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Előszó 

Minden évforduló ünnep. A százéves évforduló történelem. A történelemnek vannak 
korszakai, dátumai, nagy személyiségei Egyes személyiségek évtizedekre meghatá
rozzák a fejlődés útját 

Nekem nem feladatom az értékeléseket megismételni. Nem szeretnék a részletekre 
fényt adni, kiemelve ragyogó teljesítményeket Én összességében köszöntöm az 
elmúlt 100 évet, benne mindenkit kicsit és nagyot együtt Mindenkit, aki végigjárta 
az alkotás, tervezés útjait Napról napra, évről évre töretlen bizalommal, mégis küsz
ködve, hogy létrejöjjön „A Műhely". Igen, a Műhely, a mai Egyetemi Gyógyszertár 
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 

Kezdetben nem volt több mint Gondolat, egy okos, szép és erős Gondolat. mely 
éppen erőssége miatt cselekvéssé alakult és megteremtette önmagát. Az alapcél egyre 
jobban kitágult, a feladatok terebélyesedtek, új ötletek jöttek elő szinte varázscipőben. 
Egy bensőséges kapcsolat alakult ki az Egyetemen belül. mely nem különállást je
lentett, hanem lehetőséget mélyebben és közvetlenebbül segíteni a betegellátásban. 

Azt írtam, hogy összességében, mindenkit érintve és dicsérve írom az előszót 
Midőn felveszem az Emlékkönyvet, különös súlyt érzek. A munka súlyát érzem. A nagy 
erőfeszítéseket. a folytonos újrakezdést, a gyönyörű győzelmeket A szolgálat meg
hajlásra késztet, ugyanakkor nem tudom eltitkolni a lírai érzelmeket Juhász Gyula 
gyönyörű verse szóljon hozzánk. Ő az, aki a munkát az élet anyjának nevezi: 

„Szentség a munka és erií. 
Ez a jövií nagy menedéke, 
Embert egekbe emelő. 
A munka, a rend és a béke, 
A2 életünknek lelke ő." 

Ide illő és való gondolatok És lehetne-e szebben köszönteni a 100 éves évfordulón 
a szinte teremtő munkát végző kollégákat. mint ezekkel a sorokkal: 

„Én iít dicsérem csak, az élet anyját, 
Kinek nővére Szépség és Szabadság, 
S kinek világa most hajnalodik." 

Dr. Zelkó Romána 
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Emlékkön v 

1. 

ELŐZMÉNYEK ÉS ALAPÍTÁS 

1 00 évvel ezelőtt, 1907. szeptember 22-én dr. Ajtai K. Sándor, a törvényszéki 
orvostan tanára, az 1906/1907 tanév lelépő rektora az egyetemi tanév esemé
nyeit tárgyaló beszédében a következőket mondta: „Egyetemünk Orvostudo
mányi Karán ez évben állítottuk fel a budapesti egyetemi házi gyógyszertárat." 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter tehát méltányolva az orvoskari tanár
testületnek a gyógyszertár felállítása érdekében felhozott szempontjait, a kérést 
pártolólag küldte át a jogadományozó belügyminiszterhez, aki a gyógyszertár 
felállítását 40.971/1907. VII. b. szám alatt engedélyezte Intézetünk tehát 100 
éve áll a klinikák és egyetemi intézetek gyógyszer-, vegyszer-, valamint kötszer
szükségletének ellátásával a gyógyítás szolgálatában, ugyanakkor lehetőséget 
nyújt nemcsak a gyógyszerész- (és kezdetben orvostan-)hallgatók szakmai ki
képzésére, hanem gyógyszerészdoktorok képzésével a gyógyszerészi tudomá
nyok művelésére is. 

Az 1907 óta eltelt 1 00 év alatt két világháború zajlott le, amelyek a klinikákat 
és ezzel együtt az f<:gyetemi Gyógyszerláral 1s - a mostoha viszonyok közepette -
fokozott teljesítményre kényszerítette. Hogy a gyógyszertár az említett nehéz 
viszonyok között is kifogástalanul állta meg a helyét. az vezetőinek és minden
kori munkatársaiknak köszönhető. 

A budapesti Egyetemi Gyógyszertár, bár az ország legrégibb, folyamatosan 
működő egyetemének intézete, nem a legidősebb a magyar egyetemi gyógy
szertárak között. Alapításával megelőzte a kolozsvári Egyetemi Gyógyszertár 
( 1902), de mint az alábbiakban látni fogjuk, a pesti egyetem már a XIX. század 
elején szükségét látta és szorgalmazta felállítását, azonban az akkori magyar
ellenes kormányzat nem tudott - vagy nem akart - anyagi fedezetet teremteni 
az intézmény megvalósításához. Ahhoz, hogy az Egyetemi Gyógyszertár 1907. 
évi alapításának jelentőségét és kihatását - mind a klinikák gyógyszerellátása, 
mind a gyógyszerészképzés szempontjából - megítélhessük, vissza kell tekinte
nünk nemcsak az Egyetem, de ezen belül az Orvostudományi Kar korábbi 
helyzetére is. 

Az 1635-ben Nagyszombatban alapított Egyetemnek több, mint 130 éven át 
nem volt orvostudományi kara. Ennek megszervezése és működésének megindí
tása ( 1770. november. 8.) van Swieten G. udvari tanácsos és királyi háziorvos buz
gólkodása nyomán Mária Terézia nevéhez fűződik Bár az Egyetem fejlesztésekor 
az uralkodó elgondolása, sőt rendelkezése is az volt, hogy a nagyszombati 
egyetem a bécsi egyetemmel egyenrangú „Universilas Regia" legyen, az elhelyezés 
szűk volta, és még inkább kellő beteglétszámú kórház hiánya miatt sem a gyó-
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gyítás, sem az ezzel kapcsolatos gyakorlati orvosképzés nem volt megvalósítható 
Szerencsére ez az állapot nem tartott soká, mert Mária Terézia, hallgatva nemcsak 
tanácsadóinak, de fiának - a későbbi 11. Józsefnek - a véleményére is, a nagy
szombati egyetemet az ország szívébe, Budára helyezte át ( 1777). Az elhelyezés 
azonban itt is ideiglenes jellegű és meg nem felelő volt, tehát fejlődési 
lehetőséget nem hozott 

Változott azonban a helyzet akkor, amikor II. fózsef- már mint anyja örökébe 
lépő uralkodó - az Egyetemet I 783-ban Pestre helyezte át, hogy Budán a többi 
főhivatalnak (helytartótanács, udvari kamara, kúria) helyet biztosítson. 

1. Az első javaslat 1813-ból 

Az Orvostudományi Kar történetéről szóló munkában olvashatjuk, hogy 
a Hatvani utcában (most Kossuth Lajos utca) elhelyezett tanári testület !813. 
szeptember I 3-i ülésén elhatározta, hogy egyetemi gyógyszertár létesítésére kér 
engedélyt avégből, hogy az annak forgalmából befolyó tiszta jövedelmet a tu
domány oltárára tegye le, segítse a már fennálló vagy létesítendő egyetemi 
intézeteket. amiből nyilvánvalóvá válik, hogy az egyetem szűkös anyagi körül
mények között működött. 

A felállítandó gyógyszertár forgalmából befolyó jövedelmet - a nyilvános 
gyógyszertárak 120-150%-os nyereségét figyelembe véve - a Kar elegendőnek 
vélte a már említett célra. A gyógyszertár eszerint nem „házi", hanem „nyil
vános" jellegű lett volna, mint a többi kórház gyógyszertárai is általában, mert 
hiszen az említett jövedelem - kizárólag a klinikai ápoltak után fizetett össze
gekre számítva - aligha lett volna jelentős. A gyógyszertárban nyernének alkal
mazást - írja tovább a tervezet - a tehetségesebb gyógyszerészek s az egyetemi 
gyógyszerész- és orvostanhallgatók is jobb kiképzésben részesülnének azáltal, 
hogy az egyetemi gyógyszertárban ismerkednének meg a gyógyszertannal és 
a vényírással. Azon kívül remélték, hogy az önálló Magyar Gyógyszerkönyv eszméje 
is itt fog leggyorsabban megvalósulni. Mint ismeretes, az első Magyar Gyógy
szerkönyv csak a század utolsó negyedének kezdetén ( I 87 I) jelent meg. A ki
dolgozott költségelőirányzat szerint a felállítás és berendezés, az átalakí
tásokkal együtt 30 OOO Ft-ba került volna, aminek rövid idő alatti megtérülését 
remélte a Kar. 

Az egyetemi magisztrátus !813. október 27-én foglalkozott a javaslattal, 
üdvösnek találta azt s arra kérte a helytartótanácsot, hogy ha a gyógyszertár 
azonnali felállítása bármi okból nem sikerülne, akkor egy legközelebbi „pati
kanyitási engedély" az egyetemnek tartassék fenn. A helytartótanács azévi 
november 30-i határozata szerint azonban - ,,főleg az egyetemi alapnak szűkös 
volta miatt, a terv megvalósításának nem lehet helyet adni" - a gyógyszertár 
ügye kb. 30 évre lezárult. 

Emlékkönyv 

A BUDAPESTL~~ ~kliYAR TUDOMLY-EGYETEM RECTORI HIVATALA. 

Másolat. 

A VALLÁS- ÉS KÖZOKT. M. KIR. MINISTER -· -

42254 szátti, 
190 7--.--

; 

A budapesti kir. m. tudomány-egyetem tele Tanácsának. 

1 ' 
A 1Jelügy1n_ínister tu•nttl.;: u,_ budapesti egyetemi húzJ gy6gysze1·túr felUlli-

tású.nuk engeclé.lyezése. tar~yáha..n _folyó évi á1n·tlis hó 20-ú.n 40971 szám 

alatt Duclapest szél.;:esfőváros li:ö~önsé~ól1cz intézett rencte.leté·t·~-"t;1d.n

tetes Tiu1ácsnalr tudomás és az ot,~osi 1nu·1Tt1 míhe~~tnrtásul leenclö k'.\z

lés 1~égett máso1atl1an megl~üldöm~- Budapesten>·1007. mújns 11ó .7-én. A mi

nistce meg!mgyásal1ól: Dr. Tótl1 lljos s,!;. ministcl'i ttmticsos. 

1 

1. ábra: A vallás~ és közoktatási miniszter táféfwztatfa a budapesti kir. m. tudomány~egyetem 
Tanácsát egyetemi házi gyógyszertár felállításának engedélyezéséró1. (63 I 4 szil 906/07.) 

9 



Em/íkkönyv 

10 

2. A második javaslat l!l43-ból 

A budai tanulmányi bizottság 1843-ban vaskos elaborátumban foglalta 
össze az új Systema Litterarium-nak mind a négy fakultásra vonatkozó tervezetét. 
azt a helytartótanács elé terjesztette A tanács 1843. június 6-án tartott ülésén 
foglalkozott a 1avaslattal. s a medikusok kiképzését részletesen tárgyaló feje
zetben olvashatók a következő sorok .. Helyes lenne egyetemi gyógyszertárat is fel
állítani, a gyógyszertan és gyógyszervizsgálat is abban tanítható legsikereseb
ben" (orvostanhallgatók számára') 

A tanártestület tehát ekkor már nem az anyagi előnyöket és a jövedelmező
séget nézte, hanem az oktatás és gyógyszertár-ellenőrzés szempontjából tar
totta fontosnak az egyetem számára a „házi gyógyszertár" felállítását. Ezt az 
elvet az utódok is megőrizték, mert az 1907-ben felállított gyógyszertár vezetője, 
dr. Matolcsy Miklós nemcsak a klinikák gyógyszerrel való ellátását tartotta fontos
nak, hanem az oktatást is, s ezért már kezdettől fogva - a gyógyszerészhallgatók 
számára tartott előadásokon kívül -vénykészítéssel kapcsolatos gyakorlatokat 
tartott orvostanhallgatóknak is. 

Ez az 1843-ból származó tervezet egy mondatban megemlékezik a gyógysze
részhallgatókról is „A gyógyszerészek tanulmányi idejét két esztendőre kellene 
felemelni." Mint ismeretes, a kétéves egyetemi kiképzési rendszer a múlt szá
zad közepétől. 185 Hói 1940-ig volt érvényben 

3. A harmadik javaslat 1897-ből 

Az Orvostudományi Kar 1897. november 30-án tartott ülésén meghallgatta 
Bókay Árpád professzor előadásában annak a bizottságnak (Fodor! .. Hőgyes E., 
Kéthly K., Réczey J.) jelentését. melyet a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 
1896-ban beadott felterjesztésének megtárgyalására küldtek ki. Az Egyesület 
ugyanis azt kérte a minisztertől, hogy a budapesti és a kolozsvári egyetemen 
- a gyógyszerészi műtan oktatására - egy-egy rendkívüli tanszék állíttassék fel. 
A jelentés elmondja, hogy Kolozsváron még az 1880-as években „kisebbszerű 
gyógyszerészműtani laboratóriumot" állítottak fel - Bókay professzor kezdemé
nyezésére-. s ebben először dr. Hintz György gyógyszerész magántanár, majd 
halála után c/r. lssekcitz HL!gó magántanár működik közre a gyógyszerészek gyakor
lati kiképzésében 

A budapesti karon idáig - hely hiányában - nem volt hasonló kezdeményezés, 
éppen ezért a Kar újból javasolja az Egyetemi Gyógyszertár felállítását. ami nem
csak a klinikák gyógyszerellátását oldaná meg, hanem megfeleléí képzettségű 
vezető mellett a gyógyszerészhallgatók gyakorlati oktatására is alkalmas lenne. 

A gyógyszertár elhelyezésére vonatkozólag ankét összehívását javasolja 
a bizottság a dékán, a klinikai bizottság elnöke, a vegytan és gyógyszertan ta-

-------------------~ 

___ E_mlékkiL~ 

nára, gyógyszerészvizsgálók stb. bevonásávill. A l(ar élénk eszmecsere után 
a bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta és jóváhagyás végetl a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez felter1esztette 

4. A negyedik iavaslat l 903-ból 

Az 1903. március 3-án tartott ülésen az Orvostudományi l(ar felfrissítette 
a már 1897. november 30-i ülésen felvetődött elgondolást és ismét felterjesz
tette a javaslatot a miniszter elé, hogy az egyetemi klinikák gyógyszerszükség
letének az eddiginél gazdaságosabb fedezésére. nemkülönben az orvos
valamint a gyógyszerészképzés érdekében az Egyetem kebelében házi 
gyógyszertár állíttassék fel. E javaslatot a miniszter 1903. április 6-án 
22. 135/903. szám alatt elvben elfogadta, de a kivitelezést elhalasztani kívánta a 
kolozsvári egyetemen már fennálló házi gyógyszertár első évi működése folyamán 
szerzett tapasztalatok megismeréséig A javaslat részletei (elhelyezés, 
berendezés, vezetés kérdései) nem ismeretesek, így lehet, hogy az elhelyezés 
kérdésének (épülethiány) következménye volt az, hogy a megvalósulásig még 
újabb négy esztendőt kellett várni. 

5. Az Egyetemi Gyógyszertár alapítása 1907-ben 

1906. szeptember 8-án dr. Hőgyes Endre európai hírű professzorunk, a veszett
ség elleni védőoltás hazai módszerének és a budapesti Pasteur Kórháznak meg
alapítója eltávozott az élők sorából. Rákos (most 
Hőgyes Endre) utcai intézetét kétfelé osztva Preisz 
HL!gó (Bakteriológiai Intézet) és Tangl Ferenc (Kór- és 
Gyógytani Intézet) professzorok foglalták el. Tangl pro
fesszor eddig az Üllői út 26. sz. llL emeletén levő inté
zetével a Rákos utcába költözött, s így az említett Üllői 
úti központi épület lll. emelete megürült. 

A kultuszminiszter (gróf Apponyi Al6ert) már 1906. 
december 29-én leiratban közli az Egyetemmel. hogy 
az orvoskari tanártestületnek már korábbi (valószínű
leg 1897-es, illetve 1903-asl felterjesztésében felhozott 
fontos szempontokat méltányolva - miután az Általá-
nos Kór- és Gyógytani Intézet elköltözésével a szüksé-

e//eP~r 
w.C/2;"/ ,_;e,,./"';/ 

r,·.y. r. t,m„r lfrna!f 

"· f. dukii. 

ges helyiségek is rendelkezésre állnak- a gyógyszertár 
felállítását elhatározta, s a belügyminisztert - a gyógy
szertári jogok adományozóját - ez ügyben megkereste 
Közli továbbá, hogy a kedvező elintézés reményében, . 
a gyógyszertár berendezéséhez szükséges költségek 

Le11ftossék tléká11 átirata 
Bókay Árpátlna{i 
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2. ábra: A vallás- és közoktatási miniszter táfékoztatfa a hudapesti kir. m. tudomány-egyetem Tanácsát 
a gyógyszertár működéséhez szükséges költségek fedezetének reHdelh.ezésre állásáról (3454/I 906/07 .) 
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__A,____llQ!)_APESTJ KIR. MAGYAR TUDO~{AN-Y-EGYETEM RECTORI flIVATALA. 

Másolat. 

A VALLÁS- ÉS KÖZOKT. M. KIR. MINISTER 

20687 
szd1n. 

190 7 j(J tIJnjsL0riL0g mcgúlJnpú:tott l1ntt"1l·ictü: 1!107.Tí'/l. 

A buclapesti kir. m. tudomány-egyetem tele Tanácsának. 

A törYé11y[HJzlts a:<; Ul07. óvl l\:ltsé.~'>'E'tésht'n n 11udapc~1t:l tndomúny 

cgyc-Lcrnf'u hú7.i gy:)gyA:i,cr•t.tu· felállltúsút <"tigedélyc2.Yé11, n véglJö.L, 

l1ogy n. lét;cf:i·t;endö gyógyAzcrtá.r mtiküciését, u f. nn.rit(lrl ~~:- li:özcpén 

al\adtllyta.LaHul mrgkE'7.cU1cs,c;,·e, szülcsegcs_, hogy n gy,jgy,0:;;,c1·tti.r vczcté-se-

re éR L'izcméxJCl,;: c1 ll(-\t:.U1sút•a. ongccird!yez(''tt 0~~yctc-m.l gyugy,o,r:crtúrl sí:('mély ·-

lJC'k 

ftll~':sn.i., i_l.l0t\'C ogyelőre l~gnlt\hh a vezető sa,yct_cmi g,\h)gys;:;ct·és~~~ 

!l k.üLL~'Óf0'0téslv:n évl 4800 ! 01·onn flt~e(;ó,<Jf.0~1200 l\oc·onn ltt

ln\f;pé11~·.Y.E'l javaclalmazott áLlása mihamat'ahll l1ctö t teflsé!;:. 2c llli-
1 

vom í'nné1fr)~•yn a teklutctofi Tanbci::nt é~; lt tc!•l1itptc::: tnuúcs ut,-

jöl.l 1:1,z 01·vosJ lnu·t, hog~:1a .szóhau .lC'Yő t1llú8 hC't,ölte1:1e i1'tu1t 

mlC'lől111 tc~;yeu hozz!'tm cl1~terjcszté.st. E:gyutt.aJ J n 11 k 0 G y u-

1 n. okl.. gyógy.~w,erészne!~ ezen l\ llúB e l11yc rése Jl'ún t J10z\'ctlc-
1 

nLil hot::-úm hen.}'llJtott J;:éfvényGt m0LU~klctcivcl együtt n1: or-
1 

vo.si_ lffu·11ak tá1·:_;yn.lá1s Véf{/2tt vlss;;;nvtu·.1lng megküfciöm.nuc1n9c~t. 

