerészet képviseletében Ennek a f~jlődésnek a ma
gunk részéről örülünk Meggyőződésünk, hogy Társaságunk és a Kamara 

együttesen olyan erőt képviselhet, amely hosszú idő után esélyt ad arra, 

hogy a gyógyszerészetet érintő valamennyi kérdésről, saját magukról vég
re valóban a gyógyszerészek döntsenek Ehhez az szükséges, hogy a két 
szervezet vezetősége egyeztetett kezdeményezéseken, ésszerű munkameg

osztáson és együttműködésen alapuló tevékenységet folytasson. Az esemé
nyek ilyen iiányítása a Társaság és a Kamara vezetőségének kötelessége 
Mi azt reméljük, hogy megvetjük az alapját egy hosszú távú együttműkö

désnek, szolgálják a magyar gyógyszerészet és ezzel az egészségügy érde
keit" [15, 16] 
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4 2 F'őtitká.ri beszánioló, 1992 /félév (Vincze Zoltán) 

„A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1991-ben megválasztott orszá

gos vezetősége most tar~ja első ülését, amelynek legfontosabb feladata a 

Tár saság munkate'rvének elfügadása 

I ársaságunk mind idehaza, mind külföldön megfelelő tekintéllyel ren

delkezik és számunkra sem maradhat más, mint ezt az elődeink által meg

szerzett tekintélyt megőrizni és tovább erősíteni 

I ársaságunk célját alapszabálya határozza meg Elsődleges célunk elő

segíteni a gyógyszerészeti tudományolmak, a gyógyszerészeti oktatásnak, a 

továbbképzésnek, a tagok tudományos ismereteinek bővítését és gyógysze

rész etikai nevelését Mindezen céljainkon túl a Magyar Gyógyszerészeti 

I ár saság vezetősége tisztában van felelősségével, véleményének fOntossá

gával, ezért hivatásunk jövője szempontjából e helyen is szükségesnek tart

ja leszögezni, hogy hosszú távra érvényes döntések meghozatala csak kö

rültekintő tájékozódás, konszenzuson alapuló összefügás eredménye lehet 

A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság a jövőben is kész mindazokkal 

együttműködni, akik a magyar egészségügy és ezen belül a magyar gyógy

szerészet f~jlődését tűzték zászlajukra 

I ársaságunk titkár"Sága új helyre költözött A Pharmafontana Budapest 

Gyógyszerellátó Vállalat biztosított helyet a Zrínyi u. 3 alatti épületben A 

Gyógyszerészet szerkesztőségének ugyanitt való elhelyezése lényegesen 

megkönnyíti az együttműködést 

Uj rnunkatársat is köszönhetünk Konrádné Abay-Nemes Éva gyógy

szerész sze1nélyében 

Az elnökség határozott t'.!i alapszabály, valamint új szervezeti és műkö

dési szabályzat kidolgozásáról Az alapszabály-tervezet időközben elké

szült és azt 1 ársaságunk Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztálya vélemé

nyezi Ezt követően vezetőségünk valamennyi tagjának eljuttatjuk, és a 

szükséges módosítások, kiegészítések után a közgyűlés elé terjesz~jük 

Az elnökség jóváhagyta a „Gyógyszerészet az egészségért" elnevezé

sű alapítvány létrehozását Az alapítvány részletes ismertetését a „Gyógy

szerészet" elvégzi 

A Rozsnyay Mátyás Emlékve1seny jövőbeni zökkenőn1entes megren-
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dezése érdekében létrehozott „Rozsnyay Alapítvány" is megkezdte tevé

kenységét 
Az elnökség megvitatta az Ugriné dr. Hunyadvári Éva által összeállí

tott „A gyógyszerészképzés célja" c vitaanyagot Szász elnök úr fontosnak 

tartja az illetékes testületek figyelmét felhívni arr~ hogy oktatási, tovább

képzési és tudománypolitikai vonatkozásokban a gyógyszerészi érdekek 

első számú képviselője a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 

A Schulek Centenárium önálló megrendezése helyett az elnökség úgy 

döntött, hogy 1993-ban rendezi a IX Magyar Gyógyszerésztudományi 

Kongresszust, amelynek keretében kiemelkedő fontosságot kap a Schulek 

Centenárium megünneplése Az elnökség La5z/ov.szky József professzort 

kéri tel a Schulek Elemér életéről és tevékenységéről szóló tanulmány 

megírására A kongresszust a FIP védnökségével rendezzük; az erre vonat

kozó beleegyező nyilatkozat a FIP elnökségétől megérkezett A kongresz

szus elnöke Görög Sándor, főtitkára Nyiredy Szabolcs a tudományos bi

zottság elnöke Szepesi Gábor, a szervező bizottság elnöke Kubinyi András 

Az elnökség döntése értelmében felújítjuk a korábban igen jól műkö

dő tudományos üléseket Évente két előadást tervezünk neves külföldi és 

hazai szakemberek bevonásával 

A FIP vezetőivel változatlanul jók a kapcsolataink 

1992 januárjában a dániai Hilleroedban rendezték meg első ízben az 

Európai Országok Gyógyszerészeti Társaságai és a WHO Európai Regio

nális Irodája közös fórumát A találkozón a szövetséget „Europharm Fo

rum"-nak nevezték el (az orvosok hasonló szervezetüket már évekkel ko

rábban megalapították) és inegválasztották az elnökséget Az Europharn1 

Forum alelnökévé Társaságunk főtitkárát Vincze Zoltánt választották 

A már korábban megkötött Észt-Finn~Magyar Egyezmény keretében 

ez évben 2 kollégánk utazhat továbbképzésre és 1-1 kollégát várunk 

Az Orvostovábbképző Egyetem Gyógyszerészeti Tanszéke és a Ma

gyar Gyógyszerészeti fár·saság közös szervezésében nagy sikerrel folynak 

a „Gyógyszertárak gazdasági kérdései, tekintettel a magángyógyszertárak

ra" címmel meghirdetett konferenciás továbbképzések, melyeket Buda

pesten kívül Sopronban, Debrecenben, Kecskeméten, Pécsett és Békéscsa

bán is megrendeztünk" [17] 
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4 3 F'őtitkári beszánioló az 1992 11 félévi országos vezetőségi ülésen 
(Vincze Zoltán) 

„Elnökségünk a beszámolási időszakban 3 alkalonunal ülésezett Vala
mennyi ülésen foglalkoztunk az 1993-ban rendezendő IX Magyar Gyógysze
résztudományi Kongresszus előkészítésével A kongresszust - amely egyút
tal a Schulek Centenárium méltó inegünneplésének is helyet ad- a FTP, vala
mint az MTA védnökségével illetve támogatásával rendezzük ineg. Ebből az 
alkalomból I ársaságunk fiatal gyógyszerészek részére pályázatot ír ki 

Létrehoztuk a „Gyógyszerészet az egészségért" alapítványt Az alapít
vány kuratóriumán a sor, hogy az alapítványi céloknak megfelelően a to
vábbi lépéseket megtegye 

Elkészült a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság alapszabály-tervezete, 
amelyet I ársaságunk Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztálya véleménye
zett, és amelyet az országos vezetőség tagjainak megküldtünk Azt szeret
nénk, ha olyan alapszabály születne, amely méltó nagy múltú I ársasá
gunkhoz 

Ugyancsak elkészült a Magyar Gyógyszerészeti Társaság új sze1veze
ti és működési szabályzatának tervezete is 

Befejeződött a kb 4000 fős tagságunk részére az adatgyűjtő kérdőívek 
kiküldése A beérkezett adatokat számítógépen tar1juk nyilván, ami nélkü
lözhetetlen segítség a jövő vonatkozásában 

Vezetőségi ülésen Makay Judit gyógyszertárvezető oktató gyógysze
rész, az oktató gyógyszerészek továbbképzésével összefü.ggő kérdésekre 
hívta fel a figyelmet A SOTE Gyógyszerésztudományi Kara 1992 decem
berében fórumot rendez az oktató gyógyszerészek részvételére is számítva 

F el~jítottuk a tudományos üléseket, évente két előadást terveztünk ne
ves hazai és külföldi szakemberek bevonásával Németországból 
Mutschler professzor tartott Budapesten nagysikerű előadást, majd 
Bart5ch professzor Budapesten, ezt követően Debrecenben és Szegeden ad 
elő 

A Gyógynövény Szakosztály, a MOIESZ Fitoterápiás Társaságával 
közösen Székesfehérvfuott rendezte meg a VIII Gyógynövény és III. Fito
terápiás Konfe1enciát, amelyen Gerald Blunden professzornak- Társasá-
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gunk nevében-Lipták József főtitkárhelyettes adta át az MGYI tisztelet
beli tagságát dokumentáló oklevelet" [18] 

4 4 F'őtitkári beszán1oló, 1993 I felév (Vincze Zoltán) 

„A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság 1991-ben megválasztott vezető
sége megbízatásának egyharmadán jutott túl Az eltelt időszakban végzett 
tevékenységünk értékelése nemcsak a kitűzött célok helyességének bizo
nyítására alkalmas, de arra is, hogy megbízatásunk hátralévő - nagyobbik 
- idejében a szükséges módosításokat megtegyük 

A Magyar Gyógyszerész Kamara megalakulásával I ár·saságunk tevé
kenységi köre a szakmapolitikai, szakmai érdekvédelmi képviseleti kérdé
sekkel csökkent. Ugyanakkor lehetőség nyílt az oktatási, továbbképzési, 
tudománypolitikai kérdésekkel való elmélyültebb fOglalkozásra és az ezzel 
kapcsolatos szervezeti-szervezési koncepciók kidolgozására 

Sorsfordító időszakot élünk, és ez különösen érvényes hivatásunlaa, a 
gyógyszerészetre A gyógyszertárak privatizációja körül immár három éve 
zajló huzavona nemcsak anyagilag, de morálisan is egyre rosszabb helyze
tet teremt E kérdés valamennyiünket érint, így nem csodálkozhatunk 
azon, hogy napjaink legfüntosabb kérdésévé vált 

A Magyar Gyógyszerészeti Tár saság alapszabályának módosítását 
nem csupán a megváltozott feladatok, a társadalomban bekövetkezett lé
nyeges változások indokolták, hanem az is, hogy a Nemzetközi Gyógysze
rész Szövetség is elkészítette új alapszabályát, amelyhez FIP tagokként il
lik alkalmazkodnunk Az alapszabály-tervezet vitá,jában I ársaságunk vala
mennyi szakosztálya közre1nűködött, azt elnökségünk is többször megvi
tatta, mindezeken túl számos egyéni észrevétel is é1kezett 

I ársaságunk elnökségének ülésein a Congressus Pharmaceuticus 
Hungaticus IX szervezésével kapcsolatos kérdések kapták a legnagyobb 
hangsúlyt A legjelentősebb rendezvényről van szó, amelyen kb. 1 OOO ven
dég részvételére számítunk 

Az elnökség 10 fiatal gyógyszerész kongresszusi részvételét tátnogat
ja, és a kongr·esszus alkalmával 5 neves külföldi szake1nbert választunk 
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I ársaságunk tiszteletbeli tagjává A kongresszus keretében tartja elnöksé

gi ülését az Európai Gyógyszerész Szövetség 
A „Gyógyszerészet az egészségért" alapítványt a Fővárosi Bíróság be

jegyezte, így működésének ma már nincs adminisztratív akadálya" [19]. 

4 5 Elnöki-főtitkári beszámoló, 1993 I1 félév 

(Szász György, Vincze Zoltán) 

„A vezetőség júniusi ülésén elfbgadott határozatának megfelelően Tár

saságunk a MOfESZ-ből 1994. január l-jei hatállyal kilépett Elhatározá

sunkat Berentey György elnök úr a MüfESZ Szövetségi Tanácsának ok

tóber 28-i ülésén jelentette be azzal, hogy a MOIESZ megértve indítéka

inkat, a jövőre nézve együttműködést ajánl te! Társaságunknak Az ülésen 

az MGYT elnöke is részt vett és Társaságunk részéről örömmel nyugtázta 

egy további, új alapokon nyugvó együttműködés lehetőségét I ársaságunk 

és a MOIESZ között Az elválás mindkét fél számára sok előnyt ny~jt A 

MOIESZ egységes, az orvosi szakokat képviselő jelentős szervezetként, a 

továbbiakban a nemzetközi szervezetekhez konfűrmabb módon működhet, 

a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság pedig önálló, a MO TESZ-szel egyen

rangű szervezetként képviselheti itthon és külföldön a gyógyszerészi érde

keket A két szervezet kinyilvánította szándékát a további együttműködés

re és a tevékenység ~j alapokra helyezését illetően 
Az 1993 év legjelentősebb eseménye kétségtelenül a „Congressus 

Pharmaceuticus Hungaricus IX; a Schulek Centenárium" volt, amelynek 

elnökévé Görög Sándor alelnök urat kértük tel A kongresszus előkészíté

sében az MGYT vezető funkcionáriusai, valamint munkatár·saik több mint 

másfel éves munkával vettek részt 

Valamennyien tanúsíthatjuk, hogy a IX. Magyar Gyógyszerésztudomá

nyi Kongresszus külsőségeiben és tartalmában egyaránt méltónak bizo

nyult a névadóhoz, Schulek Elemér professzorhoz, a magyar gyógyszeré

szet egyik legnagyobb személyiségéhez Ahhoz, hogy ezt elmondhatjuk, 

alapvetően járultak hozzá Schulek professzor volt munkatársai, tanítvá

nyai közül azok, akik felkérésünknek eleget téve, szóban és írásban segí-
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tettek megjeleníteni és a kongresszus résztvevői elé tárni Schulek Elemé1 

alakját, géniuszát, életművét Ezért I ársaságunk köszönetét és a Schulek 

Emlékérem ezüst példányát nyújtjuk át Zboray Bertalan Pungor Ernő 

Kőrös Endre és Bayer lstván valamint Laszlovsz/...y láz.sej kolléga urak

nak 
A kongr·esszuson közel 140 előadás hangzott el, 120 körül volt a posz

ter-publikációk száma, és több, mint 1200-an vettek részt 
A kongresszusi tudományos és társadalmi program zökkenőktől men

tesen bonyolódott le, a IX Gyógyszerésztudon1ányi Kongresszus színvo

nala nemzetközi mércével mérve is kiállta az összehasonlítást, egyidejűleg 

tükrözte a gyógyszerészi tudományok magyarországi művelésének magas 

színvonalát 

A kongresszus alkalmával elkészült Schulek Elemér Emlékéren1 ezüst 

példányait kapták: Görög Sándor, Nyiredy Szabolcs Szepesi Gábor, vala

mint Takácsné flovák K·risztina és Kubinyi András Ugyancsak külön kö

szönetüket f~jeztük ki Tekes Kornélidnak Küttel Sándornak és RétságJ~y 

Bélának valamint Hankó Zoltánnak a „Gyógyszerészet" felelős szerkesz

tőjének, aki munkatársaival együtt jelentősen hozzájárult a kongresszus ki

adványai nemzetközi színvonalú és időbeni megjelentetéséhez 

I udatában kell lennünk annak, hogy a közforgalmú gyógyszertári 

gyógyszerészet területén jelenleg átmeneti állapot uralkodik, amely belát

ható időn belül egy egységes, magántulajdonon alapuló hálózatba alakul 

át Ennek megfelelően a Gyógyszertári Szervezet mellett a Magángyógy

szerészek Országos Szövetségét is úgy tekinthetjük, mint e későbbi egysé

ges szerveződés tagját E felfogás jegyében, a közgyűlési inegvitatásig is 

be szándékozzuk vonni az elnökség munk~jába a három működő szervezet 

elnökeit és felkérjük a részvételre a Magángyógyszerészek Országos Szö

vetsége elnökét is 

Az érvénybe lépett új felsőoktatási törvény új szervezeti keretet ír elő 
a posztgraduális képzés területén A változás lényege, hogy a tudo1nányos 

fbkozat az ún. Ph D „Philosophiae Doctor" a jövőben csakis ösztöndíjas 

minőségben végzett kutató tevékenység eredményeként szerezhető meg 

Egyidejűleg n1egszűnt a lehetőség a „doktor universitatis" cím megszerzé

sére 
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Ugy vé~jük, nagyon fontos feladat a I ársaság számára, hogy a két kar 

vezetőivel egyuttműködve igyekezzünk lehetőséget találni a gyógyszerészi 

posztgraduális képzés színvonalának, a gyógyszerészi tudományos tevé

kenység keretein~k megőrzésére" [20] 

4 6 F'őtitkári beszánioló 1994 1 félév (Vincze Zoltán) 

„A vezetőség korábbi határozatának megfelelően I ársaságunk a 

MOIESZ-ből 1994. január l-jei hatállyal kilépett A MOTESZ egységes, 

az orvosi szakokat képviselő jelentős szervezetként a továbbiakban a nem

zetközi szervezetekhez alkalmazkodóbb módon működhet, a Magyar 

Gyógyszerészeti Tár saság pedig önálló, a MO TESZ-szel egyenrangú szer

vezetként képviselheti itthon és külföldön a gyógyszerészi érdekeket A két 

szervezet kinyilvánította szándékát a további együttműködésre és a közös 

tevékenység új alapokra való helyezését illetően 

I ársaságunk létrehozta a „Gyógyszerészet az Egészségért" elnevezésű 

alapítványt Az alapítvány kuratóriumának elnöke NUwlics Károly egyete

mi tanár Itt jegyzem meg, hogy a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny zökke

nőmentes lebonyolítása érdekében létrehozott Rozsnyay Alapítvány is 

megkezdte működését A Rozsnyay Alapítvány kuratóriumának elnöke Ni

kolics Károly egyetemi tanár 

Elnökségünk döntése é1telmében fOlyta~juk a korábban jól működő tu

dományos üléseket. Évente két előadást tervezünk neves külföldi és hazai 

szakemberek bevonásával Megállapíthatjuk, hogy a Congressus Pharma

ceuticus Hungaricus IX színvonala számos paraméter tekintetében nem

zetközi 1nércével is kiállta az összehasonlítást A kongresszus egyidejűleg 

tükrözte a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság mozgósító erejét és a gyógy

szerészeti tudo1nányok 1nagyarországi művelésének 1nagas színvonalát 

A FIP elnöksége elfOgadta a Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnök

ségének személyi javaslatát, s eszerint dr. Nikolics Káro~y Társaságunk 

volt elnökének munkáját életlnűdíj átadásával ismeri el E kitüntetésre ez

évben kerül sor elsőként 

Az Eu10Pharm Forum változatlan aktivitással és magyar 1észvétellel 

44 

dolgozik Jelenleg három fő téma szerepel napirendjén: a dohányzás elle

ni, illetve a cukorbetegek kezelésével összeíllggő program, továbbá a 

gyógyszeralkalmazás Az EuroPharm Forum célja, hogy megtalálja azokat 

a lehetőségeket, amelyekkel a gyógyszerész a lehető legnagyobb segítsé

get tudja nyújtani a beteg ill hozzáforduló embereknek 

A Congressus Pharmaceuticus Hungaricus IX. kongresszus keretében 

Budapesten rendezte vezetőségi ülését és közgyűlését az EUFEPS A két

ségtelen erkölcsi siker mellett Társaságunk anyagi szempontból is siker

ként könyvelheti el, hogy az 1993 és az 1994. évi EUFEPS tagdijunkat a 

kongresszuson nyújtott szolgáltatásainkkal kiegyenlítettük" [21] 

4 7 A Társaság XLiv. közgyűlése 1994 V1 10 

A hetven éves Magyar Gyógyszerészeti Társaság XLIV beszán1oló 

küldöttközgyűlését 1994 június 16-án rendezte meg Budapesten, a Sern-

1nelweis Orvostudományi Egyetem Elméleti I ömbjének dísztermében A 

küldöttközgyűlés megrendezésével a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság 

méltó keretek között kívánta ünnepelni a fársaság alapításának évforduló

ját 

A 190 küldött és számos érdeklődő részvételével megrendezett kül

döttközgyűlés elnöki tisztét SZ.ász György professzor, a Társaság elnöke 

töltötte be 

Vincze Zoltán rövid megnyitóját követően a küldöttek elfogadták a na

pirendet, majd Szász György köszöntötte a küldöttközgyűlést Megemléke

zett a Társaság 70 évvel ezelőtti megalapításáról, majd a volt elnökökről 

Külön köszöntötte a Tá1saság élő elnökeit, így a kényszerűen távollévő 

Végh Antal professzort, majd Kedves~y Gyöt:gy, Zalai Károly és Nikolics 

Károly professzoroknak átadta a Tár saság ajándékát 

Az elnöki köszöntő keretében került sor kitüntetések átadására is. A 

Gyógyszerésztörténeti Szakosztály javaslatára Szigetváry F'erencnek, a 

Szakosztály évtizedeken keresztül tevékenykedő elnökének a Societas 

Pharmaceutica Hungarica emlékérmet nyújtotta át A Gyógyszeripari Szer

vezet vezetősége javaslatára Hortobágyi Győző és Gyarmathy Miklós, a 
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Spergely Béla Emlékérem kitüntetésben részesült A Kórházi Gyógyszeré

szeti Szervezet vezetőségének javaslatára SOós Gyöngyvér a Dávid Lajos 

Emlékérem kitüntetést vehette át 
S'zász György üdvözölte a Magángyógyszerészek Országos Szövetsé

gét és a Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesületét abból az alkalomból, 

hogy az MGYI mindkét szervezettel megállapodott a kapcsolatok szoro

sabbra való fűzésében, s ez - alapszabályban is megerősítve - a társult 

szervezet formában nyilvánul meg Végezetül javaslatot tett a küldöttköz

gyűlésnek arra, hogy határozatban köszöntse a kamaráról szóló törvény el

fogadása alkalmából a Magyar Gyógyszerész Kamarát 

Ezután Zalai Károly ünnepi előadásban emlékezett meg a Magyar 

Gyógyszerésztudományi I ársaság 70 évvel ezelőtti megalakulásáról és ér

tékelte a hetven év legfOntosabb eredményeit Külön szólt a I ársaság el

nökeinek tevékenységéről, végezetül hangsúlyozta, hogy a I ár saság vala

mennyi tagjának munkájára szükség van ahhoz, hogy az MGYI ezentúl is 

elláthassa feladatát 
Ezt követően a közgyűlés a küldöttközgyűlési beszárnolókat egyhangú 

szavazással elfogadta 
Ezután került sor az új alapszabály tervezetének vitájára A tervezet 

másfél évig tartó előkészítés után került a küldöttközgyűlés elé Az. alap

szabály vitáját Lipták József vezette le A hozzászólások és észrevételek el

sősorban a területi sze1 vezetek működésének szabályozásával és a küldött

állítás lehetőségeivel fOglalkoztak Ennek megfelelően a beterjesztett ter

vezetben is elsősorban ezeken a területeken került soI módosításra. Végül 

a küldöttközgyűlés elfOgadta az alapszabályt, és felhatalmazta a I ársaság 

elnökét és főtitkárát, hogy a módosított alapelveknek megfelelő szövegvál

toztatásokat az alapszabályban vezesse át 

Az új alapszabály szerint az eddigi közfOrgahnú gyógyszertári helyett, 

megyénként szerveződő gyógyszerellátási szervezetek jönnek létre, újon

nan alakul meg az oktatási és közigazgatási sze1vezet és továbbra is válto

zatlan keretek között működik a kórházi és a gyógyszeripari szervezet 

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és a Magya1 Gyógysze

részhallgatók Egyesülete a Magyar Gyógyszerészeti Társaság társult szer

vezetévé vált és résztvesz az MGYf munkájában Az Ifjúsági Szervezet 
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munkáját az Ifjúsági Bizottság veszi át Az alapszabály rendelkezik Szak

mai Érdekvédelmi Bizottság és Fel ügyelő Bizottság létrehozásáról is 

Az Ifjúsági Bizottság ideiglenesen megbízott tagjai; Hasznos László 

(ipari gyógyszerészet), Dedinszky C:sabáné Farag Noénú,_ Lengyelné Hor

váth Gyöngyi (gyógyszerellátás), Zalántainé Szalai Margit (magángyógy

szerészet), Higyisán Ilona (kórházi gyógyszerészet), Csóka Ildikó ( okta
tás) 

A Szakmai Érdekvédelmi Bizottság elnökévé Mezey Géza professzort 

választották A szakmai szervezetek, a Gyógyszerügyi Szervezési Szak

osztály és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a későbbiekben 
1-1 föt delegál a 7 tagú bizottságba 

A Fel ügyelő Bizottság tagjai a küldöttközgyűlés választása alapján Ké

ry Ágnes, id Regdon Géza Tóth Ta1nás A Bizottság maga választja elnö

két tagjai közül 

A küldöttközgyűlés jóváhagyta a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály 

jelölését, így az eddig megbízott szakosztály elnökként tevékenykedő Gra

barits lstván lett a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály elnöke 

A küldöttközgyűlés úgy döntött, hogy a rendes tagdíj összege 500 Ft/év 

Végezetül Szász C:yörgy elnök n1egköszönte a küldöttek közreműkö

dését, és bejelentette, hogy 1996-ban kerül sor tisztújító küldöttközgyűlés
re [22] 

4 8 Elnöki köszöntő (Szász György) 

„ Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság nevében tisztelettel köszöntöm a 

közgyűlés valamennyi résztvevőjét. Köszöntöm a szervezetek, szakosz

tályok küldötteit, az országos vezetőség tagjait., a küldötteken keresztül az 

MGYI egész tagságát 

A mai közgyűlés, amely XLJV a Társaságunk történetében, olyan idő

szakban ülésezik, amely történelmi jelentőségű, nemcsak az ország, hanem 

a magyar egészségügy és a magyar gyógyszerészet vonatkozásában is I ár

saságunk feladata, hogy e történelmi időkben méltó módon képviselje a ma

gyar gyógyszerészet érdekeit, fOlyamatosan szem előtt tartva a gyógyszeré-
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szeti tudományok ápolását, fejlesztését P. mai közgyűlést ünnepivé emeli 
az a tény, hogy a Magyar Gyógyszerészeti Társaság jogelődje a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Tár saság 70 évvel ezelőtt kezdte meg működését 
Társaságunk elnöksége úgy vélte, hogy helyesen cselekszünk, ha a mai, te
hát a soron lévő közgyűlés keretében megemlékezünk a 70 éves jubileum
ról. Az ünnepi megemlékezésre Társaságunk történelmének avatott ismerő
jét, Zcilai Káro~y professzor urat kértük fel, aki örömünkre ezt a feladatot el
vállalta Az. elnöki megnyitónak tehát nem céUa a 70 éves Társaság tevé
kenységének elemzése. Annyit azonban legyen szabad megjegyezni, hogy 
meggyőződésünk szerint a Társaság - bár 1924 szeptembere, a hivatalos 
megalakulás óta, jelentős kényszerű átszervezéseken ment keresztül - mind 
a mai időkig híven szolgálta azokat a nemes célkitűzéseket, amelyeket az 
első alapszabályban az alapítók megfogalmaztak Hogy ez így történhetett, 
elsősorban annak köszönhető, hogy a 70 év során a Társaság fűlyamatosan 
soraiban tudhatta a magyar gyógyszerésztársadalom nagy számú képviselő
jét, a gyógyszerészeti tudományok művelőinek legkiválóbb személyiségeit 
EIIDek eredményeként a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság mindenkor 
olyan szellemi kapacitással, tekintéllyel rendelkezett, amellyel mindig je
lentősen befűlyásolhatta a magyar gyógyszerészet fejlődését 

Tisztelt líölgyeim és Uraim! Ugy vélem, hogy ezekben az ünnepi per
cekben tisztelettel és kegyelettel kell emlékeznünk azolaa a gyógysze1é
szekre, akik a Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaságot megalapították, 
n1ajd áldozatos munkával vezették napjainkig Engedjék meg, hogy a kül
döttközgyűlés nevében tisztelettel és szeretettel köszöntsem Végh Antal 
professzor urat, aki 1954-1968 között állt a I ársaság élén Köszöntsem 
Kedves~y Györ:gy professzor urat, aki 1968-1972 között volt Társaságunk 
elnöke, továbbá Zalai Károly professzor urat, aki 1975-1982 között és l-li
kolic s Károly professzor urat 1982-1991 között volt Társaságunknak elnö
ke" [23] 

4 9 Ünnepi niegenilékezés (Zalai Károfy) 

„ I ársaságunk hivatalosan 1924 szeptember 20-án alakult meg az 
alapszabály belügyminiszteri jóváhagyásával 
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Deér Endre vetette fel tudományos egyesület alapításának gondolatát, 
amely - szavai szerint -: „hivatva volna a gyógyszerészetben egyre na
gyobb té1t fbglaló merkantilizmust a legszükségesebbre csökkenteni és he
lyébe hivatásunk tudományos felfogását állítani, amiből pályánk megbe
csülése fakad" Deér érvelését az egyetem gyógyszerész professzorai is el
fogadták és támogatták 

A Tár saság alapítói elnöknek a botanika nagytekintélyű oktatóját, 
Mágóc~y-Dietz Sándor egyetemi tanárt, elnökhelyettesnek Deér Endre Tó
városi gyógyszertár-tulajdonost választották A vezetőségben ott találjuk 
Winkler Lajos Jakabházy Zsigmond, lvfatolc sy Miklós professzorokat, L ip
ták Pál Weszelszky Gyula magántanárokat és Bayer Antal Wéber Dezső, 
Fauser Géza. F'iló János stb gyógyszerészeket 

A I ár saság alapítása határkövet jelentett a magyar gyógyszerészeti tu
domány fejlődéstörténetében Hazánkban ez volt az első, kifejezetten a 
gyógyszerészeti tudomány művelését célzó társulás 

A Társaság vezetését 1945-ig Mágóc~y-Dietz Sándor, Jakabházy Zsig
n1ond és Széki Tibor professzorok látták el, akiket a háború bef~jezése után 
1947-töl Lipták Pál majd Schulek Eleraér professzorok követték A Társa
ság működésének demokratizmusát a közgyűlések megtartása és alapsza
bályszerű lebonyolítása biztosította. A Társaság 1949 szepten1berében tar
totta meg XXIV közgyűlését, ahol a tagság kénytelen volt elfűgadni azo
kat a változásokat, melyek a társadalmi, politikai és gazdasági átalakulás 
következményei voltak Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet kebelén 
belül megalakult Ligeti Viktor gyógyszerész elnökletével a „Gyógyszerész 
szakcsoport", amely a I ársaságjogutódjának tekintette magát A szervezet 
I Gyógyszerész Nagygyűlésén 1954 októberében Ligeti Viktor elnököt fel
mentették és elnökké Végh Antal professzort választották 

Végh Ama! professzor 14 éven át tartó elnöksége alatt éleslátásával, jó 
szervezőkészségével sokat tett a gyógyszerészet tudományos előrehaladá
sa, a hivatás védelme és nagyobb megbecsülése érdekében Fő cé~ja volt a 
továbbképzés biztos alapokra való helyezése nemcsak a konferenciákon, 
hane1n a szervezett tanfűlyamokon, továbbá a szaklapok színvonalának 
emelésével és továbbképző szakkönyvek kiadásával. A fejlődés oda veze
tett, hogy 1964-ben elérkezettnek látta az időt, hogy tudományos munkán-
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kat szakosztályokra bontva végezzük Öt szakosztály kezdte meg működé

sét, két év inúlva a hatodik, majd a megyei területi szervek alapítására is 

sor került Így Végh Antal professzor a tagság széles körének a közremű

ködésével mintegy 30 szakosztállyal és területi szervezettel működő Ma

gyar Gyógyszerészeti I ársaságot épített ki 

Az 1968 évtől kezdve egymást követőleg Kedvessy György, Clauder 

Ottó Zalai Károly és Nikolic.s Károly professzorok vezették és irányítot

ták a I ársaság munkáját Úgy vélem, különböző tudományterületük és sze

mélyiségük is befrüyásolta társasági tevékenységük eredményeit 

A fársaság XLIII közgyűlése 1991-ben az elnöki tisztségbe Szász 

Györgyöt a gyógyszerészi kémia egyetemi tanárát választotta, aki hivatás

tudattal, lelkiismeretesen irányí~ja: Társaságunk munk~ját Felismerte a le

hetőséget és megvalósította 1993-ban a r ár saság önállósodását a 

:tvJO TESZ-tői, és az alárendelt szerepet mellérendelt funkcióval váltotta 

fel Ezzel nemcsak az önállóságot és az elismerést, hanem a I ársaság szak

osztályainak, országos és helyi területi szervezeteinek önállóságát is nö

velte Szász professzor irányításával a Társaság sikeresen rendezte meg a 

Congressus Pharmaceuticus Hungaricus IX -et, amely eredményeiben -

nemzetközi mércével is - kiállta az összehasonlítást és tükrözte a gyógy

szerészeti tudományok művelésének hazai magas színvonalát 

Tisztelt Közgyűlés! A rövid összefOglalásban - idő hiányában - első

sorban a I ár saság utóbbi évtizedeinek elnöki tevékenységét villantottam 

fel Nem soroltam fel az alelnököket, a szakosztályok és területi szervek 

elnökeit, a kialakított terveket megvalósító főtitkárokat, titkárokat és a to

vábbi tisztségekben szorgalmasan dolgozó szakembereket A Társaság tu

dományos eted1nényein, azok gyakorlati felhasználásán, a korszerű gyógy

szerészképzésen és továbbképzésen túhnenően az egyik legjelentősebb 

eredmény a tudományosan jól felkészített, szakosított gyógyszerészgárda 

Tisztel Közgyűlés! Beszámolóm és tapasztalataim alapján bátorkodom 

n1egállapítani, hogy a Társaság az 1924-ben megfOgalmazott és időközben 

továbbf~jlesztett célkitűzéseinek megfelelően dolgozott, hazai és nemzet

közi viszonylatban is jelentős eredményeket ért el. Ez reményt ad arra, 

hogy a jövőben is teljesíteni fOgja feladatát Ehhez kérem az Önök és a 

fiatal generációk munkáját" [24] 
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4 10 F'őtitkári beszámoló 1994 II félév (Vincze Zoltán) 

„Társaságunk elnöksége ez év második felében három alkalommal 

ülésezett A beszámoló élére kívánkozik az 1994 szeptember 30-án lezaj

lott találkozásunk dr. Kovács Pál népjóléti miniszterrel A találkozón Tár

saságunk mellett képviseltette magát a Magyar Gyógyszerész Kamara, a 

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, valamint a Gyógyszerészeti 

Dolgozók Szakszervezete A találkozón a miniszter ismertette az előttünk 

álló legfOntosabb feladatokat, kérve a gyógyszerészi szervezetek segítsé

gét Szervezetünk képviselői kinyilvánították együttműködési szándékukat 

és felajánlották segítségüket 

A küldöttközgyűlés által elfOgadott új alapszabály értelmében megala

kult Társaságunk Szakmai Érdekvédelmi Bizottsága Mezey Géza profesz

szor, valamint az Oktatási és Közigazgatási Szervezet Simon Lajos egye

temi docens vezetésével Megalakult és megkezdte működését a Felügye

lő Bizottság is Kéry Ágnes egyetemi aqjunktus elnökletével 

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a I udományos Bizottság felál

lítását, amelynek elsőrendű feladata a gyógyszerészi érdekek képviselete a 

Magyar Tudományos Akadémián A bizottság elnöke Görög Sándor aka

démikus 

A MO TESZ elfOgadta kilépésünket a Szövetségből és együttműködést 

ajánlott fel I ársaságunknak A jövőbeni együttműködésre vonatkozó 

„Megállapodás-tervezet"-et elnökségünk n1egtárgyalta és elfOgadta, a kap

csolattartásra a főtitkárt kérte fi.::l 

Az együttműködési megállapodás melléklete meghatározza az egész

ségügyi reformmal és a társadalombiztosítás átalakulásával kapcsolatos tá

jékoztatás és kapcsolattartás fOrmáit Rögzíti a vitaanyagok, jogszabályter

vezetek kölcsönös rendelkezésre bocsátását, néhány fős operatív munka

csoport létrehozását, működtetését Az igényeknek, eseményeknek megfe

lelően, fOlyamatos kapcsolattartásra 1-1 személy jelölését írja elő, továb

bá a reform aktuális kérdéseivel fOglalkozó rendezvények közös szervezé

sét, illetve a rendezvényeken való kölcsönös részvétel lehetőségét rögzíti 

Az elnökség döntött az 1996-ban rendezendő gyógyszerésztudományi 

kongresszusról, amelynek elnöke Görög Sándor egyetemi tanár, főtitkára 
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Nyiredy Szabolcs egyetemi tanár, tudományos bizottságának elnöke Szepe

si Gábor égyetemi tanár, szervező bizottságának elnöke Rétsághy Béla 

igazgató helyettes 
Az. év legjelentősebb szakmai eseménye az 54. FIP Kongresszus, ame

lyet Lisszabonban rendeztek 1994 szeptemberében, valamint az EUFEPS 
Konferencia és Tanácsülés, amelyet szeptember végén Berlinben rendez

tek 
A Román Gyógyszerészeti Társaság meghívására a Román Nemzeti 

Gyógyszerész Kongresszuson Kolozsvárott Társaságunkat Máthé Imre és 

Zalai Károly professzorok, valamint Kovács László, a Gyógyszerészet 

szerkeszt~je képviselték Máthé professzor az MGYT nevében üdvözölte 
a kongresszust A kongresszuson Máthé és Zalai professzorokat tisztelet

beli taggá választották" [25] 