1J07. mti.1·czi11~ hó 3-t\n, l p p o 11 y i ~. !~, 

i 

Rcct. hiv. é' > Y:Vl 

3. ábra: A vallás~ és közoktatási miniszter táiéfwztatfa a budapesti kir. m. 
tudomány~egyetem Tanácsát, hogy az engedélyezett egyetemi házi gyógyszertár 

vezetésére, az állás mielőbbi betiilt'ésére tegyen intézkedést. (5174/1906/07 .) 
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fedezetére szolgáló összeget költségvetésileg is biztosította ( l l 7.616/ 906. VKM. 
szám) A továbbiakban a miniszter felhívja a Kart, hogy az átalakításhoz és a fel· 
szereléshez szükséges összegekről Bókay Árpád professzornak, a Gyógyszertani 
Intézet igazgatójának meghallgatása után mielőbb terjesszen fel költségvetést. 
Ez utóbbit Bókay professzor l 907. január 22-én mutatta be a Karnak, amely 
azt elfogadva a kultuszminiszterhez felterjesztette ( 694/1906· 7. sz.). 

l 907. március 3-án a miniszter újabb leiratban közli az Egyetemi Gyógyszer· 
tár leendő vezetője számára megállapított fizetés összegét (évi 4800 korona és 
1200 korona lakáspénz). Felhívja a Tanácsot, hogy a gyógyszertár időbeni meg· 
indulása ( l 907. július l.) érdekében mielőbb tegyen javaslatot a gyógyszertár 
személyzeti állásaira, illetve a vezető személyére vonatkozóan (20.637/1907. sz.). 

Bókay Árpád professzor - az ügy előadója - már március l 9-én terjedelmes 
jelentésben számol be arról, hogy az Egyetemi Gyógyszertár vezetői állására 
meghirdetett pályázatra egyrészt Jankó Gyula zsákai gyógyszertár-tulajdonos, 
másrészt dr. Matolcsy Miklós gyógyszerész· és orvosdoktor, az 1. számú Kémiai 
Intézet első tanársegéde adták be pályázatukat. Jankó gyógyszerész szakirodalmi 
munkásságot nem tud felmutatni, gyógyszerész oklevelén kívül más képesítése 
nincsen, míg dr. Matolcsy nemcsak gyógyszerészdoktori. hanem orvosdoktori 
diplomával is rendelkezik, a gyógyszerészettan egyetemi magántanára, s l 3 
éven át mint Than Károly vegytan professzor tanársegéde nemcsak a tudományok 

Dr. Matolcsy Miklós 
(1907-1934) 

1869. május 3·án született Cegléden. 189 l ·ben szerzett 
gyógyszerész oklevelet, l 892-ben gyógyszerész-doktorrá 
avatták. Than Károly professzor mellett dolgozott, közben 
megszerezte az orvosdoktori oklevelet is. Az Egyetemi 
Gyógyszertár első igazgatójaként 1907-től l 934-ig, 
nyugdíjba vonulásáig látta el e tisztséget. Megszervezi az 
Egyetemi Gyógyszertár indulását és működését és 
megkezdi a „Gyógyszerészet" c. tárgy oktatását. Tagja 
volt a lll. és IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv szer· 
kesztését támogató szakértő bizottságnak. 19 l 2-ben veze· 
tője volt annak a bizottságnak, amelu a Nemzetközi 
Gyóguszerész Szövetség (FlP) első ülésén hazánkat kép· 
viselle. Tagja vall az Országos Közegészségügui Tanács· 
nak és részt vett a Magyar Gyógyszerészludománui 
Társaság megalapításában. l 938. december 5-én Buda· 
pesten halt meg 
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10-(rn, ,\_' 11-:i::~. !' ,:o~ •:J.:7:.<,:11H: ·1,1•, T'.'.>L'! 111,·r). ~·'·• ··J.:·.i, L'l'.l tco-

5. ábra: A vallás- és közoktatási miniszter engedélye 
Matolcsy pótftitelkérése ügyében, valamint a refttor feddése. 
(1494/1906-7.) 
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Tud. exy, orvoskari dékáni hivatal. 

_A-;?91;..::_~ 
rno6' -1-· bz. 

trkezett mof P/ . hci~--

t:t' l le:~. 

ll._\;_L!LS c;,F'Ll':~:1 ::-pY;yszu-

1·(~szt ó1·\f·sitc'JÜ, JJo·;y :t Ynll. 

ós J;:\\zo!;:t. rn. !;-i1·. ;H11i:-,t.61·irn~-

mal ar ('·:::yvt.c:iü li~'-Vi.<;úcDk W':d;c

i·tHé.'-:éYc~1 Lö11l1é 11r; (1t·inLJi:e·z,7,ök, 

:d1il:l10::cr c'.'F~tvmí i1:1ló~ci.2rnJ!;: f(:-
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művelésével, hanem a hallgatókkal való foglalkozással is kitűnt s így eddigi műkö
dése biztosítékot nyújt a Karnak, a létesítendő Egyetemi Gyógyszertár kifogástalan 
vezetését illetően. (990/906/7. D. sz.) (Bókay professzor jelentése többek között 
a következőket is tartalmazza: „Mint ember szerény, megbízható jellemű, szorgal
mas, s ha még hozzá teszi, hogy magánvagyonnal is rendelkezik, felsorolta mind
azt. a miből következik, hogy Matolcsy dr mint egyetemi gyógyszerész, kineveztetése 
esetén, helyét közmegelégedésre fogja tudni betölteni, különösen még oly irány
ban is, hogy a gyógyszerésznövendékek gyakorlati oktatása czéljaira az egyetemi 
gyógyszertárat kellőképpen fel fogja tudni használni") (A 4. ábra a fejezet végén) 

A jogadományozó belügyminiszter a gyakorlatnak megfelelően először 
meghallgatta a főváros vezetőségének véleményét. Budapest székesfőváros 
törvényhatósági bizottsága 1907. március 13-án foglalkozott az egyetem kérel
mével. pártoló határozatát 486/907. szám alatt terjesztette fel a belügyminisz
terhez. (A 486 sz. alatt hozott véleményező határozat többek között a követke
zőket tartalmazza: „Megjegyzem, hogy a házi gyógyszertár mindenkor okleveles 
gyógyszerészmester által saját felelősségére kezelendő s a gyógyszerszükséglet 
csak az egyetemi kórházak, illetve azok alkalmazottai részére szolgáltatható ki.") 

Ezek után a miniszter 1907. április 26-án kelt 40.971/907. Vll. b. számú ren
deletével engedélyezte az egyetemi házi gyógyszertár felállítását a következő 
feltételek mellett: 
1. A gyógyszertár mindenkor okleveles gyógyszerész által saját felelősségére 

kezelendő; 

2. A gyógyszerszükséglet csak az egyetemi kórházak, illetve azok alkalmazottai 
részére szolgáltatható ki: 

3. A mindenkori vezető neve esetről-esetre bejelentendő: 
4. A gyógyszertár egy év leforgása alatt megnyitandó, s az erről 
5. felveendő jegyzőkönyv a minisztériumba felterjesztendő. 

Az engedélyt a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1907. május 7-én küldte 
le az Egyetem Tanácsához, ahonnan Ajtai rektor úr május 22-én küldte át az 
Orvostudományi Karhoz. (6314/1906/7. sz.). 

Közben a helyiségek átalakítása folyamatban volt. Az előirányzott összeg 
(6808,42 korona) azonban kevésnek bizonyult. mire dr. Matolcsy póthitelt kért 
(4983,32 korona összegben) a Kultuszminisztériumtól. Az engedély július 5-én 
meg is érkezett a rektor figyelmeztetésével együtt, hogy a jövőben minden 
ügyintézés csak az Egyetemi Tanács útján-vagyis a „hivatalos út" betartásával 
lehetséges (Dr. Ajtai K. Sándor rektor 1907. július 15-én kelt 7115/19069-07 sz 
leiratának szövege: „A tekintetes orvostudományi karnak további eljárás végett 
azzal adom ki. hogy Dr. Matolcsy Miklós egyetemi gyógyszerész urat a szabály
szerű hivatalos út betartására utasítani méltóztassék".) 

A gyógyszertár megnyitásának pontos idejét és működésének megkezdését 
a rektor már említett beszámoló beszéde nem jelöli meg. Bővebb adatokat 

TUDOMÁNY-EGYETEM 

'I .'1;; o 1 "t. \ '"11. e,~ l<il:>.<•!,l:11't.',G:-;l ·l.. hi1·. ·-.1"i't •·( 

ű!lű:J'l ;;;-.1\m .. \z t·'.'.". ,. 1-c''<il cc,\'·"~'.\'.'''f.•-'l'k•l' !l!'llc<iiil;H;-: l<.- l--i 1·(. 1 1!1-

tot!., k;;r;yr_.tl<'Hlil ]JiJZ'l.füll f!·ltc•r,;"i<Hc't\ J;ül!~.:.'.,•l•Jir„n:,;.•( , 1 .', 

\'i1i1wc:,n~;. A H·!m(!.1•i\l<'ml;i l;iHLRéock :::lla~nL k'-'llílÜ !,j, „-„"111.<~/ 1 ., 

tk'„i'.l.Jli,„Y. ic:y Út'(w,r<„~H('t(- „~,,;,;!!\f;nt tJ<:dl'..". >J;.'. '-''.''_\-'t<."itl -'' ;n. tii•·-(·~! 

t.m·todli mn,1d ~%'(l'oíl (•H<"k<-' lilc-:.r'-'lllít·.~lÜ, •".'.\' l;()[i\n ,. (';.i·li·,
1 

,.,, 

(i<!l.1''7.etl d0Lu!J.',1i6l. l:z.::lilll'7, kétw"t ~1k1.~Hnt1:,~P , .• _„lil<·Jl• ., 

tlnpt·"t.1 l:i . h·1·. !d lm1pc\11zUll't, l1'1.!T a l>c1'iilf-•<·é·t1 ,, • •'(t·'d 

·''1.n•l11J' lli):i:Jllk~.I;~ [ l'" iu·u ;<zlil;~t.~k\.ril!c'i, l\·li·;·:.1{,.f1·1• •;:y, 

hm·r11J1wzl'Z«I' l;n!'<lllt;~.-- ;:~.;;,~,:.:~„~;·,;;;-;;~;(;t~;_i:„ Í;h•nl.c•l 1 __ -,,;--_.,,1 "'·"''.d' 

t•li<~U'ílnlú" 1,il(<'l<'zett.~{,„ ''"'[)(•(.t.,flz1~fi-<''1 !,i. 'lii«'i! ,, 1,•l;i• 

~flllt ~11·, 11" l C) 1 e H; ·~'!.f•„'l<'ml i!T•J.'.:::',S'l,•'l"(•f;~ri<•I; r. t'l'i ,;!'!•!::~ ( )

(Hl J;i;z„(·UGJJ(il lwz~:itlll fJJtCZl·tL re· 1 tn._;,„;;,: (.(,•"-<'I"(' '"" [ :) '1i•·:• ( ~,. ,;,.-._• ~:. [, 

i1i-. (<l'\lPlidtc•l<i;l'! lt-"mhl l;i:z1éf' Y(k~tt úl'l·'~(t<''H. Lwlapc·H„'1,1'1 ::. 

J11nlns :!.'(.A 111illi~t.:·1· ·c1(•::,-Jmc;_\(tl'ú!H>l: '„'\'· ',","n.11 ~:i,)<'" .~.i.. •d!•ict-. „[ 

tamif'l«J~. 

6. ábra: A budapesti egyetem rektorának levele az Orvostudományi Karfwz, 
amelyben a rektor kéri, hogy Matolcsy professzort utas1tsák 
a szaha1yszerű hivatali út betartására. ( 1 5 3 1/1906-7.) 
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Tud, '3'1· orv01kari dékáni hivatal. 

/,f P/~. sz. „.6-r-
Érketett 190? Pi m hó_/) , 
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(a helyiségek és a berendezés, valamint a felszerelés leírását) a megnyitáskor 
felvett hivatalos iegyzőkönyvből reméltük megtudni, de ezt sem az Egyetem 
irattárában, sem az illetékes kerületi tanácsnál/önkormányzatnál, sem a Fővá· 
rosi Központi Levéltárban, sőt még az Országos Levéltárban sem sikerült 
megtalálni 

6. Az alapítás visszhangja 

A szaksaitó már 1907 márciusában foglalkozott az Egyetemen felállítandó 
„házi gyógyszertár" ügyével. A Budapesti Gyógyszerész Testület hivatalos lapi a. 
a Gyógyszerészi Közlöny (szerk., Karlovszky Geyza) hűvös, de tárgyilagos hangon 
ismerteti a vallás· és közoktatásügyi miniszter elhatározását, hogy az egyetemi 
klinikák gyógyszerszükségletének az eddiginél iutányosabb módon leendő 
ellátása, valamint a gyógyszerész· és orvostanhallgatók gyakorlati kiképzése 
céliából az egyetemi házi gyógyszertár felállítását engedélyezi, illetve ez ügyben 
a iogadományozó belügyminisztert megkeresi. A gyógyszertár-tulaidonosi kar 
hivatalos orgánuma által használt és mérsékelt lelkesedést eláruló hang ért· 
hető, ha meggondoljuk, hogy az egyetemi klinikák elvesztését. nemcsak az eddi· 
gi szerződéses szállító „Angyal" gyógyszertár (IX„ Üllői út 39 ). hanem a többi 
környékbeli gyógyszertár anyagilag is megérezte A későbbiekben a lap ( 13. és 
19. szám) még hírt ad a gyógyszertár elhelyezéséről, valamint dr. Matolcsy Miklós 
egyetemi magántanár vezetővé történt kinevezéséről is. 

Említésre érdemes még az a tény is, hogy dr. Bayer Dezső az „Angyal" gyógy· 
szertár tulaidonosa, a 20 éves klinikai szállítási szerződés megszűnése alka!· 
mából az Országos Orvosszövetség céliaira 30 OOO koronás alapítványt tett, 
mint az említett szaklap hírrovatában olvasható. 

A másik szaklap, az ellenzékinek számító Gyógyszerészi Hetilap (szerk., Varságh 
Zollán) március 16-i cikke bár örömmel üdvözli a „gyógyszerészeti műtan" okta· 
tásának megkönnyítésére is szolgáló házi gyógyszertár felállítását, kifogásolia. 
hogy a miniszter a vezető megválasztásánál feltétel gyanánt az orvosi képesítést 
is „kikötötte", holott a gyógyszerészi műtan tudományához - szerinte - vajmi 
kevés köze van az orvostudománynak' Ez természetesen túlzás, mert az Orvos· 
kar csupán előnynek említi meg felteriesztésében azt a körülményt, hogy dr. 
Matolcsy gyógyszerészdoktor orvosi diplomával is rendelkezik' 

A Gyógyszerészi Értesítő (szerk, Lukács István) a „Hírek" rovatban számol be az 
Egyetemi Gyógyszertár felállítása iránti kérelem útiáról a hivatalos fórumok 
előtt Megállapítia. hogy közületről lévén szó, a törvényes rendelkezések szerint 
kifogás nem találtatott, s így a kérelmet a főváros közgyűlése is támogatta 
Említi, hogy a vezetőn kívül még két tanársegéd és két gyakornok fog az intéz· 
ményben dolgozni, mindnyáian okleveles gyógyszerészek. 
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7. ábra: Az Orvost11dományi Kar dékánfánah fogalmazványa az Egyetemi Gyógyszertárnali 
Bókay professzor által előterfesztelt pótköltségvetési kérelme támogatására 
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~I !'.1 s o 1 a t •. A yn,lJ. és \{özoktli·tó.silgyi m; '.~il'. ~.i.ihistel'től, szam: 

40971/1007. VIT/h. A m. kit'. holügymi1;iste1:t:1 • ilásoltit. A vú,lttszi:. 

·-i1·a.~ú.ul szo.lgú.16 jelei1tés szúrna:: 486/1907. ·'l.'ú1•i:i;y: Bllc!apesti 

tuclomú.ny e~.ryeteEJi. !lúzi gyógyszerto.1· ~ A buclapesti kir. magyar• tudo

many egyetem kel1elél,en fenntartru1dó llar,i gyógyszerti'Ll' eúgedélyezése 

ügs"Cl1en folyrn:iatllo, tett túrgyalas- sor-l'.:IJ1 meghallgatott sza.kközege\1:. 

véleménye nlap,Jún a székesíövúrós tö1".-ényl1atósági hi:,o.ottsf.Lgü folyó 

év:f. imlrczius hó '18-1'.t.n 486 sz, a. llozott véleményező lurtározatúJ1Lu1 

a szóhan forgó házi gyógyszel'tár ·relállitó.sa me.llett nyila:tkozott. 

Ehhez li::ópeS"t az 1870. évi XIV. t. ez. 135-ik §-a alapjú.n a hudapcsti. 

kiré.lyi mn?,yaJ_· tudomány egyetem k.ébeléllen !,:~~ysze1•tar felú.J1itl1sát 

cn~~~-yezem. l\logje<n:zem, hogy a húzi gyógyszert<1i' minctenkor ok:i{feles 

gyógyszcrészmester l'Lltttl snjtvt· felelősségére kezelehclő s a 'XYógyszer 

szül;;:séglet csak az egyetemi kó1•llaza\t-,iJ:Ietve uzok alkul>:iazottai részére 

szo1gúltatl1ntó l~i. A mi11clen!col/i ·v~zétő neye icle esetről ~set1.•e hejel'e11..:..: 

tendő. Ert'ől a szókesföyúr'os közöt1sé.15ét a. fennti sz.a. kelt je.Lenté_sseJ: 

fe.Lterjesztott- il'atok yi.ssznzú..rú..si't--val oly fel11iYússa1 értesitern, hogy a. 

116.zt 1YÖ'I.'lBZet•tf1r egy év lefo~·gasa.· alatt _megnyitandó a, gyógyszo1•tUt•nak 

annak ictcj ón való me<Jnyi túSat~or felYeenciö vizs<J!lla.ti j egyzükönyv ide 

felte1·jesz (;cnciJ lesz. A székesföváÍ"t>s -I{özönsé1'ónek .. Buclapest~ Buclapesten~ 

1007. évi ú.pei.Lis lló 26-an. ~íú..solat· hiteléül: Kön'l'lóssy s.le ig'tu::ga-

tó, 

8. ábra: A 4097 I/1907. Vll.h. Andrássy helügyminiszter leirata a budapesti székesfőváros 
közönségéhez az Egyetemi Gyógyszertár engedélyezése ügyéhen. A székesfőváros törvényhatósági 
bizottsága is hozzá/árult a gyógyszertár felállításáfwz 
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A szerényebb körülmények között élő alkalmazott gyógyszerészek sajtója 
a Gyógyszerészsegédek Lapja (szerk.· Csikós Ádám és Orosz László) 1907-es 20. számá
ban rövid, lelkes hangú cikkben üdvözli az Egyetemi Gyógyszertár felállítását, 
s a cikk ezzel a mondattal kezdődik „Régi vágyunk teljesül 1··. A továbbiakban 
hírt ad dr. Matolcsy Miklós kinevezéséről, akit mint a gyógyszerész ifjúság régi 
nevelőjét és jóakaróját említi, s aki - remélhetőleg - a jövőben is „pályánk nívó
jának emelésén fog fáradozni" 

1'z Orvosi Hetilap (szerk Lenhossék Mihály és Székely Ágoston) rövid hírként közli 
a gyógyszertár működésének megindulását a kari központi épületben A vezető 
személyének megemlítése után felsorolja az intézet „személyzetét" is. Ezek két 
tanársegéd, két díjas gyakornok, egy laboráns. 

Gyógyszertári liélyegzó1enyomat 1907-liól 
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4/a ábra· Bókay professzor előter/esztése a házi gyógyszertár vezetésére, dr. Matolcsyd~iklós 
sze~iélyében (Indoklással az Orvoskari Tanár Testület részére). (990/1 906/07 .) (1. ol a ) 
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4/h. ábra: Bókay professzor eló'ter/esztése a házi gyógyszertár vezetésére, dr. Matolcsy Mifilós 
személyében (indoklással az Orvoskari Tanár Testület részére). (990/1906/07.) (2. oldal) 
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4/c. á6ra: Bókay professzor előter;esztése a házi gyógyszertár vezetésére, dr. Matolcsy Miklós 
személyében (indoklással az Orvoskari Tanár Testület részére). (990/1906/07 .) (3. oldal) 
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II. 

AZ 1907-1933. ÉVEK TÖRTÉNETE 

1. Az Egyetemi Gyógyszertár leírása és munkatársai 

Az Üllői út 26. sz. alatti központi épületben létesített gyógyszertár képét ma már 
nehéz volna rekonstruálni, ha nem maradt volna fenn Matolcsy professzornak 
egy bécsi. képekkel illusztrált szaklapban [ l 9J megjelent, s talán a gyógyszertár 
fennállásának tizedik évfordulójára írt cikke. 

Matolcsy professzor cikkének nagy részében azt a gondolatot fejtegeti, hogy 
az Egyetemi Gyógyszertár a gyógyszerészek kiképzésében döntő szerepet kell, 
hogy játsszon. Már a gyakornokok kiképzésével kapcsolatban arra gondol, hogy 
ők is az Egyetemi Gyógyszertárban nyerjenek részben kiképzést, hogy így a „há
lózati" gyógyszertárakban különböző módon megtanult ismeretek egységes 

7. kép: Az Egyetemi Gyógyszertár offkináfa a kezdetekkor 
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képpé alakulianak bennük. A gyógyszerészhallgatók kiképzésével kapcsolatban 
hangoztatia. hogy főleg a gyógyszerek vizsgálatának elsaiátítására volna alkal
mas hely az Egyetemi Gyógyszertár. A cikkben az intézet beosztását így ismerteti, 

l. Officina (6 munkahellyel berendezett 2 táraasztal, vegyi fülke stb.); 
II. Kémiai laboratórium (4 dolgozóhellyel); 

Ill. Galenusi laboratórium (desztilláló, vákuum üst, perkolátorok, kenőcs keve
rőgép, tablettázó stb ); 

IV. Raktár (vegyi anyagok, galenikumok, specialitások, tűzveszélyes anyagok 
részére egy-egy helyiség); 

V. Kötszerraktár (tároló és feldolgozó helyiségekkel); 
VI. Előadóterem; 

VII. Iroda (a beszerzés, árazás és adminisztráció részére). 

Sainos a helyiségek berendezésének és felszerelésének ismertetésére a cikk 
kevés teret szentel, pedig a gyógyszertár, s főleg a galenusi laboratórium gépi 
felszerelése az akkori időkben valóban modernnek számított Így említésre 
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érdemes a nagyméretű (gáztüzelésű) desztilláló kazán, mely gőzzel látta el 
a szomszéd teremben álló kettősfalú edényeket (duplikátor), melyek főleg ke
nőcsolvasztásra szolgáltak. Ugyanez a kazán látta el az extraktumok készítésére 
szolgáló vákuum desztilláló-berendezést gőzzel. A laboratóriumnak nagymé
retű, 32 db-os szuppozitórium-prése, modern higanykenőcs-készítő gépe, 
drogporító malma és nagyteliesítményű tablettázógépe volt Mindezek elektro
mos meghaitással voltak felszerelve. A kötszerraktár mellett külön helyiségben 
volt az akkor még nagy használatnak örvendő, maró higanyklorid hengerkék 
(Cylindri sublimati) saitolására szolgáló külön tablettázógép 

A raktárban külön helyisége volt a tűzveszélyes anyagoknak, amelyek között 
a legnagyobb forgalmat igénylő alkoholt, étert és benzint az épület udvari 
oldalán földbe süllyesztett tartályokban tárolták, s innen a fent említett elosztó 
raktárba nitrogéngáz nyomással iuttatták fel a kívánt mennyiséget A gyógyszer
tár kb. 14 helyiségét házi telefon kötötte össze. A raktár hat nagy, állandó 
hőmérsékletű helyiségből állt, amelyekben a nyersanyagok és galenikumok, 
a különlegességek, valamint a drogok egymástól elkülönítve nyertek 
elhelyezést A többi helyiség a kötszerek feldolgozására és tárolására szolgált 

A Matolcsy professzor már említett cikkében ismertetett Egyetemi Gyógy
szertárban már ióval többen dolgoztak, mint meginduláskor. Erre a háborús 
betegiétszámmaI megterhelt klinikák és hadikórházak gyógyszerellátása szem-

9. kép: Gyógyszerkészítés 
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pontjából feltétlenül szükség is volt. Matolcsy professzor a cikkben 11 gyógysze· 
részt említ, s ezeken kívül 24 fő segédszemélyzetet (laboránsok, technikák, 
takarítónők). A személyi változásokról az Intézet nyilvántartó naplójában 
- többek között - a következő bejegyzéseket találjuk ezekből az évekből: 1912· 
ben lépett a gyógyszertár kötelékébe dr. Mozsonyi Sándor gyógyszerészdoktor. 
1916-ban dr. Mikó Gyula gyógyszerészdoktor lett az Intézet tagja. Miután szintén 
megszerezte az orvosdoktori oklevelet, 192 I-ben a debreceni Tisza István Egye· 
tem újonnan megnyílt gyógyszertárának vezetését vette át. 

2. Az. Első Világháború évei (1914-1918) 

Az 1914 nyarán megindult háború sebesültjei rövid idő alatt elárasztották 
a Kárpátok alján fekvő városok „hadikórházait", s így rövidesen a főváros kór· 
házait, sőt iskoláit is igénybe kellett venni elhelyezésükre Az egyetemi klinikák 
is jelentős szerepet kaptak a gyógyításban, s ebből kifolyólag az Egyetemi 
Gyógyszertárnak is nagyobb beteglétszám gyógyszer· és kötszerellátására 
kellett berendezkednie. 

Matolcsy professzor a hadba vonult munkatársak helyébe 1915·ben öt, 1916· 
ban kettő, 191 7 -ben szintén öt honvédségi gyógyszerészt kapott segítségül. 
Közülük legtöbben csak néhány hónapig voltak állományban, a háború befej e· 
zésekor ( 19 I 8. november 1.) pedig a még ott levők is leszereltek. 
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A hadvezetőség méltányolva Matolcsy professzornak a zavartalan gyógyszer· 
ellátás körül szerzett érdemeit. őt katonai kitüntetésben részesítette. Dr. Grósz 
Emil orvoskari dékán az 1914/1 5. tanév eseményeit összefoglaló könyve felso
rolja a katonai rangban dolgozó orvosprofesszorok s a klinikák munkáját. 
Matolcsy professzor és az Egyetemi Gyógyszertár munkájáról megemlíti, hogy 
a klinikákon kívül gyógyszerrel és kötszerrel látott el hat budapesti hadikórhá
zat, a Honvéd Helyőrségi Kórház működését pedig bakteriológiai táptalajok 
készítésével segítette. 

3. Az. Első Világháború utáni évek (1919-1933) 

A háborús idők „hadi félévei" után 192 I-ben végzett az első olyan évfolyam, 
melynek oktatási ideje rendes időtartamú félévekből állt. A végzettek között 
már sok volt az „új rendszerű" kiképzés szerint végzett gyógyszerész Közülük 
többen (Csipke, Z6oray, Miksa, Kósa) az Egyetemi Gyógyszertárban hosszabb
rövidebb időt töltve említésre méltó működést fejtettek ki. 

Az említettek közül dr. Csipke Zoltán működése a legkiemelkedőbb, mert ő 
végigjárva az egyetemi asszisztensség valamennyi fokozatát, 1946-ban az 
Egyetemi Gyógyszertár igazgatója lett, s az is maradt 1966-ban bekövetkezett 
haláláig. Dr. Csipke az approbác1ós vizsga letétele után - a kémiai laboratórium 
vezetésének ellátása mellett - megszerezte az orvosi képesítést is. Matolcsy 
professzor mellett 12 évig dolgozott mint tanársegéd, majd mint adjunktus. 
E minőségben nemcsak a gyógyszertár szakvezetésével foglalkozott, hanem 
- munkatársaival együtt - a hallgatók approbációs vizsgára való előkészítését 
is végezte. 1921 után ugyanis már nagyobb számban jelentkeztek az új kiképzési 
rendszer szerint végzett jelöltek a gyógyszertár önálló vezetésére feljogosító, 
ún. approbációs vizsga letételére. A vizsga egész terjedelmében az Egyetemi 
Gyógyszertárban folyt le, s egy teljes napot vett igénybe. Délelőtt végezték 
a gyakorlati vizsgálatokat (több ismeretlen galenikum minőleges vizsgálata, 
esetleg mennyileges meghatározása). délután pedig a szóbeli szigorlat (gyógy· 
szerészet és gyógyszerészi törvények tárgykörből) következett. 

Az approbációs vizsgára készülő gyógyszerészek képzése szempontjából 
dr. Csipke Zoltán érdemei különösen jelentősek, mert abban az időszakban 
a gyógyszerek, főleg a galenikus készítmények vizsgálatának hazai egyetemi 
tankönyve nem volt. 

Az Orvostudományi Kar dr. Csipke Zoltán adjunktust - oktatási és tudományos 
érdemeit elismerve - 1930 szeptemberében fővegyészi címmel tüntette ki. Ilyen 
minőségben vezette az intézetet Matolcsy professzor nyugalomba vonulása után 
az úi igazgató (Mozsonyi professzor) kinevezéséig. Pályája további folyamán 
1935-ben magántanárrá habilitálták, 1942-ben címzetes rendkívüli tanár, I 945· 
ben intézetvezető tanár, 1952-ben a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa 
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lett. Tudományos dolgozatainak száma: 29. Ezek közül könyv alakban jelent 
meg 1936-ban „Nem hivatalos gyógyszerek vizsgálata és használata" című mun
kája, valamint Némedyvel együtt 1938-ban kiadott „A vénykészítés kézikönyve" 
Dr. Kádár Tiborral együtt „Anyagismeret" címen 1949-ben, „Vénykészítéstan" 
címen 1950-ben egyetemi jegyzetet írt. Ugyancsak hiányt pótolt megjelenésekor 
a gyógyszerészet gyakorlati oktatásáról 1949-ben, valamint a hallgatók tára 
melletti foglalkoztatásról szóló 1950-ben „A Gyógyszerész"-ben több hónapon 
át, folytatásokban megjelent munkája. 

1922-ben lépett az Intézet tagjainak sorába dr. Némedy Imre, aki ugyancsak 
hosszú (38 évi) egyetemi szolgálata alatt valamennyi oktatói tisztséget viselte 
a gyakornokságtól az adjunktusságon és a magántanárságon át a docentúráig. 
A gyógyszertárban töltött 23 év alatt különösen a Galenusi laboratórium veze
tésével fejtett ki hasznos tevékenységet, dolgozatai is (ez időben) a galeniku
mokkal foglalkoznak. Emellett azonban, mint dr. Csipke Zoltán segítőtársa, sokat 
tett a gyógyszerészhallgatók kiképzésében. 1946-ban az Egyetemi Gyógyszer
tártól különváló Gyógyszerészeti Intézethez került, s továbbra is az egyetemi 
oktatás oszlopos tagja maradt. I 954-ben docentúrát kapott, s mint ilyen dolgo
zott 1959-ben bekövetkezett haláláig. Dolgozatainak száma: 5 I, ebből könyv 
alakban megjelent: 4. 

I 923-tól 1936-ig volt tagja az Intézetnek Rózsa Pál gyógyszerészdoktor. 
Kezdetben mint egyetemi gyakornok, később, mint tanársegéd - főleg a Ga
lenusi laboratóriumban - működött. 1936-ban az Országos Közegészségügyi 
Intézet kötelékébe lépett. de még három évig mint fizetéstelen tanársegéd 
működött az egyetemi intézetben is. A Magyar Tudományos Akadémián 1953-
ban a kandidátusi. majd 1957-ben a gyógyszerészeti tudományok doktora 
fokozatot érte el. Abel- és külföldi szakirodalomban megjelent tudományos 
dolgozatainak száma: 73. 

4. Doktorandusok az Egyetemi Gyógyszertárban 

Az 1915-ben életbe lépett új kiképzési rendelet (112 745/1914. VKM. sz.) 
a gyógyszerészdoktori cím elnyerését is új feltételekhez kötötte. A gyógyszerészi 
oklevél megszerzése után még négy félévet kellett lehallgatni, s ez alatt 
a főtárgyból doktori értekezést kellett az intézetekben eltöltött laboratóriumi 
órák alatt elkészíteni. Az „abszolutorium" megszerzése után a doktori szigorlat 
letétele következett. 

Bár az eredeti szabályzatban főtárgyul a vegytan, növénytan, gyógyszerisme
ret és a közegészségtan van megjelölve, az Orvostudományi Kar az 1925/1926-
os tanévben méltányossági okokból hozzájárult ahhoz, hogy a jelöltek főtárgyul 
a gyógyszerészetet is választhassák. Így megnyílt a lehetőség, hogy az Egyetemi 
Gyógyszertárban is készíthessenek a gyógyszerészetből doktori értekezést. 
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Matolcsy professzor a doktori cím megszerzésének lehetőségét jórészt a gyógy
szertárban dolgozó egyetemi asszisztenseinek tartotta fenn, s nyugalomba 
vonulásáig számos doktori értekezést fogadott el. 

5. Laboránsnők alkalmazása 

Az Első Világháború következtében erősen megnövekedett gyógyszerforgal
mat a rendelkezésre álló és a hadseregtől vezényelt gyógyszerészekkel már 
nehezen tudta a gyógyszertár lebonyolítani. Ezért Matolcsy professzor női mun
kaerők alkalmazásával igyekezett a nehézségeket leküzdeni. Ezek a csak alsó 
fokú iskolai végzettséggel bíró fiatal leányok néhány hónapi betanítás után 
kerültek a gyógyszerészek mellé officinai beosztásba. 

Miután a klinikák nap, mint nap beküldték a gyógyszerigénylést. a professzor 
az officina hat tárája, illetve gyógyszerésze között felosztotta a klinikák 
gyógyszereinek készítését, s minden gyógyszerész mellé laboránsnőt osztott 
be, aki a vényeket készítő gyógyszerésznek „kézbeadta" az anyagokat. edény
zetről. üvegekről gondoskodott. a porokat elosztotta, a kenőcsöket. végbél
kúpokat stb. elkészítette, tehát lényegileg ugyanazt a munkát végezte, mint 
a mai vizsgázott asszisztensek. 

A raktári vezető gyógyszerész mellett is két Iaboránsnő dolgozott, akiknek 
feladata volt a beérkezett és megvizsgált anyagok betöltése az állványedényekbe, 
az impleálás (a gyógyszerész felügyelete mellett), s az officina számára kartonon 
igényelt anyagok tálcákra gyűjtése és az officinába liften való feljuttatása 

Ebben az időszakban a Galenusi laboratóriumban is nők váltották fel a férfi 
laboránsokat. A beosztott gyógyszerészeknek ők segédkeztek a nagymennyi
ségű, sokszor 20-30 kg-os kenőcsök, oldatok, tinktúrák elkészítésénél. Külön 
meg kell emlékeznünk itt Ferjenecz Etelka laboránsnőről, aki 1911-ben lépett az 
Egyetemi Gyógyszertár kötelékébe, s kisebb megszakításokkal a Gyógyszerészeti 
Intézet galenusi laboratóriumából ment 1957-ben a jól megérdemelt nyugdíiba. 

6. Tisztviselőnők alkalmazása 

Az Első Világháború előtt az állami hivatalok, így az Egyetemi Gyógyszertár 
is, mint munkahelyek nem voltak elérhetők a tisztviselőnők számára, akik ebben 
az időben kezdték meg térfoglalásukat a magánkereskedelemben (bankok, üz
letek stb.). Matolcsy professzor tehát ezen a téren is újítónak számít. miután 
19 I 3. március 4-én tisztviselőnőt alkalmazott. 