4 11 Elnökifőtitkári beszánioló 1995 1 félév 

(Szász CJ:yörgy, Vincze Zoltán) 

SZ.ász György elnöki megnyitója 
„Köszöntöm az országos vezetőség tagjait, valamint a meghívott ven

dégeket, Hamvas József urat, a Magya1 Gyógyszerész Kamara képvisele

tében 
Megemlékezem Végh Antal professzorról, aki június 7-én, hosszú be

tegeskedés után elhunyt Búcsúztatására június 23-án kerül sor a Farkasré

ti Temetőben, 1nelyen a Társaság méltó képviselettel vesz részt Kérem a 
tisztelt vezetőséget, hogy felállással emlékezzék Végh professzor úrra, a 

magyar gyógyszerészet egyik kiemelkedő egyéniségére 
Tájékoztatom a vezetőséget, hogy a Magyar Gyógyszerész Kamarával 

kötött együttműködési 1negállapodás keretében három közös bizottság ala
kult és kezdte meg közös működését a következő témakörökben: 1 to

vábbképzés, 2 kórházi gyógyszerészet, 3 gyógyszertörvény A négytagú 
bizottságokba 2-2 tagot delegál a Tár saság és a Kamara A bizottságok fel

adata, hogy közös állásfüglalást, javaslatokat alakítsanak ki a három téma

körben 
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Tájékoztatom a vezetőséget arról is, hogy sor került az MGYT és a 

MOTESZ közötti együttműködési megállapodás aláírására, ezzel a két 
egyenrangú orvosi, illetve gyógyszerészi szervezet kapcsolatai megfelelő
en rendeződtek " 

Főtitkári beszámoló (Vincze Zoltán) 

„Megalakult és Görög Sándor akadémikus elnökletével megkezdte te
vékenységét I ársaságunk Tudományos Bizottsága E testület f'ó feladata az 
MTA-val való kapcsolattartás, a gyógyszerésztudományi érdekek képvise

lete 
Hasonlóan nehéz feladat vár a Afezey Géza elnökségével működő 

„Szakmai Érdekvédelmi Bizottság"-ra is 
Tisztában vagyunk azzal, hogy a szakmai érdekvédelem kamarai fele

lősség és feladat, de erről a területről az MGYI nem vonulhat ki Az 

MGYT és az MGYK előzőekben hivatkozott együttműködési megállapo
dása e feladat végzésére is kitér 

Ez év márciusában Frankfurtban rendezték a FIP vezetőségének ülé

sét, amelyen a fIP alelnökeként Vincze Zoltán vett részt 
Aktív közreműködőként veszünk részt az EUFEPS (képviselőnk l ip

ták József főtitkárhelyettes, a szervezet Ipari Bizottságának tagja_ Görög 

Sándor akadémikus), valamint az EuroPharm Forum (képviselőnk S'aniu 

Antal) munkájában 

A közép- és kelet-európai országok gyógyszerészetével külön napirend 

füglalkozott Ezt a kérdést Edward Ta1asevicius litván kolléga felügyeli 
Az. egynapos ülés határozatok hozatalával zárult 

Itt kell szólnom Zalai Károfy professzor úrnak a nemzetközi gyógysze

résztörténeti tudományos életben betöltött szerepéről, munkásságáról Za
lai professzor úr 1962-től az IGGP kongresszusán előadásokkal szerepelt 

és később számos kongr·esszus szervezője, előad~ja is volt 1977-ben lett 
a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia tagja 1981-ben választot
ták a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti I'ársaság elnökévé, amely tisztsé

géről 1989-ben leköszönt 1986-ban a Madridi Királyi Tudományos Aka
démia tagjává, 1991-ben pedig a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Aka

démia elnökévé választották meg, tisztségét 4 éven át látta el, 1995-ben 
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tiszteletbeli elnök lett Munkásságával az MGYI tekintélyét, nemzetközi 

reputáciqját ápolta A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság elnökségének, ve

zetőségének és tagságának, az egész magyar gyógyszerész tá.Jsadalomnak 

köszönetét és háláját fejezem ki munkájáért 

Ez év májusában a német APV Budapesten rendezte kongresszusát. A 

kongresszus sikeréhez I ársaságunk és Gyógyszertechnológiai Szakosztá

lya is hozzájárult Nyiredy professzor személyes közreműködését külön is 

kiemelendőnek tartom" [26] 

4 12 Beszá1noló vezetőségi fl,lé5en 1995 fi félévről 

Elnöki kó:szöntő (Szász György) 

„Az 1996-os esztendő a Tá.Isaság belső élete és tevékenysége szem

pon~jából két füntos eseményt hordoz Májusban kerül sor a Congressus 

Phannaceuticus Hungaricus X. megtartására Igen fontosnak tar~juk, hogy 

a kongresszus a magyar gyógyszerészeti tudomány és tudományos élet 

méltó tüklözője legyen, amelyből erőt meríthet maga a I ár saság, de a ma

gyar gyógyszerész társadalom is Kérem a vezetőség támogatását a minél 

hathatósabb előkészítő munkához 

A másik füntos jövő évi esemény a tisztújító küldöttközgyűlés Az. el

nökség és a vezetőség kötelezettsége, hogy ezt az eseményt megfelelően 

előkészítse 

A I udományos Bizottság sikerrel kezdett munkához, hogy teUesítse a 

működési célkitűzést, a I ársaság és a Magyar I udományos Akadémia kap

csolatainak erősítését Első eredménynek tekintjük ebben a vonatkozásban 

azt, hogy az Akadémia Szerves Kémiai Bizottságán belül létesített új mun

kabizottság a Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság 

nevet viseli Ugy gondolom, hogy ezen keresztül a gyógyszerészet egy ~j 

képviseleti lehetőséget kapott az Akadémián, ami további f{'.jlődés fOrrása 

lehet I fu·saságunk I udományos Bizottságának jelenleg 15 tagja van, eb

ből ketten akadémiai tagok, a többiek túlnyomórészt a tudományok dokto

rai a különböző szakterületekről (gyógyszerkémia, gyógyszertechnológia, 

gyógynövénytan, gyógyszerhatástan, gyógyszerügyi szervezés, gyógysze-
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részet-történet); tagja a bizottságnak a két gyógyszerésztudományi kar dé

kánja és a HIETE Gyógyszerészeti Tanszék vezetője Azt hiszem nem túl

zás azt mondani, hogy ez a bizottság jelenleg a magyar gyógyszerészeten 

belül a legmagasabban kvalifikált tudományos fórum, amely alkalmas ar

ra, hogy a I ársaság szakosztályaival együttműködve előmozdítsa, fejlesz

sze a magyar gyógyszerészeti tudományok, a tudományos utánpótlás f~jlő

dését, vagyis a gyógyszerészi területen az egyik legfontosabb tudományos 

véleményező, javaslattevő, s tanácsadó testületté váljék A bizottság lét

számában, összetételében nyitott; az elnökség feladata, hogy határozzon 

indokoltnak látott személyi kiegészítésekről 

Hasonlóképpen eredményesen működik I ár"Saságunk Szakmai Érdek

védelmi Bizottsága, amelynek segítségével a I ársaság kiegészítheti tevé

kenységét és együttműkődhet a kif{'.íezetten érdekvédelmi gyógyszerészeti 

szervezetekkel." 

F'őtitkári beszánioló (Vincze Zoltán) 

„A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1995-ben jelentősen erősítette a 

Magyar Gyógyszerész Kamarával kialal.'Ult együttműködést Három közös ad 

hoc bizottságban, a továbbképzési, a törvény-előkészítő és a kórházi bizottság

ban közös előterjesztéseket dolgozott ki Az együttműködés egyik eredménye 

a gyógyszerészi szakkollégiumok szorgalmazása Ebben a témában közös ren

delet-tervezet készült, amelyet felterjesztünk a Népjóléti Minisztériumba 

1996 novemberében kerül sor - alapszabályunknak megfelelően - az 

MGYI tisztújító küldöttközgyűlésére Társaságunk elnöksége széles körű 

közvélemény-kutatást követően jelölő bizottság létrehozását kezdeménye

zi, melynek elnöke Kőhegyiné Arató Agnes A bizottságnak további 5 tag
ja van" [27] 

413 Or5zágo.s vezetőségi ülés (1996 június 11 Szeged) 

A I ársaság vezetősége Csongrád :t\.1egyei Sze1vezetünknek és a Szent

Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kará

nak meghívására 1996 június 11-én Szegeden tartotta 5 éves ciklusának 
utolsó vezetőségi ülését 
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Stájer Géza egyetemi tanár, dékán a vendéglátók nevében köszöntötte 

a résztvevőket, majd Szász György egyetemi tanár, I ársaságunk elnöke kö

szönte meg a meghívást és nyitotta meg az ülést Ezt követően került sor a 

főtitkári beszámolóra 

Főtitkári beszánioló 1996 I félév (Vincze Zoltán) 

„ Társaságunk elnöksége az elmúlt félévben 5 alkalommal ülésezett, 

amelyek napirendjén időszerü szervezési, <1dminisztratív és pénzügyi kér

dések szerepeltek Az elnökség legfontosabb feladata volt a Congressus 

Pharmaceuticus Hungaricus X szervezése és a szervezéssel kapcsolatos 

kérdések megvitatása A kongresszus vezérkara, Görög Sándor akadémi

kus, Társaságunk alelnöke, a kongresszus elnöke vezetésével ismét ki

emelkedő munkát végzett Nyiredy Szabolcs e egyete1ni tanár, a kongresz

szus főtitkára, '5zepes1 Gábor egyetemi tanár a kongresszus Tudományos 

Bizottságának elnöke és Rét.1ághy Béla a Szervező Bizottság elnöke hatal

mas munkát végeztek 

Az elnökség több ízben fOglalkozott az idén novemberben esedékes 

XL V tisztújító küldöttközgyűlés előkészítésével, valamint az alapszabály 

módosításával A Jelölő Bizottság Kőhegyi Imréné vezetésé\· el széleskörű 

felmérés alapján tette meg az egyes tisztségviselőkre vonatkozó részletes 

javaslatát A közgyűlésig az egyes szakosztályokban és szervezetekben is 

végre kell hajtani a tisztújítást 

Az elnökség elfOgadta a Szegedi Gyógyszerészhallgatók Egyesületé

nek kérését, miszerint társult tagja kíván lenni társaságunknak 

Az elnökségi ülések rnellett több alkalommal ülésezett a I ársaság I u

dományos Bizottsága is Görög Sándor elnök vezetésével A bizottság cé

lul tűzte ki a gyógyszerészeti tudományok színvonalas megjelenítését és 

képviseletét a Magyar I udományos Akadémián 

A Nernzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP), minden gond és nehéz

ség ellenére, ez év szeptember 1--6 között .Jeruzsálemben rendezi 56 

Kongresszusát, amelyen Társaságunkat Lipták József képviseli A FIP el

nökségének döntése értelmében, ezévben első alkalommal, országonként 

további egy fő megfigyelőként vehet részt a Tanács ülésén Képviselőnk 

Tarjányi '5ándor lesz Ugyancsak egy fő képviseli szaksajtónkat 
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Az EUFEPS Ipari Bizottságának 1996 januárjában Milánóban rende

zett ülésén Görög Sándor a Bizottság vezetőségi tagja képviselte hazánkat 

és tájékoztatást adott a magyarországi gyógyszerésztudományi karok és 

gyógyszerkémiai kutatással fOglalkozó intézmények kutatási -profiljáról 

Erről a Bizottság tájékozta~ja az európai gyógyszergyárakat" [28] 

414 A Tár.saság XLV. közgyűlése Budapesten 1996 november 27-én 

A Magyar Gyógyszerészeti Tár saság küldöttközgyűlését - a szerveze

tek és szakosztályok tisztújítását követően - Budapesten a Sernmehveis 

Orvostudományi Egyetem Nagyvárad téri Elméleti I ömbjének dísztermé

ben tartotta A I ársaság XL V közgyűlésének elsődleges feladata az elmúlt 

ötéves periódus tevékenységéről szóló beszámolók megvitatása és elfoga

dása, a I ár saság céUaihoz, tevékenységéhez és a tagság igényéhez igazo

dó új alapszabály megalkotása és a tisztújítás, a vezető tisztségviselők 

megválasztása volt 

A küldöttközgyűlésre a szervezetek és szakosztályok 155 küldöttet 

delegáltak, közülük 131 (84,5%) jelent meg Megjelentek a Magyar 

Gyógyszerészeti Társaság volt elnökei, így Kedvessy György Zalai 

Káro~y és Nzkolics Károly a gyógyszerésztudományi karok vezető kép

viselői, a gyógyszerészeti tudományok kimagasló művelői és a gyógysze

részeti közélet meghatározó személyiségei mellett hivatásunk érdeklődő 

tagjai is 

Szász György üdvözölte a megjelenteket, majd rövid megnyitó beszé

det tartott Kitért arra, hogy az elmúlt ötéves időszakban jelentős változá

son ment keresztül a gyógyszerellátás szervezete Az MGYI aktív támo

gatásával létrehozott Magyar Gyógyszerész Kamara 1994-ben köztestüle

ti rangot kapott. A Magyar Gyógyszerésztudományi I ár saság 72 évvel ez

előtti eredeti célkitűzése ma is érvényes: fő feladata a tudomány ápolása, 

f~jlesztése és eredményeinek ismertetése Az MGYI tevékenységében ki

emelkedő füntosságú a társszervezetekkel való együttműködés A Magán

gyógyszerészek Országos Szövetsége a Társaság társult szervezete Jó a 

kapcsolat a kamarával, a MOTESZ-szel való együttműködést szerződés 
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rögzíti, a gyógyszerészhallgatók szegedi és budapesti egyesülete úgyszin
tén szoros kapcsolatot tart az MGYf-vel 

A I ár saság és a gyógyszerészet a nehezedő körülményekhez sikeresen 
alkalmazkodik Ezt jelzi egyrészt az új alapszabály tervezetének elkészíté
se és a tisztújítás részben megváltozott rendje, másrészt a gyógyszerészet 
presztízsének növekedése, melynek egyik bizonyítéka a gyógyszerészi pá
lyára jelentkező hallgatók növekedő száma 

Szász György végezetül megköszönte mindazoknak a munkáját, akik 
az elnökségben, a vezetőségben, a szervezetekben, a szakosztályokban és 
a bizottságokban hozzájárultak a I ár saság tevékenységéhez. Külön köszö
netet mondott Nikolic s Károfy volt elnöknek mindazért a támogatásért, 
amellyel a Társaságot és személy szerint őt is segítette 

Szász György elnök, a Magyar Gyógyszerészeti I ársaságban végzett 
kimagasló munkájuk elismeréseként kitüntetést adott át a Congressus 
Pharmaceuticus Hungaricus IX és X. vezérkarának, továbbá a szervezetek 
és szakosztályok leköszönt vezető tisztségviselőinek 

Szebellédy László Emlékérmet kapott: Görög Sándor és Szepesi Gá
bor. Societas Pharmaceutica Hungarica Emlékérmet kapott: Kubinyi And
rás, Nyiredy Szabolcs és Rétsághy Béla, valamint a megyei szervezetek tá
vozó elnökei, mintegy 20 személy 

Ezután Szász György elnök leköszönt (és ezzel a tisztikar mandátuma 
is lejárt), majd átadta az üléselnöki teendőket Nikolics Káro~ynak aki - a 
I ársaság különböző fUnkcióiban végzett több évtizedes tevékenységét 
méltatva - az MGYT legmagasabb kitüntetését, a Kazay Endre E'mlékér
niet adta át az elnöki fu.nkcióból távozó Szász Györgynek. 

Kőhegyi Imréné a Jelölő Bizottság elnöke számolt be a bizottság mun
kájáról és ismertette a széleskörű szakmai közvélemény-kutatás alapján ki
alakult személyi javaslatokat a különböző tisztségekre A leadott szavaza
tok száma 122 db volt (érvényesnek bizonyult 115) 

A küldöttek a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság elnökévé Vincze Zol
tánt választották Főtitkár Lipták József, főtitkár-helyettes Küttel Sándor lett 

A választást követően Vincze Zoltán elnök és Lipták láz.sej főtitkár 
megköszönte a küldöttek bizalmát, majd Nikolic~ Károly bezárta a küldött
közgyűlést [29] 
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5. ELNÖKI, ELNÖKSÉGI PROGRAMOK, BESZÁMOLÓK, 
FÖIIIKÁRI BESZÁMOLÓK (1996-1999) 

5 1 Elnöki program (Vincze Zoltán) 

„Társaságunk alapvető célja és feladata a gyógyszerészi tudományok 
ápolása, fejlesztése, a tudomány és gyakorlat egységének megteremtése, a 
képzés, továbbképzés és szakképzés területén jelentkező feladatok koordi
nálása 

E célok megvalósítása érdekében olyan programot dolgoztunk ki, 
amely továbbfejleszti a gyógyszerészet tudományos színvonalát, korszerű 
szemléletet ad hivatásunknak, segíti a fiatalok nevelését 

l. Mindent meg kell tenni a gyógyszerészet tár·sadalmi megbecsülésé
nek és a gyógyszerészi tudományok mind teljesebb elismertetésének érde
kében 

2 Emelni kell a gyógyszerészet tudományos színvonalát Közremű
ködünk az egyetemi képzés kurikulumának, a szakképzések és továbbkép
zések tartaln1i részének kidolgozásában Megkülönböztetett figyelemmel 
kísérjük a Ph.D képzés tudományos vonatkozásait 

3 Mindent megteszünk a megyei MGYT szervezetek, mint szakmai 
továbbképzési központok megújulásáért A különböző területen dolgozó 
gyógyszerészek számára megfelelő tudományos fórumokat szervezünk 

4 Törekedni fűgunk jobb szakmai informáltság elérésére, hogy a nem
zetközi gyógyszerészet elméleti problémáit kollégáink megismerhessék 

5 Előkészí~jük a gyógyszerészi gondozás hazai bevezetését 
6 I ársaságunk közreműködik a gyógyszerészetet, a gyógyszerészeket 

érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében 
7 Elő kívánjuk mozdítani a szakmai elit fejlődését Ennek érdekében 
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szorgalmazzuk, hogy a karokon tegyenek meg mindent annak érdekében, 
hogy elsősorban gyógyszerészek töltsék be a rendelkezésre álló tudomá
nyos gyakornoki helyeket Ha lehetséges, még anyagilag is támogatni kell 
alkalmas személyeket (pi ösztöndU, alapítvány létesítése) 

8 El kell érni, hogy a jelenlegi merev szabályozás mellett, minden ar
ra alkalmas kutatóhelyen és munkahelyen lehessen a minősítéshez szüksé
ges kísérletes munkákat elkészíteni A kritérium ne csak a témavezető sze
mélye, vagy a munkahely, hanem az elkészített munka értéke és színvona
la legyen " (30, 31] 

.5 2 Negyven éves a Gyógy<Jzeré<Jzet" 5zaklap, 
ünnepi előadóülés és fórum (1997 máju<J 16) 

1957 májusában jelent meg először Végh Antal főszerkesztésével a 
„Gyógyszerészet" című szaklap A negyven éves évforduló alkalmából a 
Magyar Gyógyszerészeti I ársaság elnöksége és a Gyógyszerészet szer
kesztősége május 16-án Budapesten a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Nagyvárad téri elméleti tömqjének dísztermében szalanai napot 
szervezett 

Jelentékeny érdeklődés mellett (mintegy 280-an jelentek meg a ren
dezvényen) Vincze Zoltán az MGYI elnöke, főszerkesztő köszöntő szava
ival vette kezdetét az ünnepség, majd Nikolics Károry a szerkesztőbizott
ság elnöke emlékeztetett a szaklap elmúlt negyven évére Ezt követően ki
tüntetések és az 1996. évi nívódUak átadására került sor 

Vincze Zoltán Kovács Lászlónak aki az 1957-es indulástól kezdve 
szerkesztőként, felelős szerkesztőként és szerkesztőbizottsági tagként fO
lyamatosan tagja a szerkesztőségnek, a Kazay Endre Emlékérmet adta át 

Brantner Antal, aki hosszú időn keresztül felelős szerkesztője volt és 
ma is szerkesztője a Gyógyszerészetnek, úgyszintén a Kazay Endre emlék
érmet vehette át, majd az MGYI elnöke Szá5z Györgynek, mint a szaklap 
volt felelős szerkesztőjének, valainint Hankó Zoltán jelenlegi felelős szer-· 
kesztőnek a Koritsánszky Ottó Emlékérmet adta át 

A Gyógyszerészet szerkesztőségének 1996 évi nívód(jait Nikolics 
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Károly a következő szerzőknek adta át: Stájer Géza Bánfalvi Gáspár, Tor
ma Árpádné és Torma Árpád valamint Dobson Szabolcs 

Ezt követően Nikolic<J Károly üléselnökletével öt plenális előadás 
megtartására került sor Ezek szerzői a következők: Magyar Kálmán Rácz 
István Erős István, Mezey Géza Körös Endre 

Rövid szünet után - melyben a vendégek állófogadáson vehettek részt 
- Vincze Zoltán vezetésével szakmapolitikai fórumra került sor A felkért 
hozzászólók - (abc sorrendben) Hamvas Józ~ef Harangi György Mikola 

Bálint, Orbán István, Lipták József Simon Ki5 Gábor, Südy György, Sza
bó Sándor és Zalai Kárv~y junior - előre meghatározott témakörökben 
f~jthették ki véleményüket 

A Gyógyszerészet szerkesztősége az ünnepi alkalomra különszámot 
jelentetett meg, melyet a résztvevők kaptak kézhez 

A Gyógyszerésztörténeti Szakosztály Grabarits István szakosztályel
nök irányításával a magyar nyelvű gyógyszerészi szaksajtó kialakulását és 
történetét bemutató kiállítást rendezett [32] 

5 3 Fotitkán beszámoló 1997 I félév (Lipták Józ1ef) 

„A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság tisztújítása az 1996 november 
27-i küldöttközgyűlésen megtörtént A Fővárosi Bíróság- az általunk be
küldött közgyűlési jegyzőkönyv, jelenléti ív és új alapszabályunk figye
lembevételével - végzésében jóváhagyta a I ársaság képviselőjének válto
zását: Vincze Zoltán elnök képviseletét bejegyezte 

A megválasztott új elnökség már az elmúlt év decemberében is tartott 
megbeszélést, ez évben pedig két elnökségi ülésre került sor 

A szakosztályelnökök részére is összehívtunk egy megbeszélést, mely
nek fő témája a szakosztályok és az elnökség közötti munkakapcsolat ki
alakítása volt 

Az elnökség az alábbi bizottságok összetételét illetve elnökeik megvá
lasztását jóváhagyta: 

Etikai Bizottság: Kata Mihály, 
Felügyelő Bizottság: Benkő Zsolt, 
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Ifjúsági Bizottság: Hip.s F'rigyes Zsolt 

Számvizsgáló Bizottság: Makay Judit 

I udományos Bizottság: Görög Sándor, 

Tudományos Bíráló Bizottság: StampfGyörgy 

Soron következő feladataink közé tartozik a Szervezeti és Működési 

Szabályzat kiegészítése. Ez alapján kell majd az egyes bizottságoknak és 

szakosztályoknak saját ügyrendjüket kidolgozni 
Ez év februárjában az elnök személyes megbeszélést fOlytatott Kökiny 

]vfihá~y népjóléti -miniszterrel. Ez alkalommal megegyezés született arról, 

hogy a Magyar Gyógyszerészeti Tát saság az alábbi témákban nyújt segít

séget: 
- szakmai kollégiumok (törvények előkészítése, javaslata, minősítése; 

ebbe a munkába, felkérésre, a Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztály is 

bekapcsolódott); 

- kapcsolattartás az Egészségügyi Világszervezettel, a WHO-val (Vin

cze Zoltán és Botz Lajos), 

- „qualified person" képzés és minősítés magyarországi megszervezé

se, kidolgozása, beindítása; 
- szakképesítés témaköre 

Elkészült a I ársaság új emblémája (MGYT + FIP embléma együtt); ez 

szerepel a „Gyógyszerészet" c szaklap belső címoldalán is 

A nemzetközi gyógyszerész szervezetekkel igen jó kapcsolataink van

nak Társaságunk munkáját elismerik és számítanak a magyar gyógysze

részkollégák együttműködésére 
A FIP elnökségében I ársaságunkat Vincze Zoltán elnök képviseli, aki 

1992 óta alelnöke a nemzetközi szervezetnek A FIP Tanács munkájában 

Lipták Józ.sefvesz részt A FJP Közfűrgalmú Gyógyszerészi Szekci~jának 

Végi·ehajtó Bizottságába az MGYI képviselőjeként Samu Antalt javasol

tuk A „Gyógyszerészet" szaklap is képviselteti magát 1 fővel a FIP ezévi 

kongresszusán 
Az 1991-ben alakult EUFEPS-szel is magas színvonalú az együttmű

ködésünk Görög Sándor - Társaságunk I udományos Bizottságának elnö

ke - az EUFEPS Ipari Bizottságának (EUFEPS CIR) vezetőségi tagja 

Lipták József főtitkár, Társaságunk EUFEPS képviselője 
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A Szlovén Gyógyszerészeti Tár saság ez év szeptember 25~26-án ren

dezi meg Portorozsban a „Második Közép-európai Gyógyszertechnológiai 

Szimpóziurn"-ot A rendezésben együttműködik a Ljubljanai Egyetem 

Gyógyszerész Karával, az olasz, a francia és a német gyógyszerészeti tár

saságokkal A szimpózium az EUFEPS és a FIP védnökségével került 

megrendezésre Ezen a rendezvényen a Magyar Gyógyszerészeti T ársasá
got több főből álló küldöttség képviseli" [33] 

5 4 Fötitkári beszámoló, 1997 11 félév (Lipták József) 

„Az elnökségi ülések határozatai közül kiemeljük, hogy a Társaság 

fennállásának 75 éves jubileumát 1999-ben kongresszus megrendezésével 

ünnepli Megalakult a kongresszus I udományos és Szervező Bizottsága, 

amelyet Nyiredy Szabolcs, illetve Küttel Sándor irányít (később Nyiredy 

Szabolcs feladatait Takácsné Novák Kiisztina vette át- a szerk) A Társa

ság történetének összeállítására, amely szándékunk szerint a kongresszus 

kiadványa lesz,_ Zalai Károly professzor kapott felkérést 

Az alelnöki megbeszélés a gyógyszerész továbbképzés rendszerének 

továbbfejlesztési lehetőségeit tekintette át Időközben szélesebb körben is 

megvitatták a szükséges jogi és technikai teendőket abból a célból, hogy a 

felsőoktatási törvényt figyelembe véve az egyetemek közös feladataként a 

r ársaság koordinálja a továbbiakban a továbbképzéseket, ezzel is eleget 
téve az alapszabályában fűglaltaknak 

A vezetőség jóváhagyta az 1998. évi rendezvényprogramot Kiemelte 

azt a jogos igényt, hogy a rendezvényeken a tagok jelentős kedvezményt 
élvezzenek a részvételi díj tekintetében 

Az 1997 évi program minden előzetes várakozás ellenére magas szín

vonalú és gazdag volt, amely jól tükrözte a I ár saság vezetőségének azt a 
törekvését, hogy az átmeneti időszakban is biztosítsa a tagság továbbkép

zési igényét 

A vezetőség sajnálkozva vette tudomásul, hogy egyes pártoló tagok tá

mogatásukat, illetve tagságukat a gazdasági helyzetre való hivatkozással 

megszüntetik, illetve csökkentik Reményét fejezte ki a vezetőség, hogy az 
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egyes vállalatok vezetői rövidesen ~jra csatlakoznak a gyógyszerészek to

vábbképzési programjának támogatásához 

Ide tartozik a szaklapok támogatásának ügye is Már 1997-töl kezdve 

minden Gyógyszérészet előfizető térítés nélkül megkapja a tudományos 

eredményeket isme1tető Acta Pharmaceutica Hungarica-t Ezt a gyakorla

tot a továbbiakban is fenntartjuk 

A Gyógyszerészet című lap kiadója a Társaság Az. elnökség 1991 évi 

(elvi) határozata alapján felelős kiadója a I ár·saság elnöke (Vincze Zoltán) 
főszerkesztője a főtitkár (Lipták Józ5ej) felelős szerkesztője változatlanul 

Hankó Zoltán A szerkesztőbizottság elnöke ~j szaktekintélyeket nyert 

meg az Acta Pharmaceutica Hungarica szerkesztésére is 

A vezetőség tudomásul vette a felügyelő bizottság értékelését az eddi

gi munkáról 

Az. MGYI a FIP vancouveri világkongresszusán képviseltette magát 

Egyetemi oktatóink és a tagok egyaránt több nemzetközi szakmai ren

dezvényen vettek részt, főleg szponzorok támogatása révén Néhány eset

ben az MGYI támogatta a részvételt 

Az MGYI-t meglátogatta és felkeresett néhány gyógyszertárat 

Pamela }.fason brit gyógyszerész újságíró, aki a I ársaságról szóló írását a 

„Pharmaceutical Journal"-ban adta közre" [34] 

5 5 Gyógyszerészeti Bizottság a Magyar Tudományos Akadémián 

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya és a 

Kémiai Tudományok Osztálya 1998 március 18-án tartott együttes ülésén 

füglalkozott a magyar gyógyszerészet és gyógyszerészeti tudomány hely

zetével, akadémiai megjelenésével 

Az Akadémiai Orvosi T udon1ányok Osztálya elnökének felkérésére, 
Magyar Kálmán akadémikus, az osztály alelnöke, valamint Rácz 1.stván 

egyetemi tanár (az általuk felkért szakértök közreműködésével) „A gyógy

szerészeti tudomány helyzete" címmel vitaanyagot készített és juttatott el 

a két osztály valamennyi tagja részére. Az ülésen ennek a anyagnak a meg

vitatásái a került sor Mindkét osztály pozitívan értékelte a gyógyszerészet 
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tevékenységét, elért eredményeit és szükségesnek ítélte reprezentációját a 

Magyar I udomái1yos Akadémia szervezetében A két osztály együttes ja

vaslata: az Orvosi és Kémiai Osztályok közös bizottságaként hozzák létre 
az Akadémia Gyógyszerészeti Bizottságát 

Az. ülés fOlytatásaként délután az Orvosi I udományok Osztálya prog

ramjaként, Méhes Károly akadémikus osztályelnök vezetésével a követ

kező három előadás hangzott el: Rácz István A gyógyszerkutatás formu

lálási vonatkozásai; Magyar Kálmán· Neurodegenerativ és -protektív me

chanizmusok; V'incze Zoltán Klinikai gyógyszerészet: f~jlödés, eredmé

nyek 

A Magyar Gyógyszerészeti I ár saság mindenkori vezetői évtizedek óta 

azon fáradoztak, hogy a gyógyszerészeti tudomány megfelelő képviseletet 

kapjon a Magyar I udományos Akadémián 

Vízi E Szilve">zter az Akadémia alelnöke 1997 decemberében, majd 

1998 januárjában hivatalában tanácskozott erről Vincze Zoltánnal, a Ma

gyar Gyógyszerészeti I ár saság elnökével. A korábbi kezdeményezések, 

Kedves~y, Clauder, Zalai flikolic5 és Szász professzorok nevéhez fűződ

nek Mindezek_következménye volt, hogy a gyógyszerészet érdemes az 

akadémiai megjelenésre 

Köszönettel tartozunk mindazoknak az akadémikusoknak, az Orvosi 

I udo1nányok Osztálya elnökének, akik meghatározó szerepet játszottak 

abban, hogy az Akadémia egyáltalán fOglalkozzon a gyógyszerészet aka

démiai reprezentációjával A Magyar Gyógyszerész Kamara elnökének 

kezdeményezésére, a Kamara elnöke, az MGYI elnöke, a SOTE Gyógy

szerésztudományi Kar dékánja, valamint az MTA Orvosi Tudományok 

Osztálya elnökének megbeszélésén két dologban született egyetértés Az 

egyik, hogy a gyógyszerészek közül jelöljünk akadémiai tagságra érdeines 

kollégát, a másik, hogy tegyünk meg mindent hivatásunk akadémiai elis

mertetése érdekében Az akadémiai tagságra a Kamara által javasolt sze
mélyt támogatta az MGYT vezetése, a SOTE Gyógyszerésztudományi Ka

ra, valamint az Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya 

A gyógyszerészet akadémiai reprezentációjának megteremtését, az Or

vosi és a Kémiai Tudományok Osztályainak közös Gyógyszerész Bizottsá

ga folállítását az Akadémia elnöksége elfogadta [35] 
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5 6 FOtitkári beszámoló 1998 I félév (Lipták József) 

„Eddig két „elnökségi-titkári ülést" tartott az elnökség Budapesten 
Előkészítő megbeszélést foiytattunk 1998 január 7-én a I ársaság szakmai 
továbbképzési programjának kidolgozása ügyében Ezen részt vettek a To
vábbképzési Bizottság tagjai és a szakosztály elnökök Számos hasznos ja
vaslat hangzott el, melyek beépítésre kerültek a végső szakmai továbbkép
zési programba A munkát Vincze Zoltán elnök irányítja 

Hagyományainkhoz híven, ez évben is közreadtuk a „Gyógyszeré
szet"-ben, és postáztuk valamennyi vezetőségi tag, továbbá külföldi part
ne1eink és a rendezvényszervezők részére hazai és külföldi rendezvény
naptárunkat 

A I ár saság taglétszáma a beküldött tagnévsor ok és az egyéni befizeté
sek összegezése alapján: 2500 fő 

Kötelezettséget vállalt a I ár saság a „Gyógyszerészek Országos Kong
resszusa" szervezésében, ahol idén Vincze Zoltán és Simon Ki.s Gábor kép
viseli az MGYI-t 

A „Gyógyszerészi Almanach" kiadásában a másik két gyógyszerészeti 
szervezettel - az MGYK-val és a MOSZ-szal - együtt érdekelt az MGYT 
A „Gyógyszerészi Almanach" szerkesztő bizottságába I ársaságunk Krasz
kó Károly alelnököt és Kéry lstvánt delegálta 

A n1agyar gyógyszerészet, a magyar gyógyszerészeti tudományok és 
gyógyszerész kollégáink kiemelkedő szakn1ai munkájának elismeréseként 
a Magyar I udományos Akadémián szükségesnek ítélték a gyógyszerészet 
eddigihez képest fOkozott reprezentációját Az MTA Orvosi Tudományok 
és Kémiai I udományok Osztályának együttes javaslata, hogy az Orvosi és 
Kémiai Osztályok közös bizottságaként hozzák létre az Akadémia Gyógy
szerészi Bizottságát 

Az Országgyűlés 1998 március 16-án elfogadta az „Emberi felhaszná
lásra kerülő gyógyszerekről" szóló törvényt A törvény elkészítésében I ár
saságunk is részt vett és a csatlakozó jogszabályok kidolgozásában is lesz
nek feladataink 

Elnökségünk döntése értelmében a „Gyógyszerészet" előfizetői - az 
előző év gyakorlatához hasonlóan - 1998-ban továbbra is ingyenesen és 
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automatikusan megkapták a „Gyógyszerészet"-tel együtt az „Acta Phar
maceutica Hungarica"-t is 

A Társaság az ez év áprilisában a SOTE-n megrendezett „Korányi Fri
gyes Iudornányos Fórum" legjobban szereplő 3 gyógyszerész hallgatójá
nak, illetve kutató gyógyszerészének különdíjaként a Társaság valamennyi 
tudományos kiadványának 1 éves előfizetését ajánlotta fel 

A Társaság szakosztályainak és szervezeteinek rendezvényein elnök
ségünket lehetőség szerint az elnök vagy a f'ótitkár képviseli" [36] 

5 7 Nikolics Károry köszöntése ~zületésének 80 évfordulóján 

„Nikolics Károly professzor, a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság volt 
elnöke, a Gyógyszerészet szerkesztőbizottságának elnöke, 1998 augusztus 
10-én tar~ja születésének 80. évfOrdulóját Ez alkalomból tisztelettel és 
szeretettel köszön~jük a Magyar Gyógyszerészeti I ár saság elnöksége és 
országos vezetősége, a Gyógyszerészet szerkesztősége és valamennyi ol
vasója nevében Kívánjuk, hogy jó erőben, egészségben élve sokáig tevé
kenykedhessen a gyógyszerészet további felemelkedéséért és reméljük, 
hogy a Gyógyszerészet szerkesztőségében még hosszú ideig dolgozhatunk 
együtt 