Szluka Vilma (belépett 1913-ban, meghalt 1945-ben) előbb mint díjnok, 1927-
től mint gyógyszerész. összesen 32 évet töltött a gyógyszertár kötelékében. 
Nővérével Szluka Judittal ( 1915- 1930) együtt kezdetben a kötszerraktárt kezelte, 
majd 1920-ban a gyógyszertár adminisztrációjával (rendelés, könyvelés, taxálás 
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stb.) foglalkozott. utóbb, mint e részleg vezetője, 1943-tól tanársegédi címmel. 
Pontos, odaadó munkájával, valamint fáradhatatlan szorgalmával főnökeinek 
teljes elismerését vívta ki, akik hatáskörét egyre bővítették, különösen attól 
kezdve, hogy hivatali elfoglaltsága mellett 1927-ben a gyógyszerészi oklevelet 
is megszerezte. A budapesti harcok alkalmával szenvedett sérülése következté· 
ben hunyt el 1945 januárjában 

Mint állami elszámolásra kötelezett intézmény, a gyógyszertár sem nélkülöz· 
hette az anyagkönyvelést, aminek megszervezésekor valószínűleg a katonai 
gyógyszertárak anyagkönyvelését vették mintául. kl iroda egyik fő tevékenysége 
ennél fogva az elkészített vények és a kiszolgáltatott anyagok árazása (taxálás) 
volt, miután így ellenőrizhették a gyógyszerfogyasztást. illetve figyelemmel 
kísérhették a hitelkeret felhasználását 

A gyógyszerészek azonban - officinai elfogultságuk mellett - többletmunká· 
nak tekintették ezt az irodai munkát, s igyekeztek azt magukról elhárítani. Ahá· 
borús évek feszített forgalmának elmúltával Matolcsy professzor ezért meg· 
szüntetett két gyógyszerészi állást, s helyettük három díjnoknőt vett fel. 
A három tisztviselőnő (Moórné Bán Etelka, Hackspacher Anna és dr. Hérayné Langa 
Malild) szakmai kiképzéséről is külön gondoskodott Matolcsy professzor, sza· 
bályszerű tanfolyamot végeztetett velük gyógyszerész (Réthy Géza) vezetése alatt 
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Ill. 

AZ 1934· l 945. ÉVEK TÖRTÉNETE 

M ikor Matolcsy professzort 1932. december elsejével 46 évi szolgálat után nyu· 
galomba helyezték, ezzel a gyógyszertár 25 esztendős korszaka ért véget Az 
Orvostudományi Kar 1932. november 15-i ülésén dr. Csipke Zoltán fővegyésznek 
adott megbízást a helyettesi teendők elvégzésére, 1933. június 13-i ülésén 
pedig ideiglenesen dr. Mozsonyi Sándor magántanárt. a Népjóléti Minisztérium 
osztálytanácsosát bízta meg a gyógyszerészeti előadások megtartásával. miután 
ő ekkor már előadója volt a „Gyógyszerészetre vonatkozó jogszabályok" e. tárgy· 
körnek. Dolgozatainak száma akkor 15 volt 

A következő tanévre ugyancsak dr. Mozsonyi kapott (most már végleges) 
megbízást az előadások, valamint a szigorlatok megtartására, míg az Egyetemi 
Gyógyszertár igazgatói állására pályázatot írtak ki. 

A pályázatokat elbíráló bizottság (a dékán, Vámossy, Jakabházy, Darányi, Hainiss 
professzorok) 1933. október 17-i orvoskari ülésen előterjesztett jelentésében 
dr. Mozsonyi Sándor orvos· és gyógyszerészdoktori, egyetemi magántanárt és 
képesített tiszti orvost első helyen, dr. Mikó Gyulát, a debreceni Egyetemi Gyógy
szertár vezetőjét második helyen a1ánlotta kinevezésre. A J<ari Tanács javaslata 
alapján közülük 1934. március 7-én dr. Mozsonyi Sándor nyert kinevezést az Egye· 
temi Gyógyszertár vezetésére s egyidejűleg - addigi munkássága elismeréséül 
- miniszteri tanácsosi címet is kapott. 

Dr. Mozsonyi Sándor 
(1934-1945) 

1889. március 1 5·én született Kadarkúton. 191 1-ben 
gyógyszerészi oklevelet, 1912-ben gyógyszerészdoktori cí· 
met szerzett Budapesten Ezt követően az Egyetemi Gyógy· 
szertárban volt gyakornok, majd tanársegéd. 1919-ben 
a pozsonyi egyetemen avatták orvosdoktorrá. 1933-ban 
a budapesti egyetem magántanára, majd 1934-től mi
niszteri tanácsosi címmel, az Egyetemi Gyógyszertár igaz
gatója. 1935-ben megszervezi az Egyetemi Gyógysze· 
részeti Intézetet, amelynek első igazgatója. Jelentős rész· 
ben személyének köszönhető a hazai gyógyszerészképzés 
nemzetközi szintűvé fejlesztése, a 4 éves gyógyszerészképzés 
bevezetése. 1940-től a „Gyógyszerészet" tantárgy tanára. 
1955-1962 között a Gyógyszerésztudományi Kar első dékánja. Az V. és VI. kiadású Magyar 
Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottságának tagja 1976. szeptember 2-án halt meg Budapesten. 
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1. Az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár 

Dr. Mozsonyi, aki már pályája kezdetén 6 éven át tanársegéde volt a fiatal 
budapesti Egyetemi Gyógyszertárnak s így jól ismerte azt, nagy ambícióval 
fogott neki az Egyetemi Gyógyszertár és a gyógyszerészképzés fejlesztésének. Az 
első lépést e téren azáltal sikerült megtennie, hogy kezdeményezésére az 
Orvostudományi Kar felterjesztésére a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri
um 1935-ben hozzájárult ahhoz, hogy a gyógyszertár önálló intézeti jelleget 
és „Egyelemi Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár" elnevezést nyerjen. 
A miniszter leiratát az Orvostudományi Kar 1935. június 4-i ülésén vette 
tudomásul. 

Ezáltal az intézmény oktató jellege még jobban kidomborodott, amit külön
ben már az alapító rendelet is így írt elő: „ ... nemcsak a klinikák gyógyszer
szükségletének ellátását, hanem az orvos- és gyógyszerészhallgatók elméleti 
és gyakorlati oktatását is lehetővé tegye ... ", továbbá: „a vezetéssel megbízott 
gyógyszerész a 'Gyógyszerészeti műtan' előadására kötelezett és nem sorolható 
a ( ... ) tisztviselők közé, hanem a tanítói személyzetnek tagja" 

Dr. Mozsonyi a gyógyszertárat tulajdonképpen ugyanabban az elhelyezésben 
és állapotban vette át, mint az a meginduláskor volt. A „Gyógyszerészet"-nek 
mint tantárgynak a hallgatók szemében csökkent a jelentősége azáltal, hogy az 
1914-ben életbe lépett kiképzési rendelet szerint a 4 félév lehallgatása után e 
fontos tárgyból szigorlatot tenni nem kellett, csupán az egyetemi tanulmány 
elvégzését követő 3 évi, majd 2 évi gyógyszertári gyakorlat után előírt „a gyógy
szertár önálló vezetésére" feljogosító, ún. approbációs vizsgán kellett a tárgyból 
az egyetemen tanultakról beszámolni. De a gyógyszertár szűk elhelyezése és 
a laboratóriumok hiánya miatt a hallgatók széleskörű gyakorlati kiképzésére 
amúgy sem lett volna alkalmas. 

A nehézségeket látva dr. Mozsonyi már 1935. január 11-én, a Magyar Gyógy
szerésztudományi Társaság ülésén tartott, az Intézet munkásságát és feladatait 
ismertető előadásában világosan rámutatott egyrészt az említett kiképzés 
hiányosságaira, aminek következtében hazánkat valamennyi környező állam 
megelőzte gyógyszerészi szaktanulmányi téren, másrészt határozottan állást 
foglalt egy új kiképzési reform és a 4 éves egyetemi gyógyszerészképzés beve
zetése mellett. Ugyancsak hangsúlyozta az épület harmadik emeletén lévő 
gyógyszertár előnytelen elhelyezését, ami tűzveszélyes volta mellett azt a furcsa 
helyzetet is eredményezte, hogy az oda nagy költséggel felszállított több mázsa 
súlyú gyógyszeranyagot, kiszerelés és feldolgozás után, a klinikák apródonként 
hordták le felhasználásra. Ezért tehát feltétlenül szükségesnek tartotta, hogy a 
gyógyszertár más - lehetőleg földszinti - s az eddiginél tágasabb elhelyezést 
nyerjen, hogy így mind a gyógyszerkészítés, mind az oktatás szempontjából egy 
korszerű és nélkülözhetetlen felújítás keresztülvihető legyen. 
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Az oktatás ügyét illetően hangsúlyozta a továbbiakban, hogy a gyógyszerész
doktorok kiképzését továbbra is végzi az Intézet, külön kollégium keretében 
adva módot a tárgyban végzendő önálló búvárkodásra. Remélte, hogy sikerülni 
fog a közeljövőben a kormányzattal az új kiképzési reformot elfogadtatni, mely 
hazánkban is 4 évre emelné fel az egyetemi gyógyszerészképzés idejét, s egy
úttal csökkentené az addigi 3 éves, majd 2 éves gyógyszertári gyakorlati kikép
zés idejét. 

2. A gyógyszerészképzés reformja 

Az 1936-ban tartott Országos Felsőoktatási Kongresszuson Mozsonyi profesz
szor hangsúlyozva a gyógyszerészképzés hiányosságait, részletesen ismertette 
a gyógyszerészképzéssel foglalkozó professzorok által kidolgozott és az órarend 
szempontjából összehangolt tervet. A terv mind a bölcsész-, mind az orvoskarra 
nem csekély megterhelést jelentett, s az érdekelt intézetek - főleg laboratóri
umi - kibővítését tette szükségessé. 

Az éveken át húzódó nehézségek áthidalása után a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium 1940. augusztus 8-án adta ki a 32.900/1940.VKM. számú rendele
tét, mely a gyógyszerészek egyetemi kiképzését 4 évre emelte fel és az addigi 
oktatási móddal szemben sok lényeges változást tartalmazott. Egyidejűleg az 
Intézetet tanszékké szervezték át, s dr. Mozsonyi nyilvános rendes tanári kine
vezést nyert, mint a Ill. és a IV. évfolyamon kötelező fő tárgy, a „Gyógyszerészet" 
előadója 

Az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár ezt a kikép
zési többletet az Üllői úti régi helyiségeiben nem tudta elvégezni, erre csak 
a Hőgyes Endre utca 7/9. sz. alá áthelyezett és megújhodott intézet volt 
alkalmas. 

3. Új intézet a Hőgyes Endre utcában 

Az Orvostudományi Kar több ízben foglalkozott a rossz elhelyezésű és 
szűknek bizonyult intézetek - köztük az Egyetemi Gyógyszertár - megfelelő 
elhelyezésének kérdésével. Így már 1917-ben tárgyalás alá került az Üllői úti 
József fiúárvaház telkének megszerzése, valamint az Üllői út 26. szám alatti 
központi épülettel szemben levő régi dohánygyári épület és telek megvétele is, 
de a háborús idők miatt ezek a tervek nem valósulhattak meg. 

Végre az új, 8 szemeszteres egyetemi gyógyszerészképzés életbe léptetése 
után, 1940-ben az illetékes körök dr. Mozsonyi javaslatára úgy döntöttek, hogy 
a IX. ker. Hőgyes Endre utca 7. sz. alatt levő Pasteur Intézet és Kórház- Hőgyes 
professzor alapítása - épületeit engedik át egyelőre a Gyógyszerészeti Intézet 
és Egyetemi Gyógyszertár céljaira A kórház látogatottsága, illetve a megmart 
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emberek száma ugyanis erősen csökkent a kormányzat ama rendelkezésének 
folyományaként. hogy a kutyák veszettség elleni védőoltását kötelezően elren
delte. Az emberi oltóanyag termelését az Országos Közegészségügyi Intézet 
vette át, így nemcsak a kórház, hanem az oltóanyagtermelő részleg helyiségei 
is felszabadultak 

„A helyiségek rendelkezésünkre bocsátása azonban csak a csupasz falakat 
jelentette, a felszerelés és berendezés előteremtése rengeteg pénz megszer
zését tette számunkra szükségessé" - mondotta Mozsonyi professzor az Intézetet 
bemutató és I94I. június 13-án tartott előadásában. Miután az ország már 
harmadik éve háborús készülődés lázában égett, az Intézet a kultuszkormánytól 
nem várhatott teljes mértékű támogatást. Az Intézet korszerű felszerelését és 
berendezését illetően Mozsonyi professzor ekkor felhívással fordult a szakmai 
egyesülésekkel együtt az ország valamennyi gyógyszerészéhez, hogy adomá
nyaikkal segítsék az Intézet korszerű berendezését. Áldozatkészségükben nem 
is csalatkozott, mert a gyűjtés eredménye rövidesen több mint 80000 pengőre 
emelkedett. Ezenkívül természetbeni adományok is érkeztek, mint pi a meg
szüntetett gyakornoki iskola felszerelésének és eszközeinek egy része. 

Közben a befolyt összegekből megkezdődött az I 940„ben tanszékké átmi
nősített Intézet berendezése úgy, hogy abban az időben elismerten magas 
színvonalú intézetté vált. A Hőgyes Endre utcai szárnyat (magas földszint) 
a gyógyszertár céljaira rendezték be. Az utcai szobákban az adminisztráció nyert 
elhelyezést az iroda és a professzor szobája mellett. A magasföldszinti udvari 
részben kapott elhelyezést az officina az eredeti keményfa berendezéssel, 
táraasztalokkal stb. Újításként vezette be Mozsonyi professzor a tárák mellé 
alkalmazott magas székeket, az ülőtára tehát itt az elsők között nyert alkal
mazást. Az officinát kiegészítette a kézi laboratórium a főzések, sterilezés, s 
a melegítés célját szolgáló berendezés. Az officina mellett - de tőle admi
nisztratíve is különválasztva - vannak a gyári készítményeket raktározó és 
kiszolgáltató helyiségek E két részleg közös előterében történik az átadás 
a klinikai megbízottaknak, mert ide közben liften feladják az alagsori raktárhelyi„ 
ségből az igényelt nagyobb mennyiségű anyagokat is. 

A többi raktár az utcai rész valamennyi alagsori helyiségében volt elhelyezve. 
A tűzveszélyes anyagok, a gázpalackok, valamint a savak nagyobb mennyiségű 
elhelyezésére, külön-külön udvari helyiségek szolgáltak. 

Az udvari - eddig a Pasteur Kórház céljait szolgáló - kétemeletes épületet 
a középen elhelyezett lépcsőház osztotta ketté. I 941„ben az épületnek csupán 
a lépcsőtől jobbra eső felét kapta meg az Intézet - a többi része még a Pasteur 
Intézethez tartozott-, s ezekben a helyiségekben Mozsonyi professzor a labora
tóriumokat helyezte el. Az első emeleten a Galenusi laboratórium helyiségeit 
rendezték be úgy, hogy a gőzzel vagy gázfűtéssel dolgozó készülékek (vízdesz
tilláló, duplikátorok stb ) a könnyen szellőztethető folyosóra kerültek. A belső 
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helyiségek egyike a tabletta készítés, a másik a kenőcsök, a harmadik az oldatok 
elkészítésének céljait szolgálta, s ugyancsak külön szobája volt (kézi könyv
tárral) az osztályvezető adjunktusnak Ezen az emeleten volt még a dolgozók 
ebédlő helyisége és társalgója is. 

A második emeleti helyiségek a könyvtárt. a kémiai analitikai laboratóriu
mot, valamint a IV. éves gyógyszerészhallgatók és a disszertánsok dolgozó 
helyiségeit fogadták magukba. A mérlegszoba és a fizikai mérések céljait szol
gáló helyiség külön nyert elhelyezést. 

A szárny földszinti helyiségeiben a fővegyész hivatali helyisége és lakása, 
az alagsorban pedig az Intézet mosogató helyiségei, valamint az öltözők nyertek 
elhelyezést. 

4. Oktatás 

A nagy szakértelemmel. gondossággal berendezett és felszerelt Intézet min~ 
den tekintetben megfelelt mind a klinikai gyógyszerellátás, mind a gyógysze
részképzés és a tudományos kutatás céljainak. Ezt tükrözik az alábbi adatok 
1. Az Intézet a Második Világháború okozta gyógyszerellátási nehézségek elle

nére mind a hazai készletekkel, mind a külföldről kapott gyógyszer segítség
gel sikeresen biztosította a klinikák egyre fokozódó gyógyszerigényét; 

2. A gyógyszerész- és az orvostanhallgatók oktatását a következő kollégiumok 
előadásával biztosította [ 30[, 

Dr. Mozsonyi Sándor ny. r. tanár irányílásával 
- Gyógyszerészet (galenikumok) (IV. éves gyógyszerészhallgatóknak). 
- Gyógyszerészeti gyakorlatok (IV. éves gyógyszerészhallgatóknak). 

Önálló búvárkodás a gyógyszerészetben (főtárgyas doktorandusok részére). 
- Laboratóriumi gyakorlatok (előrehaladottabbaknak); 
Dr. Csipke Zoltán e. rk. tanár irányításával 
- Gyógyszerészet (receptura) elmélet (111 éves gyógyszerészhallgatóknak), 
- Gyógyszerészet (receptura) gyakorlat (III. éves gyógyszerészhallgatóknak); 
Dr. Némedy Imre magántanár irányításával 
- Galenusi gyógyszerkészítmények előállítása (IV. éves gyógyszerészhallga-

tóknak); 
Dr. l<edvessy György magánlonár irányílásávol 
- Galenusi készítmények vizsgálata (IV. éves gyógyszerészhallgatóknak); 
Dr. Csipke Zoltán e. rk. tanár irányításával 
- Vénykészítéstan orvostanhallgatók részére. 
3. Egyre több disszertáció készült az Intézetben, az 1934-I 945 közötti években 

összesen: 41. 
4. A kutatómunka körének kiszélesítésével később egyre nőtt az Intézetben 

készült dolgozatok és közlemények száma. 

37 



Emlékkönyv 

1 I. kép: Mozsonyi professzor m!fnfr.atársaival (az első sorban Mozsonyi professzor /ohbjún Csipke Zollún, 
balián Néniedy Imre látható). 
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5. Munkatársak 

Matolcsy professzor nyugalomba vonulásáig az Egyetemi Gyógyszertár sze
mélyzeti naplóia kb. száz gyógyszerész nevét tünteti fel. Mozsonyi professzor 
egyetemi hivatalba lépésekor - az egyetemi évkönyv szerint - a gyógyszertár 
szakszemélyzete az alábbi volt: 
- fővegyész: dr. Csipke Zoltán, 
- tanársegéd: dr. Némedy Imre, 
- díias gyakornok: dr. Rózsa Pál, 
- díitalan gyakornok: dr. Halmi Pál, dr. Putnoki István, 
- gyógyszerészek: B. Jónás Mária, A Erdős Mária, Szluka Vilma. 