Pályaválasztását meghatározta, hogy édesapja az ország egyik legré
gibb alapítású gyógyszertárának, a soproni Oroszlán Gyógyszertárnak volt 
tulajdonos gyógyszerésze. I öle sok hasznos tulajdonságot örökölt és sok 
ismeretet szerezhetett: hivatásszeretetet, a jó beteg-gyógyszerész kapcso
lat füntosságát, segítőkészséget, gyakorlati tudást, a nyelvismeret jelentő
ségét és a közösség, a közélet szolgálatát 

Az egyetemen kiváló, széles látókörű és nagy tudású tanárai voltak 
I őlük - többek között - oktatási módszereket, a kísérletek iránti érdeklő
dést, a megfigyelések jelentőségét tudta elsajátítani 

Oklevele megszerzése után ezek vonzották a doktori értekezés elkészí
tésére A Széki Tibor professzor igazgatása alatt működő Szerves- és 
Gyógyszerészi Kémiai Intézetbe került I émavezetője Végh Antal akkor 
egyetemi adjunktus volt Egy év múlva egyetemi tanársegéd lett Szívesen 
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végezte az előadások kísérleteinek előkészítését, a hallgatók laboratóriumi 

gyakorlatainak vezetését Közben doktori értekezését is elkészítette és 

megvédte 
Meghatározó tényező volt a házassága: felesége is ezen intézetben dol

gozott Mint ve'gyész szerves kémiából doktorált, tanársegéd lett, m~jd a 

gyógyszerészi oklevelet is megszerezte. Házasságukból három gyermek 

született, jelenleg kilenc unokájuk és két dédunokájuk van 

A háború után változás áll be az életükben F,desapja megromlott 

egészségi állapota miatt Sopronba költöztek, ahol átvette a családi gyógy

szertár vezetését 

Az államosítást követően mindkettőjüket más-más soproni gyógyszer

tárba helyezték Új munkahelyén is fOkozatosan igyekezett megvalósítani 

azokat a terveket, amelyekhez az alapokat korábban megszerezte Így -

többek között - az általa vezetett gyógyszertár lett az Egészségügyi Mi

nisztérium kísérleti gyógyszertára Szívesen oktatott: 33 államvizsgás fia

talt nevelt, 10 doktori értekezés munkáját vezette és számos Rozsnyay Em-· 
lékversenyen szerepeltek eredménnyel nevel~jei Nyugat-dunántúli össze

fOgással Sopronban indították el az Orvostovábbképző Intézet első intéz

ményes tanfolyamát „Oktató gyógyszerészi továbbképzés" címmel és itt 

létesült az ország első patikamúzeuma 

I öbb éves munkával először a gyógyszerészeti tudomány kandidátusa, 

1najd évek múlva a tudomány doktora fokozatot sikerült elérnie Értekezé

seinek kísérletes munkái egy ~j határterületi tudományág: a gyógyszerana

litika laistátytani fejlesztését eredményezték E tárgykörből jelent meg, 

társszerzőkkel közösen írt és önállóan szerkesztett könyve az Akadémiai 

Kiadónál A budapesti gyógyszerésztudományi karon sokáig ebből a té1na

körből fakultatív tárgyat oktatott Részt vett a Vl Magyar Gyógyszer

könyv és az V Formulae Normales szerkesztésében Az Orvostovábbkép

ző Egyetem felte~jesztése alapján c egyete1ni tanár lett Mindezekkel bi

zonyította, hogy gyógyszertárban, sze1ényebb körülmények között is lehet 

tudományt n1űvelni 

Folyamatosan részt vett a Gyógyszerész Szakcsoport, illetve jogutóda, 

a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság munkájában, megyei, majd országos 

szinten 1982-1991. között a Tár saság országos elnöke volt Tevékenysé-
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ge során a magyar gyógyszerészet belfOldi és nemzetközi kapcsolatait egy

aránt igyekezett erősíteni 

Több alkalommal felmerült, hogy visszakerül Budapestre, ugyanis né

hány pozíció betöltésére, így az egyik egyetemi intézet vezetésére is hív

ták Ez utóbbit szívesen vállalta volna, de akkoriban olyan kívánalmak je

lentettek előnyt, amelyekkel nem rendelkezett. Így csalá~jával továbbra is 

Sopronban élt és dolgozott, ahol világnézetükhöz is hűek maradhattak 

Nyugdíjasként szakmai kapcsolatai megmaradtak, de elsősorban a 

Gyógyszerészet szerkesztőbizottságának elnökeként tevékenykedik" [3 7] 

5 8 XL VI küldöttközgyűlés Siófok 1998 X 10 

Elnöki előszó (Vincze Zoltán) 

„Az elvégzett munka értékelése a küldöttközgyűlés feladata Magam 

úgy vélem, és ezt a közölt beszámolók egyértelműen tükrözi, hogy I ársa

ságunk szervezeteiben, szakosztályaiban az elmúlt két évben is színvona

las szakmai munka folyt 

Iár·saságwikjövő évben ünnepli alapításának 75 évfordulóját E kivá

ló esemény méltó megünneplése I ársaságunk valamennyi tagjának szív

ügye. Ezért az 1999 októberében tartandó jubileum megünneplésére a 

szervező munkát elkezdtük, és ezt az elkövetkező év legfontosabb felada

tának tekin~jük" 

A küldöttközgyűlés krónikája 

A Magyar Gyógyszerészeti Tár saság XLVI rendes beszán1oló küldött

közgyűlését 1998 októbe1 10-én tartotta a „Gyógyszerészek Országos 

Kongresszusa" keretében SiófOkon, a Hotel Ezüstpart előadótermében 

A regisztráció alkalmával, a szavazati joggal rendelkezők (a vezetőség 

tagjai és a küldöttek együttesen), több mint 2/3-a igazolt aláírásával, így a 

küldöttközgyűlés hatá1ozatképes volt (69,2%) Számos érdeklődő (ne1n 

küldött) MGYI tag is megtisztelte részvételével rendezvényünket, így 

együttvéve több mint 400 fő volt jelen 

A küldöttközgyűlést Vincze Zoltán I ársaságunk elnöke nyitotta 1neg 
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Udvözölte a rendezvény valamennyi résztvevőjét, és szólt arról, hogy ez 

az első alkalom, hogy a 3 gyógyszerészeti szervezet, a Magyar Gyógysze

rész Kamara, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és a Magyru: 

Gyógyszerészeti I ár saság együttesen szervezte meg a siófoki rendezvényt 

„Gyógyszerészek Országos Kongresszusa" elnevezéssel 

Megnyitó beszédében ismertette I ársaságunk több éves előkészítő 

szakmapolitikai munkájának eredményeit: a mostanra megvalósult 

Gyógyszerész Szakmai Kollégiumot, melynek titkárát a Magyar Gyógy

szerészeti I ár saság közvetlenül delegálhatta, és a gyógyszerészet bizott

sági szintű képviseletét a Magyar Tudományos Akadémián Mindkettő 

n1egvalósulásáért már évek óta dolgozott Iá1saságunk korábbi és jelenle

gi vezetősége 

Alapos előkészítés után megvalósult a Magyar Gyógyszerészeti I ár sa

ság gyógyszerész-továbbképzési programtervezete, melyet a közeljövőben 

kívánnak bevezetni 

Az 1998 évi Gyógyszerészek Országos Kongresszusa rendezvény tu

dományos témái: antibiotikum terápia; asthma bronchiale kóroktana és te

rápiája; mozgásszervi megbetegedések 

Szólt az elnök arról is, hogy 1999-ben ünnepli a Magyar Gyógyszeré

szeti Társaság alapításának 75 éves évfordul~ját, és ezen jubileum alkal

mából kerül megrendezésre a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XI 

A második napirendi pont az alapszabály kiegészítése volt, melyet 

Társaságunk főtitkára terjesztett elő A fennálló szabályok érteln1ében ah

hoz, hogy a rendelkezők nyilatkozata szerint az MGYT javára felajánlott 

személyi jövedelemadó 1 %-át a I ár saság igényelhesse, alapszabályunkat 

ki kell egészíteni a következőkkel: „A Társaság közvetlen politikai tevé

kenységet nem fOlytat Független a politikai pártoktól, azoknak támogatást 

nem nyújt, s nem is kap tőlük, országgyűlési képviselqjelölt állítását és tá

mogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből" 

Ez a kiegészítés az alapszabály 1 fejezet 2 pon~jának fOlytatásaként 

szerepel. Az előterjesztést ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással fügadták 

el a küldöttek 

A harmadik napirendi pontban szóbeli kiegészítések hangzottak el, 

a1ninek lehetőségével Máthé Imre és Stampf GyörRJ-1 élt 
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Grabarits István, a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály elnöke beszá

mol~ját szóban tartotta meg A Gyógyszerésztörténeti Szakosztálynak két 

rendezvénye volt „A márciusi forradalom és szabadságharc emlékezete a 

magyar orvos- és gyógyszerésztársadalomban" címmel Budapesten, és a 

„ VIII Gyógyszerésztörténeti Konferencia" a Szakosztály megalakulásának 

30 évfordulója alkalmából Kőszegen Mindkét rendezvényük jól sikerült 

A küldöttközgyűlésnek jelentést tett a Felügyelő Bizottság elnöke Ben

k!í Zsolt, továbbá Makay Judit a Számvizsgáló Bizottság elnöke számolt 

be a I ársaság anyagi helyzetéről 

A küldöttközgyűlésen került sor az Ifjúsági Bizottság 1998 évi pályá

zatának eredményhirdetésére; I díjat nyert Tárczy Éva (Budapest); II dí

jat Kovács Zsolt (Balatonlelle); III díjat Szabóné Szakál Nicolette (Sop

ron). A pénzjutalmakat Vi'rzcze Zoltán MGYI elnök adta át 

A Mozsonyi Sándor Alapítvány különdUát nyerte dr. Labossáné 

Mehring Ágnes (Siklós) és Brandenburg Beatrix (Budapest). A pénzjutal

makat Stampf György, az alapítvány kuratóriumának elnöke adta át 

Először kerültek a pályázatok Internet hálózatra és internetes közönség 

szavazásra" a Pharma Net kft jóvoltából Az internetes „közönségszava

zás" győztese, a „Reklám" jelig~jű pályamunka lett A .iutalmakat Hips 

F'rigyes Zsolt az Ifjúsági Bizottság elnöke adta át 

A „Gyógyszerészet" szerkesztősége 1997 évi nívódíjában részesült 

Mezey Géza, Kata Mihá~y, Simon Kis Gábor és Szekeres Sándo1: A nívó

díjakat Vincze Zoltán elnök adta át Végül hozzászólásokra, majd válasz

adásokra került sor A küldöttközgyűlés sikeresen lezárult [38] 

5 9. F'őtitkár i beszámoló 1998 11 félév (Lipták József) 

„Az elnökség a beszámolási időszakban 5 alkalomn1al ülésezett Bu

dapesten kívül tartottunk elnökségi ülést Kecskeméten és SiófOkon Külön 

megbeszélést is összehívunk szakosztályelnökeink részére, melynek témá

ja a szakosztályok és az elnökség közötti munkakapcsolat kialakítása volt 

A gyógyszerész továbbképzés és szakképzés helyzetének, ezen belül 

az MGYI szerepének áttekintése ügyében háromszor tanácskoztunk 
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A tisztújítást követően megkezdődött az érdemi munka a szervezete

ken, szakosztályokon, bizottságokon belül is Az aktív munkát jellemzik a 

gyógyszerészet szinte valamennyi ágát felölelő rendezvényeink, melyek 

szolgálják tagságunk szakmai továbbképzését 

Említést kell tennünk helyi szervezeti írásos tájékoztatók megjelenésé

ről is („Hírmondó", a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet lapja; a Győr-Mo

son-Sopron Megyei Szervezet „Híradója"; a „Hajdú-Bihari Gyógyszerész" 

- a l-ia,jdú-Bihar Megyei MGYT, MGYK és MOSZ közös helyi kiadványa) 

Szakmapolitikai 1nunkánk füntos részét képezi a törvények előkészíté

sében való aktív részvételünk, a törvéiiytervezetek, javaslatok véleménye

zése, kiegészítése Ebbe a munkába, felkérésre az MGYI Gyógyszerügyi 

Szervezési Szakosztálya is bekapcsolódott 

A „Gyógyszerész Szakmai Kollégium"-ról szóló népjóléti miniszteri 

rendelet értelmében a I ársaság koordinálta azt a munkát, melynek eredmé

nyeképpen a gyógyszerészet területén működő szakmai tudományos egye

sületek tagjai közül 20 kollégát állítottunk jelöltként a Választó Testület

be, illetve javaslatot tettünk arra az egy főre, akit a „Gyógyszerész Szak

mai Kollégiu1n" titkári feladatainak ellátására delegálunk Ezt a koo1diná

ló munkát igen széleskörű közvélemény-kutatás előzte meg, s a beérkezett 

névszerinti javaslatok összesítése után tettük meg a javaslatot 

Szakmapolitikai sikerként értékeljük az MTA Orvosi Tudományok 

Osztálya és a Kémiai I udományok Osztálya közös „Gyógyszerészi Bizott

ság"-ának megalakítását és No.szál Béla tanszékvezető egyetemi tanár aka

démiai közgyűlési képviselővé \ álasztását 

Az MGYI, az MGYK és a MOSZ „Gyógyszerészi Aln1anach" címmel 

közös kiadványt jelentetett meg a Galenus Lapkiadó Kft gondozásában A 

cél olyan kiadvány összeállítása volt, amely méltó keresztJnetszete a 

gyógyszerészet jelenlegi helyzetének, szakmai, szervezeti, személyi és jo
gi vonatkozásainak 

1997 áp1 ilisában vettük fel a kapcsolatot a Magyar Egészségügyi I ár

sasággal (MET), ainely a Magyai·ok Világszövetségének szakmai szerve

zete A kapcsolatfelvétel céja a környező országok gyógyszerészeivel még 

szorosabbá tenni együttműködésünket, ezzel is elősegítve a kisebbségi ma

gyarság gyógyszerészetének fejlődését 
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A MEI fő feladatának tar~ja, hogy a Kárpát-medencében dolgozó ma

gyar orvosok, gyógyszerészek és ápolónők részére szakmai továbbképzé

seket rendezzen Ebben a programban az MGYI rendezvényei is helyet 

kapnak a jövőben 

1997 májusában „Együttműködési Nyilatkozat" született az MGYT, a 

MOSZ és a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet (NEVI) között CéUa: a ha

zánkban működő, több mint kétezer gyógyszertár bevonása az egészségvé
delemhe, egészségfejles?:tésbe és a betegségek megelőzésébe 

1997 novemberében csatlakoztunk a „Pharma NEI Kft "-hez (internetes 

gyógyszerészi hálózat), az MGYI információs anyagát rendelkezésükre bo

csátottuk Azóta az MGYT saját honlapjával jelenik meg a hálózaton 

Pártoló (jogi) tagságunk felülvizsgálata céljából levélben fordultunk 

eddigi pártoló tagjainkhoz Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a régi megyei 

gyógyszertári központok privatizációját követően a jogutódok már nem 

igen kívánnak élni a pártoló tagsággai, ezért fOrdulunk más cégekhez is 

A FIP elnökségében I ársaságunkat Vincze Zoltán elnök képviseli, aki 

1992 óta alelnöke is a nemzetközi szervezeteknek A FIP Tanács munkájá

ban Lipták József vesz részt, egyben ő képviselte az idei FIP Kongresszu

son a magyar gyógyszerészeti szaksajtót is Választás lesz a FIP Közfor

galmú Gyógyszerészi Szekci~jának \'égrehajtó Bizottságában Ide Saniu 

Antalt javasoltuk 

Az EUfEPS-szel is magas színvonalú az együttműködésünk f őtitká

runk Lipták József Társaságunk EUFEPS képviselője, Tudományos Bi

zottságunk elnöke Görög Sándor pedig az EUFEPS Ipari Bizottságának 

(EUFEPS/CIR) vezetőségi tagja. Görög professzor meghívására az 

EUFEPS/CIR ezévi júniusi ülését Budapesten tartotta Ez alkalommal az 

MGYI tiszteletbeli tagjává fogadta a CIR elnökét, a svéd lörgen Vessntan 

professzort 

Újabb magya1 sikerként könyvelhe~jük el, hogy elnyertük a 6 

EUFEPS Kongresszus budapesti rendezésének jogát A kongresszus idő

pontja: 2000 október 3-5 Elnökségünk a kongresszus Szervező Bizottsá

ga elnökének }lyiredy Szabolcsot, Tudományos Bizottsága elnökének Gö

rög S'ándort jelölte A szervező bizottságnak az EUFEPS részéről kijelölt 

alelnöke A F Fel! lesz Az EUFEPS végrehajtó bizottságának képvisele-
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tében júniusban Budapesten tartózkodó F'ell professzor tárgyalást fOlyta
tott a 2000-es rendezvény képviselőivel - Nyiredy Szabolcs Görög Sán

dor, Lipták József, Küttel Sándor kollégákkal 
Elkészítettük az MGYI munkásságát (múl~ját, jelenét, jövő terveit) rö

viden ismertet6 színes angol nyelvű szórólapunkat is, hogy a nemzetközi 

rendezvényeken tájékoztathassuk külföldi kollégáinkat az itt fOlyó munká
ról" (39] 
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6 .. EGYES SZAKIERÚLEIEK EREDMÉNYEINEK 
ÖSSZEFOGLALÁSA 

6 1 Tudománya.s és továbbképző hazai kongresszusok 

A társasági munka legfőbb célja az alapítástól kezdve a gyógyszerésze

ti tudományok művelése és a továbbképzés volt. Az 1960-as években már 
nyilvánvalóvá vált, hogy a két cél eléréséhez a gyógyszerészeti tudomá

nyok szakosodása vezethet Megalakultak a tudományos szakosztályok, 
melyek a kutató és tudományos információs munkát, a továbbképzést az 

eddigieknél sokkal eredményesebben végzik, sok esetben együttműködve 
a megyei és fővárosi szervezetek szakembereivel A vizsgált időszakban a 

kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok, előadóülések - a gyógysze
részeti szaktudományokra bontva és építve - ismertetik eredményeiket a 

tudomány és a továbbképzés fejlesztésében A hazai és nemzetközi kong

resszusok 4--5 szaktuc_iomány területét szekciókban muta~ják be Az ered
mények ismertetése szerkezetében azonos a Társaság történetét bemutató 
előző két kiadvány felépítésével 

A I ár saság a vizsgált 10 év alatt két kongresszust szervezett; és most 
készíti elő a harmadik kongresszusát 

Congressus Pharmaceuticus Hungaricus IX. 
Budapest 1993 szeptenzber 19-22 

Az MGYT elnöke Szász qyör:gy, a kongresszus elnöke Görög Sándor, 

az MGYT főtitkára Vincze Zoltán, a kongresszus főtitkára Nyiredy Sza

bolcs 

A rendezvény egyben „Schulek Centenárium" azzal a céllal, hogy szü
letésének 100 évfbrdulóján reá a gyógyszerészet kimagasló személyiségé-
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re emlékezzünk [Ezt megelőzően 1963-ban, a JV Gyógyszerész Naggyű

lésen („Congressus Pharmaceuticus Quartus"), a Winkler Centenárium al

kalmából tisztelegtünk Winkler Lajos ugyancsak: gyógyszerész professzor 

emléke előtt] 
A kongressZus nyitóünnepségén '.izász György MGYI elnök, üdvözlő 

beszéde és megnyitója keretében, név szerint köszöntötte a hazai és a kül

füldi vendégeket A Schulek professzor tiszteletére taitott előadások után 

a szekciókban 120 előadás hangzott el 

Öt meghívott külfOldi professzor tiszteletbeli tagságról szóló kitüntető 

oklevelet kapott Az 1993 évi Schulek d~jat és érmet Milch György gyógy· 

szerész (Chinoin) kapta Görög S'ándor a kongresszus elnöke z~szavában 

megállapította, hogy: célkitűzésünk eredménnyel zárult, „egy nemzetnél 

sem vagyunk alábbvalók" (Széchenyi István szavai) (Irodalom: a VI táb

lázatban) 

Congressus Pharmaceuticus Hungaricus X 

Budapest 1996 má)u' 15-17 

Az MGYI elnöke Szász György, a kongresszus elnöke Görög Sándor, 

az MGYI főtitkára Vincze Zoltán a kongresszus főtitkára 1'lyiredy Sza

bolcs 

A kongresszust az Építők Liget Kongresszusi Központjában, 800 re

gisztrált személy, köztük jelentős számú külföldi részvételével rendezték 

meg A fő témakör tükrözte a Magyar Gyógyszerkönyv fejlettségét és utat 

1nutatott további f~jlesztésére három szekcióban (gyógyszeranalitika, 

gyógyszertechnológia, gyógynövénykutatások) Ezen kívül egy szekció a 

gyógyszerészet aktuális szervezési kérdéseivel fOglalkozott Az összesen 

125 előadás megoszlása: plenáris 15, tudományos előadás 39, poszter 71 

A Gyógyszerügyi Szervezési Szekcióban fehnerült a három gyógyszerészi 

szervezet (MGYI, MGYK és MOSZ) együttműködési lehetősége is 

* * * 

A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság, a Magángyógyszerészek Orszá

gos Szövetsége (MOSZ) által szervezett országos kongresszusok program-
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jába már 1997-ben bekapcsolódott és résztvett kórházi gyógyszerészeti és 

gyógyszerügyi szervezési előadásokkal Ennek következménye, hogy 

megszületett az MGYI, MOSZ és MGYK közös szándéka a gyógysze

rész-továbbképzés eredményessége érdekében az 1999. évi kongresszus 

együttes megrendezésére Ennek feltételeiről és kivitelezéséről a három 

szervezet vezetői, Vincze Zoltán (MGYI), Szabó Sándor (MGYK) és Mi

kola Bálint (MOSZ) írásban megállapodtak Az 1998-as kongresszus ren

dező bizottságába az alábbi személyeket delegálták: Vincze Zoltán MGYI 

elnök, Milwla Bálint MOSZ elnök, Botz Lajas MGYK alelnök, Simon Ki' 

Gábor MGYI szakosztályelnök, Hankó Zoltán MOSZ alelnök, Zalai Ká

ro!y MGYI főtitkár 

A három szervezet által első ízben közös „Gyógyszerészek Országos 

Kongresszusa, Siófük, 1998" került megtartásra 

Congre5SU5 Pharn1aceuticus Hungaricu5 ){[ 

Siófok, 1999 október 6-10 

Az MGYI .elnöke Vincze Zoltán, fótitkára Lipták József 

A megbízott tudományos és rendező bizottságok a I ársaság alapításá

nak 75 évfOrdulójára- a FIP védnökségével - ünnepi kongresszust készí

tettek elő Irodalom a VJ táblázatban 
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6 2 A szakosztályok tevékenysége rendezvényei 

Gyógyszerkutatási Szakosztály 

A szakosztály 1990 június 13-án „továbbképző nap"„ot rendezett Bu

dapesten, melyen Sátory Éva „A gyógyszerkutatás néhány új irányzata" 

címmel tartott előadást A továbbképző anyagot a „Gyógyszerészet"-ben 
publikálta (Gy 1990. 513.) 

A szakosztály a VII Országos Gyógyszerkutatási Konferenciát 1990 

augusztus 22-24-én Debrecenben az Orvostudományi Egyetem fóépü

letében, a FIP védnökségével rendezte A szakosztály elnöke Gergefy 

Judith professzorasszony sokat tett a konferencia sikeréért. A fütéma a ha

zai gyógyszerkutatás helyzetének, eredményeinek bemutatása volt, bele
értve a kutatás új irányzatait, módszereit is (Gy 1991. 104) 

A szakosztály 1991 november - 1996 november közötti munkájáról 
az alábbiak szerint számolt be 

„Az MGYI legkiemelkedőbb rendezvényei a CPH IX. és a CPH X 

voltak, ahol a külfO!di előadók értékes előadásaira, valamint a hazai egye

temek, kutatóhelyek, gyógyszertárakban működő kollégák előadásaira és 

sokféle témát felölelő poszter bemutatóira utalunk A CPH X alapszemlé

lete a kongresszus továbbképző jellege volt, melyen önálló ülést jelentet

tünk be Kilenc neves előadót kértünk fel, a felkérésnek mindenki eleget 
tett A poszterek száma 20 volt 

A szakosztály vezetősége többször tartott ülést Ezek közül kettőt is 

megtisztelt jelenlétével és útmutatásaival Szá5z György professzor, I {usa
ságunk elnöke 

Szakosztályunk vezetőségének tagjai rendszeresen részt vettek a Rozs

nyay Mátyás Emlékversenyek Bíráló Bizottságában Így is figyelemmel 

kísérhetjük a fiatal gyógyszerészek érdeklődését a kutatás különböző terü
letei (farmakológia, kémia, terápia stb) iránt 

A Gyógyszerkutatási Szakosztálynak jelentős ne1nzetközi, hazai és re

gionális kapcsolatai vannak orvosi és természettudományi társaságokkal 

A Magyar Orvosok Nemzetközi Akadémi~ja (WHMA) első kong

resszusán 1990-ben Sydneyben a szervezőbizottságban Gergefy ludith és 

Vincze Zoltán vettek részt A kongresszusokon (1992, 1994, 1996) Ger-
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gely Judith referátumot tartott 1993-ban a vezetőség felkérte az Experi
mentális Farmakológiai Szekció elnöki teendőinek ellátására és 1995-ben 
az új vezetőség is megbízta ezen tisztséggel 

A Debreceni Ákadémiai Bizottság (DAB), farmakológiai és gyógysze
részeti szakbizottságában, amely három megye kutatóinak szervezete, 
Stenszky Ernő és Gergefy Judith társelnökként vesznek részt Részt vesz
nek a DAB Gerontológiai Munkabizottságának munk~jában is 

A I üdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések 
NenlZetközi Alapítványához a közgyűlésen Gergely Judith felvetett javas
latára és elnökségi határozat alapján csatlakozott az MGYT, amelyben az 
elnökség megbízásából, a szakosztály elnöke mint kuratóriumi tag vesz 
részt A régió részéről tag még Pintér Imréné Az 1995-ös III Nemzetkö
zi Kongresszust Gergefy Judith a gyógyszerészek nevében üdvözölte, ahol 
elnöki teendőkre is felkérték 

A Gyógyszerkutatási Szakosztály az elmúlt ciklusban nem tudta meg
rendezni a Debreceni Gyógyszerkutatási Konferenciát Igen sok érdeklődő 
lett volna, de szervezési és főleg finanszírozási nehézségek voltak 

A Gyógyszerkutatási Szakosztály munkája interdiszciplináris jellegű 
Egyaránt ide tartoznak a kémiai, farmakológiai, biokémiai, klinikai gyógy
szerészeti és a tára melletti vizsgálatok A szakosztály működését a jövő
ben is ebben a szellemben, a kutatási területek összehangolt ismertetésé
vel szeretné folytatni" (Gy !996 764) 

A Szakosztály 1998 októberében beszámolt több Rozsnyay Mátyás 
Emlékverseny Büáló Bizottságában való részvételéről, a „Gyógyszeré
szet" szaklapban publikált •,udományos és referáló közleményekről Jelen
tős előkészítő munkát végeztek a hagyományos gyógyszerkutatási konfe
rencia megrendezésére, ami szakmai megfbntolások és anyagi okok miatt 
az MGY r 75 éves jubileumi kongresszusa programjába épül be A Gyógy
szerkutatási Szakosztály működése a jövőben is csak úgy lehet eredmé
nyes, ha a hannonikus kapcsolatok a többi szakosztállyal a továbbiakban 
is megmaradnak, illetve bővülnek (MGYI 46 közgyűlési beszámolója 
1998 október). A szakosztály tevékenységének főbb adatait a VII táblázat 
mutatja be 
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Gyógyszertechnológiai Szakosztály 
A Gyógyszertechnológiai Szakosztály vezetősége 1991 októberében 

alakult újjá A korábbi célkitűzéseket követve fűgalmazta meg munkaprog
ramját és azok szellemében fűlytatta gyakorlati tevékenységét Terveik 
szerint szorosabbra kívánták fonni a kapcsolatot a gyógyszergyártás, a ter

mékf~jlesztés és szabadalmaztatás területén dolgozó kollégákkal 
A szakosztály munkaprogramjában alapvető fbntosságúnak tar~ja az 

aktuális szakmai és szakmapolitikai kérdések megvitatását és az ezzel kap
csolatos állásfbglalások megtételét. Az elmúlt időszakban külön figyelmet 
szenteltek a termékf~jlesztés és szabadalmaztatás területén szükségesnek 
tartott ismeretterjesztésre Megkíséreltek szempontokat adni a magisztrá
lis gyógyszerkészítés bővítési lehetőségeinek kidolgozásához, különös te
kintettel a hiánycikkek, vagy a választékból hiányzó készítmények pótlá

sára 
A szakosztály hagyományos rendezvényei közül a rendszeresen szer

vezett Gyógyszertechnológiai Kollokviumot említeném, mint a gyógyszer
technológia aktuális kérdéseivel fűglalkozó szakmai fórumot Az alábbi té
makörökben szervezett rendezvényeiket kísérte nagyfűkú érdeklődés: 

- új hatóanyagleadó terápiás rendszerek tervezése és g;ártása; 
- a gyógyszerformák ipari gyártásának ~j lehetőségei; 
- középüzemi gyógyszergyártás bővülésének lehetőségei; 
- segédanyagok szerepe a gyógyszerfOrmulálásban; 
- az új FoNo szerkesztésével kapcsolatos észrevételek; 
- gyógyszergyártó helyek felkészültsége generikus készítmények elő-

állítására; 
- a minőségbiztosítás gyógyszertechnológiai kérdései 
Minthogy legfOntosabb feladatuk a szakmai színvonal megőrzése és 

továbbfejlesztése, ezért indították el kibővített szakosztályülések megszer
vezését, esetenként vidéki városokba kihelyezve a vándorgyűlések soroza
tát Az első ilyen ülésre 1992 októberében került sor Debrecenben 

1996 tavaszán Békéscsabán tartottak kibővített szakosztályülést „A 
validitás kérdései" címmel, melynek során különös hangsúlyt helyeztek a 
validációs terv és tisztítási validálás tématerületekre 

A Congressus Pharmaceuticus Hungaricus IX és X. előkészítésében, 
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szervezésében és lebonyolításában vezetőségük több tagja is jelentős mun
kát végzett A kongresszusok programjában nagyszámú gyógyszertechno
lógiai előadás szerepelt 

Immár hagyomány, hogy vezetőségi tagjaik aktívan részt vesznek a 
gyógyszertechnológiai területeket is érintő szakmai versenyek szakzsűri 
feladataiban, és kollégáik javaslat_ot tesznek a kiemelkedő eredmények 
közlemény formájában történő megjelentetésére 

A szakosztály széleskörűen megvitatott és különböző förumokon 
egyeztetett szakmai javaslataival megkísérelt szempontokat adni a hazai 
gyógyszergyártás és termékft'.jlesztés korszerűsítésére, és ezt a munkát a 
jövöben is alapvető foladatának tekinti (Gy 1996 765) 

A rendezvények adatait a VIII táblázat tartalmazza 
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Vlll. táblázat 
A Gyógyszeriechnológ1ai Szakosztály rendezvenye1 -

Ide1e Előadások Meg1egyzes lrodalom 
száma 

1990. Emuiziós kenőcsök Gy. 1990. 554. 
jűnms 7. vlzleadásának. 
1990. vizsgálata 
június 9. 

1990. két szekcióban megnyitó: Rácz L Gv. 1991. 157., 
október előadás 55 350 résztvevő 226. 
8-10. poszter 24. 

1992. 12 Elnök: Dávid A. Gv. 1992. 309. 
május 16. Előadók: Erős L, 

Mezey G., Dévay A., 
Rácz 1. Kata M., 
Stampf Gy. Nikolics K., 
Hódi K„ Csikós E., 
Bozsik E., Nagy A. 

1994. 4+8 Elnök: Selmeczi B. Gy. 1994. 856. 
szeptember 2. hozzaszóló Téma: segédanyagok 

szerepe a formulálásban 

1995. 12 Gy. 1995. 947. 
december 1. 

VIII. táblázat folytatdsa 

IdeJe Előadások Megjegyzés lrodalom 
száma 

1997. 62 A FIP védnökségével Gv. 1997. 301. 
aprilis 26-28. 

1993. 10 Gy. 1993. 609. 
szeptember 
19-22. 

1996. 15 Biofarmac1a, Gy. 1996. 308. 
május 15-17. gyogyszerformák 

1999. Tervezett előadás 16 
október 6--10. éS poszter 20 



- Gyógy5zeranalitikai S'zakoszlály 
A szakosztályt Paál Taniás elnök, Tör dk Ilona alelnök és Takácsné No

vák Krisztina irányították, 21 tagú választott vezetőséggel Így a gyógy
szer analitika széles körét, a gyógyszergyárakat, kutató intézeteket, egyete
meket és a gyógyszerellátó hálózatot is képviselik 

A vezetőség elsődleges feladatának tekinti a tudományos fejlődés elő
segítését, az qj eredmények publikálását Ezt a gyógyszeranalitikai k0Jlok
viu1nokkal, előadó ülésekkel kívánja biztosítani Szorosan együttmüködik 
a szakosztály az MTA Szerves és Analitikai Munkabizottságával, mely tes
tületnek többen tagjai is (Gy 1994 45 7) 

Az 1996 szeptemberi tisztújító közgyűlésen változás történt: a titkár 
Gyime~iné F'orrá5 Krisztina lett A kollokviumok szervezésével követték a 
korábbi hagyományokat, további kollokviumokat szerveztek 

Foglalkoztak atomspektrometriás módszerek gyógyszeranalitikai lehe
tőségeivel 1998-ban 1negemlékeztek az insulin felfedezésének 75 évfür
dul~járól A kutató és publikációs munka elismerésére évente Schulek 
Elemér Emlékérmet adnak ki Részt vesznek a Rozsnyay Mátyás és a 
Clauder Ottó Emlékverseny zsűrijének munkájában Anyagi lehetőségeik
hez mérten támoga~ják kollégáink részvételét hazai és nemzetközi konfe
renciákon 

A szakosztály rendezvényeinek adatait a [)( táblázat tartalmazza 
(1998 évi közgyűlés beszámolója 10 oldal) 
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tosabb hazai kutatóhelyeinkről 
Számos meghívást kezdeményeztek és előadás tartásával hozzájárul-

~ tak a program lebonyolításához a „Gyógynövénykutatás Aktuális Kérdé-Q 

E " sei" címen, melynek keretében 10 hazai és 10 külfóldi előadó szerepelt ON . "'e-: " " '" 0.7 "', - ~:s::::: A szakosztály 1992-ben a székesfehérvári rendezvény kapcsán ajánlá-"' "' 0\ . .._. 1 

:s ~~~ ~s~ "' " 1 - 0"' 
sokat fbgalmazott meg, melyeket kisebb módosításokkal 1995-ben a sze-

1l "' 
gedi konferencia megerősített. A vezetőség ezek szellemében igyekezett 

u 

" programját kialakítani Fontos szerep hárult a tájékoztatás terén az első ha-" 0 " "' • "' "' "' zai gyógyterméket ismertető „Iermészetpatika '92" kiadványra, mely hi-·;:; 
" " 

·O 
::e "' "' "3 

E munka a szakosztály irányításával (Kéry Ágnes és Mozsgai ánypótló 
Katalin szerkesztésében) készült az OGYI közreműködésével 

" " " A szakosztály minősítési kérdésekben pl a gyógynövények minősítése 
s~ 0 :§ g e' :§ § e is hallatta hangját Egyéb szakmapolitikai kérdésekben - részben külső 
0 " 0 • " 0 • " ~..e: '8 "' "' "' "' "' "' megkeresésre - esetenként komoly viták eredményeként alakította ki tes-,....; 0... 0 ~ ~ ~ ....; 0... :s 

" Cl:! ...: .... Cl:! ...: Ol.l 
tületi, olykor csupán többségi véleményét A szakosztály elnöke és vezető-0 0 """ § e 'i3 0 """ " • e " s § f;l > ~8>< 

.... 0 . .:.:: 
sége a megfOgalrnazott elveknek megfelelően különböző szakmai, elsősor-N "u ' ~ u.....; 

" ~ (':)-: tl (':) >< ' • >< "' @E ob ~~J ban tudományos fórumokon képviselte a szakosztályt 0 

" o E ~ ~ > ;;.., ;:s ;:s s~~ <: " CJ ;; ::e 0 

88 89 



A szakosztály pályázatok fOrmájában támogatta a fiatal gyógyszeré
szek f~jlődését és a Clauder Ottó Emlékversenyen részvételhez, valamint 
egyes előadások tartásához támogatást ny«jtott Jelentős mértékben támo
gatta hazai és külfóldi kollégáinkat, hogy minél nagyobb számban vehes
senek részt rend~zvényeinken 

A szakosztály örömmel tett javaslatot pl az MGYT elnökségének dí
.iak adományozására A szakosztály hozzájárult a hazai rendezvények mel
lett külföldi konferenciákon való részvétel támogatásához 

A szakosztály elnöke az MGYT-t képviselte a Csehszlovák Gyógysze
rész Kongresszuson 1992-ben, majd a Román Gyógyszerész Kongresszu
son 1995-ben; a szakosztály titkára a Rozsnyay Mátyás Emlékversenye
ken, más szakmai, szakmapolitikai förumokon vállalt irányító szerepet 

A szakosztály az 1995-ös szegedi konferencián megerősített irányel
vek értelmében folytatta tevékenységét 

A szakosztály 1997-1998-ban 8 előadóülést tartott Meghívott előadó
ként Szendrei Kálmán, Tétényi Péter, Heinz Schilcher (Németország) pro
fesszorokat, Tatjana Stojeva (Bulgária) és Tarján Géza kutatókat köszönt
hettük 

Az MTA Flavonoid, és a SZAB Farmakognóziai Munkabizottságával, 
1997 október 16-17 között Szegeden „A Gyógynövénykutatás Aktuális 
Kérdései: Növénykémia, Kemotaxonómia, flavonoidkémia" címen meg
rendezett ülésen 29 előadás hangzott el a kb 70-80 fő résztvevő előtt 

Az 1998 április 18-19-i „Pécsi Fitoterápiás napok"-on, melyet a Ma
gyar Fitoterápiás Társasággal és a SOTE Gyógynövény és Drogismereti 
Intézetével tartottak, a 18 előadást, valamint a poszterszekciót, 80-100 fős 
hallgatóság élvezhette. A rendezvényen Petri Gizella professzorasszony 
70 születésnapját ünnepeltük, itt adta át részére az Augusztin Béla Emlék
érmet Vincze Zoltán elnök 

Nagysikerű volt az 1997 június 2--6. között megtartott erdélyi tanul
mány- és előadó körú~juk, melyről a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze
részeti Egyetemen megtartott magyar-román konzultációt és a Csíkszere
dán tartott gyógyszerész továbbképző rendezvényt emeljük ki Az erdélyi 
kollégák szívélyes vendéglátását a tanulmányút 39 résztvev~je emlékként 
őrzi 
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A vezetőség évi 2-3 ülésen tárgyalja meg a szakosztály munkaterveit, 
veszi számba a szakterület aktuális kérdéseit Résztvesznek az MGYT 
központi rendezvényein, így a szakterületük sikerét is hozó Rozsnyay Má
tyás Emlékversenyeken is 

1998 október 21-22-én Szegeden tartották a „Gyógynövénykutatás 
aktuális kérdései: Terpenoidkémia,_ Kemotaxonómia" rendezvényüket Te
vékenységükről, azok tudományos anyagáról, a „Gyógyszerészet" hasáb
jain nagyrészt beszámolnak 

Az adatokat a X táblázat tartalmazza (MGYI 46. közgyőlési beszá
moló 1998 12 old) 
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Rendezveny 
megnevezése 

A gyögynövenykut. akt. 
kérdései 

Fitoteráprn az oivos1 gya-
gyakorlatban Továbbképző 
Konf. 

Congr. Pharm. Hung. IX. 
Gvogynövenv szekció 

Congr. Pharm. Hung. X. 
Gyogynöveny szekció 

Congr. Pharm. Hung. XI. 
Gyogynöveny szekció 

Heiye IdeJe 

Szeged 1998. 
október 
21-22. 

Budapest 1999. 
április 
9. 

Budapest 1993. 
szeptember 
19-22. 

Budapest 1996. 
május 
15-17. 

Siófok 1999. 
október 
6-10. 

~ 

X. táblázat folytatiisa 

Előadások Megiegyzes irodalom 
szarna 

Az MTA Terpenoid Gy. 1998. 260. 
Munkabiz. es SZAB 
FarmaKognóz1ai 
Mun1<abizottsagava1 

7 A Magyar Fitoterapiás MGYT irattár 
Társaság es az MGYT 
rendezvénye: 
200 resztvevö 

15 A gyógynövény kutatás Gy. 1993. 610 
aktuális kérdései 

12 A gyógynövény kutatás Gy. 1996. 329 
aktuális kérdései 

Tervezett előadás 10, 
poszter 19. 



Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztá(y 

A szakosztály elnöke 1986 és 1989 között Kempler Kurt volt, aki igen 
nagy szalanaszeretettel és rátermettséggel vezette a munkáját Halála nagy 

veszteség a magyar gyógyszerész társadalomnak Az MGYI 1989 novem
beri kongresszusa Felföldy Sándort választotta meg a szakosztály elnöké
nek A szakosztály titkári teendőket ez idő alatt Kubinyi András látta el 

A szakosztályi munkát a szakosztály vezetőségének irányításával, 
munkabizottságokban végezték, a szakosztály elnöke a beszámolási 
időszak első rész.ében F'elföldy Sándor. 

A szakosztály 5 munkabizottságot működtetett: gyógyszergazdálkodá

si, számítógépes, hálózatfiejlesztési, utilizációs és munkaügyi bizottságot 
A gyógyszergazdálkodási munkabizottság 
- a gyógyszerár- és készlet-gazdálkodás kérdéseit több alkalommal vi

tatta meg; 

- bemutatásra került egy, az IBM PC-re kidolgozott gazdálkodási 

rendszer; 

- a f'oNo Vet 111 kiadásához szakmai segítséget nyújtott a szerkesztő

bizottságnak; 

- a magisztrális díjtételek kidolgozásában, munkaidő-szükséglet fel

mérésében működött közre 

A számítógépes munkabizottság elkezdte olyan nyilvántartás kidolgo

zását és fOlyamatos karbantartását, amely a gyógyszertári munkánál hasz

nálatos rendszereket fOglalja magába Mint a legsürgősebb végrehajtandó 
feladat, megkezdődött különféle számítógépes rendszerek összehasonlítá

sa, a kipróbálások során szerzett tapasztalatok értékelése 
A Gyógyszertári 1-Iálózatfejlesztési Bizottság az időszak kezdetén 

rendszeresen meghirdette a „Korszerű gyógyszertár" pályázatot 

Évente 5-7 pályamunkát díjazott a bizottság 
1990-ben márciusban és októberben 1-1 napos konferenciás tovább

képzést rendeztek Az első továbbképzés témaköre: számítógép a gyógy

szertári munkában, a második továbbképzés témaköre: hálózatfejlesztés, 

szakmai normatívák volt :t\1indkét tudományos ülésen igen nagy volt az 

érdeklődés és a siker 

1991 augusztusában Nyíregyházán rendeztek konferenciát a „Gyógy-
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szerészet a gazdasági, társadalmi változások tükrében" témakörben A 
konferencián 4 plenáris és 26 más előadás hangzott el 

Az 1991 augusztusában megtartott vezetőségi ülés úgy döntött, hogy a 
szakosztály vezetősége jelentős karcsúsításon essen át, a 35 fős vezetőség 

létszáma 5-7 főre csökkenjen Az qj vezetőségnek javasolta, hogy a ma

gángyógyszertárak számítógépes rendszerével, a megváltozott gyógyszer
gazdálkodási feladatokkal és az új gyógyszertári munkaszervezéssel fog
lalkozzon 

A szakosztály szívesen véleményezte volna a gyógyszerészettel kap
csolatos jogszabály-tervezeteket, de erre igény a hatóságok részéről nem 
volt A szakosztály vezetősége kívánatosnak tartaná egy ún „Etikai kó
dex" kidolgozását és ezt javasolta az MGYI országos vezetőségének (Gy 
1992 679.) 

Szakértői közreműködésük témái az 1993 évi jelentésből: 
- 1992-ben az elnökségnek felkérésre kidolgozták a I ár saság új alap

szabályát és szervezeti működési szabályzatát Jóváhagyásra és közgyűlé

si előterjesztésre az elnökségnek átadták 

-A Magyar Gyógyszerész Kamara főtitkárával fülyamatos munkakap
csolatot tartottak Ennek keretében lehetőségük nyílt néhány törvény- és 

rendelettervezet előzetes véleményezésére. Ezek között fOntosabbak: 

- - az egyes gyógyszerkészítmények fürgalomba hozataláról és gyógy
szertárból történő kiadásáról szóló rendelet (1992), 

- - a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályai! ól 
szóló törvénytervezet (1993. ), 

- - a gyógyszerészi magántevékenység gyakorlásá1ól szóló ÁNTSZ 
javaslat (1993), 

- - a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló törvénytervezet (1993), 

- - szakvélemény a gyógyszertári központok privatizációs stratégiájá-
ra készült összefoglalóról (1994) 

Tevékenységük és szakmai munkájuk a gyógyszerészet széles területét 

ölelte fel Véleményüknek minden fó1umon hangot adtak és ha kérték, 
szakvéleményt készítettek 

Az 1996-os tisztújítás során a szakosztály új vezetőséggel kezdte el te

vékenységét Az elnök Simon Ki5 Gábor. A szakosztály elsőso1ban a 
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Xl. táblázat 
A Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztály rendezvénye1 

Helye Ideje Előadások Résztv. Meg1cgyzes Irodalom 
száma szarna 

Balaton- 1989. 9 150 A gyogyszerellátás be- Gv. 1990. 59. 
földvár október szerzési, készietezes1 

4--6. es eiosztási kérdései 

Nyiregyháza 1991. 24 600 Zaiai Károly 70. szül. Gy. 1991. 492. 
augusztus napi köszöntése 
28-30. 

Csopak 1991. 170 Harangi Gy. búcsuzta- Gy. 1991. 555. 
szeptember tasa EÜ. Min. munka-
23-25. köréből és a szakosz-

tályból 

Budapest 1992. 35 350 Pharmafontana V. köz- Gy. 1992. 635. 
szeptemoer (köztük reműködö. Téma: a 
23-25. kiállítók) gyogyszenpar es a 

gyogyszerkereskedclem 
tulajdonos-változása 

Budapest 1992. 4 180 Számítástechnika a Gy. 1993. 50. 
novcmtJer gyogyszereszet szol-
27. gálatában 

Salgó- 1993. 8 30 Elözőleg a gyógyszer- Gv. 1993. 735. 
bánya október gazdálkodás megneve-

5-7. vezest alkalmazták 

<d~ 
""1 
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Gyógy.szerésztörténeti Szakosztály 

A Soproni Patikamúzeum 1968 évi megnyitása kapcsán megalakult 
szakosztály aktív tevékenységéről a vizsgált periódusban 3 jelentés szá
molt be 

Részlet 1991-ből: „Szakosztályunk rendszeresen megtartotta negyed
évenként a megyei tagokkal kibővített, szokásos vezetőségi üléseit, úgy
szintén az ezzel egy napon megrendezett előadóüléseit, amelyeken eseten
ként 3 előadás szerepelt. Évenként részt vettünk a Rozsnyay Mátyás Em
lékverseny szakzsűr~jében is 

1990 májusában részt vettünk a két pécsi patikamúzeum megnyitóján, 
Székesfehérváron pedig gyógyszeripar-történeti konferenciát tartottunk a 
megyei gyógyszertári központtal közös rendezésben és ezzel kapcsolatban 
megnyitottunk egy gyógyszeripar-történeti kiállítást is 

1991 áprilisában részt vettünk és előadásokkal szerepeltünk a Prágá
ban megtartott IGGP Kongresszuson 

Szigetváry F'erenc, szakosztályunk elnöke részt vett a gamingi gyógy
szerésztörténeti kiállítás megnyitqján 

Szeretnénk valamilyen módon a fiatal kollégák körében is vonzóvá 
tenni hivatásunk történetének ismeretét Ehhez sze1etnénk kérni mindkét 
egyetem gyógyszerész karának segítségét, hiszen, mint minden tudomány
ágra, így a gyógyszerészetre is igaz az a megállapítás, hogy múltjának ala
pos ismerete elengedhetetlenül szükséges nemcsak a jelen problémáinak 
megértéséhez, de a további f~jlődés irányvonalának megszabásához is 

Szeretnénk átadni az ifjabb korosztálynak a stafetabotot Ehhez vi
szont utánpótlásra lenne szükségünk De utánpótlást, a szakmatörténet 
iránt komolyan érdeklődő fiatal gyógyszerészeket csak a gyógyszerész ka
raink és a szakosztályunk közös érdeklődést felkeltő és a történeti ismere
teket erőteljesebben nyújtó, összefogott munkájával képezhetünk" (Gy 
1991. 677.) 

„A Gyógyszerésztörténeti Szakosztály a Magyar Gyógyszerészeti Tár
saság és a Magyar Orvostörténeti Tár saság közös szakosztálya A szakosz
tály vezetőségében az 1992 év fülyamán személyi válság alakult ki, ami
nek következtében Szigetváry F'erenc elnök és Rádóczy Gyula titkár le
mondott A Magyar Orvostörténeti Társaság kezdeményezésére 1993 ja-
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nuár 14 óta a szakosztály megbízott elnöke Grabarits lstván, szakosztály 

titkárrá pedig Némethné Rokaly Erzsébetet választotta a vezetőség 

A szakosztály évente kétszer tartott kibővített vezetőségi ülést, azzal a 

megfOntolással, hogy az egyetemek és szakmúzeumok a vezetőségben 

képviselve leg;'enek 

Külön előadóülés két alkalommal volt, amelyen összesen öt előadás 

hangzott el 
A Gyógyszerészet Pantheon Bizottsága Zboray Bertalan vezetésével 

folyamatosan mtlködik, jelenleg neves gyógyszerészek sírhelyeinek flelku

tatása fOlyik Jogszabály alapján a gyógyszertárak: elnevezéséhez Szigetvá

ry F'erenc tiszteletbeli elnök közreműködésével szakosztályunk ad szakvé

leményt 

A szakosztály életében kiemelkedő esemény volt a szakosztály meg

alakulásának és a Soproni Patikamúzeum megnyitásának 25 évfOrdul~ja, 

amelynek alkalmából ünnepi tudományos ülést és vezetőségi ülést rendez

tek Sopronban, 1993 június 17-én, társrendezőkkel együtt A jubileumi 

rendezvényen, több mint 200 meghívott kül- és belföldi vendég előtt, hat 

előadás hangzott el Szász <J:yörgy, I ársaságunk elnöke, ezen ünnepélyes 

alkalommal nyqjtotta át Nikolics Károlynak szakosztályunk kitüntetését, 

az Ernyey József Emlékérmet 

A Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti I ársaság (IGGP) kongresszu

sán Vida Mária Zalai Károly, Szigetváry F'erenc és Grabarits lstván tar

tott előadást Heildelbergben 1993-ban. Az IGGP vezetőségi ülésén Szzget

váry F'erencet ismét a magyar szekció elnökévé választották Ugyanekkor 

Zalai Káro(y, mint elnök vezette a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti 

Akadémia ünnepi ülését 

Az Akadémia újabb két évre megerősítette elnöki tisztében Zalai Káro(yt 

A Congressus Pharmaceuticus 1-Iungaricus IX-en a szakosztály szekci

~jában kilenc előadás hangzott el, köztük három külföldi előadótól Anto

nio Corvi professzor, az Olasz Gyógyszerészettörténeti Akadémia elnöke 

a szakosztály meghívására tartott előadást a kongresszuson 

Szakosztályunk működésére továbbra is jellemző, hogy önálló tanszék 

és intézményi kutatóhelyek nélkül, más irányú főfoglalkozások mellett te

vékenykednek kutatóink 
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Az oktatás és az intézményes kutatás támogatásának hiánya nemzetkö

zi összehasonlításban lemaradáshoz vezet 

A gyógyszerészet jogi és szervezeti átalakulásában szakosztályunk cél

ja a gyógyszerészettörténeti oktatás továbbfejlesztése és nemes hagyomá

nyaink felmutatása és ápolása 

Jelenleg a Magyar Orvostörténeti I ársaságnak is szakosztálya va

gyunk A kettősséget továbbra is fenntartani javaso~juk, hiszen a szak.tör

ténet integrá~ja a legszélesebben a medicina különböző területeit Eddigi 

szervezeti egységünk - ami főként Antall József szervezésének köszönhe

tő - nemzetközi tekintetben is előremutató 

A közös szakosztályra a Magyar Orvostörténeti I ársaság részéről fi
gyelmet fordítanak A vezetőségi és előadóüléseinket a MOT helyiségében 

tar~juk, több tagtársunk IGGP tagdíját fedezték, külfüldi rendezvényeken 

való részvételünkhöz hozz~járulnak. A MO'T vezetőségében a gyógyszeré

szek képviselete kellően biztosított, az alelnökök egyike mindig gyógysze

rész Jelenleg tiszteletbeli alelnök Zalai Károly Az Antall József elnök el

hunytát követő tisztújításkor 1994. február 17-én Grabarits Istvánt válasz

tották gyógyszerész alelnöknek" (Gy 1994. 458) 

„Kőszegen emlékeztünk meg 1998 szeptember 25-26-án konferencia 

keretében a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály megalapításának 30 évfor

dulqjáról A magyar résztvevőkön kívül még Ausztriából, Németországból 

és Erdélyből is érkeztek vendégek A konferencia előtt megkoszorúztuk az 

áprilisban elhunyt Szigetváry F'erenc szombathelyi sírját Személyében a 

gyógyszerészeti múzeológia egyik legnagyobb alakját veszítettük el Lá

rencz László Palovits Gyuláné és Grabarits lstván fényképes posztereken 

mutatta be a szakosztály 30 éves múl~ját 

A konferenciát Grabarits István a szakosztály elnöke nyitotta meg Za

lai Károly emeritus egyetemi tanárnak a több évtizedes, nemzetközileg is 

értékelt gyógyszerésztörténeti munkássága elismeréséül a I ár saság Ernyey 

József Emlékérmet adományozott, melyet Lipták József főtitkár adott át a 

kitüntetettnek (Gy 1998. 689.) 

Zalai professzor előadásában az európai gyógyszerésztörténet-írás 

helyzetét elemezve mutatta be az egyes országok szerzőit, műveit Graba

rits lstván tekintett vissza a szakosztály megalakulásának előzményeire, 
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megnevezese 

VII. Gyógyszerészet-
történelmi konferencia 

750 éves az európai 
gyógyszerészet. Ünne-
péJyes konf. FIP védnök-
séggel 

Paracelsus. Emlékülés 

Szebellédy László emlék-
ülés és továbbképző nap 

Debreceni Akad. Biz. 
Orvostud. Szakbiz., MOT 
és MGYT előadóülés 

Előadóülés. Múzeum pati-
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XII. táblázat 
A Gyogyszerészettörténeti Szakosztály rendezvtinye1 

Helye Ide1e Előadások Résztvevők Megjegyzes Irodalom 
szarna szarna 

Székes- 1990. 18 150 Kazay emlékelöadások Gy. 1990. 610. 
fehérvár máj. 10-11. vértesacsai gy.tár es str 

látogatása 

Budapest 1991. 2 200 Megnyitó: Nikolics, Gv. 1991. 385 
jónms 14. Zalai K.: A hivatác; ki-

alakulása; Rádóczy: 
Antidotanum Niko1a1 

Budapest 1991. 4 50 Közös rend. az Orvos- Gy. 1991. 341. 
május 10. történeti Társasággai 

Budapest 1991. 6 160 Megnyitó: Nikolics, Gy. 1991. 381 
jltn1us 7. Előadók: Burger K., 

Kőros E., Görög S. 

Debrecen 1991. 4 70 Előadó: Zalai K. 750 Gy. 1991. 630 
október 12. eves az euröpa1 gyógy-

szerészet 

Budapest 1992 4 16 Előadók Gaaine Gy. 1992. 241. 
Cserei A., Sz1getvary F., 
Rádóczy Gy. 
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A rendezveny 
megnevezese 

25 éves a Gyógyszerészet-
történeti Sz. o. és a Sopro-
ni Gyt. Múzeum 

Emlékülés a Győri Széche-
nvi Gytármtizeum alapítá-
sának 25 éves 
évfordulójára 

Ünnepi előadóülés és 
szaJ<mapolitikai fórum a 
„Gyogyszereszet" szaklap 
40. éves 1ubileuman 

Az 1848-49. Forradalom 
es Szabadságharc 150 éves 
évfordulója tud. ülés 

Gyógyszerészettörténet1 
Konf. a Szakoszt. 30 éves 
JUbiieuman 

Kazay E. emlékülés 
vertesacsa1 gytán em-
!éknél és s1rnál 

A rendezvény 
megnevezese 

Congr. Pharm. Hung. IX. 
Gyögysz.történeti Sz.o. 
önálló szekció 

Congr. Pharm. Hung. X. 
Gyogysz.történeti Sz.a. 
önálló szekció 

Congr. Pharm. Hung. XI. 
Gyogysz.történeti Sz.o. 
önálló szekció 

Helye Ide1e 

Sopron 1993. 
jtimus 17. 

Győr 1996 

Budapest 1997. 
május 16. 

Budapest 1998 
május 3. 

Köszeg 1998. 
szeptember 
25-26. 

Vértes- 1999. 
acsa április 24. 

Helye lde1e 

Budapest 1993. 
szeptemt>er 
19-20. 

Budapest 1996. 
má.ius 
15-17. 

Budapest 1999. 
október 
7-11. 

XII. táblázat folytatása 

Előadások Résztvevők Megjegyzés Irodalom 
száma száma 

6 240 Fővédnök: Antall Jó- Gy 1993. 498 
zsef, megnyitó: Niko-
iics K. 

5 100 Gy 1996. 577. 

6 280 A lap fejlődésének és Gv. ünnepi 
magas szinvonalának különszám 
értékelése 1997. május 16. 

1~3. old. 

6 200 A Sz.a. es a MOT ren- Gy. 1998. 294 
dezvénye és tud. elő-
adásai, emléktábla ko-
szoruzas a várban 

16 180 Grabants I. elnök ko- Gy. 1998. 689 
szoruzott Sz1getvil.ry 
F. sirjánál 

3 110 A 1negemlékezést a su- Gy 1999. 179. 
emléknél Graoants 1. 
tartotta 

-------------·-----··~----
. ,,. 

XII. táblázat folvtattisa 

Előadások Résztvevők Megiegyzes Irodalom 
szarna száma 

CPH 1993 
előadási prog-
ramfilzet 

3 50 CPH 1996 
előadás össze-
foglalók 

Tervezett pienans CPH 1999 
előadás i programfüzet 

---



6 3 Gyógyszerellátási szervezetek 

Az MGYI területi (megyei és fővárosi) gyógyszerészeti szervezetei -
az államigazgatás középszintű beosztásának (megyék és főváros) megfele
lően - alakultak meg az 1950-1960-as években és kialakították szakmai 
tevékenységüket Ez 1nagában foglalta a területükön működő közfűrgalmú 
gyógyszertárak és az általában kisszámú kórházi gyógyszertárak, továbbá 
a gyógyszeripari vállalatok, gyógyszerészi hivatásbeli és gyakorló gyógy
szerészi tevékenység összefügását A I ársasági gyógyszerészeti tevékeny
ség bizonyos fűkú szakosodása - az MGYJ' szakosztályi tevékenységén 
túl - csak a fővárosban és bizonyos mértékig az egyetemi városokban 
(Szeged, Pécs, Debrecen stb) vehette kezdetét Időközben a társadalmi, 
tudományos-kutatási és gazdasági körülmények, lehetőségek sok területen 
változást eredményeztek, így az adott szakterületek tagjai I ár saság terüle
ti (megyei, fövárusi) szervezeteiből kiválva, önálló és országos hatáskörű 
„Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetet" és „Gyógyszeripari Szervezetet" 
hoztak létre. Ezt követőleg a közfürgalmú gyógyszertári betegellátás tudo
mányos és gyakorlati tevékenységét új névvel; „Gyógyszerellátási Szerve
zet"-ként koordinálják Ennek alapintézményei a nagyrészt magántulaj
donban lévő, személyi jogosítványra épülő közfürgalmú gyógyszertárak 

A gyógyszerellátási gyógyszerészi munka értékelése a vizsgált idő
szakban is beszámolókra, tudományos előadóülésekre, konferenciákra, 
kongresszusok anyagára épül 

A területi, helyi és megyei szintű gyógyszerészi munka szervezését és 
átfűgó értékelését hosszú éveken át Éc~y Zoltán gyógyszerész látta el A 
vizsgált időszakban a szerteágazó és nehéz feladatot először Heneráry 
László vállalta magára, aki munkája eredményeiről 1996-ban így számolt 
be: 

„Az MGYI területi szervezeteinek munkájáról az elmúlt öt évben há-
rom alkalommal kértem tájékoztatást, a következő szempontok alapján: 

1 Országos vagy táijellegű rendezvények száma 

106 

2 Előadóülések száma, vendég-, ill saját előadók közreműködésével 
3 Szakcsoportok előadóülései 
4 Ifjúsági előadóülések 

.. 

'.·r-.-..•. " 

1 

5 A tagok előadásai más szervezetekben, külön jelezve az egészség-
ügyi felvilágosító előadásokat 

6 A tagok tudományos publikációi 
7 Pályázatokon való részvétel 
8 Szakmai továbbképzéseken való részvétel 
9 Kiküldetések (bel-, és külföldi) 

10 Taglétszám, szervezettség 
11 Szakgyógyszerészi képesítést szerzettek száma 
12 Tudományos fokozatot szerzettek száma 
13 Kitüntetések 
Külön értékeltem az 1991-1993-as és az 1994-1995-ös időszakot, 

majd az adatok összesítésével átfiJgó értékelést készítettem megyénkénti 
bontásban 

Megállapítottam, hogy a területi szervezetek munkája a magyar gyógy
szerészet „rendszerváltozásának" rendkívül nehéz és bonyolult időszaká
ban is töretlen maradt! A második időszakról mindez egyértelműen már 
nem áll fenn (Az adatok részben hiányosak) Az országos vagy tá.üellegű 
rendezvények számában nincs jelentősebb változás, de az előadóülések 
száma majdnem a felére csökkent, az egészségügyi felvilágosító előadások 
száma a negyedére A tagok tudományos publikációi csökkentek, kivéve 
Csongrád megyét, ahol növekedtek! Csongrád megye minden tekintetben 
kiemelkedő társasági munkát végez! 

A szakmai továbbképzés a megyék létszámarányának megfelelően 
egységes képet mutat, a számszerű csökkenés azonban itt is egyértelmű 
Több, mint a telére csökkent a belföldi kiküldetések száma, külföldi alig 
van. A szakgyógyszerészi képesítést szerzők száma e1nelkedett, különösen 
a XI szakágban Hála a privatizációnak! Tudományos és doktori fokoza
tot kevesen szereztek, kitüntetésben sem sok kollégánk részesült A taglét
szám és a szervezettség fiJka lényeges változást még nem mutat! 

Az összesített számszerű adatok azt muta~ják, hogy a területi szerveze
tek munkája az átalakulás második (kétségtelenül nehezebb) periódusában 
érezhetően romlott Véleményem szerint, a privatizáció befejeztével, és a 
gyógyszertári központok megszűnésével a területi munkában mélyreható 
szervezeti változásokra van szükség: decentralizáció helyett centralizáció-
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ra! Nagyon nagy, végzetes hiba volna, ha a privatizáció végeztével a köz
forgalmú gyógyszertárakban megszűnne a kísérletes-tudományos munka, 
háttérbe szorulna az egészségnevelés, a szakmai hagyományok ápolása! 
Az MGYI tagság, a társasági munkában való részvétel, hivatásunk szak
mai-tudományos presztízse, a pálya jövője érdekében valamennyi gyógy
szerész, de különösképpen az officinai gyógyszerész részére nélkülözhe
tetlen!" (Gy 1996 759) 

Az. adatokat a XIII táblázat mutatja be 

Az MGYT alelnöke, Kraszkó Káro~y a témakörben a XL VI közgyű
lésre 1998-ban beszámolót készített, melynek adatai nem hasonlíthatók 
össze a XIII táblázat adataival, mert nagyrészt információkra épülnek, 
csak kis mértékben statisztikai felmérés adataira Megállapította, hogy a 
gyógyszerellátási szervezeteknek továbbra is sikerült megőrizni az MGYI 
évtizedek óta jól működő szellemiségét, célkitűzései megvalósítására Az 
adatokat a XIV. táblázat tartalmazza (Gy 1998 522) 
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XIII. táblázat folytatitsa 

Megye A B' e• D E F G' H 1 J' K' L' M NO** P' Q R s T 

Kiküldetések 265 29 21 28 99 - 31 47 136 60 67 11 45 159 28 34 27 57 67 60 
belföldi 177 21 21 16 90 - 28 43 114 58 32 11 43 119 22 34 22 46 61 60 
külföldi 88 8 - 12 9 - 3 4 22 2 35 - 2 40 6 - 5 11 6 -

Taglétszám 941 267 156 208 371 358 31 280 388 81 120 44 151 398 '64 167 203 218 228 169 
Szervezettseg (%) 68 88 80 79 90 74 88 88 97 80 79 47 96 85 53 94 95 66 62 59 
Szakgyógyszeresz1 

képesítést szereztek 109 21 5 32 40 43 7 25 19 12 7 2 10 45 14 5 22 19 21 21 
Tudományos foko-

zatot szereztek j 1 l 2 j 23 - - 6 - - - j l - i - - - -
Kitüntetések 15 - - 3 5 3 2 8 2 4 - - 3 6 1 10 - J 4 4 

Megiegyzes: A= Föváros, B =Bács-Kiskun, C =Baranya, D =Békés, E "'Borsod-Abaűj-Zemplén, F =Csongrád, G =Fejér, H = Gvor-Moson-Sop
ron, i =Hajdú-Bihar, J =Heves, K =Jász-Nagykun-Szolnok, L =Komárom-Esztergom, M =Nógrád, N =Pest, 0 =Somogy, P = SzaboJcs-Szatmfu'
Bereg, Q = Tolna, R = Vas, S =Veszprém, T =Zala 
• = 1991-1993 közötti adatok, 
** = 1994-1996 közötti adatok 

XIV táblázat 
Megyei (főv<irosi) gyógyszerellátas1szervezetek1996-1998. közötti tevékenysége -

A B e D E F G H 1 J K L M N 0 p Q R s 
Szervezett Vezetőségi ülések + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
munka rendszerek megtartasa 

tagdíj befizetései< 
teljesítése + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Orszagos MGYT rendezvenyel<en 
való reszvétel + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Javasiattétei Továbbképzés tema-
tikájára + + + + + 

Gvogysz. Szal<mai 
Kollég1um tagJaira + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Helyi iapot kiad, tagJatnak rend-
szeresen küld írásos tájékoztatást + + + + 

Kapcsolattartás ma.s szervezetekkei 
(ANTSZ, MOSZ, MGYK, 
egyeiemek, MTA, Vöröskereszt, TIT) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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1 
A vizsgált időszakban elsősorban a megyei és füvárosi területi szervek 

szervező munkája eredményeként a I ársaság évről-évre 1negtartotta a 
Rozsnyay Mátyás Előadóversenyt, amely 1965 évi alapításától kezdve a 
közfOrgalmú gyógyszertárakban dolgozó fiatal gyógyszerészek tudomá
nyos kutatási és előadói igényét volt hivatott szolgálni A sikeres verse
nyek késztették a kórházi gyógyszerészeket a versenyhez való csatlakozás
ra A körülmények 1991-ben szillcségessé tették „Rozsnyay Mátyás Alapít
vány" létrehozását és módosított alapszabály elkészítését (Gy 1995 461 
és 464.) 

Időközben a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége is kérte és 
megkapta a lehetőséget az emlékversenyhez való csatlakozáshoz 

A Gyógyszerellátási Szervezet adatait a .,rV táblázat a Rozsnyay Má
tyás Emlékverseny adatait a .X.YI tábiázat tartalmazza [Irodalom: ( 46), 
(Gy 1998 522 )] 

A I ár saság Felügyelő Bizottságának elnöke, Benkő Zsolt, az ellenőr
zések tapasztalataiból közreadott néhány jellemző tényt, észrevételt, me
lyek rávilágítanak ezen szervezeteink működésére: 

„A szervezetek pénzük nagy részét lekötik, a kamatokkal növelik tőké
jüket Rendezvényeiket szponzorok bevonásával oldják meg, s ez mindkét 
fél részére előnyös A megyei szervezetek fél- ill negyedévenként tartanak 
tudományos 1endezvényeket, melyek látogatottsága emelkedő tendenciát 
mutat A munkába gyakran bevonják az egyes szakosztályokat is A tag
szervezés változó képet mutat, van ahol növekszik, van ahol hullámvona
lú. A kapcsolatrendszer is változó képet mutat" (Gy 1998. 516 ) 
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Vo 

A rendezvény 
neve 

Csongrád Megyei Tudo-
manvos ülés 

IV. Országos Gyógysze-
resz-Allatorvos Tudoma-
nyos Továbbképző Konf 

Továbbképző előadói 

ülés 

„Továbbképző nap" 
előadás-sorozat 

indítás 

Győr-Moson-Sopron 

Megyei Továbbképző 
Nap 

Feiér Megyei Tudomá-
nyos előadóülés 

A rendezvenv 
neve 

Továbbképzö szalrnlai 
nap 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Tudományos 
előadóülés 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei előadóülés az 
MTA székházában 

VI. Orsz. Allatorvos-
Gyógyszerész 
Konferencia 

Helye 

Szeged 

GyuJa 

Székes-
fehérvar 

Budapest 

Sopron 

Székes-
fehérvár 

Helye 

Szolnok 

Szolnok 

Miskolc 

Balaton-
füldvar 

XV táblázat 
A gyógyszerelláttis1 szervezetek rendezvénye1 

Ide1e Előadás Megjegyzés trodalom 
száma száma 

1990. 3 Előadók: Erős L, Csányi Gy. 1990. 389. 
febr. 8. Erzsébet, Kata M. 

1990. 64 MGYT Békés Megyei Gy. 1990. 494. 
apriiis Szervezete szervezésében 
22-25 

1990. 2 MGYT Fejér Megyei Gy. 1990. 438. 
marc. 29. Szervezete szervezesében 

1990. 8 Az MGYT első „tovább- Gy. 1990. 547. 
jűmus képző nap"-ját Nikoiics 
13. Károly einök nyitotta meg 

1991. j MGYT Győr-Moson-Sopron Gy. 1991. 391. 
má.jus Megyei Szerv. 
29. Előadó: Sátorv Eva 

1992. 7. Elöadók: Dorog1né Jakab 1., Gy. 1992. 240. 
március Grabants 1. 

19. MGYK alelnök 

'""!! „ 
XV táblázat folytatása 

Ide1e Előadás Megiegyzes Irodalom 
száma szarna 

1992. 3 MGYT Jász-Nagykun- Gv. 1992. 309. 
apriiis Szolnok Megyei Szer-
23. vezet 

1992. 2 Herpesz teraprn„ állat- Gv. 1992. 498. 
május gyógyászati terápia 
28. 

1993. j Előadó: Minker E. Gy. 1993. 326. 
május A l 0 éves Pátna gytár és 
8. Ecsy Z. tuiaidonos ünneplése 

1998. 13 MGYT Somogy Megyei Gy. 1998. 560. 
szepi. Szervezet, MGYK és MAK 
18-20. közös rendezvénye 
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Gyógy,szeripari Szervezet 

Az. MGYT Gyógyszeripari Szervezetének 1991 szeptember 11-i tiszt

újításán megválasztott 28 tagú vezetősége - a tagságától beérkezett javas

latok figyelembevételével - programnyilatkozatot fbgadott el, mellyel 
meghatározta a közvetlen választási ciklus legfontosabb teendőit 

KulcsfOntosságú feladatként tűzte ki: 

- a továbbképzés korábbi rendszerének megtartásán túl új képzési és 
továbbképzési fOrmák bevezetését; 

- a szakmapolitikai kérdésekben erőte~jesebb propagandát 

A szervezet vezetése 1996-ban a következőképpen értékelte a tevé

kenységét 

„A továbbképzés legfontosabb irányaként vezetőségünk az alábbi terü-

leteket jelölte ki: 

- gyógyszertechnológia; 

- minőségbiztosítás, minőségpolitika 

A továbbképzés különböző formákban valósult meg 

A nyári hónapok kivételével, minden hó második szerdáján tovább

képző előadásokat tartottunk a PharmafOntana Kiss József utcai előadóter

mében A 3-4 hónappal korábban - vezetőségi ülésen - tervezett témákra 

neves előadókat kértünk fel 

Az öt év alatt tartott, mintegy 40 előadás 60%-a minőségbiztosítási té

makörben, 30o/o-a gyógyszertechnológiai témakörben, 10%-a egyéb 

gyógyszerészeti tudományokat érintő, ill szakmapolitikai témakörben 

hangzott el 

Az előadók között egyetemi tanárok, minisztériumi, illetve magas ran

gú hatósági tisztségviselők épp úgy voltak, mint kiemelkedő szakmai és 

iparági vezetők és nem utolsó sorban megbecsült és elismert szakmai ki

válóságok A témák és az előadások szinvonalát pedig jellemezte a szinte 

mindig magas látogatottság és az előadásokat követő érdemi vita 
A korábbi hagyományokat fOlytatva gyár-, illetve üzemlátogatásokat 

szerveztünk, s a tapasztalatokat az adott helyszínen előadások, korreferá

tumok formájában értékeltük 1991-1996 között ilyen kihelyezett tovább

képzések voltak: a Richter Gedeon Rt.-ben, a Chinoin Rt.-ben, az EGIS

Lactában, a Biogal Rt-ben, valamint az Alkaloida Rt-ben 
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Az 1993-1994 évben monstre továbbképzési programot tartottunk 

A három típusú továbbképzés a következő volt (témakör gyógyszer

technológia és minőségbiztosítás): 

- továbbképzés felső szintű vezetők részére (8 óra); 

- továbbképzés a gyógyszer-kereskedelemben, marketingben, törzs-

könyvezésben dolgozók részére (20 óra); 

- magas szintű továbbképzés a gyógyszertechnológia-minőségbiztosí
tás területén dolgozó szakemberek részére (60 óra)." 