Az Egyetemi Gyógyszertárban az elmúlt IOO évben gyógyszerészként, asszisz
tensként, laboránsként, kisegítőként dolgozók névsorát külön táblázatokban 
ismerteti ük 

6. Az 1944-1945-ös harcok következményei 

Alighogy befeieződött az Intézet berendezése és felszerelése, a háborús 
események súlyosbodása, valamint az ország hadszíntérré válása következtében 
úi feladattal került szembe az Intézet Az ismétlődő bombázások következtében 
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a klinikai ápoltak száma is ielentősen megnövekedett, így ellátásukhoz nagyobb 
mennyiségű gyógyszerre, illetőleg kötszerre volt szükség. A felhalmozott gyógy
szerkészletet Mozsonyi professzor a bombázás okozta esetleges károktól meg 
kívánta menteni, ezért úgy intézkedett, hogy a készletek egy-egy részét a Jog
tudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar épületében, valamint a budai Baár
Madas Leánygimnázium pincéiében helyezzék el. 

Maga az Intézet - éppen a klinikák gyógyszerellátása miatt - elkerülte a ki
telepítést, s így a gyógyszerkészletek, melyekre a Hőgyes Endre utcai épületben 
mind dr. Mozsonyi, mind dr. Csipke professzorok, akik a harcok alatt is a Hőgyes 
Endre utcai intézetben laktak és személyesen ügyeltek fel, háborús kárt nem 
szenvedtek. A gyógyszertár működése e súlyos hónapok alatt sem szünetelt, 
mert a lakásukból kibombázott intézeti tagok közül többen (Berkicsné Nemes 
Sarolta, Palotás Aranka) szintén az Intézetben laktak, a professzoroknak segítsé
gére voltak és többször életük és testi épségük kockáztatásával közreműködtek 
a gyógyszerek készítésében és kiszolgáltatásában. 
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A Magyar Gyógyszerésztud01nányi Társaság tisztikara és vezetőtestülete I 932~ben. Az álló sorhan ;ohbról 
a második Dr. Mozsonyi Sándor professzor, a harmadik Dr. Csipke Zoltán professzor 
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IV. 

AZ 1946-1966. ÉVEK TÖRTÉNETE 

1. Az Intézet kettéválása 

B udapest a harcok és bombázások után még romokban hevert, de rögtön ahá
ború befejezésével megindult a helyreállítás. Ez nemcsak a romok eltakarítását 
és a helyiségek rendbe hozását jelentette, hanem vissza kellett szállítani a már 
említett helyekre kihelyezett gyógyszerkészletet, hogy a klinikák gyógyszer
ellátása megindulhasson. 

Már túljutottak a konszolidáció kezdeti időszakán, amikor - Mozsonyi pro
fesszor javaslata alapján - a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1945. 
szeptember 6-án kelt 41.421/1945. VI. VKM. számú rendeletével a Gyógysze
részeti Intézetet és az Egyetemi Gyógyszertárat egymástól elválasztva külön
külön önállósággal ruházta fel. 

Miután tételes végrehajtási utasítást nem kaptak, dr Mozsonyi Sándor és dr. 
Csipke Zoltán mind az épületek. mind az ingó berendezés elosztásakor azt az elvi 
megállapodást követték, hogy ami „üzemi (gyógyszertári) feladatok ellátásához 
kell, az az Egyetemi Gyógyszertáré, ami viszont az oktatással, vagy a kutató, tu
dományos munkákkal függ össze, az a Gyógyszerészeti Intézet birtokában marad". 
Ennek megfelelően a Hőgyes Endre utcai épület valamennyi utcai helyisége az 
Egyetemi Gyógyszertáré maradt, az udvari épület helyiségei képezték a különváló 
Gyógyszerészeti Intézetet Az elválasztás nem okozott volna különös gondot, ha 

Dr. Csipke Zoltán 
(1946-1966) 

1899. július 26-án született Szenlesen. Gyógyszerészi ok
leveléi 1921-ven, orvosi oklevelét 1927-ven Budapesten 
szerezte. 1930-van az intézet fővegyésze, majd 1935-ven 
egyetemi magántanárrá habilitálták. 1938-&an meg
kezdi a „Vénykészítéstan (receptura)" e. tárgy előadásai
nak megtartását. A gyógyszerészhallgatók mellett elő
adásait orvostanhallgatóknak is tartotta. 1946-van lett az 
önállósult Egyetemi Gyógyszertár igazgatója. Tagja volt 
az V. és a VI. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv szerkesz
tőbizottságának. A Magyar Gyógyszerésztudományi Tár
saság könyvtárosi tisztét töltötte be. 1966. február 6-án 
halt meg Budapesten. 
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két - a gyógyszertár számára is oly fontos - részleg, mint a Kémiai ellenőrző és 
a Galenusi laboratórium nem a Gyógyszerészeti Intézet céljait szolgáló udvari 
épületben lett volna. A Kémiai laboratórium hiányát az Egyetemi Gyógyszertárat 
vezető Csipke professzor úgy oldotta meg, hogy biztosítékot kapott a Gyógysze
részeti Intézetet vezető Mozsonyi professzortól. hogy annak kémiai laboratóriuma 
továbbra is vizsgálja a gyógyszertár számára a készítményeket. 

Egyidejűleg olyan megállapodás is született, hogy a gyógyszertár számára 
szükséges galenikumokat továbbra is a tanszék Galenusi laboratóriuma készíti 
el - a laboratóriumi gyakorlatokkal kapcsolatban-, s szigorú ellenőrzés után 
adja át azokat az Egyetemi Gyógyszertár, illetve a klinikák rendelkezésére. 

Bár a szétváláskor - mint említettük - a Gyógyszerészeti Intézet több feladat
kört oktatási szempontból megtartott, évek során a klinikák mennyiségbeli 
igénye annyira megnőtt, hogy a Gyógyszerészeti Intézet már nem tudta a hall
gatók laboratóriumi gyakorlataival kapcsolatban az igényeket kielégíteni. Ennek 
folytán e feladatkörök az alábbi időrendben visszakerültek az Egyetemi Gyógy
szertár munkakörébe. 

l 95 l-ben a Gyógyszerészeti Intézet injekciós és infúziós oktató laboratóriu
mát használatra a gyógyszertár rendelkezésére bocsátotta. Azóta az itt készült 
infúziós oldatok félesége és mennyisége annyira megszaporodott, hogy l 965-ben 
már havonta kb. harmincféle oldat készült összesen kb. 2000 liter mennyiség
ben. Az épülettömbben levő Gyógyszerészi Múzeum elköltöztetése után 
a gyógyszertár megkapta ennek udvari önálló épületét, s ez lett-teljes átalakí
tás után - az Egyetemi Gyógyszertár infúziós laboratóriuma. A korszerűen 
berendezett laboratórium l 966 februárjában kezdte meg működését. 

l 953-ban a dékán elrendelte a gyógyszeralapanyagok megvizsgálását is, ami 
kémiai laboratórium létesítését tette szükségessé. E munkatöbblet elvégzésére 
új gyógyszerészi állást kapott a gyógyszertár és az irodák átrendezésével külön 
laboratóriumi helyiséget rendeztek be. A kémiai laboratórium 1954-ben kezdte 
meg működését, s feladata lett a beérkezett gyógyszerek vizsgálatán kívül 
a gyógyszertár osztályain előállított recept urai és galenusi készítmények vizsgá
lata (belső ellenőrzése) is. 

Ismételten fejlődést és feladatszaporodást jelentett, hogy I 955-től kezdve 
- a klinikákon kívül - az elméleti intézetek vegyszerellátását is az Egyetemi 
Gyógyszertár feladatává tették. A háborút követő időkben a kutatás és a tudo
mányos munkák számának növekedése maga után vonta a vegyszerigények 
ugrásszerű emelkedését is. 

2. Oktatás 

A gyógyszerészképzés technológia tárgyainak oktatása a szétválás után is 
a Gyógyszerészeti Intézet - mint tanszék - feladata maradt, azonban a tanszék-
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vezető továbbra is megbízta az Egyetemi Gyógyszertárat vezető Csipke profesz
szort. a „Gyógyszerészet (Receptura)" című kollégium oktatásával, amelynek 
módját és mikéntjét az új gyógyszerészképzési rendszer életbeléptetésekor 
1943-ban Mozsonyi professzorral együtt szervezték meg. Ugyancsak ő vezette 
a „Gyógyszerészet (Receptura) gyakorlat III. évesek részére" című, ugyancsak 
kötelező kollégiumot is. Ezeknek az előadásoknak a jelentősége azért nagy, 
mert a recepturai technológia oktatásával az Intézet nemcsak a környező álla
mok, hanem a nyugat gyógyszerészképzését is megelőzte, amennyiben egysé
gessé tette az addig a gyógyszertárakban végzett heterogén gyakorlati kiképzést 
Ezenkívül az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet rendelkezésére álló korszerű 
munkaeszközök, gépek használatát, illetőleg a mindenkori legújabb szakiroda
lom érvényesítését is lehetővé tette a gyógyszerészek gyakorlati kiképzésében 

A gyógyszertárak államosítását követően indult el a gyógyszerészek rendsze
resített szakmai továbbképzése. A főhatóság elismerése nyilvánul meg abban, 
hogy az Egészségügyi Minisztérium 1958-ban az intézeti gyógyszerészek tovább
képzését a budapesti Egyetemi Gyógyszertárra, illetve Csipke professzorra bízta. 
A továbbképző konferenciák negyedévenként két-két napot vettek igénybe, s 
ott a részben vidékről. részben Budapestről megjelenő gyógyszerészek az aktu
ális tudományos, vagy szervezési kérdésekről tartott előadásokból értesülhettek 
a legújabb eredményekről és az intézeti gyógyszerészeket különösen is érdeklő 
feladatokról 

3. Közreműködés a magyar gyógyszerkönyvek szerkesztésében 

Az egész gyógyszerészetnek, a gyógyszerellátás fejlődésének, mindig jelentős 
határköve egy„egy gyógyszerkönyv megjelenése. A gyógyszerkönyvek szerkesztése 
nemzetközi viszonylatban az egyetemekről indult el, hazánkban is az orvos és 
gyógyszerész professzorok voltak e felelősségteljes munka zászlóvivői. A magyar 
gyógyszerkönyvek szerkesztésében az Egyetemi Gyógyszertár is közreműködött. 

Az l 909„ben megjelent Ill. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztésében a fiatal 
- alig két éve fennálló - Egyetemi Gyógyszertár dr. Bókay Árpád szerkesztőtől 
még kevés szerepet kapott. Az 1933-ban megjelent IV. Magyar Gyógyszerkönyv
ben azonban már ott találjuk - mint szakértőt - dr. Matolcsy Miklós professzort 
is a munkatársak között 

Az l 954-ben megjelent V. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztésének irányítója 
dr. Schulek Elemér professzor volt, aki a galenusi rész kidolgozását és az ezzel kap
csolatban álló kísérletek elvégzését. valamint a szükséges adatgyűjtést Mozsonyi 
professzorra, mint a Galenusi Albizottság elnökére, illetve a Gyógyszerészeti 
Intézetre bízta. E bizottságnak Csipke professzor is meghívott tagja volt 

A VI. Magyar Gyógyszerkönyv Galenusi Albizottságában - melynek elnöke ismét 
Mozsonyi professzor lett - és a bizottság munkájában Csipke professzor is részt vett 
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4. Munkatársak 

Annak ellenére, hogy az Egyetemi Gyógyszertárban valaha is dolgozókat külön 
táblázatban soroljuk fel, e helyen az Intézet jövőt meghatározó kettéválása után 
szükségesnek érezzük Csipke professzor munkatársait név szerint is megemlíteni, 
akik az Egyetemi Gyógyszertár zavartalan működését biztosították és alakították 
ki a mai Intézet karakterét: 
- dr. Sárosiné Erdős Mária egyetemi adjunktus, 
- Kisdégi E. Magda egyetemi tanársegéd, 
- dr. Szellőné Zsoldos Eszter egyetemi tanársegéd, 
- Khindl Ilona egyetemi tanársegéd, 
- Mozsonyi Marietta egyetemi gyakornok, 
- dr. Molnár Albert egyetemi gyakornok, 
- dr. Bal/né Jónás Mária egyetemi tanársegéd, 
- dr. Kádár Tibor egyetemi tanársegéd, 
- dr. Koritsánszky Dénes egyetemi tanársegéd, 
- Berkicsné Nemes Sarolta egyetemi tanársegéd. 

Csipke professzor az Egyetemi Gyógyszertárnál időközben megüresedett ad
junktusi, helyettes vezetői állásra (egyúttal a gyógyszerügyi szervezéstan okta
tására) meghívta dr. Zalai Károlyt, aki az állást a meghirdetett pályázat alap1án 
1964-ben elnyerte. 

12. kép: Dr. Csipke Zoltán munkatársaival 
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Az Egyetemi Gyógyszertár ügyrendjének, feladatainak, szervezeti felépítésé
nek meghatározásával az egyetem tanácsa 1964-ben foglalkozott A feladat el
végzésére a Kar dékánja dr. Pandula Egon egyetemi tanárt, dr. Csipke Zoltán 
egyetemi docenst, dr. Zalai Károly egyetemi adjunktust és dr. Várkonyi Ferencet, 
a Szervezési és Ellenőrzési osztály vezetőjét bízta meg A bizottság által kidol
gozott tervezetet az Egyetemi Tanács 1964. november 18-i ülésén elfogadta. Az 
új ügyrend szerint a rektor az Egyetemi Gyógyszertárat a gyógyszerellátás 
szakmai, oktatási és tudományos feladatai elvégzése tekintetében közvetlenül 
a Gyógyszerésztudományi Kar dékánjának, gazdasági-ügyviteli vonatkozásban 
pedig a gazdasági rektorhelyettesnek rendelte alá. 
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v. 

AZ 1966-2007. ÉVEK TÖRTÉNETE 

1. Az 1960-as, 1970-es, 1980-as évek 

e sipke Zoltán professzornak l 966 februárjában bekövetkezett halála után az Egye
temi Gyógyszertár vezetésére dr Zolai Károly ideiglenes megbízást kapott Vezetői 
beosztásában az l 967. január 5-i rektori kinevezés véglegesítette Zolai profesz
szor nyugdíjba vonulásáig, l 992-ig volt az Intézet vezetője. 

Az Intézet a feladatait továbbra is a megalapításkor, illetve Mozsonyi profesz
szor által 1930-ban megfogalmazott szempontok alapján végezte Mozsonyi 
megállapítása szerint „az Egyetemi Gyógyszertár működése kétirányú. Az egyik 
a gyógyszerészképzés,( ... ) a tanítás és ezzel kapcsolatos tudományos kutatás, 
búvárkodás, a másik pedig a klinikák és egyetemi intézetek gyógyszerekkel, se
bészeti kötszerekkel és vegyszerekkel való ellátása." Az Intézet feladata a Sem
melweis Egyetem klinikáinak gyógyszerekkel, vegyszerekkel, kötözőszerekkel 

Dr. Zalai Károly 
(1966-1992) 

Budapesten szülelell l 92 l-ben. Gyógyszerészi oklevelét 
Budapesten szerezte l 943-ban. Gyógyszerészdoktori fo
kozatot 1970-ben, a gyógyszerésztudomány doktora 
tudományos fokozatot l 992-ben szerezte meg. 1964-től 
dolgozott az Egyetemi Gyógyszertárban, l 966-tól, 
nyugd(jba vonulásáig, l 992-ig volt az Intézet igazgatója. 
1973-ban egyetemi docensi, 1982-ben egyetemi tanári 
kinevezést kapott. Intézetvezetői működése során 105 
gyógyszerészdoktori értekezés kidolgozását irányította 
1984-1990 között a Gyógyszerészludományi Kar dékán
ja. Ebben az időszakban valósult meg az 5 éves gyógy
szerészképzés, valamint ekkor vezették be oz angol nyelvű 
oktatást. 1964-1975 közölt a Magyar Gyógyszerész
tudományi Társaság főtitkára, 1975-1982 között a Társaság elnöke volt. 1976-1984 között 
a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség alelnöke, tagja volt a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti 
Társaságnak és a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémiának, amelynek 1991-1995 között 
elnöke volt. Tiszteletbeli tagja a Szlovák, Lengyel, Német Gyógyszerészeti Társaságnak, tiszteletbeli 
doktora a pozsonyi egyetemnek. Számos kitüntetés (Kiváló gyógyszerész, Magyar Köztársaság 
Csillagrendje, Kazay Emlékérem stb.) tulajdonosa. 1996-ban o Semmelweis Egyetem o „Professor 
emeritus" címet adományozta részére. 
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való ellátása. A gyógyszerek beszerzésének. tárolásának, elosztásának, ellenőr
zésének biztosítása. Az Egyetemi Gyógyszertár a gyógyszerellátó tevékenység 
mellett az eredeti célkitűzésnek megfelelően oktatási és tudományos kutató 
tevékenységet is végez. 

1.1. Munkatársak 

1966 végére 13 főre bővült az Egyetemi Gyógyszertár gyógyszerészi kara. 
l<özülük Hubatsek Mária. Jeszenszky Gizella. Szellő Balázsné. Maros Gyuláné, Berkics 
Mihályné, l<isdégi Magdolna, Schmidt Istvánné és Várkonyi László már Csipke professzor 
igazgatói működése alatt is az Intézet munkatársai volt. 1966 tavaszán Zalai 
professzor meghívására került az intézetbe Vincze Zoltán. később Tornyos Zoltán. 

1 .2. Gyógyszerellátás 

Az Egyetemi Gyógyszertár 1966-ban 21 klinika és 20 elméleti intézet gyógy· 
szerekkel. vegyszerekkel. kötözőszerekkel való ellátását biztosította. az egyetemi 
klinikák ágyszáma meghaladta a 3000-t. A gyógyszerfelhasználás évről évre 
növekedett. 1957 és 1966 között 10 év alatt több mint 200%-kal. Az 1960-as 
években a gyógyszerellátás területén a legtöbb gondot a kevésszámú gyógy· 
szerrel (kb. 1200) végzett gyógyító tevékenység okozta. amely gyógyszerek egy 
része sokszor hiányzott. 