Gyógyszer az ezredfordulón 

Nikolics Károly kezdeményezésére a Gyógyszeripari Szervezet és a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet 1995 szeptember 14-16-án kon

ferenciát szervezett Sopronban A meghívott előadók plenáris előadásokat 

tartottak, melyek témája a hatékony gyógyszermolekula előállításától a 

marketingig terjedt, így átfűgta a gyógyszerkutatás-flejlesztés teUes verti

kumát A rendkívül sikeres előadássorozat mellett poszterek bemutatására 

is lehetőség nyílt A rendezvényt 1997 szeptember 17-20-án megismétel

tük (Gy 1997 120, 573) 

Clauder Ottó Enilékver.seny 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság kezdeményezése, az MGYI 

Gyógyszeripari Szervezet rendezésében kétévente lehetőséget biztosít fia

tal (35 éven aluli) gyógyszerészek, valamint a gyógyszerkutatásban és 

gyógyszergyártásban tevékenykedő fiatalok számára tudományos munká

juk előadás fürmájában történő bemutatására Az MGYI egy ko1ábbi kez

deményezése, a Rozsnyay Mátyás nevét viselő emlékverseny, elsősorban 

gyógyszertárban dolgozó fiatalok előadói fóruma A Clauder Ottó Emlék

verseny az egyetemeken, egyéb intézetekben és a gyógyszeriparban dolgo

zó fiatalok számára nyújt alkalmat a szereplésre 

Clauder Ottó professzort nem kell bemutatni a gyógyszerész generáci

ók előtt, hiszen a SO IE Szerves Vegytani Intézetének vezetője és T átsasá

gunk elnöke is volt éveken keresztül Mind az oktatásban, mind a kutatás

ban kiváló eredményeket ért el, széleskörű tudással rendelkező, hivatás

szerető gyógyszerész volt Ez az előadóverseny méltán őrzi emlékét 
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A szervezet rendezvényeinek adatait a XVII táblázat a Clauder Ottó 

Emlékverseny adatait a X"VIJI táblázat tartalmazza 

A IV Clauder Ottó előadói versenyen összesen 11 díj került kiosztás

ra, melyeket Mátyu~ Péter professzor a kuratórium elnöke, a SOTE Szer

ves Vegytani Intézetének igazgatója nyújtott át a fiataloknak 

A rendezőbizottság megteremtette a feltételeit a kellemes hangulatú 

szakmai összejövetelnek A rendezőbizottság elnöke - Clauder Ottó volt 
tanítványa - Gyarmathy Mikló.~ ígéretet tett, hogy két év múlva megrende

zik az V Clauder Ottó Emlékversenyt is 

Az eddigi emlékversenyek d~jnyertes előadásai a következők: 

- Pankucsi C:5aba Isémia-reperfüziós modell izolált patkányszíven 

(1992); 

- Vitányiné Morvai Magdolna Oldószermaradékok gázkromatográ

fiás meghatározása (1994); 

- Káro(yházi László Vinkozid aglikonok aromatizációval járó frag

mentációja és régioszelektív gyűrűzáródása (1996); 

-Péter Mária 1,3-Aminoalkoholok enzimes rezolválása (1998) 
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A rendezvény 
neve 

Továbbképző előadás: 

Generikumok a hatOsá-
gol< szemszögéből 

Továbbképző előadás: 

Szilárd gyogyszerfonnák 
gyfutásköz1 ellenőrzes1 
lehetőséget 

Gyogyszenp. előadóülés: 
GLP, GMP. ISO 9000 -
minőségrendszer a gyogy-
szenparban 

Továbbképző előadóülés 

,,Gyogyszennarket1ng" 

Fejér m-1 előadóülés, a 
Biogal gyogyszensmer-
tetese, időszerű kérdések 

Továbbképző előadás 

A rendezvény 
neve 

Szakmai du. a Chinom-
ban: műszaki fejlesztes 
a gyógyszenparban 

Előadóülés: Allatgyogyá-
szati készítmények gyár-
tása, engedélyezése éS 
forgaimazasa 

Gyogyszenpan tovább-
képző tudomanyos el5-
adássorozat, évente 
8-10 előadással, összesen 
45 előadás 

Gyógyszer az ezredfor-
dulón L 

Helye 

Budapest 

Budapest 

Budapest 

Budapest 

Székes-
fehérvár 

Sopron 

Heiye 

Budapest 

Budapest 

Budapest 

Sopron 

XVII. táblázat 
A Gyogyszenpari Szervezet rendezvtinyel 

Idei e Előadás Résztvevők Megjegyzes Irodalom 
száma szarna száma 

1992. 2 50 Előadó: Matejka Zsu- Gy. 1992. 241. 
apriiis 8. zsanna és Boi.-vendég 

János 

1992. ' 46 Előadó: Gyarmathy Gy. 1992. 639. 
szeptember Miklós 
16. 

1993. 21 70 Előadó: Pallos J. Gv. 1993. 191. 
február 10. Péter szá1nítástech-

nikus 

1993. ' 52 Előadó: Szücs Tamás Gy. 1993. 410. 
mitjus 12. (Chino1n) Fogalmak, 

árkéf.lzés, előjelzcs stb. 

1993. 2 30 Témák: gyOgyszervá.- Gv. 1993. 410. 
április 29. iaszték, kiadás, készie-

tezes1 rern:1szer 

1993. 2 45 Gyogyszerválaszték bőv1- Gy. 1993. 410. 
május 25. tése, magisztrális árkép-

zes, gyógyszerforgalmazás 

---------------- J~ 

XVII. táblázat folytatása 

Ideje Előadás Résztvevők Megjegyzés Irodalom 
száma szarna száma 

1993. 5 62 Első előadó: Latorcai Gy. 1993. 976. 
november János 1pan és kereske-
24. delmt m1n1szter 

1993. 7 80 Allatorvostud. Egye- Gv. 1993. 997. 
november temmel, külfüldi részt-
15. vevőkkel 

199Hs 45 70 A szakosztály program- Gy. 1996. 755. 
1996 jában szereplő témákban 
között Előadók: gyogyszergyán 

kutatók, vezetők, egyetemi 
oktatók, professzorok, 
1gazgatás1 szakemberek 

1995. 16 180 A szakosztály program- Gy_ 1997. 120. 
szeptemoer jában szereplő témák- és 573. 
14-16. ban. Előadók: gyógy-

szergyári kutatók, ve-
zetök, egyetemi oktatók. 
professzorok, igazgatást 
szakemberek 
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A rendezvény 
neve 

Gyógyszer az ezredfor-
dulón II. 

Ciklodextrinek aktuális 
és potenciális lehetösege1 
a gyogyszerformulálásban 

A rendezvény Helye 
sorszáma 

!. Budapest 

II. Budapest 

Ill. Budapest 

IV. Budapest 

XVII. táblázat folytatilsa 

Heive lde1e Előadás Résztvevők Megjegyzés Irodalom 
száma száma szarna 

Sopron 1997. 19 230 A szaKosztály program- Gy. 1997. 120. 
szepiember jában szereplő temák- és 573. 
17-20. ban. Előadók: gyogy-

szergyári kutatók, veze-
tök, egyetemi oktatók, 
professzorok, 1gazgatás1 
szaKemoereK 

Budapest 1997. 1 45 Ismertette: dr. Szejtli Gy. 1997. 248. 
május 19. József 

XVIII. táblázat 
A Clauder Ottó Emlékverseny adatai 

IdeJe Előadás Résztv. Megiegyzés Irodalom 
szarna szarna 

1992. 24 145 Nyertes: Pankucsi Csaba, Gy. 1993. 225. 
augusztus 25. Biogal, Debrecen 

1994. 23 108 Nyertes: Vitány1ne Gv. 1994. 761. 
augusztus Morvai Magdolna, 
24--26. Chinoin Rt., Budapest 

1996. 35 135 Nyertes: Károlyházy László Gv 1996. 724. 
szeptember SOTE, Szerves 
26-28. Vegytani Int. 

1998. 36 120 Nyertes: Péter Mária Gy. 1998. 559. 
szeptember Szeged, SZOTE Gyógysze~ 
17-19. részi Kémiai Intézet 

Versenyen kívül Gyéressy A. 
egyet. tanar előadása 



Kórházi Gyógyszerészi Szervezet 

A Kórházi Gyógyszerészi Szervezet 1991 szeptember 20-i tisztújító 
közgyűlésén a megválasztott elnökség olyan kollégáktól vette át a tisztsé
geket, akik alapítói voltak szervezetüknek, és közel 20 éven keresztül irá
nyították a szakmai, szakmapolitikai munkát a kórházi gyógyszerészet te
rületén 

Elnökségük az elért eredményeket figyelembe véve célul tűzte ki, a 
munka hatékonyságának növelését, rövid-, illetve középtávú programok 
kidolgozását, tekintettel az egészségügyben, s különösen a gyógyszerésze
ten belül végbemenő változásokra Olyan tervet kívántak kidolgozni, mely 
programot kínál a gyógyszerellátás területén dolgozó gyógyszerészek szá
mára, s megakadályozza az elért szakmai színvonal visszaesését Az el
mondottakat figyelembe véve az alábbi pontokban foglalták össze célkitű
zéseiket: 

„ 1 A posztgraduális képzés refOrrnja Kórházi-klinikai szakgyógysze
részi ágazat elfOgadtatása 

2 Továbbképző jelleggel szakmai, szakmapolitikai tudományos ülések 
szervezése 

3 A kétévente megrendezésre kerülő kongresszusok szakmai színvo
nalának emelése 

4. Pályázatok kiírása a kórházi gyógyszerészet területein felmerült 
problémák megoldására 

5 A meglévő hazai és nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, új kapcso
latok kialakítása 

6. Részvétel a kórházi gyógyszerészet helyzetét, illetve fejlődését 

meghatározó törvények, miniszteri rendeletek előkészítő munkájában 
7 Stabil pénzügyi helyzet megteremtése 

1 A fejlett egészségüggyel rendelkező országok példáit is figyelembe 
véve olyan, több éves továbbképzési programot állítottunk össze, mely fel
öleli mindazon ismereteket, melyek szükségesek ahhoz, hogy a kórházi 
gyógyszerészet területén dolgozók megfelelhessenek a velük szen1ben tá
masztott követelményeknek Ennek érdekében a továbbképzésben résztve
vőknek 4 különböző szakterületen szükséges speciális jártasságra szert 
tenni: 
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i a) klinikai--ffilmakológiai, gyógyszerterápiás ismeretek; 
b) gyógyszer-technológia; 
e) gyógyszerellenőrzés, minőségbiztosítás; 
d) szervezési, vezetési ismeretek 
A továbbképzés, mely 5 centrumban (Budapest, Debrecen, Szeged, 

Pécs, Szombathely) zajlik, 1996-ban indult, s 120 kolléga vesz részt rajta 
A képzésben résztvevők a tanfOlyam elvégzéséről igazolást kapnak 

Reményeink szerint megszületik a döntés a „kórházi-klinikai szakgyógy
szerészi" cím megszerzésének lehetőségéről is Az. elmúlt 5 év alatt a 
posztgraduális képzést nem számítva 12 tudományos ülést, illetve szalanai 
továbbképző előadást szervezett A minden esetben nagy érdeklődés mel
lett megrendezett szakmai, szakmapolitikai témával foglalkozó előadások 
közül kiemeljük az alábbiakat: 

- Az. infüzió gyártás aktuális problémái, 
- Vérszint-monitorozás, individuális gyógyszeres terápia, 
- Új utak a malignus betegségek supportiv kezelésében, illetve 
-Az antibiotikumok felhasználásának szakmai és gazdasági vonatko-

zásai 
1991. április 24-27-én Klinikai Gyógyszerészeti Kongresszust ren

deztünk francia részvétellel Bükfürdőn 
A 8 Kórházi Gyógyszerészeti Szimpózium francia-magyar részvétel

lel Budapesten 1992 május 6--10 között francia kezdeményezésre került 
sorra 410 francia és 90 magyar résztvevővel Fő téma a kórházi gyógysze
res terápia gazdaságossága 

1993-ban Szegeden, 1995-ben Pécsett került megrendezésre a Magyar 
Kórházi Gyógyszerészek IX illetve X. Kongresszusa 

A Szegeden megrendezett kongresszuson, melynek fő témája „A kór
házi gyógyszerészet Európában" volt, több inint 20 ország képviselői vet
tek részt Kongresszusunkon az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövet
ségének (EAHP) az idő szerint 16 tagállamának küldöttei számoltak be az 
adott ország kórházi gyógyszerészetének helyzetéről Jó lehetőséget adott 
a kongresszus arra is, hogy a nyugati országok képviselői első alkalommal 
keresztmetszetet kapjanak a közép-európai országok kórházi gyógyszeré
szetéről Kongresszusunk rangját emelte, hogy azon részt vett és előadást 
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tartott a FIP Kórházi Szervezetének amerikai és az Európai Klinikai 

Gyógysze:r:észeti Tár saság német elnöke is Több év távlatában is úgy ítél

jük meg, hogy a szegedi IX kongresszus mérföldkő volt azon az úton, me

lyen a magyar kóiházi gyógyszerészet halad az európai kórházi gyógysze

részet felé 

Az 1995-ben Pécsett megrendezett X kongresszusunkat tekinthetjük a 

legeredményesebbnek a kongresszusainak történetében A „Citosztati

kum", az „Antibiotikum", a „Gazdaságossági" és a „Mesterséges táplálás" 

szekcióban 50 hCJ.Zai és külföldi előadás hangzott el, illetve 28 poszter ke

rült bemutatásra 

1997 április 17-20 között Siófokon rendeztük meg XI kongresszu

sunkat nemzetközi részvétellel, melyen 58 szóbeli és 29 poszter előadás 

hangzott el, illetve került bemutatásra A kongresszus fő témái voltak a filr

makoökonómia általános vonatkozásai, az antibakteriális terápia, az onko

kemoterápia, az infüzió ellátás szakmai és gazdaságossági kérdései, a mes

terséges táplálás költségelemzése Megállapíthattuk, hogy kongresszusunk 

és az annak keretében megrendezett szakmapolitikai kerekasztal főrum té

maválasztása aktuális volt és több oldalról is megvilágítást nyert, illetve 

megfOgalmazásra került, hogy az intézeti gyógyszertáraknak milyen szere

pet kell vagy kellene játszaniuk az intézeti gyógyszerellátásban 

Az Európai Klinikai Gyógyszerészeti I ársaság 1998 április 22-24-én 

Budapesten tartotta tavaszi kongresszusát „Mather and Child 1-Iealth" té

makörben (Anya és gyermeke egészsége konferencia) 

Az elnökség a kórházi gyógyszerészet egyes kiemelt területein egy-egy 

feladat megoldása érdekében pályázatokat írt ki Az. ezekre beérkező 

pályamunkák közül az alábbiakat díjazta: 

- Citosztatikus keverékek előállításának elméleti és gyakorlati tudni
valói (díjazva 1992-ben); 

- Dializáló oldatok gyártásának technológiai és minőségi követelmé
nyei (díjazva 1992-ben); 

- Parenterális táplálás gyógyszerészeti vonatkozásai (díjazva 1992-
ben); 

- Intravénás additívek készítésének irányelvei a stabilitás és minőség 
tükrében (dijazva 1997-ben); 
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- Életminőséget javító gyógyszerek a klinikai gyakorlatban (díjazva 
1997-ben); 

-Racionális gyógyszerbeszerzés a hazai gyógyszer-nagykereskedelem 

tükrében (díjazva 1997-ben) 

A pályázatok elbírálása minden esetben külső szakértők bevonásával 

történt, s a pályázatok nyertesei 20---60 OOO Ft díjazásban részesültek 

Nemzetközi kapcsolataink bővítése érdekében fOntos dátumként tart

juk számon 1991-et, amikor szervezetünk hivatalos felvételt nyert az Eu

rópai Kórházi Gyógyszerészek Szövetségébe, s felkérést kaptunk az 

EAHP XXIII közgyűlésének megrendezésére 1993-ban A delegációk tag

jai Szegeden, illetve Budapesten nyertek kedvező szakmai tapasztalatokat, 

s ennek eredményeképpen a tisztújító közgyűlés 1996-ban Pintye János 

személyében magyar alelnököt választott 

Hasonlóan jó kapcsolat alakult ki az Európai Klinikai Gyógyszerésze

ti I ársaság vezetésével is A sikeres együttműködés eredményeként 1998-

ban a Tár saság szervezetünkkel közösen rendezte meg Budapesten „tava

szi" kongresszusát 

A szervezett kapcsolatokon túl mélyebb szakmai együttműködések 

alakultak ki a svájci, német, ír és angol kollégákkal 

Aktívan részt vettünk a gyógyszertörvény, illetve az elmúlt periódus

ban megjelent miniszteri rendeletek előkészítésében, illetve véleményezé

sében .Jóllehet több területen nem minden tekintetben sikerült érdekeinket 

maradéktalanul érvényesíteni, összességében sikeresnek ítéljük meg szer

vezetünk e területen végzett tevékenységét" 

1997-től az MGYI Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének igényes ki

vitelű „Hír mondó" c szaklapjában fülyamatos tájékoztatást nyújtanak az in

tézeti gyógyszerellátás területén dolgozóknak, illetve a velük kapcsolatban 

álló társszervezetek részére aktuális témákról, hírekről, vezetőségi, illetve 

elnökségi ülések anyagáról A szervezet adatait a XJJ( táblázat tartalmazza 

Oktatási és Közigazgatási Szervezet 

A szervezetet alapításának előkészítése 1994-ben kezdődött A 

szervezet célja - többek között - az, hogy a gyógyszerészek tudományos 

helyzetét figyelemmel kísérje, érdekeiket képvise~je és támogassa 
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A rendezvény 
neve 

Nemzetközi Klinikai 
Gyogysz. Kongr. VIII. 
A klinikai gyógyszereszet 
elvi és gyaKortati kérdései 

A gyógyszerészképzés 3. 
hulláma: Klinikai gyógy-
szerészet előadás 

Előadás az angiiai kórházi 
gy. tárakban szerzett tapasz-
talat aiapján az oktatásról 

Francia-Magyar Kórházi 
Sz1mp.: Kórházi gyógysze-
res terápia gazdaságossága 

Tud. ülés a generikus 
gyógyszerek alkalmazá-
saról 

Tud. ülés tema: gyogyszer 
verszmt merés, monitorozás 
( am1nog1ukózok) 

A rendezvény 
neve 

Továbbképző nap 

Magy. Kórh. Gyogysz. 
IX Kongr. az EAHP küi-
döttemek reszvételével 

Továbbképző nap a 
Farm1taiia Carlo Erba 
gyar közreműködésevei 

Magy. Kórh. Gyogysz. 
X. Kongr. 

Magyar. Kórh. Gyógysz. 
XI. Kong. 

Kerekasztal megbeszélés: 
l ntézet1 gyógyszerellá.tás 
akt. kérdései 

XJX táb!ázai 
A kórházi Gyogyszeriszi Szervezet rendezvenye1 . 

Heiye lde1e Előadások Résztv. McgiegyZés Irodalom 
szarna száma 

Bük- 1991. 46 300 Francia kórházt gyógysze- Gy. 1991. 389. 
fürdő apriiis részek részvetelével, Mohr 

24-27. T. szervezescveL A FJP-et 
Hclmuth Binder képviselte 

Szeged 1991. i Előadó: Mezey Géza 
április 

Budapest 1992. 2 Kiegeszttve a témát, Gy. 1992. 182. 
marcms 2. az europai klinikai gyogy-

szcreszet helyzetéről 

Budapest 1992. 36 500 Francia 1eezaeménye- Gy. 1992. 368. 
május zesre: 410 franciaes 
6-10. 90 magyar resztvevö 

Debrecen 1992. 4 105 Az MTA debreceni szék- Gv. 1992. 369. 
június 3. házában az orvost osz-

tály közremüködésevel 

Budapest 1992. ' 100 Üléscinök: Pintve J. Több Gv. 1992. 369 
június 16. vállalat bemutatta vonat-

kozó készítményeit 

XIX. táblázat folytatasa 

Heiye Ide1e Előadások Résztv. Meg1egyzés irodalom 
száma száma 

Budapest 1992. 16 150 üléselnök: Trestviinszky 
szeptember Z. Péterffy Kórház 
28. Gyógyszerterápiás Bízott-

saga közreműködésével 

Szeged 1993. 50 300 Megnyitó: TrestyanszkV Z. Gy. 1993. 324. 
ápriíis Témák: kórházi, gyógyszeré-
21-23. szet jelene és Jövője, az egye-

tem1 oktatás szükségessege 

Budapest 1993. 7 35 Pályamunkák ertékelése: Gy. 1993. 489. 
június 9. I. díj: Szél Mária éS mtsai 

(Bugát P. Kórház, Gyöngyös) 

Pécs 1995. 50 + 350 Fő témák: Citosztatikumok Gv 1995. 737. 
április 28 antibiotikumok, meste.rse-
20-22. poszter ges táplálás, gazdaságos 

gyógyszeres terápia 

Siófok 1997. 77 400 Előadók: Botz L.: Anti- Gv .. 1997. 306. 
apriiis biotiku1n felhaszn. 
17-20. Trestvanszley Z.: Cito-

sztatikumok mellékhat. 

LaJOS- 1998. 8 40 Téma: Az mtézetL kórházi Gy. 1998. 627. 
m1zse szeptember gyogyszerellátás mmőségenek 

11. magasabb szintű biztosítása 



Az 1996-ban tartott közgyűlésen a megjelentek Sinion Lajos egyetemi 
docenst elnöküknek és Gurkáné Varga Erzsébet egyetemi docenst titkáruk
nak választották A szervezet feladata a gyógyszerésztudományi karokon 
működő mintegy l 00 oktató munkáját, továbbá a gyógyszerészek oktatási 
és továbbképzési igényeit és kutatási témáit figyelemmel kísérni és irányí
tani 

6 4 Gyógyszerészeti Bizottságok adatai 

Ifjú Gyógyszerészek Szervezete Bizottsága 
A Gyógyszerellátási Szervezet országos és helyi feladata a fiatal 

gyógyszerészek munkájának figyelemmel kísérése, segítése, a közösségi 
tevékenységbe való bekapcsolása Az ifjú gyógyszerészek munkája a vizs
gált időszakban tovább f~jlödött, a kollokviumok és a pályázatok adatait a 
.XX: táblázat tartalmazza Elnök: Hasznos László (1991-1996), majd Hips 
Ffigye< Zsolt (1997-) Titkár: Dedimzky Csabáné (1991-) 

- Tudományos Bizottság 
A I udományos Bizottság összetétele: Elnök Görög Sándor, Titkár 

Klebovich Imre Tagok Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Erős István, 1 ip
ták József, Mezey Géza, Nikolics Károly, Noszál Béla, Nyiredy Szabolcs, 
Paál Tamás, Rácz István, Stájer Géza, Szász György, I óth Klára, I örök 
Tamás, Vincze Zoltán, Zalai Károly 

A I udományos Bizottság tevékenységének legfbntosabb témája, a 
gyógyszerészeti tudornány helyzete és akadémiai reprezentációja Rácz 
István professzor és Magyar Kálmán akadémikus vitaindítója után élénk 
vitában alakult ki a Bizottság állásfOglalása Az Akadémia Orvosi és Ké
miai Osztálya vitaülésén végül is határozat született közös Gyógyszerész
tudományi Bizottság felállításáról 

Fontos feladat volt a professzori és igazgatói állásokra beérkezett pá
lyázatok értékelése (Gy 1998 527) 
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Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága tevékenysége során alapvető 
célkitűzésének tekintette a szakmai, mindenekelőtt a tudományos kapcso

latok f~jlesztésének elősegítését E cél érdekében az 1993-ban megrende
zésre került Congressus Pharmaceuticus Hungaricus IX felkért előadói

nak, valamint az egyes nemzeti gyógyszerészeti társaságok delegáltjainak 

a kongresszusokon való részvételét és szakmai programját koordinálta 
A Bizottság rendszeres kapcsolatot tartott fenn a FIP, az IGGP és az 

EUFEPS vezetőségeivel 

A bizottság tevékenységének egyik legjelentősebb feladata volt az 
1995 májusában Budapesten megrendezésre került „1s1 World Meeting on 
Pharmaceutics, Biopharmaceutics, Pharrnaceutical Iechnology" rendez

vény megszervezése Az MGYI nemzetközi kapcsolatok Bizottsága az 

APV (Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische Verfabrenstechnik e V) 
és azAPGI (Association de Pharmacie Galénique Industrielle) elnöksége
ivel történt hatékony együttműködéssel biztosította a rendezvény sikeres 

helyi szervezését és lebonyolítását 
A bizottság tevékenységével tovább erősítette a szakmai együttműkö

dést az európai országok különböző gyógyszerészeti fö1 umaival, minde

nekelőtt az osztrák, német, lengyel, észt, cseh, szlovák, szlovén, horvát, ro
mán, francia, belga és holland gyógyszerészeti társaságokkal Az 1996-os 

tisztújítás során a bizottság megerősítésére nem került sor 

Tudományos Bfráló Bizottság 

Az 5 tagú bizottság személyi összetételénél és felkészültségénél fügva 

folelősséggel tudja ellátni az MGYI pályázatainak blrálatát Ezen klvül 
rendszeresen részt vesz szakmai versenyek zsűrijében A bizottság a Rozs

nyay Mátyás és a Clauder Ottó Emlékverseny propagálásában és a zsűri

zésében ugyancsak fOlyamatosan részt vesz 
A bizottság felkérésre szívesen készít szakmai véleményt, pi a Dávid 

Lajos JutalomdU pályázatairól vagy Kórházi Gyógyszerészi Szervezet ak
tuális és nívós pályamunkáiról 

Úgy vé~jük, a jövőben bátrabban kellene élni a pályázatok kiírásának 
lehetőségével, és az értékes munkák megfelelő d(jazásával 
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Etikai Bizottság 

A I ár saság életében nagyobb súlyú etikai ügy nem került bejelentésre 

és kivizsgálásra Ennek feltehető oka az, hogy a Parlament 1994-ben elfo. 

gadta a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló törvényt, amely rendelke

zik a Kamara Országos Etikai-fegyelmi Bizottságáról, és a megyékben 

megalakítandó hasonló bizottságokról 

Az MGYI-n belül a legjelentősebb esemény az volt, hogy az Ifjúsági 

Bizottság nagy érdeklődéssel kísért tanácskozást szervezett „A betegfelvi

lágosítás etikai kérdései" címmel 

Az. egyetemi hazai gyógyszerész-etikai oktatás két évtizedes múltra tekint 

vissza, melynek anyagát megjelent dolgozat fűglalja össze (Gy 1995 30 l ) 

Számvizsgáló Bizottság 

A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzésének alapját az éves pénztárosi 

beszámolók, valamint az ezekhez kapcsolódó bizonylatok (naplófőkönyv, 

bankkivonatok, pénztárjegyek) képezték A szúrópróbaszerű egyeztetések 

so1án a naplófőkönyv és a bankkivonatok azonosságát állapították meg. A 
kifizetések adójárulékai időben és pontosan átutalásra kerültek A vizsgá

latok során eltérést, szabálytalanságot nem tapasztaltak A Számvizsgáló 

Bizottság az MGYI pénztárosának munkáját kifOgástalannak találta 

F'elügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottság az 1996 évi választás óta jelentős célkitűzése

ket és felügyeleti munkát végzett Benkő Zsolt elnökletével Elnökségi ülé

seket nemcsak Budapesten, hanem megyei központokban is tartottak A bi

zottság úgy döntött, hogy elkészítik Missziós nyilatkozatukat, majd az 

alapszabály és az SZMSZ tervezetre építve kidolgozzák az ügyrendet, és 

ennek alapján a bizottság munkatervét Ez előre 4 évre biztosí~ja a fülya~ 

matos tevékenységet A bizottság minden tagja nagy szakértelemmel vég

zi 1nunk~ját, abban a reményben, hogy ezzel is előre viszi az MGYI-t 

Szakmai Érdekvédelmi Bizottság 

A Bizottság alakuló ülését 1994 október 25-én tartotta a I ársaság köz

gyűlésén elfügadott alapszabálynak megfelelően Az elnöki tisztet Mezey 
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Géza vette át választás alapján A bizottság feladata, hogy összefüglalja és 

rendezze állásfűglalásra, döntéshozatalra, javaslattételre az elnökség ré

szére a szakmai érdekvédelmi kérdéseket A célkitűzés az volt, hogy ró

lunk és nélkülünk magasabb szintű szervek ne döntsenek alapvető szakmai 

kérdésekben (PI gyógyszertörvény, gyógyszertárak működtetése és sza

bályozása, társadalombiztosítás és az Országos Egészségügyi Pénztár mű

ködésének szabályozása, gyógyszerreklámozás stb ) 

A bizottsághoz beérkezett nagyszámú megkeresés és jelezés arra utal, 

hogy indokolt volt a létrehozása Az 1996-os tisztújítás során a bizottság 

megerősítésre nem került sor 

6 5 Szaklapok- 5zerkesztőségek 

Szakkönyvek, film kiadása, az alapítványok adatai 

A vizsgált 10 év alatt a szaksajtó tevékenység további jelentős fe:jlődé

sen ment át, ami nem a kiadványok számának növekedésében, hanem el

sősorban tartalmi differenciálódásában nyilvánult meg Ez tükröződik a 

rendszerváltás és a privatizáció következményeként 

A „Gyógyszerészet" című, havonta megjelenő szaklap, továbbra is a 

I ársaság célkitűzéseit és feladatait figyelembe véve fejlődött A lap a 

gyógyszerésztovábbképzést, a tagság informálását, és a jelentős társasági 

események adatainak krónika jellegű írásbeli rögzítését tekinti elsődleges 

feladatának I öbb mint 3000 példányszámban jelenik meg A lap irányí

tásában nagy veszteséget jelentett Végh Antal professzor 1995. évi halá

la, amit Nikolics Károly professzo1 - mint a szerkesztő bizottság elnöke -

nagy szakértelemmel és szorgalommal lát el évek óta Az alapítók közül 

már csak Kovács László dolgozik a szűkebb körű szerkesztői, lektorálási 

stb munkákban A feladatok megoldásába 1991 óta kapcsolódott be, 

mint főszerkesztő, Vincze Zoltán, és megújult szellemet képvisel a fele

lős szerkesztő Hankó Zoltán gyógyszerész, aki Brantner Antal tisztségét 

vette át 

A szaklap feladatából adódóan előnyben részesítette a továbbképző 

közleményeket, de emellett továbbra is kívánatosnak tartották kísédetes 

135 



munkák közlését Eltérő.;:n a korábbi időszakoktól, kezdettől egyre inkább 
gondot okozott, hogy megfogyatkozott a közlésre benyújtott kísérletes és 
továbbképző munkák száma, de szakosztályainktól, vidéki szervezeteink 
többségétől is eg;ire kevesebb közlemény, híranyag érkezett 

A felgyorsult politikai-gazdasági változások időszakában a „Gyógy
szerészet" - korábbi gyakorlatához híven - igyekezett képet adni a gyógy
szerészetet érintő eseményekről és vitaanyagok közlésével fórumot bizto
sítani a jelentkező különböző eltérő álláspontoknak I örekvéseiket kezdet
ben elsősorban a hosszú átfUtási idő, valamint az egyre gyakoribb két-há
rom hónapos kiadói késlekedés nagymértékben gátolta 

Az elnökség kívánsága az volt, hogy a „Gyógyszerészet" az eddigi cél
kitűzésekkel összhangban - a gyakorló gyógyszerészek továbbképző, az 
aktuális információkat házhoz szállító lapjaként jelenjen meg, kiadása le
gyen rentábilis (Gy 1991 682) 

Az igények módosulása miatt szaklapunk új rovatokat indított -
többek között „A gyógyszertörzskönyvezés és -forgalmazás hírei'', „Aktu
ális oldalak" és „Beszélgető sarok" elnevezéssel 

„A törzskönyvezéssel, förgalmazással föglalkozó anyag elsősorban a 
gyógyszertárakban dolgozó kollegálmak kíván segítséget nyújtani, az „Ak
tuális oldalak"-ban mindazokat a gazdasági, jogi és egyéb ismereteket 
tesszük közzé, amelyek a mindennapi informálódást megkönnyíthetik, a 
„Beszélgető sarok"-ban pedig köztiszteletben álló vezető személyiségein
ket kívánjuk bemutatni A „ IOvábbképző közlemények" című rovatban kü
lönböző sorozatokat indítottunk Újabb kezdeményezéseink visszhangja 
általában kedvező " 

A vizsgált időszakban ünnepeltük, 1997 május 16-án a „Gyógyszeré
szet" alapításának 40 évfOrdulóját, amikor szak.érők bevonásával elvégez
ték a szaklap munkájának elemzését és következtetéseket vontak le a jövő 
számára Összességében megállapítást nyert, hogy a közlemények szerzői
nek száma jelentősen megnövekedett és megfiatalodott, ami jelentős szelle
mi tőkét jelent A lap lépést tartott a gyógyszerészeti tudomány és gyakor
lat f~jlődésével és a „Hírek" illetve „Krónika" rovatával a I ársaság esemé
nyeiről tájékoztatta a tagságot Az előző időszak gyakorlatának megfelelő
en évente nívód~jakat adtak ki a szerzői tevékenység elismerésére 
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Az 1998 évi közgyűlési beszámoló arról értesít, hogy rendszeresen 
jelennek meg szakmai, szakmapolitikai kérdéseket elemző „vezércik
kek" A továbbképző közlemények között sorozatok (F~jezetek az ipari 
gyógyszerészetből; Fejezetek a gyógyszertan köréből; F~jezetek a bioló
giai információ átvitelből; A kutatás-fejlesztés újdonságai stb ) szolgál
ják az egy-egy területen való elmélyültebb ismeretszerzést. I öbb alka
lommal szakmai vita kezdeményezésének fóruma volt a Gyógyszeré
szet (gyógyszerfogalom, magisztrális gyógyszerkészítés, degresszív ár
résrendszer, az officinai gyógyszerész szerepe stb.) Hagyományos ro
vatai mellett, nagy szerepet kapott az Aktuális oldalak, a Törzskönyve
zés és fOrgalmazás hírei, valamint a Szakirodalmi tallózó A szerkesztő
ség mindvégig igyekezett a lényegesebb szakmai kérdésekről és napi ak
tualitásokról hírt adni, ugyanakkor olvasóikat sikerült megkímélni a rea
litásoktól is elrugaszkodó és indokolatlan várakozásokat keltő közlé
sektől 

A szaklap rendszeres kapcsolatot tart a szervezetekkel és szakosz
tályokkal Ezt igazolja, hogy egyrészt valamennyi lényeges rendezvényről 
sikerült érdemi tájékoztatást adni, másrészt különszámokat is jelentettek 
meg a különböző konferenciákról 

A szerkesztőség a szakmai közélet alakításában alapfeladatán felül is 
részt vállal 1994 október 12-én „Gyógyszerárak 1994" címmel, több száz 
résztvevővel, nagysikerű rendezvényt tartottak Évek óta különdíjat aján
lanak fel a Rozsnyay Mátyás és a Clauder Ottó-emlékversenyeken a „leg
jobban dokumentált" előadás szerzőjének 

A szerkesztőség évek óta „nívódíjakat" ad ki a szerzőknek, munkájuk 
elismeréséül Az alapítás 40 évfOrdulójára szervezett ünnepségen adták át 
Bánfalvi Gáspárnak, Dob:;;on Szabolcsnak, Stájer Gézának, valamint 
Torma Árpádnénak és Torma Árpádnak az 1997. évi nívódíjakat Az 1998 
évi társasági közgyűlésen nívódíjban részesültek: Kata Mihály, Mezey Gé
za, Simon Kis Gábo1 és Szekeres Sándor gyógyszerészek 

lapunk a gyógyszerészet vezetőinek és az egyetemeknek aktív támo
gatását élvezi. Minden egyes megjelenés számos szerző, lektor, szerkesz
tő és szerkesztőségi munkatárs áldozatos és színvonalas munkájának ered
ménye (Gy 1996 766) 
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Acta Pharmaceutica Hungarica 
Az 1991--1996 közti öt évben az Acta Pharmaceutica Hungaricának: 

változatlanul évenként hat füzete jelent meg A megjelent dolgozatok 
száma 185 volt Az Acta ezenkívül 31 könyvbírálatot és 5 köszöntést 
közölt a magyar· gyógyszerészeti tudományok kiemelkedő képviselőinek 
{Nikolic> Károly, Kedve55Y György, Vinkler Elemér, Selmeczi Béla és Za

lai Károfy) kerekszámú születésnapjai alkalmából Szomorú kötelesség
ének tett eleget nekrológok közlésével Végh Antal. Vinkler Elemér, Takác
>y Nagy Géza és 5Církány Sándor halála alkalmából 

IOvábbmenőleg hat olyan szám jelent meg, amelyekben a magyar 
gyógyszeripar sikeres originális és generikus készítményeit (Arduan, 
Selegilin, Grandaxin, Hevisos, Ipriflavon, Cordaflex) mutatták be szinteti
kus, gyógyszertechnológiai, biofarmáciai, farmakológiai, analitikai és kli
nikai eredményeket felvonultató cikkek segítségével 

A megjelent cikkek kb 13o/o-a származott külfüldi, elsősorban egyip
tomi és szlovák szerzőktől, de volt a szerzők között görög, lengyel és je
meni is 

A szerzők a gyógyszerészeti tudományok valamennyi fOntosabb terü
letéről közölnek dolgozatokat Kb egyenlő arányban jelentek meg publi
kációk a gyógyszertechnológiai, gyógyszeranalitikai és a gyógyszerészeti 
tudományok orvos-biológiai vonatkozásai területéről. Kissé szerényebben, 
de még megfelelően volt képviselve a gyógyszerkémia szintetikus szerves 
kémiai területe és a gyógynövénykémia 

A szerzők munkahelye szerint vizsgálva az 1991-1996 év közlemé
nyeit, az állapítható meg, hogy az megoszlik az egyetemi intézetek, köztük 
elsősorban a gyógyszerészkarok intézetei, klinikák, kórházak és az egyéb 
szakterületünkhöz tartozó vagy ahhoz közelálló intézmények, valamint a 
gyógyszeripar között A legutóbbi években a szabnánk területén végbe-
1nent mozgások következtében sajnálatos módon, szinte teljesen hiányoz
nak szerzőink közül, a lap korábban füntos bázisát képező gyógyszertári 
központi ellenőrző és galenusi laboratóriumi munkatársak 

Görög Sándor főszerkesztő értékelése szerint „a lap színvonalának ja· 
vítását behatároló tényezők közül első helyen a beérkező kéziratok ala
csony számát kell megemlíteni Ennek következtében a fülyamatos megje-
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lenés érdekében időnként engedményeket kell tenni a színvonal rovására: 
a visszautasított kéziratok aránya (13gt(i) alatta marad a kívánatosnak Ez 
különösen vonatkozik a külföldi szerzők dolgozataira Bár itt a visszauta
sítási ar"ány 52% volt, még a közölt külfOldi cikkek színvo~ala is általában 
alatta maradt a hazai szerzők által publikált dolgozatok színvonalának A 
másik tényező az, hogy a gyógyszerészeti tudományok legkiválóbb hazai 
képviselői csak ritkán vagy egyáltalán nem közölnek az Acta Pharmaceu
tica Hungaricában Ez bizonyos fükig érthető, hiszen mindenki szeretné 
nagyobb publicitást biztosító folyóiratokban elhelyezni jobb dolgozatait 
Taggal várha~juk el legkiválóbb kutatóinktól, hogy időnként fülyóiratunkat 
is számításba vegyék, mint publikációs fórumot Ennek elősegítése érde
kében a következőkben is szeretnénk fOlytatni illetve kiszélesíteni a meg
hívásos alapon összeállított tematikus számok megjelentetését 

Említést érdemel a lap külső megjelenésében 1994 elején bekövetke
zett örvendetes változás Nemcsak a felhasznált papír minősége javult, ha
nem - elsősorban Hankó Zoltán szakértelmének köszönhetően - a bodtó, 
a tördelés és a tipográfia színvonala is Ebben a fürmában lapunk külső 
megjelenése már eléri az elvárható színvonalat" 

Az ezt követő időszakban jelentős változások mentek végbe az „Acta" 
életében 1997 februárban az MGYT Tudományos Bizottságával együtte
sen megrendezett szerkesztőbizottsági ülésen, amelyen Társaságunk elnö
ke és főtitkára is részt vett, elhatározták, hogy lépéseket tesznek az Acta 
Pharmaceutica Hungarica színvonalának emelése érdekében Ennek meg
felelően egyrészről megszüntetik a külföldről érkező (az esetek döntő 
többségében közepesnél gyengébb színvonalú) dolgozatok közlését, más
részről pedig növelik a meghívott szerzőkre alapozott tematikus számok 
részarányát A határ'Ozatnak megfelelően 1998 kezdete óta nem közöltek 
külföldről származó dolgozatot és megszüntették magyar szerzők idegen 
nyelvű dolgozatainak közlését is (Gy 1996 778) 

A szakkönyvek, brossúrák kiadásában a nehezebb gazdasági körülmé
nyek ellenére eredményesnek tartjuk a Társaság ezirányú tevékenységét A 
kiadványok legtöbb esetben hiányokat pótolnak és ezzel elősegítik a 
gyógyszerész továbbképzés anyagának bővítését A lap- és könyvkiadásra 
vonatkozó adatokat a .XXI-.KXII sz táblázat tartalmazza 
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A szaklap cime 

Acta 
PharmaceutJca 
Hunganca 

Gyógyszereszet 

A Gyógyszerészeti 
Tudomány Aktuális 
Kérdései 

A kiadás eve 

1989. 
1990. 

1990. 

1991. 

1991. 

1993. 

1994. 

Az alapítás ide1e, 
az alapító neve 

1925 
Lipták Pál 

1957 
Végh Antal 

1987 
Nikolics Károly 

A szerzők neve 

Bayer lstvan 
Nikolics Károly, 
Vincze Zoltán, 
Kéry lstvan 
Zaiai Károiv 

Kata Mihály, 
Papp János 
Lengyel Júlia 

N1kolics Károly 
(szerk.) 

Higy1sán Ilona, 
Csonka Péter, 
Szél Mária 

XXI. táblázat 
A szaklapok szerkesztl!sének adatai 

A szerkesztők adatai Meg1egyzesek 

Felelős szerkesztők: Alapításkor: „A Magyar 
1977-1985 Petri Gizella Gyógyszeresztudomány1 
1986- Görög Sándor Társasiig brtesítője" 
techn. szerkesztő: Doktor Nándorné Megjeienik kéthavonta 

Felelős szerkesztők: MegJeieni havonta 
1957-1981 Láng Béla 
1982-1991 Brantner Antai 
1991 -tői Hankó Zoltán 
FöszerKesztő: 

1991-1997 Vincze Zoltán 
1998- Lipták József 
Szerkesztők (1999-ben) Kovács László, 
Brantner Antal, Kéry István. 
Bozsik Erzsébet, Dobson Szabolcs, 
Ottlik Miklósné, Zelko Romana 

Főszerkesztő: Megjelent eddig 13 kötet, 
1990-tól Szász György utoljára 1996-ban 
Felelős szerkesztő: 

1990-től Mezei János 

XXII. táblázat 
Szakkönyvek, brossurák kiadása 

A kiadvany c1me Kiadó 

A kábítószer 1989 Gondolat Kiadó, Budapest 
Gyógyszerészeti Evkönyv, 1990. MGYT, Medicina Bp. 

A Magyar Gyógyszereszeti Társaság MGYT, Budapest 
törtenete 1975-1989 
Gyógyszerészi Etika, Szeged 1991. MGYT, Budapest 

Pest Megyei Gyógyszertárak MG YT Pest Megyei 
Törtenete a XVIII-XIX. szazadban Szervezete es Gyögyszereszet 

szerkesztösege 
A Soproni Patika Mózeum 1968-1993. MGYT Győr-Moson-Sopron 

Megyei Szervezete és Gyögy-
szereszet szeri<:esztősége 

Citosztatikus keverékek előállításanai<: MGYT Kórházi Szervezet 
eiméleti és gyakoriatt tudnivalói - BugAt Pál Kórház gyógy-

szertára cs Gyógyszereszet 
szerkesztösege 
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A gyógyszerészeti tudomány aktuális kérdései 
„A gyógyszerészeti tudomány aktuális kérdései" című periodika szer

kesztési munkái az elmúlt időszakban a Gyógyszerészet szerkesztőségéhez 
kerültek át, ezzel mind a szerkesztés, mind a terjesztés racionálisabbá, 
egyúttal rentábilisabbá vált 

Ez időszakban 5 kötet jelent meg, átlagban egy-egy A/5 könyvformá
tumú 250-300 oldalas munka A kiadvány indítását követő időszakban fo
kozatosan megkevesbedett az olyan, nagyobb terjedelmű publikációk szá
ma, amelyek az igazán aktuális témákat érintik és amelyek nem nyertek 
még közlést más folyóiratokban 

Film a Magyar Gyógy.szetészetről 
Az MGYT a Magyar Mozi és Filmgyár Helios Stúdiójával közösen fil

met készített „Egy hivatás múltjáról, jelenéről" címmel, „Magyar Gyógy
szerészet" alcímmel, melynek bemutatására 1991 november 27-én, az 
MGYI XL III közgyűlése keretében került sor. A film készítésének célját 
elérte, szakmailag nagy elismerést kapott, növeli a gyógyszerészet etho
szát, a laikus néző számára is közérthető Köszönet a tervezésben és kivi
telezésben résztvevő, jelentős számú szakembernek és a szponzorálásban 
nagy segítséget nyújtó cégeknek, intézményeknek (Gy 1992 111 ) 

ALAPÍTVÁNYOK 

Pro/ Dávid Lajos Jutalomdíj 
Alapítva: Dávid Ágoston 1985. 12 17 
Kiemelkedő gyógyszerész tevékenységért (gyógyszertechnológia) 

A betét kamatait évente az MGYI elnöksége adja ki (MGYI irattár) 

2. Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány 
Alapítva: 1988 SOTE Gyógyszerésztudományi Kar 
A hallgatók, doktorandusok és fiatal oktatók tanulmányi eredményei 

támogatására. A kuratórium elnöke: Stampf György (Gy 1999 180) 
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3 Rozsnyay Mátyá$ Alapítvány 
Alapítva: 1992 03 16., több gyógyszerész, gyógyszertári központ és 

egyéb szervezet felajánlása alapján A kuratórium elnöke: Nilwlic s Károly, 

majd Szendrényi Lajos Az Intéző Bizottság elnöke: Weltler János Veszp
rém (MGYI 46 Közgyűlési beszámoló 18 oldal) 

4 Gyógyszerészet az Egész.ségért Alapitvány 
Alapítva: 1992 04 23 , felajánlások alapján A kuratórium elnöke: 

Pethő Gábor (MGYI 46 Közgy Besz 1998. 17 old (Gy 1992 305) 

5 Dr: S'zekeres Sándor Alapítvány (Édesapja, azonos nevű izsáki 

gyógyszerész emlékére) 
Alapítva 1996 05 06 Célja: receptúrai gyógyszerkészítés, technoló

giai tárgykörben, 35 év alatti Bács-Kiskun és Baranya megyében dolgozó 
ifjú gyógyszerészek eredr.iényei elismerésére Székhely: Pécs, Kurátor: 
Szekeres Sándor, Pécs, (Gy 1996 363) 

6. Vértesacsai Kazay Endre Gyógyszerészeti Alapítvány 
Alapítva: 1998. Bejegyezve a F~_iér Megyei Bíróságon (62 685/ 

1998/2 ) 
Célja: Kazay Endre szellemi és tárgyi örökségének megtartása A Ka

zay Emlékház gondozása, fejlesztése, a fiatal gyógyszerészek Kazay szel
lemében való támogatása A kuratórium elnöke: Burgetti László (Gy 1999 
179.) 

6 6 Emlékezés Végh Antal professzorra (Pro/ Zalai Káro~y) 

Életének 92 évében, 1995 június 7-én hunyt el Végh Antal professzor, 
a XX századi magyar gyógyszerészet kiemelkedő egyénisége, hosszú időn 
át szellemi vezetője A Budapesti I udományegyetem önálló Gyógyszeré
szi Kémiai Intézetének alapítója, első igazgatója és a gyógyszerészi kémia 
önálló tárgy első professzora, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának dékánja, a Magyar Gyógyszerészeti I ár
saság fűtitkára, majd elnöke, a Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztőbizott-
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ságának alelnöke, majd elnöke, a „Gyógyszerészet" szaklap alapítója és 
sokáig fószerkesztője, a Magyar I udományos Akadémia több bizottságá
nak tagja volt 

Az egyetemi a~junktus Végh Antalt egyetemi hallgatóként ismertem 
meg, s az időközben eltelt több mint 50 év alatt, szinte fOiyamatosan irá
nyítása alatt dolgozhattam, így az iránta kialakult megbecsülésem, szerete
tem több a munkahelyi kapcsolatnál. Megismertem benne a nagy tudású, 
sokoldalú, fáradhatatlan munkahírású, szorgalmas, humánus és különös 
humorérzékkel rendelkező, kritizáló, de mindig segíteni kész embert, aki 
emberi tartását és együttműködését embertársaival még súlyos betegsége 
alatt is megtartotta 

A sors megadta Végh Antal professzornak, hogy néhány év kivételével 
századunkat végigélhette (1903-1995-ig), azt a XX százada~ amely a tu
dományos és technikai, filozófiai és ideológiai, politikai és társadalmi vál
tozások következtében sok esetben nehéz helyzet és feladatok elé állította 
nemcsak az egyént, hanem a társadalmat, vagy annak egyes rétegeit A vál
tozó viszonyok között Végh professzor mindig ember tudott maradni, ke
resve a megoldás lehetőségét, a kivezető utat 

Végh Antal ősei, nagyapja és édesapja gyógyszerészek voltak, Fegy
verneken, majd Szolnokon A családi gyógyszertár füntos tényező volt éle
tében, amiről egy alkalommal maga is így nyilatkozott: „Szinte a gyógy
szertárban hőttem te!, már negyedikes gimnazista koromban részt vettem 
a gyógyszertár munkájában" A Budapesti Egyetemen gyógyszerészetet ta
nult, megszerezte gyógyszerészi diplomáját Itt ismerkedett meg későbbi 
feleségével, aki évfolyamtársa volt és pályaflltásában segítőtársa 

1929-ben a Winkler Lajos professzor által vezetett 1 sz. Kémiai Inté
zetbe került Winkler nagy befülyással volt tudása és tudományos igényes
sége kialakulására, Végh egész életén át őt tekintette legfőbb tanítómes
terének Követte tudományos szellemét, kutató, kísérletező érzékét, mód
szereit, és igyekezett azokat tanítványaiba is átültetni 

Az egyetemi oktató munka mellett, szívéhez legközelebb állt a Magyar 
Gyógyszerészeti I ársaság munkájának f~jlesztése, átszervezése. A fiatal 
Végh Antal 1927-ben kérte felvételét a I ársaságba, melynek tagja, később 
főtitkára majd elnöke lett Tisztségében feladatát a tudományos, tovább-
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képző tevékenység kisz.élesítésében, nagyobb elismertetésében és a hazai 
és nemzetközi kapcsolatok f~jlesztésébenjelölte meg 

Ehhez szükség volt a I ársaság megyei szervezeteinek életre hívására, 
a továbbképző munka tudományszakonkénti továbbfblytatására Ehhez 
1964-ben megszervezte a Társaság öt szakosztályát, melyekhez 1966-ban 
csatlakozott a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály, melynek elnöki tisztsé
gét - országos elnöki tiszte lejárta után - 1972-1975 között elvállalta és 
ellátta Részt vett a Magyar Orvostörténeti I ár saság munkájában is Mun
kájának eredményességét jelentősen elősegítette az általa 195 7-ben alapí
tott „Gyógyszerészet" című szaklap, majd a gyógyszerész továbbképző 
könyvsorozat. Elnöksége alatt elérte, hogy a Társaságot a Nemzetközi 
Gyógyszerész Szövetség, a FIP tagjai sorába felvette 

A magyar gyógyszerészet és a magyar gyógyszerészek társadalma ne
vében, jelen megemlékezéssel köszönjük Végh Antal professzor Úrnak ok
tatói-, nevelői-, tudományos kutatói, előrelátó vezetői és szervezői munká
ját és mindenkor megértő és humánus magatartását Végh Antal professzor 
életpályájával beírta nevét a magyar gyógyszerészet történelemkönyvébe 
(Gyógysz Hírlap 1995 6 sz 4 old.) 
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7 .. HAZAI ÉS NEMZEIKÖZI ELISMERÉSEK 
' KAPCSOLATOK 

7 J Tiszteletbeli tagok választása 

A„ I ársaság vezetőinek, tagságának isn1eretsége, kapcsolata és együtt
működése az elmúlt tíz év alatt növekedett, amihez hozzájárult a gyógy
szertárak és a gyógyszerellátás privatizálása is E fejlődés következménye, 
hogy az elnökség indokoltnak látta több külfüldi személy kitüntetését, tisz
teletbeli tagsági oklevéllel A vonatkozó adatokat a XXIII táblázat tartal
mazza 

XXJ!! táblázat 

Tagság A tiszteletbeli tagok adatai Megjegyzés 
éve 

1991 Prof Oelschlager, Herbert Németország 

1992 Prof. Blunden, Gerald Egyesült Királyság 

1993 Prof Mutschler, Ernst Németország Congressus 
1993 Prof. Bartsch, Herbert Ausztria Pharmaceuticus 
1993 Prof. Crommen, Jaques Belgium Hungaricus IX 
1993 Prof Fürtig, Werner Németország alkalmából 
1993 Prof Kovács Péter Szlovákia 

(Pozsony, dékán) 

1998 Prof. Vessman Iörgen Svédország 
Stockholm 
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Az erem megnevezese 

Kazay Endre Emlékérem 
adományozása 
(kiemelkedő tudományos 
vagy társadalmi munkáért) 
Készítő: Mladony1cz1CV Béla 1968. 

Schulek Efemer Emlékérem 
adományozása 
(a Gyogyszeranaiitikai 
Szakosztály JUtaiomenne) 
Készítő: Sós József 1973. 

A Schuiek Emlékérem ezüst 
példányainak adományozása, 
Congr. Pharm. Hung. IX. 
alkalmából 
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XXIV táblázat 
Emlékérmek adomónyoztisa 

Az adományozás eve Az adományozott neve Megiegyzés 

1990. A vértesacsai emlékszoba Gy. 1991. 104. 
reszere 

1991. Erdei Tibor, Gy. 1991. 642. 
Vincze Zoltán Gy. 1991. 642. 

1996. Szász György Gv. 1996. 742. 
1997. Brantner Antal, Gy. 1997. 379. 

Kovács László Gv. 1997. 379. 
1999. Görög Sándor Gy. 1999. Ill. 

1990. Takács Mihály Gy. 1991. 164. 
1991. Maros László Gy. 1991. 340. 
1992. Szepesi Gábor Gy. 1992. 309. 
1993. Milch György Gy. 1993. 917. 
1994. Kerényi Istviin Gy. 1994. 401. 
1995. Tóth Klára Gy. 1995. 388. 
1996. Ladányi László Gy. 1996. 300. 
1997. Mohay Jenő Gy. 1998. 520. 
1998. Lászt1ty Alexandra Gy. 1998. 296. 

1993. Zboray Bertalan Gy. 1993. 976. 
Pungor Ernő 
Körös Endre 
Bayer István 
Lasziovszky József 
Barcza LaJOS 
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Az erem megnevezese 

A Schulek Emlékérem ezüst 
példányainak adományozasa, 
Congr. Pharm. Hung. IX. 
alkaimából (folytatás az előző 
oldalról) 

Ernyey József Emlékérem 
actományozasa 
(Gyógyszeresztörtenet1 
Szakosztály 1utaiomennc) 
Készítő: Remenyi József 1974. 

Kabay János Emlékérem 
actomanyozása 
(Gyogyszerkutatás1 
Szakosztály iutatomerme) 
Készítő: Asszonyi Tamás 1976. 

Auguszéln Béla Emlékérem 
adomanyozasa 
(Gyógynöveny Szakosztály 
Jntaiomenne) 
Készítő: Osváth Mána 1977. 

Az erem megnevezese 

Mozsonyi Sándor Emlékérem 
adományoziisa 
(Gyögyszerügyi Szervezes1 
Szakosztály JUtalomérme) 
Készítő: Madarassy Walter 1981. 

Hintz György Emlékérem 
adományozása 
(Gyógyszertechnológia1 
Szakosztály Jutaloménne) 
Készitő: Kiss László 1982. 

Spergely Béla Emlékérem 
adományozása 
(Gyógyszenpari Szervezet 
JUtaioménne) 
Készítő: Kiss László 1984. 

Az. adomanyozas evc 

1993. 

1991. 
1993. 
1998. 
1998. 

1991. 

1991. 
1998. 
1998. 

Az adomanyoziis eve 

1993. 
1997. 

1990. 

1996. 
1997. 

1990. 

1991. 

1994. 

1996. 

1998. 

XXIV. táblázat folytató, 

Az adomanyozott neve Meg1cgyzes 
Görög Sándor Gy. 1993. 976. 
Ny1redy SzaDoics 
Szepesi Gábor 
Takácsné Novák Krisztn'Ja 
Kubinyi András 
Hankó Zoltán 
Küttel Sánctor 
Rétsaghy Béla 
Tekes Kornélia 

Benkő Ferenc Gy. 1991. 642. 
Nikolics Károly Gy. 1996. 763. 
Lárencz L0.szló Gy. 1998. 179. 
Zaiai Károiy Gy. 1998. 689. 

Sátory bva Gy. 1991. 642. 

Szabó László Gyula Gy. 1991. 642. 
Petri Gizella Gy. 1998. 260. 
Rácz Gábor Gy. 1999. 341. 

XXIV. táblázat folytatcisa 

Az adomanyozott neve Meg1egyzes 

MohrTamas Gy. 1993. 430. 
Kiss Ferenc Gy. 1998. 520. 

Kottel Dezső, Gv. 1991. 116. 
Takács Géza 
Selmeczi Béla Gy. 1996. 300. 
Rácz István Gy 1998. 520. 

Bacsa György, Gy 1991. 116. 
Tóth Tamás 
Kedvessy György, Gy. 1992. 115. 
Takácsi-Nagy Géza Gy. 1991. 642. 
Gyarmathy Miklós, Gy. 1994. 438. 
Hortobágyi Győző 
StampfGyörgy, Gy. 1996. 742. 
Tarjányi Sándor 
Hódi Klára, Gy. 1998. 555. 
Erdős Sándor 
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Az erem megnevezese 

Dávid Latos Emlékérem 
adományozása 
(Kórházi Gyogyszereszetl 
Szervezet 1uta1omerme) 
Készítő: Osváth Máua 1982. 

Rozsnyay Mátyás Emlékérem 
adományozása 
(A versenyen résztvevökkei 
való foglalkozáSért) 
Készítő: Mladony1czky Béla 
1968. 
(A nyertesek adatai a XVIII. 
táblázaton vannak). 

Az erem megnevezése 

Clauder Ottó Emlékérem 
actomanyozasa 
(A tudományos munka 
elismerésere) 
Készítő: Renner Kálmán 1989. 

Kontsanszky Ottó Emlékérem 
adományozás 
(A nemzetközi kapcsolatok 
1utaiomérme) 
Készítő: Kiss László 1982. 

XXV. táblázat 
Emlékérmek adomtinyozasa 

Az adomiinyozás eve Az adományozott neve Meg1egyz6s 

1991. Trestyánszky Zoltán, Gy. 1991. 642. 
Simon-Fiaia János Gy. 1991. 340. 

1992. G. Karstens (Németország),, Gy. 1~91. 340. 
Kcdvessy György Gy. 1992. 115. 

1993 Potocsny Mária, Gy. 1993. 324. 
J. Kotwas (Németország) 

1994. Soos Gyöngyver Gy. 1994. 438. 
1995. Végh György, Gy. 1995. 386 

Karna! Sabra (Írország) 
1996. Pápay Tamás MGYT-KGYSz 

„Hírmondó" 
1997. L évf. 
1. sz. 

1997. Pintye János, Szél Mána, Gy. 1998. 520. 
Mohamed Asiam (Not1ngham) Gy 1998. 520. 

1991. Mohay Jenő„ Gy. 1991. 390. 
Sz1getváry Ferenc, Szarvasházy 
Judit, Borsiinyi Gáborné 

1995. Baiogi Mihály, Kéry Agnes, Gy. 1995. 469. 
Kovács Lászlóné Bp„ Kutassy 
Mihály, Pogátsa Gáborne, 
Réffy Mária, Regdon Géza 

XXV táblázat folytatasa 

Az adományoZás eve Az. adományozott neve Megjegyzés 

1992. PanJrucsi Csaba (Debrecen) Gy 1993. 225. 
1994. Vitányiné Morvai Veronika Gy. 1994. 701. 

. (Chino1n) 
1996. Károlyházy László (SOTE) Gy. 1996. 724. 
1998. Péter Mána (SZOTE) Gy. 1998. 559. 

1984. FIP einöksegnek Hága Hollandia (Conseil ülésen 
átadta Zalai Károly) 

1991. Braniner Antai, Gy. 1991. 642. 
Ecsy Zoltán, 
Kovács László, 
Helmuth Binder (Ausztria), Gy. 1991. 626. 
Páv1cs László Gy. 1991. 642. 

1993. MohrTamás Gy. 1993. 324. 
1995. Weltler János Gy. 1995. 469. 
1997. Szasz György, Gy. 1998. 520. 

Hankó Zoltán 
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Az erem megnevezése 

Soc1etas Pharmaceuuca Hungarica 
1utatomirem adomanyozása 
(Patikai törömozsarat ábrazol) 
Készítő: Kiss László 1984. 

Az erem megnevezese 

SocTetas Pharm. Hung. 
1utalomerem (folytatás az 
előző oldalról) 

Szebellédy László Emlékérem 
adomanyozasa 
(kiemelkedő tudományos 
munkáért) 
Készítő: Renner Kálman I 991. 

XXVI táblázat 
Emlékérmek adomanyozósa 

Az adoruanyozás eve Az adományozott neve Megiegyzés 

1991. Bayer István, Gyarmathy Miklós, Gv. 1991. 642. 
Harangi György, Kenderes Má.ria, 
Kovács Miklósné, Paál Tamás, 
Pauii Péter, Selmeczi Béla, 
StampfGyörgy, Szasz György, 
Vetsey~Körmendi Agnes, 
Weltler János, ZaJta Erik 

1993. Horváth Dénes Gy. 1993. 430. 
1994. Sz1getváry Ferenc Gy. 1994. 438. 
1995. Bándi DomoJ<os Gy. 1995. 386. 
1996. Lasziovszky József, Gy. 1996. 300. 

Nikolics Károly, 
Pozsgayne ctr. Kovács Edit, 
Sárkány Sándor 
Berényi Lajos, Cztpczer Ottó Gy. 1996. 741. 
Dedinszky Csabáné, 
Dobribán Andor, Felföldy Sándor, 
Han1<ovszkV Valéna, 
Hasznos László, Huszár Gáborné, 
Kata Mihály, Kubinyi Andras, 
Kra1nyákné Bihall Margit, 
Matolcsy tstviin, 
Nyiredy Szabolcs 
Pékli Márta, 

XXVI. táblázat folytatasa 

Az adományozas eve Az adomanyozott neve Megjegyzes 

1996. Pintemé Tüske Margit, Gy. 1996. 741. 
Re1sner Erzsébet, 
Rétsaghy Béla, 
Südy György, 
Szilágyi Erzsébet, 
Varga Istvan 

1997. Hans Junginger Prof., Gy. 1998. 520. 
GeoffRowJey Prof. 

1991. Nikoiics Károly Gv. 1992. 67. 
1995. Sárkány Sándor postllumus 
1996. Bayer Istvan, Gy. 1996. 300. 

Ketlvessy György, 
Görög Sándor 

1998. Szepesi Gábor Gy. 1998. 71. 
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~ "'" - r-- ~:::: 0 ~ '° ~N "' " ö Az. előző évtizedek hagyományainak megfelelően Társaságunk folya- ,Q N 

matosan nagy gondot fűrdított a hazai tudományos szervekkel fennálló 
kapcsolatok elmélyítésére Az évtizedben bekövetkezett gazdasági, politi-
kai és társadalmi rendszerváltás megmutatkozott a Magyar I udományos .D 

~ 

i:;J ":t '<:1- r'1 ::: 1 - 1 Sj Akadémia tevékenységében is, amihez az élenjáró szakembereink is igye- Ul 

keztek alkalmazkodni, a fokozott és új elvárásoknak eleget tenni Az egyes 
kutatók tudományos tevékenysége elsősorban az Akadémia Orvosi Iudo-
mányok Osztályán, a Kémiai Tudományok Osztályán és a Biológiai Iudo- • § il 

~ e N c;,o ·- ::: - - N " ::; rnányok Osztályán mutatkozik meg Ennek eredményeként kettő illetve 0 0 
négy akadémikus és mintegy 30 „Akadémiai Doktor" kapcsolódik az Aka- "" • 

" démia munkájához 
~ • A Társaság fűlyamatosan figyelemmel kísérte és részben irányította is " 8 :! --< 

~ -NN ~ 0 • :9 N M 

a gyógyszerészi alapképzettséggel rendelkező személyek eredményes mi- "' .8 

"' "' ., 
nösítését és számuk alakulását [41] Eredményként kell megállapítani, -"' " hogy az Akadémia struktúrájában előrehaladást jelentett számunkra, hogy ~ • az Orvosi Tudományok és Kémiai Tudományok Osztályán közös önálló 'E e ~ 0"" M "1' l-· 00 ~ N 

~ MN "' "" „Gyógyszerésztudományi Bizottság" alakult, ami növelheti a gyógysze- " "' " résztudományi kutatások eredményességét és a disszertációk számát {J „-
A kandidátusok és doktorok számát, szakterületenkénti megoszlását 1952- ~ ~ 

töl kezdődően eddig is számon tartottuk, így most a ){XVII táblázat -· l ~ "" "" ;;:: - " "' ::: N 

~ -N "' alapján a három periódus adatai együttes bemutatásával érzékelhe~jük a • 
közel fél évszázad változását. Fejlődést jelent, hogy az 1990-1999. évek ~ 0 „ 

0 
periódusában megnövekedett a minősítettek száma Figyelembe kell venni 
azt a körülményt is, hogy az eddigi kandidátusi minősítés - a vonatkozó ~ o\ o\ ~ o\ o\ 
rendelet alapján a Ph.D (Philosofiae Doctor) elnevezésű fokozat - meg- ~ "" "' ~ """' "' "' "' "'"'"' "' "'i' "'i' "'i' "'i' "'i' "'i' szerzése az egyetemek feladatává vált A Semmelweis Orvostudományi • N ~O N~O N 

~ ~"' ~ ~"' 
Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán a képzés 1993-ban indult és -~ "' "' "' ~~~ 

" 1995-től 11, a postgraduális doktori fokozat átminősítésével 40 fő szerez-
= te meg a fűkozatot A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 

~ 
~ 

Gyógyszerésztudományi Karán 1998-tól 3 fő szerezte meg az űj tudomá- ;; = = ~ 
" ~ • ~ " 2 ~ ~ nyos fokozatot (írásbeli közlés) 
N " " a ~ ,!;i N 

§ ,a .s 
0 ,Q 0 ::;: ... "' Cl 
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Az MfAKutatásszervezési Intézete közreműködésével Tolnai Mátton 
szerkesztette „A köztestület tagjai Bp 1996" című MTA kiadványt, [42], 
amely alapján, néhány új adat kiegészítésével akadémikusainkról és az 
akadémiai doktorókról a XXVIII táblázatot készítettem 

4kadémikulok, akadémiai doktorok adatai 

Orvosi Tudományok Osztálya 
Akadémiku~ok · 

2244 Magyar Kálmán rendes tag 1995 
2244 Nász István rendes tag 1979 

4kadémiai Doktorok 
Gyógyszerésztudományi Bizottság 

2489 Minker emil 1971. 
2454 Nikolics Károly 1977. 
3245 Losonczy György 1975 
2329 Falkay György 1981 
2441 Kedvessy György 1981 
2435 Gergely ludith 1982. 
2432 Dávid Ágoston 1989 
2457 Rácz István 1989 
3127 Ádám Éva 1990. 
2440 Kata Mihály 1991 

!'örök Tamás 1991 
2466 Takácsi Nagy Géza 1992 
Gy 571 Bayer István 1992 
2471 Zalai Károly 1993 
4889 Erős István 1994. 
2450 Mezey Géza 1997 

Kémiai Tudományok Osztálya 
Akadémikusok 
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4241 Burger Kálmán rendes tag 1990 
4254 Pungor Ernő rendes tag 1967 
422'7 Kőrös Endre rendes tag1990. 
4268 Tóth Klára levelező tag 1995 
4243 Görög Sándor rendes tag 1995 

:o:.:v111 táblázat 

~ 
. l 

Akadémiai doláorok 
Analitikai Kémiai Bizottság 

4277 Barcza Lajos 1977. 
4366 Szász György 1980 
4345 Nyiredy Szabolcs 1990 
4898 Fülöp Ferenc 1990 
4944 Noszál Béla 1993. 
'1291 Fehér Zsófia 1995 

Élelmiszer-tudományos Komplex Bizottság 
4393 Dworzsák Ernő 1991 

Szerves Kémiai Bizottság 
4876 Bernáth Gábor 1974 
5004 Stájer Géza 1989 
5014 Szepesi Gábor 1984 
5019 Takácsné Novák Krisztina 1997 

Biológiai Tudományok Osztá~ya 
Akadémiai doktorok 

5293 I étényi Péter 1964 
5280 Petri Gizella 1973 
4900 Gábor Miklós l 980 
2690 Máthé Imre 1990 

Sejtbiológiai Osztály 
5407 Csonka Éva 1991. 