13. kép: Dr. Zalai Károly munkatársaival (1967) 
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14. kép: Zalai professzor és gyógyszerész munkatársai. 
(Az első sorban halról johhra: Huhatsek Mária, Jeszenszky Gizella, Szellő Balázsné, 

Zalai Károly, Maros Gyuláné, Berkics Miliályné, Kisdégi Magdolna 
Az álló sorban balról johbra: Várkonyi László, Schmidt Istvánné, Vincze Zoltán, Tornyos Zoltán) 

Az Egyetemi Gyógyszertár vezetője a gyógyszertár 60 éves jubileumán erről 
így számolt be, „A gyógyszergazdálkodási munka hiánytalan lebonyolításában, 
az egyetem zökkenőmentes gyógyszerellátásában zavart okoz. hogy a hatályos 
egészségügyi jogszabályban előírt gyógyszergazdálkodási készletnormák betar· 
tása kellő pénzfedezet hiányában ez idő szerint nem lehetséges. Az előírások
nak megfelelően az ellátás biztosításához az Egyetemi Gyógyszertárnak a havi 
átlagfogyásnak megfelelően kéthavi törzskészlettel és egyhavi fogyókészlettel 
kellene rendelkezni. a klinikákon lévő gyógyszerkészlet nagysága pedig maximá
lisan a 4 heti szükséglet fedezésére szolgálhat". A kötelező (a klinikákon levő 
készletekkel együtt) több mint 3 hónapos gyógyszerkészlet nem kedvezett 
a költség-hatékony gazdálkodásnak. de a kiszámíthatatlan. nehezen tervezhető 
gyógyszerbeszerzések mégis szükségessé tették e magas készletek meglétét. 

1.3. Gyógyszerkészítés 

Az 1960-as évek végén máig ható komoly fejlesztésekre került sor. 1966-ban 
adták át az Egyetemi Gyógyszertár Infúziós laboratóriumát. amely korszerű 
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körülmények között megfelelő felszereltséggel készített infúziós oldatokat 
a Budapesti Orvostudományi Egyetem (később: Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem, jelenleg Semmelweis Egyetem) klinikái részére. Ezt megelőzően in· 
jekciós-infúziós oldatok előállítására az Egyetemi Gyógyszertár a Gyógyszeré
szeti Intézet oktatási célt szolgáló injekciós laboratóriumát használta. A nö
vekvő igények kielégítésére azonban ez a megoldás már nem volt megfelelő. 
Az Egyetemi Gyógyszertár szervezeti keretében működő új Infúziós labora
tórium építését 1964-ben kezdték el és a laboratóriumot 1 966. február 16-án 
nyitották meg A laboratórium helyiségei természetes világítással rendelkeztek, 
a padozat mosható mettlachi, a falak csempe burkolatot kaptak. 

A laboratórium alapterülete 104 m2 volt. M infúzió-előállításhoz szükséges 
desztillált vizet Simax üvegdesztillálók biztosították. A sterilezés! hengeres 
autoklávokkal, valamint egy nagyteljesítményű fekvő-belsőterű osztrák gyárt
mányú félautomata autoklávval végezték A munkatermeket szociális helyi
ségek, valamint raktárak (kész infúziók raktára, alapanyagok raktára, eszköz- és 
üvegraktár) egészítették ki. 

A laboratórium már az első teljes évben, 1967-ben a csaknem 40 OOO liter 
(50 OOO palack) teljesítménnyel jóval meghaladta a korábbi évek termelését. 
Ez a mennyiség 1974-re 74 OOO literre (több mint 100 OOO palack) nőtt, amivel 
a laboratórium elérte maximális kapacitását. Eközben a klinikai infúzió igények 
folyamatosan nőttek, így igénybe kellett venni a HUMÁN Intézet által gyártott 
termékeket (Jsodex, Rindex 5, Fructosol 10, Mannisol B stb.) is. 

M Egyetemi Gyógyszertár Infúziós laboratóriuma e helyen működött egé
szen 1978-ig, amikor a Hőgyes tömbből a Nagyvárad téri Elméleti Tömb felépí· 
tését követően a Kórélettani, valamint a Mikrobiológiai Intézet kiköltözött és 
a felszabaduló területek egy részét megkapta az Egyetemi Gyógyszertár. Ekkor 
a gyógyszertár alapterülete jelentős mértékben bővült, ami lehetővé tette az 
Infúziós laboratórium nagyobb alapterületen való kialakítását, modernizálását, 
továbbá lehetővé vált a többi osztály területi bővítése is. 

M 1960-as évek másik jelentős fejlesztése volt a Galenusi laboratórium 
felépítése és 1969. áprilisi megnyitása közel 80 m' alapterületen. A laborató
rium megnyitása előtt a galenikumok előállítását az infúziós készítményekhez 
hasonlóan ugyancsak a Gyógyszerészeti Intézet (nem kis részben a gyógysze· 
részhallgatók közreműködésével) munkatársai végezték. M új Galenusi labo
ratóriummal teljessé vált az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszertechnológiai 
Osztálya, melynek része a már korábban is (az Egyetemi Gyógyszertár megala· 
kításától kezdve folyamatosan) működő Officina mellett az Infúziós és Galenusi 
laboratórium. Ezzel lehetővé vált csaknem valamennyi gyógyszerforma elő
állítása. A laboratórium kialakítását követően annak gyógyszergyártó gépekkel, 
eszközökkel való felszerelése több évet vett igénybe, de elmondható, hogy kész 
a klinikák gyógyszerszükségleteinek kielégítésére. 
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1.4. Gyógyszertári asszisztensek munkába lépése 

1968 előtt a mai értelemben vett gyógyszertári asszisztensek nem dolgoztak 
az Egyetemi Gyógyszertárban Zalai dr. kezdeményezésére 18 érettségizett fiatalt 
vettünk fel, akiknek képzését is a Gyógyszerésztudományi l(ar oktatói végezték. 
A kétéves képzést követően a végzett gyógyszertári asszisztensek egy része ( 8 fő) 
az Egyetemi Gyógyszertárban, a többi az egyetem klinikáin kapott állást. Ezzel 
teljessé vált a gyógyszertár szakember összetétele, amely lehetővé tette a ma· 
gas színvonalon végzett szakmai munkát. 

1.5. Az Intézet ú; nevet kap: 
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 

M előbbiekben vázolt sokrétű feladatot az 1971. december 14-i Gyógysze· 
résztudományi Kari Tanácsülés határozat alapján az Intézet Egyetemi Gyógy
szertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet néven végzi. A névváltoztatást az 
indokolta, hogy az Egyetemi Gyógyszertár szakmai felügyeletét az egyetem 
rektora a Gyógyszerésztudományi l<ar dékánjának hatáskörébe utalta, továbbá 
az Egyetem 1970-ben kiadott, az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott 
„Szervezeti és Működési Szabályzat"·a alap1án az Egyetemi Gyógyszertár 
a Gyógyszerésztudományi Kar oktatási szervezeti egysége. 

Dr. Vincze Zoltán 
(1992-2005) 

1940. szeptember 30-án született Gödöllőn. Gyógysze
részi oklevelét 1966-&an szerezte Budapesten. 1969-&en 
gyógyszerészdoktori címet, 1985-&en az orvostudomány 
kandidátusa tudományos fokozatot nyerte el. 1986-&an 
egyetemi docensi, 1992-ben egyetemi tanári kinevezést 
kapott 1992-2005 között az Egyetemi Gyógyszertár 
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet igazgatója. 1996-2002 
között a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja vall. Nevé
hez fűződik a „Farmakoökonómia" e. tárgy oktatásának be· 
vezetése, amely tárgyból könyvet is megjelentetett. A Magyar 
Gyógyszerész Kamara alapítója és első elnöke, 1986-1996 
között a MagyarGyógyszerésztudományi Társaság főtitkára, 1996-2004 között a Társaság elnöke. 
2004-től a Társaság tiszteletbeli elnöke. 1992-2000 közölt a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség 
(FIP) alelnöke, 1992-1994 közölt az EuroPliarm Forum alelnöke. A Lengyel és a Szlovák 
Gyógyszerészeti Társaság tiszteletbeli tagja. Számos kitüntetés (Kiváló gyógyszerész, Apáczai-Csere 
János, Dr. Batthyány-Strattmann László díí, Pro Universitate, FIP Élelműdíí stb.) tulajdonosa. 
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2. Az 1990-es évektől napjainkig 

A:l Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet igazgatására 
I 992-2005 között dr. Vincze Zollán egyetemi tanár kapott intézetvezetői megbí· 
zást, 2005·tőI dr. Zelkó Romána egyetemi docens látja el az igazgatói feladatokat. 

2 .1 Munkatársak 

I 992-ben az induláskor Vincze professzor diplomás munkatársai Tornyos Zoltán, 
Rixer András, Csipkay /ános. Kovácsné Balogh Judit, Pethőné Nagy Éva, Hámori Iván, 
Szakály Ferencné, Hojtman Béla, Meskó Attiláné, Beniczky Péter, Zsisku Emese Zsuzsanna, 
Rókusfalvy Andrea, Hips Frigyes Zsolt, Soós Gyönygyvér 

15. kép: Vincze professzor munkatársaival 
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Dr. Zelkó Romána 
(2005-) 

I 968. május I 6-án született Budapesten. Egyetemi ta· 
nulmányoit a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerészludományi Korán végezte. I 99 I ·ben szerzett 
gyógyszerészi diplomát. 1993-bon egyetemi doktori foka· 
zatot szerzett, 1995-ben gyógyszertechnológia, 2004-ben 
minőségbiztosílás szaflvizsgát tett. Ph D[vflozatdt I 996-ban 
védte meg, 2003-ban gyógyszerlecnnológiából nabilitált 
I 996 · I 999 között több ösztöndíjas tanulmányutat tell 
a Genti Egyetem GyógyszertecFinológiai Laboratóriumá· 
bon. I 999-ben elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási 
Ösztondíját. 2007-ben nyújtotta be az „Amorf polimer 
segédanyagok fizikai öregedésének hatása a gyógyszer· 
forma fizikai stabilitására" című MTA doktora értekezését. 
Több mint I 00 folyóiral·közleménye jelent meg, 3 könyv· 
fejezet és 3 könyv társszerzője. Az Acta Phormaceutico 
Hungarico című folyóirat felelős szerkesztője, a FoNo VII. gyógyszerészi szerkesztőbizottságának. 
valamint a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesztő6izollsága Kémiai Albizollságának tagja. 
2003-tól o Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánnelyettese, az Egyetem 
Szenátusának választott tagja. 2005-től az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési 
Intézet igazgatója Igazgatói tevékenysége alatt. Vincze professzorral flözösen szerkesztette 
a Gyógyszerügyi szervezéstan tankönyvet, amelynek megírásában o társ-képzőne/yefl prominens 
flépvise/ői is részt vellek. Irányítása mellett 3 PfiD értekezés készült el, és önálló PfiD kurzust vezet 
„A gyógyszerészet minőségbiztosítási vonatkozásai" címmel. 2003-6an a Semmelweis Egyetem 
Kiváló Oktatója kitüntetésben részesült. Kutató munkáját 2006-ban Sonofi·Aventis Magyar 
Kutatási Díjjal ismerték el. 

2.2. Az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 
egyes osztályainak feladatai 

2.2. I. Gyári Gyógyszerkészítmények Osztálya 

Az Osztály feladata a Semmelweis Egyetem klinikáinak gyári gyógyszerekkel 
történő folyamatos, biztonságos, költségtakarékos ellátása. Továbbá a klinikák 
gyógyszerfelelőseinek, orvosainak gyógyszerészi tájékoztatás biztosítása a Ma· 
gyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerekről és az 
egyedi importként az országba beérkező külföldi készítményekről. A tájékoz· 
tatás a fekvőbeteg-ellátási kérdések mellett magában foglalja a járóbeteg· 
ellátással kapcsolatos gyógyszerészeti területeket is. 
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A klinikák részéről heti, illetőleg napi (statim) megrendelések érkeznek on
line az osztályra. Az osztály a megrendeléseket - életmentő esetben azonnal. 
statim rendelésnél 4 órán belül, egyéb esetekben másnap - az egyetemi alap
lista, gyógyszertender, OGYI egyenértékűség figyelembe vételével a kedvezőbb 
Napi Terápiás Költségű gyógyszerrel helyettesítve teljesíti a klinikáknak. Ez 
a szakmai tevékenység jelentős mértékű megtakarítást jelent az Egyetem 
gyógyszerköltségeiben. 

Az osztály 3 nagykereskedővel napi, 8 gyógyszergyárral heti szállítási kapcso
latot tartva biztosítja a folyamatos gyógyszerellátást. 

Az osztály az Intézet honlapján folyamatosan elérhetővé teszi a gyógyszer
ellátást érintő legfontosabb információkat, továbbá havi hírlevélben tájékoz
tatja a klinikák gyógyszerfelelőseit a kedvezményes áron elérhető gyógysze
rekről és egyéb gyógyszerellátási aktualitásokról. 

2.2.2. Alapanyag Osztály 

Az osztály feladatai közé tartozik a nagykereskedőktől érkező fertőtlenítőszer, 
kötszer, vegyszer, alapanyag mennyiségi és minőségi átvétele, valamint az 
anyagok tulajdonságainak megfelelő módon történő, biztonságos tárolása. Az 
Alapanyag Osztály gondoskodik az Egyetemi Gyógyszertárban folyó gyógyszer
készítő tevékenységhez szükséges, megfelelő minőségű ható- és segédanyagok 
megrendeléséről és tárolásáról. valamint a Gyógyszerkészítő Osztálynak tör
ténő átadásáról. Feladatai közé tartozik a fertőtlenítőszerek és kötszerek beszer
zése, tárolása, kiadása. A klinikai rendelések és fogyások alapján kerülnek az 
Alapanyag Osztály rendelései összeállításra a cégek felé. A rendelések minden 
esetben a tender szerződések szigorú betartásával történnek. 

2.2.3. Gyógyszertechnológiai Osztály 

A Gyógyszertechnológiai Osztály feladata a klinikák, valamint az intézetek által 
rendelt, egyedi igény szerint alkalmanként, illetve meghatározott rendszeres
séggel készített különböző gyógyszerkészítmények előállítása, tárolása, kiadása. 
Az osztály feladata a gyártás során felmerülő technológiai problémák megoldása, 
például a megfelelő segédanyag kiválasztása, annak esetleges hiánya esetén 
helyettesítése, stabilitási problémák megoldása, a megfelelő gyógyszerforma 
kidolgozása, törzskönyvezett gyári készítményekből a betegek egyedi igényeinek 
megfelelő készítmény formulálása és előállítása. A megrendelések fogadása, 
a laborálás valamint a kiadás a MedSolution rendszer segítségével történik. 

A Gyógyszertechnológiai Osztály speciális feladatainak és az előállított 
gyógyszerformáknak megfelelően három laboratóriumot foglal magába: Offi
cina (Receptura), Galenusi laboratórium és Infúziós laboratórium. 

Emlékkönyv 

2.2.4. Officina 

Feladata a klinikák és intézetek FoNo-s és egyedi magisztrális gyógyszer
készítményekkel való ellátása és kiadása. Az Officinában a klinikák megrende
lésére a legkülönfélébb gyógyszerformák készülnek osztott és osztatlan porok, 
külsőleges és belsőleges oldatok, kúpok, szemcseppek-orrcseppek, szemke
nőcsök, klyzmák, gélek, kapszulák, emulziók, paszták. Statim-rendelések is 
folyamatosan érkeznek, az Officina ezeket fogadja, az igényelt készítményeket 
elkészíti és kiadja 

2.2.5. Galenusi laboralórium 

A Galenusi laboratóriumban magisztrális gyógyszer illetve galenusi gyógy
szerkészítmény egyaránt készül a rendelkezés szerinti előirat alapján, nagyobb 
mennyiségben Főbb gyógyszerformák: tabletták, kenőcsök, folyékony gyógyszer
formák, kúpok, porok stb. a hatályos Magyar Gyógyszerkönyv és a Szabványos 
Vényminta Gyűjtemény rendelkezései alapján, meghatározott összetétellel. 
minőséggel, gyártástechnológiával és nyilvántartással. Kizárólag a hatályos gyógy
szerkönyvben hivatalos vagy az OGYI által más módon engedélyezett alapanya
gok kerülnek felhasználásra. A Galenusi laboratórium pillanatnyilag nem köz
vetlenül kiadó osztály, az Alapanyag Osztály közvetítésével történik a gyógy
szerkiadás. 

2.2.6. Infúziós laboratórium 

Az Infúziós laboratórium feladata a klinikák parenterális készítményekkel 
való ellátása. Az infúzió készítés a klinikák igényeinek megfelelően, megrendelés 
alapján történik. Az Infúziós laboratórium végzi a klinikák számára a gyári in
fúziók megrendelését a különböző nagykereskedőktől, a készítmények tárolását, 
és gondoskodik a kiszállításról. A nagy mennyiségben igényelt infúziókat a köz
beszerzési kötelezettség értelmében a tendernyertes szállítótól rendeli. A labo
ratórium egyedi klinikai igények alapján speciális, elsősorban tápláló keve
rék-infúziók készítését is végzi 

Az infúziókészítéshez nélkülözhetetlen az aszeptikus munka feltételeinek biz
tosítása az infúziós palackok mosásától a kész oldatok sterilezéséig, a laborató
riumban végzett rendszeres tisztítás és fertőtlenítés, valamint annak ellenőrzése 

A betegellátás érdekeire való tekintettel az Infúziós laboratórium megren
delés alapján más fekvőbeteg-ellátó intézmények számára is készít, illetve kiad 
saját készítésű parenterális készítményeket. 
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2 .2. 7. Gyógyszerelleniírzési Osztály 

Kémiai laboratórium 

Az osztály fontos feladata az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szerve
zési Intézetbe beérkező anyagok ellenőrzése mintavételezés után, az érvényes 
gyógyszerkönyvi vagy egyéb szabványnak megfelelően. A gyógyszerkészítmé
nyek vizsgálata kiterjed az Infúziós laboratóriumban készült házi készítésű 
infúziók, a Galenusi laboratóriumban és az Officinában készült gyógyszer
készítmények vizsgálatára. Az Infúziós laboratórium számára gyártásközi· és 
végtermék-ellenőrzés is történik, valamint az RO és desztillált víz minőségének 
napi ellenőrzése és a heti fertőtlenítés kontrollja is. Az osztályon reagensek is 
készülnek mind a klinikák, mind a Kémiai laboratórium munkájához. 

Mikrobiológiai laboratórium 

A Mikrobiológiai laboratórium fő feladata az Infúziós laboratóriumban 
készülő házi készítésű infúziók sterilitás és pirogén-mentesség szempontjából 
történő vizsgálata A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv szerint végzett sterilitási 
vizsgálal céljd a készítményben lévő élő vagy életképes mikroorganizmusok és 
azok spóráinak kimutatása. A pirogénmentesség ellenőrzése endotoxin mérés
sel, LAL módszerrel történik. A Mikrobiológiai laboratóriumban történik 
a vizsgálatokhoz szükséges táptalajok készítése is. 

2.2.8. Pénzügyi Osztály 

Az osztály feladata a gyógyszergazdálkodás pénzügyi, számviteli folyamatainak 
irányítása, lebonyolítása, a MedSolution és az SAP rendszerben a gyógyszerszám
lák korrekt rögzítésének ellenőrzése, az adatok elemzése, a havi zárások irányítása, 
ellenőrzése, valamint az éves gyógyszerleltár irányítása, ellenőrzése. A Pénzügyi 
Osztály napi kapcsolatot tart a szállítókkal, klinikákkal, intézetekkel, valamint az In
tézet osztályaival. Az Intézet által szervezett költségtérítéses tanfolyamok számláit 
is az SAP rendszerben rögzíti 

2.3. Gyógyszerellátás 

Az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet továbbra is vál
tozatlanul biztosítja az egyetem fekvőbeteg-ellátó klinikái, terápiás és diag
nosztikai egységei, szakambulanciái és járóbeteg·szakrendelései részére 
a folyamatos és szakszerű betegellátáshoz szükséges gyógyszereket, beleértve 
a magisztrális, a galenusi és a külön jogszabályban meghatározott egyedi enge-

dély alapján rendelhető gyógyszereket, valamint a kéilszcérekeL és fertéítlenílú 
szereket. Ma (2007-ben) 34 klinika (2105 ágy} és ·io intézet ellátását biztosít1uk 

A 2006-os évben a beszerzett gyógyszerek, kötszerek, fertéítlenítéíszerek, 
kontrasztanyagok, vegyszerek értéke elérte a 3,2 milliárd forintot. Ebbéíl él gyári 
gyógyszerkészítmények értéke 2,5 milliárd forint Télelszárn szerint vizsgálva 2006-
ban 5,8 millió csomag kötszer, 780 ezer doboz gy;ári gyógyszerkészít 111ény, 95 ezer 
flakon felület- és eszközfertőtlenítéí, 5'l ezer flakon bör- és nyálkahártya-fertéít
lenítő, 10 ezer doboz szerobakteriológiai és vérkészítmény, 6400 doboz kontraszt
anyag került a klinikákra. 2007-ben az lcégyetemi Gyógyszertcír gycígyszerkészletei 
nem érik el a kéthetes, a klinikákon a kéthetes szükséglet kielégítésére szolgáló 
mennyiséget. Ez a tény igen jelentéís költségkímélési tesz lehetéívé. 

Az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szcrvrczési Intézet feladata az 
előzéíekben felsorolt osztályok köuemCíködésével változatlanul az Egyetem 
gyógyszerellátásának megszervezése, a gyógyszerek beszerzésének (megrende
lésének), tárolásának, elosztásának, ellenörzésének biztosítása. Összhang rneg
teremtésére törekszik a gyógyító tevékenység és az Egyetem gazdálkodásának 
lehetéíségei között, hogy a gyógyszerellátás tekintetében Cl szakszerűség, 
21 folyamatosság és a gazdaságosság általános szen1pontjai együttesen érvénye
süljenek Az Intézet működése során a gyógyszermegrendeléseket a gyógyszer
felhasználás1 igények, az esetleges sürgösségi megrendelések, valamint 
a gyógyszerszállítások ütemének figyelembe vételével alakít1a ki. Az Intézet 
feladatai közé tartozik a gyógyszerekkel kapcsolatos széleskörű szakmai in
formáció biztosítása, továbbá a gyógyszerellátásban résztvevéí gyógyszerészek, 
orvosok, gyógyszertári-asszisztensek, ápolók részére folyénnatos továbbkép
zések, gyógyszerismertetések szervezése. Helyi gyógyszer-előállítással (magiszt
rális készítmények, galenikumok, infúziók) biztosítja a speciális, vagy egyedi 
igények kielégítését. Lehetőséget biztosít akkreditált munkahelyként az egye
temi hallgatók kötelezéí szakmai gyakorlatának végzéséhez 

Az Intézet részt vesz az Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottságának munkájá
ban, így érvényesítve a gyógyszerészi szakmai szempontokat például az 
egyetemi alaplista összeállításában, újonnan forgalomba hozott gyógyszerek 
egyetemi alkalmazása eléítti kritikus értékelésben. Az Intézet a Gyógyszer
terápiás Bizottsággal összhangban idéíszakosan előkészíti az Egyetem által 
beszerzendő gyógyszerekre, kötszerekre, fertőtlenítéíszerekrc vonatkozó köz
beszerzéseket. A Bizottsággal közös feladata az egyetemi gyógyszerfelhasználás 
alakulásának nyomon követése, szakmai protokollok érvényesülésének elem
zése. Az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet ndpi munkája 
során a klinikák gyógyszerrendeléseit folyamatosan a közbeszerzés, illetve 
a helyettesíthetőség figyelembe vételével a kedvezőbb „Napi Terápiás Költségű" 
(NTK) gyógyszerek esetében felülvizsgálja, gyógyszerkiadásélit ennek megfe
leléíen végzi Rendeleti kötelezettségének megfelelően dokumentációt vezet 
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a gyógyszerkipróbálás céljából érkezett vizsgálati készítményekről, összegzi és 

a Gyógyszerterápiás Bizottság. valamint az Országos Gyógyszerészeti Intézet 

felé továbbítja az Egyetemen előforduló gyógyszermellékhatásokat 
Részt vesz az egyetemi gyógyszer-alaplista, valamint gyógyszer-közbeszerzés 

tételeinek kialakításában és e folyamatok énvényre juttatásában Az Egyetem 

gyógyszer alaplistája közel 700 hatóanyagot foglal magában és a gyógyszeres te
rápia gyors fejlődésének köszönhetően dinamikusan változik. figyelembe véve mind 

a gyógyításban elérhető újabb és újabb terápiás eredményeket. mind az Egyetem 

gazdasági helyzetét Széleskörű szakmai információs szolgáltatást működtet 

2.4. Gyógyszerkészítés 

Az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet gyógyszerkészítő 

tevékenysége a klinikák által felírt recepturai készítményekre. a FoNo és 

a Magyar Gyógyszerkönyv készítményeire, galenikumokra és kémiai laboratóri
umi reagens oldatokra, orvos-laboratóriumi diagnosztikumokra, mérőoldatokra 

terjed ki. A Galenusi és Infúziós laboratórium gyógyszerkészítő tevékenységét 

jelzik az 1. táblázatban összefoglalt adatok. 

1. táblázat 
A gyógyszerkészítő tevékenység volumenben 

Gyógyszerforma 1967 1974 1985 1990 1995 2000 2006 

Infúziós oldatok 
(palack[ 

50.000 110.000 198.668 174.410 178.434 91 103 105.358 

Folyékony 
7.500 8.100 79 500 71.137 14.992 14.565 13.400 

gyógyszerek (kg) 
Kúpok (db) 170.000 190.000 204.500 151.335 91.780 35.669 42.000 

Kenőcsök (kg) 3.840 4.100 6.070 5.518 3.706 2.674 1.466 

Tabletták (db) 0 140 OOO 306.000 140.000 282.600 65.420 90.000 
Osztott porok (db) 22.000 22.500 26.500 11.850 22.896 27.012 47.200 
Osztatlan porok (kg) 270.00 275.00 332 00 397.00 200 242 252.00 

Egyéb készítmények 
1.050 1.630 238.00 8.310.0 660 1.150 350.00 

(db) 

Ha a magisztrális gyógyszerkészítés jelentőségét nézzük, a Gyógyszertech
nológiai Osztály által előállított, kórházi formuláriában szereplő receptek száma 

is igen jelentős, hiszen ez kőzel 110-féle egyedi infúziót, 120 galenusi készít

ményt, 500-féle egyéb egyedi magisztrális készítményt jelent. 
A gyógyszerellátási és gyógyszerkészítési adatok egyértelműen bizonyítják az 

igen jelentősen megnövekedett feladatokat, miközben a létszám az utóbbi 25 

évben nem változott. 
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2.5. Gyógyszeretlenőrzés 

A gyógyszerellátás biztonsága és az ellátás minősége érdekében jelentős 
feladatnak tartjuk a gyógyszerek ellenőrzését. Az ellenőrzés többirányú Alap

vetően szükséges a különböző nagykereskedőktől beszerzett gyógyszeralap

anyagok azonosítása és egyes esetekben teljes gyógyszerkönyvi vizsgálata 
Ellenőrzésünk kiterjed továbbá az általunk előállított különféle készítmények 

vizsgálatára, elsősorban a hatóanyag-tartalom kvantitatív mérésére. Az elle

nőrzést különösen fontosnak tartjuk a nagy mennyiségben termelt infúziós 

készítményeknél. Az infúziós készítmények vizsgálata kémiai, mikrobiológiai 
ellenőrzésre terjed ki. 

A minőségellenőrzésért felelös Kémiai Osztályon 2006. évben csak az in
fúziók vonatkozásában 800 minőségi ellenőrzés történt 

2.6. Gyógyszerekkel kapcsolatos táiékoztatás, 
gyógyszerismertetés 

A gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás, az újabb és újabb hazai és kül

földi készítmények folyamatos ismertetése fontos tevékenység, mert lehetővé 
teszi, hogy az egyre nagyobb számban megjelenő új gyógyszereket az orvosok 

megismerjék és a gyakorlatban mielőbb alkalmazzák. Ezt a tevékenységet 
a különböző gyógyszergyárak gyógyszerismertető munkatársai az egyes klini

kákon végzik, de az Intézet is szervez továbbképzéseket a klinikai gyógyszer
felelős orvosok és gyógyszerészek részére. 

2.7. A klinikák gyógyszerész·szakmai felügyelete 

A klinikai gyógyszerrendelés, gyógyszergazdálkodás és készletezés szakmai 

felügyelete céljából a 34/2000 (IX. 22.) EüM rendelet és az Egyetem Gyógyszer
ellátási Szabályzata alapján az Intézet munkatársai évente két alkalommal 

a klinikákon ellenőrzést tartanak. Sajnos csupán 7 olyan klinika van egyetemün

kön, ahol a gyógyszerfelelősi feladatokat gyógyszerész végzettségű kolléga végzi. 

Előnyös lenne, ha valamennyi klinika e feladatra gyógyszerészeket alkalmazna. 

3. Fejlesztések 

Vincze professzor kiemelkedő fontosságúnak tartotta az Intézet számítástech
nikai fejlesztését, az on-line rendszerű klinikai gyógyszerrendelések megszervezé

sét, az Egyetemi Gyógyszertár teljes működése, az anyaggazdálkodási, készlet

változási, számviteli és pénzügyi feladatok teljes körű számítógépesítését Az 

Egyetem Számítástechnikai Osztályának munkatársaival közösen kialakított 
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rendszer az elmt'.ilt évekig rnűködöU. A 2006-ban kialakított korszerű egyetemi in
tegrált számítógépes rendszer egyik fő alkotórésze a gyógyszerellátással kapcso
latos (rendelés. készletezés, kiadás, nyilvántartás stb) feladatok megoldása 

A Semmelweis Egyetem gyógyszerellátásának informatikai rendszere az el
múlt években megújult 2006. január l-én a Semmelweis Egyetemen egy új. Ma
gyarország számos kórházában már működő MedSolution rendszer került beve
zelésre. A kórházi fekvéí- és járóbeteg-ellátásban is használt rendszer magában 
foglalja a gyógyszerellátás tel1es kapcsolati tengelyét (gyógyszer-nagykereskedők 
- Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet- klinikák- osztályok) 
és a betegszintlí gyógyszerezést is. Integráltan működik az Egyetemen használt 
gazdasági rendszerrel. On·line összeköttetést teremt a gyógyszerellátás területén 
dolgozók között Biztosítja az optimális gyógyszerei látáshoz szükséges gazdasági, 
logisztikai és orvos-gyógyszerész szakmai feltételeket 

Az elmúlt években komoly eszközfejlesztésekre, gépi berendezések vásárlá
sára is sor került. Ezek a fejlesztések részben a gyógyszerkészítést, részben 
a gyógyszerellenőrzési feladatokat segítették Ze/kó igazgatónő komoly intézet
rekonstrukciós munkákat indított el Így 2006-ban felújítottuk a Gyári Gyógy
szerkészítmények Osztályát és 2007-ben az Alapanyagok Osztályát is. Mára 
megérett a helyzet az Egyetemi Gyógyszertár Infúziós Laboratóriumának felújí
tására, korszerűsítésére, amely során a légtechnika kialakítása és az egyéb GMP 
követelményeknek megfelelő átalakítás elkerülhetetlen. 

4. Oktatás 

Az L évfolyamos gyógyszerészhallgatók számára az Intézet oktatói a .. Mate
matika" és .A gyógyszerészi tudománytörténet és propedeutika" tárgyakat, a IV. 
és V. évfolyamos gyógyszerészhallgatóknak a .Gyógyszerügyi szervezéstan" 
(elmélet és gyakorlat). a .Klinikai gyógyszerészer· (elmélet és gyakorlat). vala
mint a .. Farmakoökonómia·· c. tárgyakat oktatják Valamennyi oktatott tárgyból 
jegyzet vagy könyv áll a hallgatók rendelkezésére. 

A Matematika tárgy oktatását az Intézet .Matematikai oktató csoport"-jának 
tagjai végzik az I 985/86-os tanévtől. Ezt megeléízéíen a matematika oktatásának 
a Gyógynövény és Drogismereti Intézet. még korábban a Biofizikai Intézet adott 
otthont. 

A ma .Farmakoökonómia'· címen oktatott tárgy alapját az 1982/83-as tanév
ben raktuk le, amikor .A gyógyszerészet közgazdaságtani vonatkozásai" címmel 
speciálkollégiumot hirdettünk meg. Ma ez a tárgy szabadon választható kötele
ző tárgy A .. Gyógyszerészeti tudománytörténet és propedeutika" oktatása az 
1988/1989-es tanévben került Intézetünkhöz. l<orábban e tárgy oktatása két inté
zet feladata volt A gyógyszerészet történetével a Gyógynövény és Drogismereti 
Intézet, a propedeutika oktatásával pedig a Gyógyszerészeti Intézet foglalkozott. 
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Fentieken túlmenően az Intézet foglalkozik a záróvizsgára készülő hallgatók 
gyakorlati felkészítésével is (recepturai. galenusi gyógyszerkészítés, gyári gyógy
szerkészítmények ismerete, kémiai, mikrobiológiai gyógyszerellenőrzés, intézeti 
gyógyszerellátás szervezése, gazdasági üzemviteli ismeretek stb ). Részt veszünk 
a PhD képzésben, a szakgyógyszerész-képzésben (Gyógyszerellátási gyógyszeré
szet, Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás, Kórházi gyógyszerészet. Klinikai gyógy
szerészet. Minőségbiztosítás) és a gyógyszerész-továbbképzések szervezésében. 

5. Tudományos tevékenység 
Az Intézet tudományos munkásságának szakterületei és tartalma 

fü Intézet tudományos és szakirodalmi tevékenysége elséísorban a gyógy· 
szerügyi szervezés, farmakoökonómia és a klinikai gyógyszerészet, valamint 
a gyógyszerészet története szakterületeinek problémáira és gyógyszertechno
lógiai kérdésekre terjed ki. 

A gyógyszerügyi szervezési tevékenység tárgya a gyógyszerek termelése, elosztása 
és felhasználása optimális feltételeinek vizsgálata, irányítása, az egészségügyi 
ellátás igényeinek kielégítése az ellátás fejlesztése céljából A gyógyszerügyi 
szervezés, mint tudományos tevékenység multidiszciplináris, részben és első
sorban a gyógyszerészeti tudományokra, részben alkalmazott társadalom
tudományokra (jogtudomány, szervezés- és vezetéstudomány, szociológia, 
pszichológia, etika ·viselkedéstudomány, statisztika, közgazdaságtudomá ny. 
történelem stb.) épül 

A klinikai gyógyszerészet területén végzett tudományos munka feladata a gyógy
szerek alkalmazásával kapcsolatos problémák kiküszöbölése vagy csökkentése, 
azaz az indikációnak leginkább megfeleléí gyógyszerek kiválasztása, a már ismert 
mellékhatások elkerülése, csökkentése. A lokálisan ható szerek hatékonyságá
nak, mellékhatásának megítélésére alkalmas nem invazív eljárások bevezetésén 
dolgozunk a klinikákkal szoros együttműködésben 

A gyógyszerutilizációs kutatások az Intézet egyik f(í kutatási területe, amely során 
az egyes hatástani csoportokba tartozó gyógyszerek hazai és nemzetközi fel
használását elemezzük. fü elért eredmények birtokában javaslatokat fogalma
zunk meg a racionális gyógyszerfelhasználás megvalósítására. 

Afarmakoökonómia területén végzett kutatások Intézetünk egyik viszonylag új 
profilját jelentik. Ezzel a munkával kívánjuk elérni, hogy a rendelkezésre álló, 
korlátozott anyagi lehetéíségeken belül megtaláljuk azon terápiás módozatokat. 
amelyek a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával a legtöbb egészség
ügyi hasznot eredményezik. A különböző terápiás protokollok költség-haszon. 
illetve költség-hatékonyság elemzésével, mind az Egyetemi Gyógyszertár 
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet. mind az egyetem klinikáinak hatékonyabb 
gyógyszergazdálkodását segítjük elő. Fontosnak tartjuk a farmakoökonómiai 
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vizsgálatok országos szintű összehangolását, az elemzések helyes. nemzetközi 
színvonalú levezetését, a helyi viszonyok figyelembevételére is alkalmas mód
szertan kidolgozását 

A gyógyszerészeti ludomdnylörlénel területén végzett kutatómunka történeti 
távlatban is értékes. a gyógyszerészet tudományos fejlődését bemutató. azt 
elemző eredményeket szolgáltatott Vizsgálatokat végeztünk a gyógyszeré
szeti hivatás. oktatás. tudomány és gondolkodás XX. századi fejlődésével kap
csolatban. 