Kiemelt téma 

XXVIII táblázat folytatása 

Hatsányi Jáno.ü, 1994 évi Nobel díjast, aki a gyógyszerészi pályáról 
indult el, az MTA 1995 évi közgyűlése tiszteletbeli tagjává választotta, a 
Budapesti Közgazdasági Egyetem díszdoktorává fOgadta Ö az első Nobel
d(jas magyar gyógyszerész 

Harsányi János 1920 május 29-én született a budapesti „Örangyal 
Gyógyszertár" (XI ker Bosnyák u. 1 ) tulajdonosa, Hat,sányi Kára~)' 
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gyógyszerész fiaként A Fasori Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, a 

Pázmány Péter I udományegyetemen szerezte meg gyógyszerészi okleve

lét 1942-ben Felkészültsége révén proj Szabó Zoltán Növényrendszerta

ni Intézetébe került, mint doktorandus jelölt, s közben édesapja gyógyszer

tárában is dolgozott Disszertáciqját nem tudta befejezni, mert 1944-ben 

munkaszolgálatra hívták be, ahonnan megszökött, és a Jezsuiták pesti 

rendházában menedékre talált 1946-ban ismét beiratkozott a bölcsészkar

ra, ahol 1947-ben filozófiából és szociológiából doktori diplomát kapott 

1948-tól ismét apja gyógyszertárában dolgozott, sőt nevére átíratta a 

gyógyszertárat, s ott működött mínt gyógyszertár-tulajdonos 

A gyógyszertárak államosítása előtt, 1950 áprilisában feleségével 

együtt elhagyta az országot Ausztráliában telepedett le, ahol az egyetemen 

szociológiát tanult Ösztöndíijal Amerikába távozott, ahol a Stenfbrdi 

Egyetemen 1958-ban közgazdasági doktorátust szerzett, a Berkely Egye

tem professzora lett. Munkásságának középpon~ja a játékelmélet lett, ami

vel modelleket dolgozott ki gazdasági-szociológiai problémák megoldásá„ 

ra Ezzel elnyerte a megosztott Nobel-díjat [43, 44] 

Hazai egyetemi posztg1aduális doktorképzés 

A tudományos, oktatási és publikációs tevékenység eredményeként a 

legszélesebb körű kapcsolat az egyetemek intézeteivel, ezek oktatóival áll 

fenn A kutatók szívesen fbrdulnak kérdéseikkel tanácsokért az ismert alma 

mater szakembereihez: mind a budapesti és szegedi gyógyszerésztudomá

nyi karok intézeteihez, mind a Debreceni Orvostudományi Egyetem és a 

Kossuth Lajos I udomány Egyetem közös gyógyszerész szakának oktatói

hoz Ez utóbbi fiatal szervezet fblyamatosan bővülő tevékenységét, Mezey 

Géza egyetemi tanár, igazgató irányítja mintegy tíz tanszék és felkért okta

tók bevonásával Országos és tiszántúli vonatkozásban nagyjelentőségű az 

egyetemi gyógyszerészképzés és továbbképzés elindítása Debrecenben 
A doktor képzésnek mintegy 150 éves hagyományai mellett vagy éppen 

ennek a következtében jelentős a doktorképzés 1993 évi átszervezése, 

amely elindította a nagyobb követelményeket támasztó „Ph D " cím és tu

dományos fokozat (Philosophie Doctor), külföldön szélesebb körben már 

meglévő eljárásrendszerének az egyetemi bevezetését 
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Ugy vé~jük, hogy a jól megvalósított eljárás fbkozni fogja a tudós kép

zés eredményességét, a fiatal diplomások tudását és készségét a jövő fel

adatainak ellátásához, az egyetemes tudomány f~jlesztését 

A tudományos és oktatói munka elismerését az egyetemek által adott 

kitüntetések is jelzik Az egyetemek kitüntetési adatait a XXIX táblázat 
tartalmazza 

XXLX.: táblázat 
Az egyetemeken adott kitüntetések adatai 

Év Kitüntetett nt:ve 

Semmelweis Orvostudományi Egyetem: 
1990 Kőrös Endre 
1992 Zalai Károly 

1996 Zalai Károly 
1997 Szász György 
1998. Petri Gizella 

A kitilntetés megnevezése 

~linkler l ajos Emlékérem 
nyugdíjazás alkalmából 
arany pecsétgyűrű 
Prof emeritus cím 
Prof: emeritus cím 
Prof: emeritus cím 

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem: 

1990 Kata Mihály Magyary-Kossa Gyula Emlékérem 
1990 Csóka Ildikó Apáthy István Emlékérem 
1990 Gábor Miklós Jancsó Miklós Emlékérem 
1993 Minker Emil Ábrahám Ambrus emlékérem 
1994 Falkay György Pándi Emlékérem 
1996 Gábor Miklós Szent-Györgyi Albert Emlékérem. 
1997 Mikola Bálint Szent-Györgyi Albert Emlékérem 
1998 Minker Emil Szent-Györgyi Albert Emlékérem 
1998 Bernáth Gábor Szent-Györgyi Albert Emlékérem 

A I ár saság hagyományosan kapcsolatot tart fenn a további intézmé

nyekkel: Egészségügyi Minisztérium, OGYI, MOTESZ, MAOTE, MOT, 

Magyar Kémikusok Egyesülete, Állatorvosok Országos Egyesülete, 

MGYK, MOSZ és Gyógyszertártulajdonosok Egyesülete 
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További hazai tudon:ányos kapc Jolatok 
elismerések és kitüntetések 

A Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársaság C'sillagkere~zt
je kitüntetést adta át: Hár.sing László egyetemi tanárnak, a SO IE Kórélet
tani Intézet igazgatójának, .A1inker Emil egyetemi tanárnak, a SZO IE 
Gyógyszerhatástani Intézet igazgatójának, dékánnak és Zalai Károly egye
temi tanárnak, a SOIE Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerügyi Szerve
zési Intézet igazgatójának, a SOTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánjá
nak munkájuk elismeréseként 1990 június 29-én (Gy 1990) 

A MOTESZ 1990 december 15-1 küldöttközgyűlésén Szécsény Andor 
egyetemi tanár; a MO TESZ elnöke az 1985-ben alapított MOTESZ di)jal 
tüntette ki az illetékes bizottság javaslata alapján, Hárdng László és Zalai 
Károly egyetemi tanárokat (Gy 1991 204) 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1991 aug 18-án Nagy 
Józsefnét a debreceni „Kígyó Gyógyszertár" vezetqjét, területi fögyógy
szerészt, kiemelkedő munkásságáért Bocskai István Dij kitüntetésben 
1észesítette (Gy 1991 495) 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Gá~pár Ilona 
bössárkányi gyógyszertárvezetöt, a gyógyszerellátás területén kif~jtett 
szakmai nlunkásságáért „ Dr. Petz Aladár Di) kitüntetésben részesítette 
(Gy 1991 495) 

A Magyar Köztársaság Érden1rend Ti.sztikeresztje kitüntetést kapta 
1991-ben Nikolics Károly gyógyszerész, az MGYI elnöki tisztsége lejárta 
alkalmával (részletes ismer1etése a 3 3 alatt) 

Zbor ay Bertalan gyógyszerésznek azonos kitüntetést adott át 1992 jú
nius l-jén, az Országház Nándorfehérvári termében Göncz Árpád köztár
sasági elnök (Gy 1992 495) 

Nikolics Károlyt a népjóléti miniszter a betegek szolgálatában végzett 
kiemelkedő életművéért Batthyány Strattman László Díjban részesítet
te, melyet 1992 október 28-án adott át a kitüntetettnek Ez alkalomból a 
Batthyány Társaság Nzkolics Káro(ynak a Társaság aranygyűrűjét adomá
nyozta (Gy 1992 635) 

Végh Antalnak a SOTE Gyógyszerésztudományi Kar volt dékánjának, 
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a MGYT volt elnökének, Göncz Árpád a Magyar Köztársaság elnöke, ér
demei elismeréseként a Magyar Köztársa~ági Érdemrend Ti~ztikereszije 
kitüntetést adományozta (Gy 1993 409 és 877) 

A Magyar Köztársaság elnöke Bayer Istvánnak gyógyszerészeti életút
ja elismeréséül a Magyar Köztár.saság Érdemrend Ti~ztikereszije kitünte
tést adományozta 1994 március 15 -én (Irod: írásbeli közlés) 

Kedvessy Györgynek a SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar volt dé
kánjának, a MGYT volt elnökének, Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság 
elnöke, Szegeden fülytatott tudományos és szakmai működéséért a Köztár
sasági Érdemrend Ki.skeresztje kitüntetést adományozta 1994. október 23 
alkalmából (Gy 1994 855 ) 

Nzkolics Káro(y 1993-ban Sopron Városa Pro Urbe' kitüntetését 
kapta. (Gy !994 855.) 

Nikolic.s Károly a Magyar Kémikusok Egyesületétől a·' Than Káro~y 
Érmet a TII-tői a Bugát Pál Emlékérmet" kapta, a MOTESZ Tudo
mányos Orvo.si Díj "-ban részesítette (szóbeli közlés) 

Pzllich Lajos főmérnöknek, a Richter Gedeon Rt nyugalmazott igaz
gatójának Göncz Árpád köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt kitüntetést adományozta A. kitüntetett a magyar gyógyszer
ipar alelnökeként is sokat tett a Társaság gyógyszeripari kapcsolatainak 
fejlesztéséért (Gy 1995 635) 

Horváth Dénest az MGYT volt alelnökét, a soproni 1921-es népsza
vazás évfordulóján, 1996 december 14-én, a Város „Dr. Kirá~y Jenő 
Egészségügyi Díjjal' tüntette ki (szóbeli közlés) 

1993 június 17-én ünnepi tudományos ülést tartottak a sop1oni patika
múzeum és a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály megalakulásának 25 év
fOrdulója alkalmából. A szakosztály kitüntetését, az Ernyey József Emlék
érmet J\Tikolics Káro(ynak adományozták, gyógyszerésztörténeti munkás
sága elismeréseként (Gy 1996 763 ) 

Elekes Imrét Marosvásárhely legidősebb (98 éves) gyógyszerészét, az 
Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztálya orvostörténeti és 
gyógyszerészeti szakcsoportjának ünnepi ülésén köszöntötték és ünnepelték 
Az ünnepeltet a Szegedi Orvostudományi Egyetem 1974-ben arany-, 1983-
ban gyéniánt- és 1993-ban rubin oklevéllel tüntette ki (Gy 1997. 179) 
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Zalai Károly en1eritus professzornak 1997 m~jus 9-én a Cegléd Város 
alapításának 633 évfOrdulóján tartott ünnepi ülésen Cegléd Város Dísz

polgára kitüntető címet tanúsító oklevelet, és a város címerével ékesített 

aranygyűrűt adtak át (Gy 1997 311) 
Rácz lstvánnak a Pedagógus Nap alkalmából, a Magyar Köztársaság el

nöke, a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskereszlje" kitüntetést adta át, 
három évtizedes, nemzetközileg elismert munkásságáért (Gy 1997. 370) 

Bernáth Gábor, 1997 január 22-én a Magyar Kultúra napján, iskolate

remtő, nemzetközileg is elismert kutató munkásságáért, a SZOTE Szent

György1 Albert Diját" kapta. (Gy 1997 111) 
Ma1jay Zoltánné a Népjóléti Minisztérium főtanácsosa , Pro Sanitate' 

kitüntetést kapott (Gy 1997 437) 
Stenszky Ernő főgyógyszer·ész Társaságunk több éven át volt alelnöke 

és főtitkára az 1997-es Semmelweis nap alkalmából , Pro Sanitate" kitün

tetésben részesült az egészségügyben végzett kiemelkedő szakmai tevé

kenységéért (Gy 1998 520 ) 
Mohay Jenő egyetemi docens, n1egyei tisztifőgyógyszerész Pro 

Sanitate kitüntetést kapott (Gy 1997 437) 
Nagy Ágoston, szakgyógyszerész, az MGYK Bács-Kiskun Megyei 

szervezet elnöke „Pro Sanitate·' kitüntetést kapott (Gy 1997 43'7) 

Váczi József Győr-Moson-Sopron megyei tisztifőgyógyszerész, „Pro 

Sanitate kitüntetést kapott (Gy 1997 437) 
'Szántóné Petró Katalin miskolci kórházi főgyógyszerész Pro Sani

tate' kitüntetést kapott (Gy 1997 437) 
Simon Kis Gábor gyógyszerész Batthyány-Strattman László dijat ka

pott az egészségügyben és az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesüle
tében végzett kien1elkedő tevékenységéért (Gy 1997 756) 

Cseh János az Ajkai Kórház osztályvezető főgyógyszerésze „Pro 

'5anitate n1iniszteri kitüntetést vett át (Gy 1997 756) 
Márky Géza Ricse nagyközség vezető gyógyszerésze a „Pro Sanitate" 

miniszteri kitüntetést vette át (Gy 199'7 756) 
Schran1 Gézánénak, az OGYI szakgyógyszerészének nyugdíjba vonu

lása alkalmából a „ Népjóléti Miniszter Dfazoklevele" elismerést adomá

nyozták (Gy 1997 756.) 
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Paál Tamásnak az OGYI főigazgatójának, Göncz Árpád köztársasági 
elnök, a gyógyszer-törzskönyvezési gyakorlat terén végzett munkássága 
elismeréseként a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje kitün
tetést adományozta. (Gy 1998 177) 

F'iiller Károfy gyógyszerésznek Göncz Árpád köztársasági elnök, mun

kája elismeréseként a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt' kitün
tetést adományozta (Gy 1998 177) 

Muc~i .fóz~Pf gyógyszerésznek, a Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemp
lén megyei szervezete titkárának, Göncz Árpád köztársasági elnök a Ma

gyar Köztár.saság Ezüst Érdemkere'lzt kitüntetést adományozta (Gy 
1998 177) 

Lárencz László ny. gyógyszerészt az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság 

Orvostudományi szakbizottságának Gyógyszerészi Munkabizottsága 
1998 február 12 tudományos ülésén, Grabarits István, az MGYT Gyógy

szerésztörténeti Szakosztály elnöke, munkássága elisn1eréseként Ernyey 

József Emlékéremmel tüntette ki (Gy 1998 179) 
Rácz Gábort a ,New York-i Tudományos Akadémia 'tagjává választot

ta A Pécsi Akadémiai Bizottság Gyógyszerészeti Munkabizottságának el
nöke, Szabó László, Rácz Gábor professzort, a Marosvásárhelyi Egyetem 

Gyógyszerésztudományi Karának három évtizeden át volt dékánját, a f8.r
makognózia világhírű tanárát köszöntötte és gratulált a rangos elismerés
hez (Gy 1998 235) 

Petri Gizellát 25 éves SOTE tanszékvezetői tevékenysége elismerésé
ül az MGYT elnöksége a Gyógynövény Szakosztály javaslatára 

'·Augusztin Béla Emlékéremmel tüntette ki 1998 április 18-án a Pécsi Fi
toterápiás Napok keretében (Gy 1998 235) 

Gyarmat Józsefné Tóth Livia főgyógyszerész és 6 tagú munkacsoport

ja (Hévíz Kórház), a klinikai gyógyszerészeti életmű elismeréseként, az 
Egészségügyi Miniszter Di'szoklevele ·'kitüntetést kapták 

„A Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje" kitüntetést kapta Gábor 

Miklós 1998-ban Szegeden (írásbeli közlés) 
Minker Emil 1997-ben és 1998-ban a Szegedi Akadémiai Bizott<Jág 

(SZAB) Emlékérem kitüntetést kapta tudományszervezési és tudományos 
munkájáért (írásbeli közlés) 
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Semn1elweis Ignác születése 181 születése évfOrdulqja alkalmából az 
egészségügyi miniszter az alábbi kitüntetéseket adományozta: 

-Kovács Bertalannak (Kisvárda „Remény gyógyszertár" tulajdonosá
nak) a Batthyány Strattman László díjat, (Gy 1993 473) 

-Kenderes Máriának (Baranya Megyei Kórház ny főgyógyszerésze) 
a „Pro Sanítate" kitüntetést, (Gy 1993 473) 

- F'arkas Lárzlónak(Nagykáta „Korányi gyógyszertár" gyógyszerésze) 
valamint (Gy 1993 473) 

- Palovits Gyulánénak (Gyula, „Gyógyüdülő gyógyszertár" vezető 
gyógyszerésze) az „Egészségügyi miniszter Dí.szoklevele" (Gy 1993 473 ), 

- az Orosházi Fehér Kígyó' gyógyszertár kollektfvájának (vezető: 

dr Herczegflllvi Lászlóné gyógyszerész) az Egészségügyi núniszter Eli.s

merő oklevele (Gy 1999 473) 

- Dl: Szekeres Sándornak nyugalmazott gyógyszerésznek az Egészség

ügyi miniszter Dí.szoklevele elismerést 

7 4 Kúlföld1 nen1zetközi tudományos kapcsolatok 

elismerések és kitüntetések 

A F IP (Nen1zetközi Gyógyszerészeti Szövetség) kongresszusai 

és eseményei 

A nemzetközi kapcsolatok között minden tekintetben első helyen áll a 

Nen1zetközi Gyógyszerészeti Szövetség, a F ederation Internationale Phar
maceutique (FIP), illetve a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság, 

az Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie (IGGP) és a 

magyar gyógyszerészek közötti kapcsolatrendszer A FIP-et 1912-ben ala
pították Hágában, az IGGP-t pedig 1926-ban Innsbruckban, s e tudomány
terület akadémiáját 1952-ben 

1990 FIP Kongresszus é.s közgyűlés, lstan1bul 

A Szövetség először ülésezett két kontinens határ·án, ami az ázsiai 

országok nagyobb részvételét eredményezte A legjelentősebb esemény, 

166 

l'l 0 Stranquist FIP elnökké választása Első alkalommal adták át agya

korló gyógyszerészet kitüntető díját, az „André Bédat Érmet" a volt elnök
nek (Gy 1991 201) 

1991 FJP kongresszus Washington DC USA 

Hatvan országból 3000 résztvevő volt jelen, a jól szervezett ren
dezvényen Az elnöki megnyitó, köszöntések után szekció előadásokra 

került sor Nagy vitát váltott ki a gyógyszer-expediálás eltérő rendszere az 
egyes országokban Vincze Zoltán is felhívta a figyelmet a FIP-84 deklará
ciójára, amely ebben a kérdésben egyértelműen határozott Lipták Józsefet 

megválasztották a Hatósági Gyógyszerellenőrzési Szekció tagjának (Gy 

1991 554) 

1992 FIP kongresszus és közgyűlés Lyon F'ranciaor.szág 

A közgyűlés megválasztotta Vincze Zoltánt az MGYT főtitkárát a Szö

vetség alelnökének Ö a harmadik magyar alelnök a Szövetség 80 éves tör

ténetében. (Gy 1992 579 ) 

1993 FJP kongresszus Tokio Japán 
A japánok szorgalmával és pontosságával megrendezett tudományos 

kongresszus bemutatta a japán gyógyszerészeti kultúra magas színvonalát 
ElfOgadták a „Good Pharmacy Practice" (GPP) kidolgozott követelménye

it, szabályait A megvalósítás érdekében megkövetelik a nemzeti gyógysze
részi társaságok, szövetségek és a kormányok összefogását (Gy 1993 785 ) 

1994 FIP kongresszus és közgyűlés, Lisszabon 

A legjelentősebb esemény a fanácsban és a közgyűlésen Dieter Stein

bach elnökké választása, aki jól ismert hazánkban is. A budapesti FIP-84 

kongresszus szervezője volt Első ízben osztottak ki FIP életmű díjakat a 
gyógyszerészi gyakorlat és a kutatás-tudomány területére A gyógyszerészi 
gyakorlat életmű kitüntetést Nikolics Károly kapta meg (Gy 1994 759) 

1995 FIP kongresszus, Stockholm 

Az eddig legnagyobb rendezvény 3000 füvei 80 országból A gazdag 

gyógyszerészeti tudományos anyagot szekció-előadásokban és posztere-
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ken mutatták be, vitaüléseket is rendeztek Három szekció elnevezését mó

dosították Először foglalkoztak a „Public relation" szerepével a gyógysze

részetben (Gy 1995 707) 

1996 FJP kongressszus és közgyűlés Jeruzsálem, Izrael 

A:z alelnöki tisztségében 4 évre újraválasztották Vincze Zoltánt A kül
döttek tanácsában (Conseil) először képviselte az MGYI-t Lipták József 

főtitkárhelyettes A kongresszus főtémája a gyógyszerészek felkészülése a 

harmadik évezredre. Az. izraeli gyógyszerészek doyenje, Joshua Kohlberg, 

a FIP tb tagja lett (Gy 1996. 199) 

1997 FIP kongresszus Vancouver, Kanada 

A nők a gyógyszerészetben program" 10 éves évfürdulóját ünnepel

ték a kongresszus résztvevői Steinbach elnök deklarációban rögzítette, 
hogy a gyógyszerésznők jövőjéért felelősek a WHO és a FIP vezetői és 
tagjai is (GY 1997 572) 

1998 FIP kongresszus és közgyűlés Hága Hollandia 

A közgyűlés Peter Kielglast személyében új FIP elnököt választott A 
szekciók gazdag előadóüléseket és megbeszéléseket szerveztek. Ismét fOg

lalkoztak a beteg és a gyógyszerész kapcsolatával (Gy 1998 557) 

1999 FIP-kongresszus Barcelona Spanyolország Rangos eseménye 

a gyógyszerészetnek Magyarországot is nagyobb gyógyszerészcsoport 
képviselte 

A Nemzetközi Qyógy,szerésztörténeti Társaság kongresszusai 

4 Nemzetközi Qyógyszerészettörténeti Akadémia ülései 

.xxx· Kongresszus 1991 április 14-21 Prága 

Az IGGP XXX jubileumi kongresszusát Közép-Európa legrégebben 
alapított egyeteme, a Carolinum dísztermében nyitották meg, ahol mintegy 

400 résztvevő jelent meg. Itt vettem át a gyógyszerésztörténészek legna-
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gyobb kitüntetését, a „Schelenz Emlékérmet" két perióduson át betöltött 

elnöki munkámért. Magyar kolléga még nem részesült ebben a kitüntetés
ben A gazdag tudományos programban öt magyar előadás volt A tudomá

nyos tevékenység mellett bemutatták a város történelmi nevezetességeit is 
A Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Akadémia ülésén Glenn 

Sonnedecker (USA) elnökletével Zalai Károlyt az Akadémia elnökévé vá

lasztották Az. Akadémia tisztségbe lépb 6 elnöke megköszönte a megtisz
telő bizalmat, kif~jezésre juttatta, hogy mélyen átérzi munkája felelősségét 
és kérte a tagok támogatását céljai eléréséhez (Gy 1991 387.) 

.XXXI Kongresszu5 1993 máju5 4-8 Heidelberg 

Több mint 300 résztvevő érkezett 26 országból A szervező és a fűga
dó bizottság elnöke W. D Müller Jahncke, akit munkásságáért a I ár saság 

„Schelenz Jutaloméremmel" tüntetett ki A tudományos előadások száma 

meghaladta a százat, köztük magyar előadó: Vida Mária, Grabarüs István 

Szigetváry F'erenc és Zalai Károly 

A Nemzetközi Gyógyszerészet-történeti Akadémia ülése (AIHPJ 
1993 május 3-án 

Az. elnöki tisztet Zalai Káro(y látta el Az. elnökségben rés~tvett a 

Ruprecht Karl Egyetem rektor-helyettese, pro/ Christ1ne Heyn proj Dirk 

A. Wittop Koning tb. elnök, pro/ Maria Carmen Francés és pro/ Pierre 

Julien alelnökök, továbbá Bernard Mattelaer az Akadémia főtitkára 

Zalai prof. üdvözlő beszédében személy szerint köszöntötte a megje

lent nobilitásokat és a rektorhelyettes asszonynak virágcsokrot adott át. Je
lentős esemény volt 6 új akadémiai tag beiktatása és nyakérem átadása. Az 

ünnepi ülés tudományos előadást Peter Di! (Marburg) tartotta: „A gyógy
szerészet és a beszéd" címmel Két aspektust elemzett: a gyógyszerészi 
szaknyelv szerkezete és az alkalmazott beszéd jelentősége az orvossal és a 
beteggel (Gy 1993 412-413) 

.XXXIJ Kongresszus 199.5 szeptember 24-29 Párizs 

A résztvevők száma meghaladja az ezret Az ünnepi megnyitó a Sor

bonne dísztermében volt, ahol mint az Akadémia elnöke, az üdvözlések el-
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hangzása után a kongresszust megnyitottnak deklaráltam Egy héten át ün
nepeltük a francia kórházi gyógyszerészet 500 éves múltját és a L Hotel 

Dieu Kórház gyógyszertára 200 éves jubileumát A kongresszus bemutat
ta a francia gyógyszerész tudomány és gyakorlat magas színvonalát 

4z Akadémia ünnepi tudományos ülése 199.5 szeptember 27 
Előadó: Pierre !ulien (Párizs): Saint Cosma et Damian Négy évi el

nökség után a tisztség betöltésére Maria del Carm{>n F'rancés professzor 
asszonyt javasoltam, amit a közgyűlés elfogadott. Megköszöntem munkám 
támogatását és a tiszteletbeli elnökségemet, amit felajánlottak Szívesen 
végeztem ezt a munkát (Gy 1995 785) 

XXX!ll Kongresszus 1997 június f/-14 Stocklwlm 

A megnyitó az Apoteekbolaget székházában volt, itt találkoztunk 
először a svéd Scheele gyógyszerész remek bronzszobrával Az előadá
sok, poszterek a Koncert-Hausban, elegáns környezetben kerültek bemu
tatásra 

Az Akadémia ünnepi tudományos ülése a Királyi Svéd I udományos 
Akadémia ünnepi dísztermében került megtartásra Ez a terem szolgál a 
Nobel-díjak átadására Az egyik előadó teremben olvasták fel Madame 

Margare te Modig előadását, melyet súlyos betegsége miatt nem tudott 
megtartani a svéd tudományos gyógyszerészet kiemelkedő személye I é
mája: A svédországi gyógyszerésztörténelem evolúciója (Gy 1997 701) 

XXXIV Kóngresszus 1999 október 20-23 Firenze 

A kongresszus főtémája: „Ricettario Fiorentino in latino" (Firenzei re
ceptkönyv latin nyelven) 

1bvábbi külföldi nemzetközi kapcsolatok, elismerések és kitüntetések 

1990 szeptember 8-12 között rendezték Berlinben a 100 éve alapított 
Német Gyógyszerészeti Társaság ünnepi ülését és Tudományos Kong
resszusát, a Nyugat-Berlinben lévő Freie Universitat közpon~jában Az 
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J\.1GYI-t Nilwlics Károly és Zalai Károrv képviselték Nikolics Károly tár
gyalásai során megállapodott az NSZK Gyógyszerészeti I ár saság vezető
ivel, hogy az NDK I ársaságával eddig fennálló együttműködési megálla
podásaink teUesítését átveszik A jubileumi ülés előtti napon az Európai 
Gyógyszerészeti I ársaságok elnökei megalapították az Európai Gyógysze
részeti Társaságok szövetségét, amelyben Magyarországot Nikolics 
Kár·oly professzor képviseli. A megbeszélések alapján kialakult, hogy a 
Szövetség célja a gyógyszerészeti tudományok ápolása és a FIP-pel való 

együttműködés (Gy 1991 53.) 

1990 szeptember 28-29 A F'rancia CJ:yógy.szerésztörténeti Akadéniia 
nemzetközi tudományos kollokviumot szervezett Párizsban, amelyen Za

lai Károly a magyar gyógyszerészeti szaksajtó történetéről tartott előadást 
(Gy 1991 149) 

1990 december 7-én a Bécsi Tudományegyetemen meghívás alapján 
Zalai Károfy egyetemi tanár előadást tartott „A gyógyszerészképzés szem
pontjai a budapesti Gyógyszerésztudományi Karon" címmel A hallgató
ság a gyógyszerészképzés professzorain, oktatóin kívül gyógyszerész-hall
gatókból és gyakorló gyógyszerészekből állt (Gy 1991 205.) 

Az Európai CJ:yógyszerészeti Társaságok Szövetségben (EUFEPS) 
végzett tevékenységéért 1993-ban Nilwlics Károly kitüntetésben részesült 
(Irodalom: MGYT irattár) 

Az Osztrák CJ:yógy.szerészeti Társaság IX Tudományos Napokat ren
dezett 1991 április 28-30 között Innsbruckban, melyen Nikolics Károly 
elnök vezetésével hárman vettek részt Az előadások alapján megállapítha
tó volt, hogy színvonalasan mutatták be a gyógyszerkutatásban elért egyes 
eredményeket és a kutatási irányzatokat (Gy 1991 389) 

Jugoszláv-magyar bilaterálú kongresszus Szabadkán 1991 május 
6-8 és Szegeden május 9-10. között A találkozó célja az volt, hogy meg
határozzák a klinikai gyógyszerészet és a klinikai farmakológia összefüg
géseit, együttműködési lehetőségeit, különösen Közép- és Kelet-Európá
ban, három témakörben: gyógyszerinfürmáció, farmakoepidemiológia, 
gyógyszer-ellátás szervezése. Az MGYI részéről 9 előadás került megtar-
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tásra, melyeket vita követett Megállapítást nyert, hogy az MGYI e téren 

jelentős haladást ért el. (Gy 1991 491) 

A gyógyszerészi önálló hivatás 7.50 éves jubileumát a német nyelvterü

let országainak ~yógyszerészeti egyesületei 1991 június 7-én ünnepelték 

Mainzban, a volt választóf~jedelem kastélyában Az ünnepi esemény tar"' 

talmában és kivitelezésében méltó volt az európai gyógyszerészet 750 éves 

múltjához (Gy 1991 388) 

Az 1991 évi augusztusi magyarországi pápalátogatás egyik fontos 

eseménye volt a magyar tudósok és művészek találkozása a katolikus ál

lamfővel Az MGYT-t /llikolics Károry elnök és Lipták .József főtitkárhe

lyettes képviselték, az MTA nagytermét zsúfblásig megtöltő meghívottak 

körében Az MTA elnöke, Kosáry Domokos latin nyelvű beszédet mondva 

köszöntötte az egyházfőt és kitért 11 .János Pál tudományos és művészeti 

tevékenységének méltatására is. A pápa válaszából: „ész és hit őseredeti 

igazságra törekszenek, amely nem mondhat ellen önmagának" A pápa a 

tudósok és művészek között sétálva néhány szót váltott a megjelentekkel 
(Gy 1991 562) 

A Cseh és Szlovák Gyógyszerészeti Társaság 1990 május 31 -június 

2 között Pozsonyban rendezett X I udományos Kongresszusán Nikolics 

Károlyt tiszteletbeli taggá választotta A kongresszus jó alkalom volt kap

csolataink fejlesztésére. (Gy 1990 547) 

Az Európai Gyógyszerészeti Társaságok Szövetsége 1991 szeptember 

19-22-én tartotta meg a néniet és francia gyógyszerészeti társaságok kö

zös kongresszusát Strassburgban Az MGYT-t Görög Sándor képviselte 

Nagy érdeklődést váltott ki Görög Lankó Csizér, Herényi Rényei előadá

sa a Flumenicol vizsgálatánál alkalmazott analitikai módszerről (Gy 

1991 555.) 

Az MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága (DAB) Orvosi Osztáfya a 

MOT és az MGYI debreceni szervezete közös rendezésében 1991 októ

ber 12-én Zalai Károry előadást tartott: „750 éves az önálló gyógyszeré

szeti hivatás Európában" címmel Az érdeklődéssel várt aktuális előadást 

jelentős számú hallgatóság kísérte figyelemmel (Gy 1991. 630) 
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Az MGYT Budapesti szervezete előadóülést rendezett 1991. október 

9-én Budapesten, melynek vendégelőad~ja, Helmuth Binder gyógyszerész, 

a FIP alelnöke tartott előadást az osztrák gyógyszerészet szakmai, etikai és 

gazdasági he-Jyzetéről, egyesületeiről, a gyógyszerészek képzéséről, to

vábbképzéséről (Gy 1991. 627) 

Az Európai Klinikai Gyógyszerészeti Társaság Poznani Kongresszu

sán 1991 október 21-23-án az MGYI-tAry Kornélia, Samu Antal és SOós 

Gyöngyvér képviselte (Gy 1991 628.) 

A Valenciai Gyógyszerészeti Kollégium 550 éves jubileumi ünnepi 

tudományos ülésszakán (1991 december 7-12) részt vett meghívott 

akadémiai elnökként Zalai Károfy, aki előadást tartott és megkoszorúz

ta a kollégiumot alapító királyné sí~ját A kollégium elnőke a jubileum

ra készített míves éremmel adományozta meg vendégét (Gy 1992 53) 

Az Europharm Förum első tanácskozása Hilleroadban (Dánia) 1992 

január 24-25-én volt, amelyen az MGYI részéről Vincze Zoltán és Lipták 

József vettek részt Elkészítették a működési szabályzatot A22 európai or

szágból résztvevő 58 személy a főrum elnökének A/mar Grimmsont 

(Island), alelnöknek Víncze Zoltánt választotta meg (Gy 1992 115 ) 

Szász György egyetemi tanárt a lVémet Gyógyszerészeti Tár.saság 

inagdeburgi ülésén 1992-ben levelező tagjának választotta és erről okleve

let adott át a Társaság elnöke Hans Hartwig Otto (Gy 1992 726) 

Az Olasz Gyógyszerészettörténeti Akadémia Giulio Conci jutalomér

mével tüntette ki Zalai Károryt 1991 április 17-én az IGGP elnökségi ülé

se alkalmával Prágában Ezzel az Akadémia tagjai sorába iktatta (Irod.: 

Gyógyszerészeti Numizmatika 1998 168) 

Alpok-Adria Gyógyszertechnológiai Szeminárium Trieszt 1992 

október 14-15 

A szóban forgó területről 16 intézetből, 61 résztvevőt regisztráltak, ha

zánkból 6 személyt Kovács István és felesége, Szente Lajos, Vikman Má

ria, Pintyéné Hódi Klára, Kata Mihály ,akik négy előadást tartottak jelen

tős érdeklődés mellett (Gy 1992 710) 
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Az Osztrák Gyógysze1észeti Társaság X Tudományos Ulése, Bécs, 

1992. október 27-30 

Az ülésre a magyar delegáció meghívást kapott A .megnyitó a· Bécsi 

I udományegyetem dísztermében volt A megnyitón a rektor, a dékán, a ka

mara és a I'ársaság vezetői szóltak Az ünnepi előadás címe: „Gyógysze

részet ma és holnap, elemzés, perspektíva" Az előadások négy szekcióban 

hangzottak el (Gy 1992 710.) 

Az Olasz Gyógy.szerésztörténeti Akadémia Kongresszusa, Róma, 

1992 november ~8 

Rómában, a F orum Romanum egyik legnevezetesebb temploma a „San 

Lorenzo in Miranda" és rendháza a székhelye az Európai „Collegio Chimi

co -farmaceutico Romana"-nak Itt tartották meg az 1992 évi tudományos 

kongresszust, melyen hazánkat és a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Aka

démiát (mint ennek elnöke) pro/ Zalai Károly képviselte. (Gy 1992 774) 

A Pozsonyi Comenius Egyetem Tanácsa döntése alapján 'Zalai Károry 

egyetemi tanárt az Egyetem Tanácsa 1993 március 11-én ünnepi tudomá

nyos ülésén „doctor honoris causa" fükozattal habilitálták, oklevéllel és 

lánccal nyakba akasztható Comenius Éremmel tüntették ki (Gy 1993 254) 

A 1x· Congressus Pharmaceuticus Hungaricus alkalmából 1993 IX 

19-én a Román Gyógyszerésztörténeti I ársaság elnökségének képviselője 

'Zalai Káro~yt az „A Martin Emlékéremmel" tüntette ki (Irod : Gyógysz 

Numizmatika 1998 173 ) 

Az E/1/SZ (United Nation~ International) Drug Control Programme a 

„Serge Sotiforff' emlékérmet adományozta Bayer István gyógyszerésznek 

nemzetközi kábítószer-ellenőrzési tevékenységéért 1994. június 16-án. 

Bayer Istvánt a United States Drug Enfürcement Administration kábító

szer-ellenőrzés jogcímén négy alkalommal; 1992, 1993, 1993, 1994 

években tüntette ki (!rad : Unis (NAR) 495. 28 jún 1994.) 

A Néniet Kórházi Gyógyszerészek XJCVJ Kongresszusán Berlinben 

1992 IV 2-4-én meghívás alapján részt vett Trestyánszky Zoltán valamint 

Pintye János és képviselték Tá1saságunkat (Gy 1992. 370) 
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Az Európai Kórházi Gyógyszeré.szek)()(l Közgyűlésén Stockholmban 

1992 május 21-25-én résztvett Trestyánszky Zoltán és Pintye János Elő
adásuk címe: „Kórházi gyógyszerellátási rendszer Magyarországon" (Gy 
1992 370) 

Szimpózium A Kórházi Gyógyszerészet Európában a kétezredik év 

fordulóján" címmel, Bolognában 1992 IV 2-4-én, amelyen meghívás 

alapján dr Soós Gyöngyvér vett részt (Gy 1992 371) 

11 Jeruzsálemi Gyógyszeré.sztudományi és Klinikai F'armakológiai 

Konferencia ' 1992 V 27-29-én, melyen dr. Soós Gyöngyvér képviselte 
Iár·saságunk Kórházi szervezetét (Gy 1992. 372) 

Az AfGYT vendégeként Budapesten előadást tartott Ernst Mutschler, a 

J W Goethe Egyetem Farmakológiai Intézetének professzora „Recepto

rok- a felfedezéstől a valóságig" címmel Szász György, az MGYI elnö

ke mutatta be a vendéget a nagyszámú hallgatóságnak (Gy 1992 979) 

A Pozsonyi Comenius Egyetem Gyógyszerészeti Kara alapításának 40 

éves jubileumi ülése 1992 szeptembe1 22-én, amelyen meghívottként 

résztvett 'Zalai Károly egyetemi tanár Az egyetemnek I O fakultása van, 

köztük a Gyógyszerésztudományi kar 11 önálló intézettel és 5 éves gyógy
szerészképzéssel (írásbeli közlés) 

Herbert Bartsek a Bécsi Tudományegyeteni professzora előadása Bu

dapesten, az MGYI meghívása alapján 1992 december 7-én, Szász 

György professzor elnökletével Az értékes előadás bemutatta a hypertonia 

ismert fürmáit, a kálcium-csatornablokkolók kutatása terén elért eredmé
nyeket (Gy 1992 772 ) 

Gyógyszerésztörténeti rendezvény a Bihar megyei Gyógyszerészeti 

Társaság és a Nagyváradi Múzeum közö,s szervezésében Nagyváradon 

1992 október 21-én Az. aktualitást a város első „Arany Kereszt Gyógy

szertára" írásos igazoltságának 250 éves jubileuma adta A helyi gyógysze

részek az ülésen öt előadással vettek részt, köztük Budaházy István ismer

tette a Váradon szerkesztett „Ars Medica XXVI" 250 éves könyvet. A 

rendezvény értékes színfOJtja volt a tudományos és nagy gonddal rendezett 
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kiállítás, melyet Cornea L ucia nyitott meg Az „Arany Kereszt Gyógyszer
tár" 250 évfordulójára emléktáblát avattak népes közönség részvételével 
A rendezvényt tartalmas, érdekes, rangos és sikeres jelzőkkel illették (Gy. 

1992 774) 

Osztrák-Mai;yar Falk-syniposium Ei5enstadt, Kismarton, 1992 XI 7 
Az első fenti megnevezésű rendezvényen 500-nál több hallgató vett 

részt, többen Magyarországról, mint Ausztriából A fő téma az epekőbeteg
ség volt A konferencia bemutatta a kórkép gyógyításának epeköoldásos és 
epekő-robbantásos új módszereit, melyeknek első művelője a müncheni 
Baumgartner professzor A rendkívül színvonalas symposiumon magyar 
orvosok is részt vettek (Gy 1992 7'75) 

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szalwsztáryának 3 T u
dományos ülésszaka Nagyváradon, 1993 május 6-8 

A találkozón több mint 250 orvos és gyógyszerész vett részt a buda
pesti, a debreceni, a pécsi és a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti 
Egyetemről. A megnyitót Puskás György akadémikus tartotta Ezt Péter 
H Mária gyógyszerésznő „Tisztelgő megemlékezés a 125 évvel ezelőtt 
alakult Bihar megyei Orvos-Gyógyszerész-Természettudományi Egye
sületről" című értekezése követte A 3 szekcióban összesen 60 kísérle
tes dolgozatot, közleményt mutattak be, élénk é1deklődéssel A 
gyógyszerészek egy szekció teUes délutáni programját betöltötték (Gy 
1993 490) 

Az Angol Királyi Gyógyszerészeti Társaság elnöke, David Coleman úr 
hivatalos látogatása Budapest, 1993 május 25-28. Szász György pro
fesszor, az MGYT elnöke bemutatta I ársaságunk feladatait, szervezeti fel
építését és célkitűzéseit, Görög Sándor az ipari gyógyszerkutatás helyze
tét, Lipták József a szakgyógyszerész-képzés és továbbképzést. Végül Vin
cze Zoltán főtitkár gyógyszertár-látogatásban volt a vendég segítségére 
(Gy 1993 254) 

A Román Gyógyszerészeti Tár saság Kolozsváron 1994. szeptember 
20-24-én rendezett X Román Nemzeti Gyógyszerészeti Kongresszusán 
Kovács László Máthé Imre és Zalai Károly meghívás alapján vettek részt 
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A megnyitó ülésen Máthé Imre és Zalai Károry tiszteletbeli tagságról, Ko
vács László együttműködésről elismerő oklevelet vettek át (Gy 1994 
943) 

Az U TI FAR és az Olasz Gyógyszerészeti Társaság Kongresszusán 
Veronában (1997 május 1-4) az MGYT részéről az elnök, Vincze Zoltán 
vett részt és folytatott megbeszélést az U TI FAR elnökével, luigz C'asa
nova gyógyszerésszel: „Szeretnénk kapcsolatainkat szorosabbra fűzni a 
jövöben esetleg „magyar napot" is tartunk a kongresszus idején Olaszor
szágban" Örömmel üdvözölték a kezdeményezést (Gy 1997 378) 

A Lengyel Gyógyszeré.sztörténeti Társaság szívélyes meghívására 
1994-1996 között három alkalommal Zalai Károly és Grabarits lstván 
részt vettek a Suchedniow-ban, Ivonicz-ban és Dobczyce-ban rendezett 
konferencián és minden alkalommal előadást tartottak Zalai: „A közel
múlt lengyel-magyar gyógyszerészeti kapcsolatai" címmel tartott előadást 
(Gy 1994 919) 

Az Európai 9yógyszerésztudományi Szövetség Ipari Bizottsága ülése 
Budapesten, 1998 06 26-27 A Bizottság második alkalommal ülésezett 
Budapesten A fő téma: összeurópai, a gyógyszeripar igényeinek megfele
lő továbbképző rendszer kialakítása Beszámoló hangzott el a gyógysze
rész karok doktorandusainak előadóüléseiről Az MGYT a Tudományos 
bizottság elnökéül Nyiredy Szabolcs, illetve Görög Sándor professzorokat 
jelölte (Gy 1998 50 l ) 

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Világkongresszus, Párizs, 
1998 május 25-28 A résztvevők száma meghaladta az ezret, a regisztrált 
előadások száma llO, a posztereké 502 Az MGYI-től és a SZOTE 
Gyógysze1technológiai Intézetéből szép számmal tartottak előadást, illet
ve mutattak be posztert Újra bebizonyosodott, hogy a gyógyszerkutatás 
egyik legfüntosabb eleme és a gyógyszergyártás egyik húzó támogatója a 
technológiai kutató-fejlesztő munka (Gy 1998 503) 

Gyógyszerésztörténeti Előadóülés Nagyvárad, 1998 05 30 Az Erdé
lyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztálya Bihar Megyei Szer-
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vezete a 1 ó1 ántff)' Zsuzsanna Egyházi Központ díszes előadótermében 
ülésszakot rendezett Meghívott vendégelőadók voltak: Zczlai Kdro/y pro

fesszor és Grabarit5 lstván az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztály 
elnöke. Az ülésen öt előadás hangzott el A vendéglátók részéről Budaházy 

István gyógyszerész, a gyógyszerészeti szakcsoport elnöke és két helybéli 

orvos-történész tartott előadást A szívélyes és kedves fügadtatás is hozzá
járult a már régóta fennálló tudományos kapcsolatok fülytatásához (Gy 
1998 689) 

7 .5 Nagyjaink emlékhelyei emléktáblák állítása. megemlékezések 

Mödlinger Gusztáv (1898-1984) egyetemi tanár, az ELTE Állatszerve
zeti Tanszék vezetője, a gyógyszerészhallgatók volt oktatója tiszteletére és 

emléke megőrzésére volt intézetében emléktáblát avattak 1989 november 
9-én. Az avatáson a Tár saság elnöksége is részt vett 

Paracelsus (1493-1541) emlékiáblát avattak Tokajban a gyógyszertá
ri épület falán 1990 VI 22-én A felállítást a Megyei Tanács Gyógyszer

tári Közpon~ja és Iökaj város vezetése szervezte és támogatta A márvány
tábla bronz plakettel Paracelsus magyarországi útja emlékét őrzi Emlék

beszédet tartott Zalai Károly. A bronz plakett készít~je: Kiss László érem
műves (Gy 1990 539 Gy 1991 341.) 

Gensel Ádám orvos-gyógyszerész (1677-1720) emlék márványtáblát 

és arcképét ábrázoló bronz plakettet avattak a tudós férfi szülőházán Sop

ronban 1991 március 12-én A plakettet Kiss László éremműves készítet
te A megemlékezést Nikolics Károly, a tábla kezdeményezője tartotta 
(Gy 1991. 266) 

Glás·er Sándor g}'Ógyszerész emléktábla Tapolcán az 1857-ben alapí

tott „Oroszlán Gyógyszertár" épületének falán, melyet a kezdeményező 
Rádiger Béla főgyógyszerész 1990 november 19-én avatott fel Gláser 

életében és munkájában a köz javáért, a betegek egészségének helyreállí
tásáért dolgozott fáradhatatlanul A tábla Mayer István szobrászművész al

kotása (Gy 1991 331) 
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A SZOTE és a Társaság Csongrád Megyei Szervezete Kő.szegi Dénes 

emléktáblát helyezett el az egyetem Gyógyszerészi Vegytani Intézete falán 
1991 május 16-án Az. emlékülés keretében a bevezető előadást Bernáth 

Gábor tartotta, majd Kedves.ry György egyetemi tanár avatta fel az emlék
táblát (Gy 1991 386) 

Szent-Györgyi Albert Centenáriuma Szegeden_ 1993 szeptember 
16-17 A Nobel-díjas akadémikus professzor; a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem névadója születésének századik évfordulóján gazdag programot 
szerveztek A Szegedi Akadémiai Bizottság ülésén 9 előadás hangzott el, a 
Múzeum „F ekete Házában" emlékkiállítást nyitottak, a Dóm téri Pantheon
ban megkoszorúzták a tudós mellszobrát Emlékülést tartottak a Nemzeti 

Színházban és este fogadás volt a Tisza Szállóban (Gy 1993. 789) 

Csontváry En1léktábla avatás Kisszebenben 1993 szeptember 6-án A 

Sátos vármegyei Kisszebenben 140 évvel ezelőtt született Csontváry 
Kosztka Tivadar gyógyszerész és világhírű festőművész, akinek emlékére 
emléktáblát állított a város A tábla a szlovákiai Nagy János szobrászmű

vész alkotása, melyet a magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
adományozott Kisszebennek (Salinovnak) (Gy 1993 791 ) 

Kabay Já1ws állandó enzlékkiállftás nszavasváriban 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Tiszavasvári kutatóbázisa aulájában a 

gyáralapító Kabay János gyógyszerész emlékére állandó kiállítás nyílt 
1993 június 2-án A megnyitóra a gyár vezetőinek meghívása alapján 

Ausztráliából hazaérkezett és az ünnepségen részt vett az alapító két gyer
meke, Oltványi Józsefné Kabay Ilona és Kabay János valamint családjaik 
(Gy 1993 791 ) 

Dirner Zoltán (1903-1988) professzor, a Szegedi Gyógyszerész Kar el
ső dékánja születése 90 évfrndulqján, 1993 10 07-én a Társaság Csong
rád megyei szervezete emlékülést tartott Emlékére a kar épületén emlék
táblát helyeztek el és avattak fel (Gy 1993 833 és 923) 

A I ár saság Heves Megyei szervezete ünnepi tudományos ülése Gyön

gyösön Richter Gedeon születés·e 120 évfordulója tiszteletére 1992 szep-
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tember 22-én volt Az ülés elnöke Bar tus József gyógyszertárvezető A tu

dományos ülés után megkoszorúzták a gyógyszertár bejáratánál levő Rich

ter Gedeon domborműves emléktábl~ját Megemlékezést mondott Kárpáti 

István gimnáziumi tanár (szóbeli közlés) 

A soproni Than Károly Gyógyszertár 100 éves ünnepi megemlékezé

se 1993 december 16-án A gyógyszertár múltjából: az államosítás után 

1950---1985 között a gyógyszertárvezető Nilwlics Káro~y volt, aki a 

gyógyszerellátó tevékenység mellett kialakította a kísérleti, kutató és ok

tató feladatok végzését, értekezések, előadások elkészítésére és megtartá

sára került sor Az oktató gyógyszertár államvizsgázó gyógyszerészhall

gatókat, disszertánsokat és Rozsnyay Előadóverseny résztvevőket is 

nevelt Reisner Erzsébet gyógyszertárvezető a kiemelt hírű és tekintélyű 

gyógyszertár vezetését a hagyományoknak megfelelően kív~ja ellátni 

(Gy 1993. 971 ) 

ld Réthy Béla (1862-1935) gyógyszeréiz halála 60 évfordulója alkal

mából, az egykori gyógyszertára falán, a békéscsabai Szent István tér 6 sz 

alatti házon márványtáblát avattak fel 1995 november 3-án A Himnusz 

elhangzása után Bozó F'erenc a Gyógyszerész Kamara Békés Megyei el

nöke ünnepi beszédben ismertette id Réthy Béla életútját, a gyógyszeré

szet terén elért jelentős eredményeit Réthy sokat tett a vár"Osért is. Az em

léktáblát a Városszépítő Egyesület Helytörténeti Körének vezetője leplez

te le A családtagok között jelen volt szaklapunk volt szerkesztője, Láng 

Miklós Réthy legidősebb unokája, aki az eseményt így jellemezte: „Az 

emléktábla az egész család részére erkölcsi jóvátételt jelent" (Gy 1995 

885) 

Claudet Ottó emléktábla 

Az MGYI volt elnökének, a SOTE Szerves Vegytani Intézete alapító

jának, Claude1 Ottó (1907-1985) egyetemi tanárnak emléke előtt ~zületé

se 90 évfordulója alkaln1ából emléktábla állításával tisztelegtek A meg

emlékezést Szabó László egyetemi tanár tartotta (Gy 1997 121) 

Richter Gedeon születé.sének 125 évfordulóján emléktáblát avattak 

szülőhelyén, Ecséd község kastéfyában, amely most általános iskolának ad 
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helyet Az. ünnepségen Román Ernő iskolaigazgató, majd Pillich Lajo,s, a 

Richter Gedeon Rt volt főmérnöke tartott beszédet a diákság és a szülők 

előtt Richter Gedeonról megemlékeztek a róla elnevezett gyöngyösi 

„Richter Gedeon Gyógyszertár" bejáratánál 1988-ban elhelyezett bronz 

emléktáblánál is. (Gy 1997 701 ) 

Dr: Kóczián Géza Enilékülés 

Az etnobotanikus gyógyszerész halála 10 évfordulója alkalmából a 

Somogy Megyei Szervezet, a Gyógynövény Szakosztály és a Gyógysze

résztörténeti Szakosztály, valamint a helyi szervezetek vezetői együttesen 

Nagyatádon 1997 november 28-án emlékülést rendeztek A tartalmas tu

dományos ülés méltó keretet teremtett dr Kóczián Géza érdemeinek és 

emlékének (Gy 1997 761 ) 

A Soproni Patika Múzeum 30 éves jubileuma, 1998 május 30 

A megemlékezésen szép számmal jelentek meg kollégák és a helyi mú

zeum munkatársai I udományos ülés keretében visszaemlékeztek a tárgyi 

és írott emlékek összegyűjtésére, és Antall József segítségére. Az eltelt idő 

alatt a gy~jtemény sokat fejlődött Ez alkalomból külön kiállítást is rendez

tek régi gyógyszertári munkaeszközökböl (Gy 1998 372.) 

Szent-Györgyi Napok Szegeden 1998 október 1-2 

Az Egyetemi Tanács, a Gyógyszerésztudományi Kar, az Orvostudomá

nyi Kar vezetői képviseletében az üdvözlések elhangzása után a „Pro Uni

versitate" érem átadására került sor. Összesen 23-an kaptak jubileumi dip

lomát, köztük kilenc gyógyszerész „Arany diploma" elismerésben része

sült. Az „Egyetem oktatója" cím elismerésben egy orvos és négy gyógy

szerész részesült A „Kőszegi Dénes Alapítvány" díját Tóth Zsuzsanna 

gyógyszerész kapta (Gy 1998 563) 

Az 1975-ben a budavári Arany Sas Patikan1úzeum épületének udvari 

falán elhelyezett „az 1848-as szabadságharcban részt vett gyógyszerészek 

emléktáblájánál' 1998 nuíjus 3-án koszorúzott a Magyar Orvostörténeti 

I ársaság és az MGYI Gyógyszerésztörténeti Szakosztály vezetősége és az 

erre az alkalomra szervezett tudományos ülés közönsége A megemlékező 

beszédet Vincze Zoltán a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság elnöke mond-
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ta A:z ünnepség fenyét emelte a kalocsai katonai füvós zenekar, amely az 
aktuális zenei hátteret biztosította az eseménynek, majd a Nagyboldo
gasszony templomtéren mintegy fél órás zenei programot adott a megje
lenteknek és az éppen ott sétáló turistáknak (Gy 1998 294) 

Novák István a SZOTE Drogismereti Intézete alapitója a kar volt dé
kánja tiszteletére 1998 december 9-én emléktáblát avattak halála 20 év
fordulójára A:z emlékülést Erős István nyitotta meg, a megemlékezést 
Szendrei Kálmdn emeritus professzor tartotta (Gy 1999 44) 

Kazay Endre vértesacsai új JÍrenilékének avatása 
Kazay Endre (1876-1923) sokoldalú, eredményes, rövid életpályáját, 

mint a vértesacsai gyógyszertár tulajdonosa fejezte be Munkásságának 
eredményes kutatója, Lárencz László és volt gyógyszertárának tulajdono
sa, Burgetti László a vértesacsai önkormányzat és intézményei, a község 
lakossága mindent megtettek, hogy Kazay elfelejtett sírja helyett emberi 
nagyságához méltó sírban pihenjen. Az új fekete márványból készült „Ka
zay Endre Gyógyszerész, 1876-1923 " feliratú síremléket fenséges kör
nyezetben 1999 április 24-én szentelte be a helység plébánusa és avatta fel 
a kerület országgyűlési képviselője, polgármestere és a Gyógyszerésztör
téneti Szakosztály elnöke, Grabarits István nagyszerű beszédével Úgy 
éreztük Vértesacsa közel 1500 fős lakossága lélekben mind jelen voltak a 
gyógyszerészet e jelentős ünnepnapján (Gy 1999 179 ) 

Cholnoky László emléktábla avatása Pécsett 
Cholnoky László akadémikus (1899-1967) születése centenáriuma al

kalmából a POIE és az MTA Szerves és Biomolekuláris Bizottsága rende
zésében 1999 május 20-én tudományos emlékülést tartottak Pécsett 
Cholnoky életpályáját a kunmadarasi gyógyszertárban kezdte, mint gyógy
szerész gyakornok A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett 1922-
hen gyógyszerészi oklevelet, majd 1924-ben Winkler Lajos gyógyszerész 
professzor irányításával gyógyszerészdoktori diplomát A Bölcsésztudo
mányi karon fOlytatta tanulmányait, ahol 1929-ben kémiai tárgykörben 
bölcsészdoktorrá avatták Tudományos pályafbtása a Pécsi Egyetemen 
folytatódott és teljesedett ki: az MTA tagja 1968-tól és az egyetem rektori 
tisztét (1961-1964) is betöltötte Az MGYT 1980-ban Cholnoky emlékér-
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met alapított és Pécsett tudományos emlékülést rendezett, melyen özvegye 
átvette az MGYI elnöke kezéből a nagy tudósról, ferjéről az emlékérmet 
A jubileumi tudományos ülésen az egyetem aulájában Bellyei Árpád rek
tor, Cholnoky Péter és Tóth Gyula professzorok avatták fel a bronz emlék

táblát [45] 
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IRODALOM 

Zalai K A Magyar Gyógyszerészeti Társaság ötven éve (1924---1974); Az. 
MGYI története (1975-1989) MGYI kiadványok: 1974 és 1990, Budapest 

2 K Zalai 75th Anniversary of the FIP. History of the Period 1962-1987 Int 
Pharm J 1 (Suppl 11 ), 29-60 (1987) 

3 Nikolics K-, .Sten.szky E Vincze Z Gondolatok a gyógyszerészet helyzetéről 
Gyógyszerészet 33 248 (1989) 

4 Az MGYT elnök<sége Megalakult a Magyar Gyógyszerészi Kamara Gyógysze
részet .Jl, 563 (1989) 

5 Az MGYT elnöksége Az. MGYI és a Magyar Gyógyszerészi Kamara Gyógy
szerészet 33 565 (I 989) 

6 A Magángyógyszerészek I Országos Konferenciája, Kecskemét, 1991 nov 
23-24 Hankó Zoltán Megalakult a Magángyógyszerészek Országos Szövetsé
ge Gyógyszerészet3.5 696 (1991) 

7 Dévay A Gondolatok a Gyógyszertár I ulajdonosok Egyesületének megalaku
lásakor Gyógyszerészet 39 775 (1995) 

8 Az MGYT tevékenysége 1993 Il félévében Bejelentés a MOTESZ-ből való 
kilépésről Gyógyszerészet 37 915 (1993) 

9 T ársegyesületi kapcsolatok írásbeli felvétele, megnevezése: Gyógyszerészek 
Országos Kongresszusa Budapest, 1998 1999 évi kongresszusi programfüzet 

l 0 Vincze Z, Nikolics K. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság tevékenysége 1991 
I félév (Főtitkári beszán1oló) Gyógyszerészet 3.5, 653 (1991) 

11 Antall! Gyógyszerészet és politika (Nikolics Károly kitüntetése) Gyógysze
részet35 653 (1991) 

12 Nikolic.s K Búcsúszó a közgyűlésre Gyógyszerészet l5 659 ( 199 J) 
13 Nikolics K Gondolatok a gyógyszerellátás privatizációjával kapcsolatban 

Gyógyszerészet 35, 319 (1991) 
14 Szá<sz Gy. Vincze Zoltán megválasztott FIP alelnök köszöntése Gyógyszerészet 

36 723 (1992) 
15 Az MGYI Országos Vezetőségének Ulése 1992 június 24-én S'zász Gy. elnök 
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köszöntQje Elnökségi program az 1992-1996-os évekre Gyógyszerészet 36 
387 (1992) 

16--17 Vincze Z Főtitkári beszámoló, 1992 I félév Gyógyszerészet 36, 388 
(1992) 

18 Vincze Z Főtitkári beszámoló, 1992 11 félév Gyógyszerészet 36 725 (1992) 
19 Vincze z Főtitkári beszámoló. 1993 I félév Gyógyszerészet 37, 429 (1993) 
20 Vincze Z Főtitkári beszámoló 1993 II félév Gyógyszerészet 37, 915 (1993) 
21 Vincze z Főtitkári beszámoló, 1994 l félév Gyógyszerészet 38, 445 (1994) 
22 AzMGYI 44 Közgyűlése, 1994 május20-án Gyógyszerészet38 435 (1994) 
23 Szán cry. Elnöki kösZőntö Gyógyszerészet 38 437 (1994) 
24 Zalai K- Hetven éves a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Gyógyszerészet 38 

441 (1994) 
25 Vincze Z Főtitkári beszámoló, 1994 11 félév Gyógyszerészet 38 971 (1994) 
26 ~zász Gy Vincze Z Az MGYI 1995 I félévi tevékenysége Elnöki megnyitó 

és fótitkári beszámoló Gyógyszerészet 39, 499 (1995) 
21 S'zán Gy Vincze Z A:z MGYI 1995 11 félévi tevékenysége. Beszámoló 

Gyógyszerészet 39 899 (1995) 
28 Vezetőségi ülés Szegeden 1996 május 11-én Főtitkári beszámoló, 1996 I fél

év Gyógyszerészet 40. 451 (1996) 
29 Az MGYI 45 közgyűlése Budapesten a SOTE dísztermében 1996 november 

27-én Beszámolók tisztújítás: elnök: Vincze Z fótitkár; Lipták .J Gyógyszeré
szet 40 741 (1996) 

30 Elnöki, elnökségi program, főtitkári beszámoló 1996--1999 Gyógyszerészet 41 
267 (1997) 

31 Vincze Z Elnöki program Gyógyszerészet 41 267 (1997) 
32 Negyven éves a „Gyógyszerészet" szakfolyóirat Ünnepi előadóülés és fórum 

Budapesten, 1996 május 16-án Gyógyszerészet 41 300 (1997) 
33 Lipták J Főtitkári beszámoló, 1991 I félév Gyógyszerészet 41, 331 (199'7) 
34 Lipták J Az. MGYI 1997 IJ félévi tevékenysége Főtitkári beszámoló Gyógy

szerészet 42. 3 ( 1998) 
35 Vincze z Gyógyszerészeti Bizottság az Akadémián Gyógyszerészet 42 131 

(1998) 
36 l ipták J. Az MGYT 1998 J félévi tevékenysége Főtitkári beszámoló Gyógy

szerészet 42 259 (l 998) 
37 Szerk közlé~ Nikolics Károly 80 éves Gyógyszerészet 42, 387 (1998) 
38 Az. MGYI 46 Küldöttközgyűlése Siófok, 1998 október 10 Vincze Z A be

számolók elé - Konrádné Abay-Nemes Éva A küldöttközgyillés krónikája 
Gyógyszerészet 42 415 (1998) 
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.39 Lipták J Az MGYI tevékenysége, 1996 november-1998 július (Főtitkári 
beszámoló) .Gyógyszerészet 42 517 (1998) 

40 Zalai K Emlékezés Végh Antal professzorra Gyógysz Hírlap (6). 4 (1995) 
41 Zalai K A tudományos minősítés és a gyógyszerészeti tudományok Acta 

Phaffil Hung (1991) 185-197 61, 
42 Tolnai Márton· A köztesüilet tagjai Budapest 1996 Az MTA kiadványa 
43 ~zmodits László Dr Harsányi László 1994 évi Nobel-díjasunk a gyógyszerészi 

pályáról indult el GY 1995 869„ 39, 
4<1 Budapesti Gyógyszerész Testület Évkönyve, 1948 869 old 
45 Tóth G)1. Emlékekprof dr Cholnoky László akadémikus 100 születésnapjára 

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Hivatalos Közleményei 1999 május 14. ol
dal 

46 Widtler Jáno.s Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek 1965-1995 Az MGYI kiad
ványa, Budapest, 1995 

47 Zalai Károly Gyógyszerészeti numizmatika Az MGYI kiadványa. Budapest, 
1998 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

AMagyar Gyógyszerészeti I ár saság 1999 őszén ünnepli alapításának: 75 
évfordulóját A I ár saság tevékenységének alakulását, eredményeit 1974-ben 
és 1989-ben összeállítottam és az MGYI kiadta Az elnökség fielkérésére a 
75 éves évfOrdulóra az előzőknek megfielelő szerkezetben és mélységben el
készítettem az 1990--1999. évek fontosabb eseményeinek a történetét 

A gyógyszerészeti tudomány és gyakorlat jelentős változáson ment át el
múló századunkban, de változatlan maradt a gyógyszerészeti hivatás alapja és 
etikája A gyógyszerészeti gyakorlat legjelentősebb változását az állami gyógy
szerellátás felszámolása, a gyógyszeripar, a gyógyszcmagykereskedelem és a 
gyógyszertárak privatizálása jelentette A gyógyszerészet érdekvédelmi felada
tainak: ellátására 1989-ben megalakult a Magyar Gyógyszerész Kamara, amely 
az MGYI-től átvette ezen feladatokat Fokozott mértékben előtérbe kerult a 
I ársaság tevékenységében a tudományok művelése, a továbbképzés eredmé
nyeinek a gyakorlatba való átültetése és a gyógyszerészképzés fejlesztése 

A bemutatott időszakban a Társaság legfóbb szerve, a közgyűlés öt alka
lommal ülésezett, az elnöki teendőket három elnök, Nikolics Károfy profesz
szor (1982-1991), Szá" György professzor (1992-1996) és Vincze Zoltán 
professzor (1997- ) látták el Az. elnökség, a vezetőség, a szakosztályok, az 
országos szervezetek, a bizottságok, területi szervek stb adatainak változását 
táblázatok mutatják be 

Külön fiejezetek ismertetik a három elnök illetve elnökség programja
it, állásfoglalásait, a fütitkár·ok beszámolóit, külön elismerést érdemlő ese
ményeit, így Nikolics Károfy ünneplését 80. születésnapja alkalmából; Vin
cze Zoltán üdvözlését FIP alelnöki tisztségében; a 40 éves „Gyógyszeré
szet" szaklap méltatását, megemlékezést Végh Antalról halála alkalmából; 
tudományos ülést a Magyar Szabadságharc 150 éves évfbrdul~ján stb 
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Külön fejezet füglalja össze a gyógyszerészeti tudományos szakterüle

tek eredményeit: hat szakosztály, három gyógyszerellátó szervezet, a 

Rozsnyay Mátyás és a Clauder Ottó Előadóversenyek és a Congressus 

Pharmaceuticus Hungaricus IX és X eredményeit A gyógyszerész to

vábbképzés szempontjából is fontos tevékenység a gyógyszerészeti szak

lapok (Gyógyszerészet, Acta Pharmaceutica Hungarica) és a szakkönyvek 

kiadása, továbbá az alapítványok működése 
Rzt követik aJ: elismeréseket, kitüntetéseket bemutató fejezetek, az 

MGYI tiszteletbeli tagjainak adatai, az MGYI emlékérmek adományozá

sáról szóló híradások, a Magyar I udományos Akadémiával való kapcsolat 

eredményei, az akadémiai tagok és akadémiai doktorok adatai, az orvosi-, 

kémiai-, és biológiai tudományok osztályán 

A külföldi és nemzetközi kapcsolatok jelentős múltra és komoly mai 

tevékenységre épülnek Ebben vezető szerepet töltenek be a FIP-pel, 

IGGP-vel, EUFEPS-szel kiépített kapcsolatok 

Az utolsó fejezet bemutatja a I ársaság hagyományőrző tevékenységét, 

nagyjaink emlékhelyeit, emléktáblák állítását és felavatását, továbbá az 

aktuális megemlékezéseket századunk utolsó évtizedében 

A nemzeti és nemzetközi gyógyszerészeti tudományos és gyakorlati 

eredmények is egyértelműen bizonyí~ják a magyar gyógyszerészet jogos 

helyét az európai közösségben 

Végezetül köszönetemet fejezem ki a Magyar Gyógyszerészeti I ársa

ság elnökségének a megtisztelő felkérésért e munka elkészítésére, amit 

igyekeztem az irodalmi és irattári adatok alapján megfelelően teljesíteni 

Teljességre nem törekedhettem, mert a könyv terjedelmét illetően az előző 

két kötet szerkezetét és tartalmát is figyelembe kellett vennem. Esetleges 

személyi és tárgyi hiányokért, tévedésekért kérem az olvasók szíves elné

zést, ezek nem szándékosság következményei 

Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik tanácsaikkal, ötleteikkel 
segítségemre voltak, köztük a „Gyógyszerészet" és egyéb kiadványok fe

lelős szerkesztőjének, Hankó Zoltán kollégámnak, aki észrevételeivel gaz

dagította munkámat, továbbá az MGYI titkárságának 
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Zalai Károly 

Prof. emerit., Dr pharm , dr h e 

History of the Hungarian Pharmaceutical Society 
(119{1-1999) 

(Summary) 

Ihe Hungarian Pharmaceutical Society will celebrate its 75th 

anniversary in the autumn of 1999 The activities and achievements of the 

Society have been summarized up to 1989 in two volumes by Károly 
Zalai 

Ihe Presidium ofthe Hungarian Pharmaceutical Society asked him on 

the occasion of the 75th anniversary to give a survey on the history of the 

most important events during the !ast ten years (1990-1999) according to 

the patterns of the fürmer volumes Pharmaceutical science as well as 

practice has changed significantly during the XX contury but the hasis and 

ethics of the pharmaceutical profession remained unchanged 

Ihe liquidation of the state-ownership of drug supply as well as the 

privatization of drug industry, drug whole-sale and pharmacies were the 

most significant changes of last decennium 

Ihe Hungarian Chamber of Pharmacists has been established as a 

business federation of pharmacists in the year· 1989 

Earlier tasks of that type were also assigned to the Hungarian pharma

ceutical Society. So the cultivation of pharmaceutical sciences, education 

and postgraduate education has got a greater emphasis in the activity of the 

Society 

During those l 0 years five general assemblies took place and in three 

periods three presidents were elected successively: Károry Nikolic ~ 
(1982-1991), György Szász (1992-1996) and Zoltán Vincze (1997-) 

Changes and data of the Presidium the elected Board, the Sections, Com

mittees and Regional organisations are presented in tables 

Jn separate chapters a presentation is given on the electorial programs 

of the three successive presidents, their standpoints; the reports of general 
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secretaries as well as the outstanding events of the Society as: celebration 

of professor Károly Nikolics on the occasion of his 80th anniversary; 
greeting of professor Zoltán Vincze as Vicepesident of the FIP; apprecia

tion of the 40 year old professional journal "Gyógyszerészet", commemo
ration of professor Antal Végh at his funeral; scientific session at the 150th 
anniversary of the Hungarian \Var of Independence, etc 

A separate chapter gives a sumrnary on the results of scientific fields 
of pharmacy: the results of six sections, three drug supplying organisation, 
the lecturer-competitions "Mátyás Rozsnyay" and "Ottó Clauder" as well 

as those of the Congressus Pharmaceuticus Hungaricus IX and X Ihe 
publishing of pharmaceutical periodicals and professional handbooks as 

well as the activities of F oundations are of great significance from the 
point of vie\v ofpostgradual education ofpharmacists 

Chapters are also assigned to aknowledgements and honours: data of 
the honorary members of the Hungarian Pharmaceutical Society, honours 

by granting of cofillnemorative medals of the Hungarian Pharmaceutical 
Society Results of the relation between the Hungarian Academy of Sci

ences and the Hungarian Pharmaceutical Society: data of the members and 
doctors of Academy in the Depaitments of Medical, Chemical and Bio
logical Sciences, whereas on the establishment and activity of the Com

mittee of Pharmaceutical Sciences at the Hungarian Academy of Sciences 

Ihe most important international connections of the Hungarian Phar
maceutical Society are described where our Society is involved now and 

also during the !ast decades: the FIP, IGGP and EUFEPS etc 
In the !ast chapter the tradition-bound activities of the Society arc pre

sented: as memorial places of fa.mous pharmacists, unveiling of commemo
rative tablets and actual commemorations is the !ast decade of our century 

Ihe scientific and practica\ results at national and international levei 
assure a well-earned place in the European Comrnunity für the Hungarian 
pharmacy 

At !ast I would like to express may best thanks to the Presidium ofthe 
Hungarian Pharmaceutical Society fbr the honouring invitation to accom

plish this work, which l have endeavoured to perfbrm adequately on the 
hasis of Jiterary and archival data Concerning the cast of the manuscript 1 
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had to take into consideration the structure and content of the former two 
volumes, so the present volume is completing the fOrmer ones 

I would express my best thanks to all those who helped me by advices 
especially my colleague Zoltán Hankó chief editor of the professional 
journal "Gyógyszerészet" and the ladies of the Secretariat of the Hungari
an Pharmaceutical Society. 

Károly Zalai 

Prof: emerit , Dr pharm , Dr h e 
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Nikolics Károly az MGYI elnöke (1982-1991) 
(balra fenn) 

Szász György az MGYJ elnöke (1992-1996) 
Uobbra fenn) 

Vincze Zoltán, az MGYI elnöke (1997-) 
a FIP alelnöke (1992-) Uobbra lenn) 



MÁGÓCSY-Dl!:lZ $Á_~DOR 
19?4-193S 

Z.\LAI KÁROl \" 
1975-1981 

JAKAE!IÁZY ZSIGMOND 
1935-1943 

Az MGY1 12 elnöke 1924-1996 köZOtl 

SZÉKI TIBOR 
1943--1947 

Az elnökségi szobában Andrásfalvy Andrásné. Zalai Károly, Szöke Endréné 
Nikolics Károly KonrádnéAbay-Nemes Eva 

A XLIII közgyűlésén Nikolics Károly és Antall .József 1991 



Résztvevök a XL TII közgyűlésen 

A vé11esacsai 
, G , rt'"-· Jött J(urt Ryslavy gyógyszerész-történész Kazay Endre yo!,')'SZe ru e .. 

vendégünk és felesége Ausztrtaból 1990-ben 

Stenszl'Y Ernö, az MGYI volt alelnöke 
és fötitkára (1970- J 996) 

Végh Antal, az MGYI volt alelnöke 
a .,Gyógyszerészet alapítója 

és szc!Jemi irányítója 90 éves jubileumán 

A 100 éves Zboray Bertalan 
- a gyógyszerészek doyenje -

az Ernyey könyvtárbai1 íróasztala mellett 

Szigetváry Ferenc, volt szakosztály elnök, 
a Kőszegi Gyógyszerészeti Í'1\i:tzeum és Könyvtár 

alapítója és volt 1gazgaiója 



Ragettli János volt fögyógyszerész., 
a Rozsnyay Mátyás El6adói Verseny"-ek 

újraszervezője és szellemi irányítója 

Görög Sándor, volt szakoszt:il.ly elnök 
a Tudományos Bizottság elnöke 

Kedvcssy György, Minker Emil és Selmeczi Béla, a kitüntetett volt dékánok, 
a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar 40 éves jubileumi ünnepén 

A Congressus Phaimaceuticus Hungaricus IX fö szervezöi 
V~cze Zoltán Nyiredy Szabolcs Görög Sándor és Sz.ász György 

Szerkesztőségi ülésen Zalai Károly, Mezey Géza, a debreceni gyógyszcrészk1:·pzés elindítója 
a Gyógyszerészi Szak vezetője és Vincze Zoltán 



Irestyánszky Zoltán, 
a Kórházi Gyógyszerészi Szervezet elnöke 1996 

Az Európai Klinikai Gyógyszerészeti Társaság nemzetközi kongresszusának megnyitása 
1998-ban Budapesten: G Zelger elnök Soós Gyöngyvér. Vincze Zoltán 

Dieter Steinbad1 a FTP elnöke (1994-1998) 
1997-ben Budapesten 

(balra fenn) 

Dr_ Kata Mihály egyetemi tanár 
az MGYT Etikai Bizottsága elnöke 

az MGYf országos vezetőségének tagja 
Uobbra fenn) 

Zalai Károly a könyv szerzője 1998 
Uobbra lenn) 