A Matematika oktató csoport tagjai a statisztikai módszerek biometriai alkalma
zásai, a lineáris algebra numerikus módszerei, a differenciálegyenletek numeri
kus megoldása. továbbá matematikai programcsomagok (MapleV. Matlab) 
oktatása. alkalmazása témakörökben végeznek kutatásokat, melynek eredménye
képpen tudományos dolgozatok. egyetemi jegyzet és szakkönyvek jelentek meg. 

A klinikai gyógyszer-technológiai kutatások során az individuális klinikai terápia 
biztosításához gyógyszerformulálási tevékenység végzése. a különböző gyógy
szerformák stabilitásának vizsgálata folyik. különös tekintettel a segédanyag 
öregedésére 

Az Intézet Gyógyszerfelügyeleti tanszéki csoportja jelentősen hozzájárul az 
Intézet posztgraduális oktatási tevékenységéhez Aktív szerepet vállal a Minő
ségbiztosítás szakági képzés. valamint az Intézet által évente megrendezett 
költségtérítéses GMP tanfolyam szervezésében. a temetika kidolgozásábank, 
valamint az előadások megtartásában A tanszéki csoport vezetője Dr. Paál 
Tamás professzor. a csoport tagja Dr. Lipták József egyetemi tanár. 

Az Intézet munkatársai I 990-2007 között hazai és nemzetközi folyóiratokban 
165 közleményt. továbbá 19 könyvet. könyvrészletet. jegyzetet jelentettek meg. 

Az Egyetemi Gyógyszettárban elkészült doktori értekezéseket a II. táblázat, 
az elkészített szakdolgozatokat. diplomamunkákat a III. táblázat tartalmazza. 
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VI. 

A JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK RÖVIDEN 

z Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet gyógyszerellátási 
tervei között szerepel egy gyógyszerinformációs-toxikológiai centrum létreho
zása. melyben gyógyszerészek segítik az Egyetem gyógyító ellátásban résztvevő 
kollégáit. nemcsak a mindennapi, hanem a komolyabb irodalmi kutatást 
igénylő kérdéseknek az evidenciákon alapuló megválaszolásában. Az egyetemi 
gyógyszerellátási rendszer minőségbiztosításának javítása érdekében lényeges 
az Egyetem minden gyógyszerellátási szintjén a vonalkódokhoz kötött gyógy
szer azonosítását lehetővé tevő informatikai rendszer kidolgozásában és mű
ködtetésében való részvétel. továbbá az oktatás területén meglévő farmako
ökonómiai tapasztalatoknak az egyetemi gyógyszerellátási rendszerben való 
megjelenítésének erősítése. További cél magisztrális gyógyszerkészítés terén 
a további klinikai és külső intézményi igényeket kielégítő egyes esetekben 
receptura-bővítést is magában hordozó egyedi készítmények előállításának 
kiszélesítése. 
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Csipke professzor Balázs Mária és Takács Márta fzallgatófitól kapott al61011ot 
lapozgat;a ( 1963. iúnius) 
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VII. 

AZ EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR GYÓGYSZERÜGYI SZERVEZÉSI 
INTÉZETBEN, VALAMINT JOGELŐD INTÉZETEIBEN KÉSZÜLT 

DOKTORI ÉRTEKEZÉSEK 

A pesti egyetemen csak 1852-től nyílt lehetőség a gyógyszerészek számára a dok
tori cím, nevezetesen a „doctor chemiae" cím megszerzésére. Ezt a címet csak 
a gyógyszerészek nyerhették el az Orvoskaron; a Bölcsészkaron doktorált ve
gyészek, a többi bölcsészkari doktorátussal megegyezően a „doctor philoso
phiae" címet kaphatták. 

A gyógyszerészek számára a doktori cím megszerzésének az volt a módi a, 
hogy a 11. év szigorlatai után egy 3 éves tanfolyamot kellett végezni. Előfeltétel 
volt az egyetemi vizsgák ielesrendűsége. Az érettségi vizsgát pótolta a Bölcsész
karon hallgatott 2 év filozófia. A pesti egyetemen azonban az ilyen iellegű 
doktori cím megszerzésének feltételei még nem voltak adottak, ez csak Than 
Károly professzorsága alatt vált valóra. A gyógyszerészek számára a doktori cím 
megszerzésének lehetőségét 1859-ben a Habsburg Birodalom összes gyógysze
részképzéssel toglalkozó egyetemére kiteriesztették. Ettől kezdődően a gyógy
szerészek a „doctor pharmaciae" címet nyerhették el, és ezzel egy időben 
eltörölték a „doctor chemiae" korábban adott címet. 

A pesti egyetem első gyógyszerészdoktora Csanády (Schollz) Gusztáv volt, akit 
1861-ben avattak doktorrá. Sorrendben a következő, az 1862-ben avatott Felletár 
Emil volt. Az Egyetemi Gyógyszertárban első felavatott doktor Jakabházy Zsigmond 
volt 1925-ben. 

Az 1914. évi oktatási reform újból rendezte a gyógyszerészdoktori cím elnye
résének körülményeit is. Ekkor a diploma megszerzése után további 2 éven át 
l fő- és 2 melléktárgyat kellett hallgatni az egyetemen, majd az elkészített 
értekezést 3 példányban kellett benyúitani. Ha az Egyetem az értekezést elfo
gadta, mindhárom tárgyból szigorlatot kellett tenni, azután következett a dok
tori eskü és az avatás. 

A doktori cím megszerzésének lehetősége 1948 és 1957 között lényegében 
szünetelt. 1969-től kezdődően, a gyógyszerészek számára megszerezhető „doctor 
pharmaciae" cím mellett, a gyógyszerészeti tudományok határterületein mű
ködő nem gyógyszerész végzettségűek (biológusok, vegyészek stb.) szá
mára lehetővé tették a „doctor materia pharmaceuticae" cím megszerzését is. 
A 6565/1970. sz. (Semmelweis) egyetemi doktori szabályzat szerint a doktori 
szigorlatot l szakmai főtárgyból, l szakmai melléktárgyból és l társadalomtu
dományi melléktárgyból kellett letenni. A doktori jelentkezést, valamint az 
értekezést a Kari Tanács fogadta el. 
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A 20/1983 (XI. 3.) sz. MM. rendelet a doktori cím megszerzéséhez középfokú 
nyelvvizsgát, az értekezés bizottság előtti megvédését írta elő, a doktori cím 
megnevezését pedig egységesen „doctor universitatis"-ra változtatta. A 15/1990 
(Xl. 28.) sz. MKM rendelet a doktori szigorlati tárgyak közül eltörli a társadalom
tudományi tárgyat A 8/1991 (Vll. 3) sz. MKM rendelet hatályon kívül helyezi 
a 15/1990-es MKM rendeletet, ugyanakkor két szakmai melléktárgyat ír elő 
szigorlati tárgyként. 

Az ezzel kapcsolatos 47/1994 (IV. 1.) sz. Korm. rendelet az 1993. szeptember 
!. előtt megkezdett doktori cselekmények befejezésének átmeneti időt hagy, 
miszerint ezeket a munkákat 1996. Xll. 31-ig le kell zárni. A tudományos fel
tételek tovább szigorodtak, így 1994-től a PhD (Doctor Philosophiae) fokozat 
vált megszerezhetővé 

A gyógyszerészdoktor-képzés, a doktori értekezések tudományos eredmé
nyei jelentős mértékben hozzájárultak egyrészt a gyógyszerészeti tudományok 
mindenkori fejlődéséhez, a gyógyszerészi szaktudományok kialakulásához, 
másrészt kiváló szakembereket adtak a gyógyszerészeten kívüli tudomány
területek műveléséhez, fejlesztéséhez. 

II. táblázat 
Az Egyetemi Gyógyszertárban készült doktori értekezések 

Sor.- Idő.- Disszertáns Disszertáció Fokozat 

szám pont neve címe 
Intézetvezető: Dr. Matolcsy Miklós egyetemi tanár 

!. 1925 JAKABHAzY ZSIGMOND A Capita papaveris morphin~ Dr 

tartalmának meghatározása pharm 

2. 1925 NÉMEDYlMRE Az antipyrinum coffeinum és 
coffeinum citricum vizsgálata " 

3. 1926 ANDRISKA ÖDÖN A kenőcsök és zsírok bromo~ 
metriás vizsgálata " 

4. 1926 SCHOLTZ GYULA PÁL Az "Oleum phosphoratum"-ok 
phospho r-tarta 1 mának 
quantitativ meghatározása 

5. 1927 RÓZSA PÁL Az Extract. colocynthid 
colocynthin~tartalmának 

gravimetriás meghatározása 

6. 1928 HÉRAYANDOR A coffeinum natrium 
benzoicum vizsgálata " 

7 1928 BOGDÁN ALADÁR A:z opium tinctura célszerűbb 
készítéséről és tartalmi " 
meghatározásáról 

8. 1929 LÉVOLTVELCSEI ISTVÁN A Kresol-szappan oldatok 
vizsgálata 

Sor.-
szám 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 
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Idő- Disszertáns Disszertáció Fokozat 
pont neve címe 
1931 GRUBER ALAJOS A Strophantin colorimetriás Dr. 

meghatározása pharm 

1931 HUSZÁR ENDRE Az isoosmósia jelentősége az 
injekcióknál. különös 
tekintettel a chinin-oldatokra 

1931 SOMOGYI JÁNOS A vitalis festéshez szükséges 
festékoldatok készítése 

1932 CZUCZY PÉTER Abszorbciós oldatok viszonyla-
gos összefüggéseinek vizsgálata 

1933 MATOLCSY KÁROLY Adatok a china kéreg készít-
mények előállításához és " 
megvizsgálásához 

1934 TÉCSlDEZSŐ A kétértékű vas értékmeghatá-
rozásának vizsgálata egyes " 
galenusi készítményekben 

1934 HALMl PÁL A pepsin értékmeghatározása 
1935 KENDERES JÁNOS A gyógyászati célokra alkalmas 

paraff. liquid, vaseL alb., vasel. 
flav , különös tekintettel 
vizsgálatára 

1935 PAYER JÁNOS A lV. kiadású Magyar Gyógyszer-
könyvben hlvatalos tincturák " 

szesztartalmának meghatározása 
1936 HÍDVÉG! GYULA A Belladonna folium és készít-

ményeinek értékmeghatározása " 

1936 BÁRTFA! MIKLÓS A IV. Magyar Gyógyszerkönyv 
kenőcseinek vizsgálata " 

1936 GÖMBÖS LÓRÁNT A IV. Magyar Gyógyszerkönyv 
hivatalos drogjainak nedvesség-
tartalma, különös tekintettel az " 
időjárás változásra és a levegő 
relatív nedvességtartalmára 

1936 TAKÁCS HORVÁTH DÉNES A sebészeti gyapot vizsgálata 
" 

1937 KODRIK KÁROLY Adatok a IV. Magyar Gyógyszer-
könyvben hivatalos drogok 
hamuszámához 

1937 l<EDVESSY GYÖRGY Adatok a IV. Magyar Gyógyszer-
könyv „Extracta" e. fejezetéhez " 

1937 SZlEBERTH FRIGYES Ferrovastartalmú gyógyszeres 
készítmények (galenikumok " 
előállításáról és vizsgálatáról} 
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Emlékkönyv Emlékkönyv 

Sor~ Idő- Disszertáns Disszertáció Fokozat Sor„ Idő- Disszertáns Disszertáció Fokozat 
szám pont neve címe 

25. 1938 RAVASZ LÁSZLÓ Adatok a Magyar Gyógyszer-
Dr 

könyvben felvett drogok hamu 
pharm. 

értékeihez 
26. 1938 LÁNG BÉLA Mily mértékben befolyásolja 

szám pont neve címe 
38. 1941 SASKÓ [ENŐ Galenusi készítmények eltar- Dr 

tása közben észlelt változások pharm. 
39. 1941 TAMÁSKA LŐRINC Adatok a zsírok és olajok 

avasságának vizsgálatához és 
a drogok aprítási foka, kivoná~ eltartásához 
suk eredményességét? 

27. 1938 RAGETTLY [ÁNOS Néhány fontosabb gyógyszer-
40. 1941 LÁZÁR ISTVÁN A gyógyszerészi gyakorlatban 

előforduló szappanok és szap-
készítmény (tinc., fluidextr.) panos készítmények, különös 

" 
újszerű értékmeghatározásáról tekintettel a háborús nyers-
és helyes eltartásáról 

28. 1939 SZENTIRMAY LÁSZLÓ Egyes sebészeti kötözőszerek 
anyag hiányra 

41. 1942 BALOG BODOR EGON Injekciós készítmények előállí-
vizsgálata. különös tekintettel tása különös tekintettel a gyógy-
azok szabványosítására szerészi gyakorlatra 

29. 1940 KISS MARGIT Adatok a IV. Magyar Gyógyszer- 42. 1942 DÓSA ANDRÁS Adatok a magyarországi fenyő-
könyvben hivatalos illóolaj- gyanta vizsgálatához. A gyanta 
tartalmú drogok értékmeg~ gyógyszerészeti alkalmazása 
határozásához 

30. 1940 KÜTTEL DEZSŐ A belladonnae foL és a be!61e 
43. 1943 WÉBER GÁBOR A comprimátok helyes elkészítése, 

tekintettel a változásokra " 

készült ga!enikumok quantitativ 

meghatározásáról. különös " 
44 1943 CSERE ELEMÉR Néhány egyszerűbb vegyi 

gyógyszer előállítása 
tekintettel a Tinc. belladonnaera 

31. 1940 MOLNÁR ALBERT A gyógyszertári és laboratóriumi 
45. 1943 AMBRUS KLÁRA Recepturai munkálatok és ezzel 

kapcsolatos nehézségek 
szűrésekről és a szűrőpapírok 46 1943 ANDRISKA JÓZSEF A fluorescenciás analysis alka!-
vizsgálatáról 

32. 1940 NAGY ERVIN Zsíros olajok és adeps !anae elő~ 
mazása a gyógyszervizsgálatban, 
különös tekintettel a IV. Magyar " 

állítása és fontosabb vizsgálatai, Gyógyszerkönyv tincturáira 
különös tekintettel a viszkozitásra 

33. 1940 OBERMAYER KLÁRA Nehezen beszerezhető külföldi 
47. 1943 ÉLLŐ ISTVÁN Follikulin meghatározása 

photometriásan, tekintettel az 
gyógyszerek helyettesítése " előállítások ellenőrzésére 
hazai anyagokkal 

34. 1940 PANDULA EGON A:z összeférhetetlen gyógyszerekről 
48. 1943 KÁDÁR T!BOR A drog aprításának és a koncent-

ráció befolyása a tincturák 
35. 1940 SIMON GYULA A Capsicumról és a Tinctura hatóanyagtartalmára 

Capsici-ről mint gyógyszeres " 49. 1943 KORITSÁNSZKY DÉNES Néhány galenikus készítmény 
készítményről 

36. 1941 BÁRÁNY KORNÉL Adatok néhány gyógyszeres 
alkatrészeinek meghatározása " 

50. 1943 MÁTHÉNÉ Receptorai munkálatok és az 
folyadék pH vizsgálatához 

37. 1941 FÜRSTNER FORGÁCS A pH és a szeszkoncentráció 
BÉLA befolyásolása a tincturák, 

LOSONCZY ANNA ezzel kapcsolatban felmerülő 
nehézségek 

51. 1943 BÖLCS BÉLA A IV. Magyar Gyógyszerkönyv 
decoctumok és infusumok tincturáinak viszkozitása, külö-
helyes készítésére, eltar.tható- nös tekintettel azok szesz- és 
ságára és hatásfokára kivonatanyag-tartalmára 
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Emlékkönyv Emlékkönyv 

Sor- Idő- Disszertáns Disszertáció Fokozat Sor'"' Idő- Disszertáns Disszertáció Fokozat 
szám pont neve címe 

25. 1938 RAVASZ LÁSZLÓ Adatok a Magyar Gyógyszer-
Dr 

könyvben felvett drogok hamu 
pharm 

értékeihez 
26. 1938 LÁNG BÉLA Mily mértékben befolyásolia 

szám pont neve címe 
38. 1941 SASKÓ JENŐ Galenusi készítmények eltar~ Dr 

tása közben észlelt változások pharm 

39. 1941 TAMÁSKA LŐRINC Adatok a zsírok és olai ok 
avasságának vizsgálatához és 

a drogok aprítási foka, kivoná- eltartásához 
suk eredményességét? 

27 1938 RAGETTLY IÁNOS Néhány fontosabb gyógyszer-
40. 1941 LÁZÁR ISTVÁN A gyógyszerészi gyakorlatban 

előforduló szappanok és szap-
készítmény (tinc., fluidextr) panos készítmények, különös 
újszerű értékmeghatározásáról tekintettel a háborús nyers-
és helyes eltartásáról 

28. 1939 SZENTIRMAY LÁSZLÓ Egyes sebészeti kötözőszerek 
anyag hiányra 

41. 1942 BALOG BODOR EGON Injekciós készítmények előállí-
vizsgálata, különös tekintettel " tása különös tekintettel a gyógy- " 
azok szabványosítására szerészi gyakorlatra 

29. 1940 KISS MARGIT Adatok a IV. Magyar Gyógyszer- 42. 1942 DÓSA ANDRÁS Adatok a magyarországi fenyő-
könyvben hivatalos illóolai-
tartalmú drogok értékmeg- " 

gyanta vizsgálatához. A gyanta 
gyógyszerészeti alkalmazása 

határozásához 
30 1940 KÜTTEL DEZSŐ A belladonnae fal. és a belőle 

43 1943 WÉBER GÁBOR A comprimátok helyes elkészítése, 
tekintettel a változásokra 

készült galenikumok quantitativ 44. 1943 CSERE ELEMÉR Néhány egyszerűbb vegyi 
meghatározásáról, különös gyógyszer előállítása 
tekintettel a Tinc. belladonnaera 

31. 1940 MOLNÁR ALBERT A gyógyszertári és laboratóriumi 
45. 1943 AMBRUS KLÁRA Recepturai munkálatok és ezzel 

kapcsolatos nehézségek " 

szűrésekről és a szűrőpapírok " 46. 1943 ANDl\ISKA JÓZSEF A fluorescenciás analysis alka!-
vizsgálatáról 

32. 1940 NAGY ERVIN Zsíros olajok és adeps lanae elő-
mazása a gyógyszervizsgálatban, 
különös tekintettel a IV. Magyar 

állítása és fontosabb vizsgálatai, " Gyógyszerkönyv tincturáira 
különös tekintettel a viszkozitásra 

33. 1940 OBERMAYER KLÁRA Nehezen beszerezhető külföldi 
47. 1943 ÉLLŐ ISTVÁN Follikulin meghatározása 

photometriásan, tekintettel az " 
gyógyszerek helyettesítése " előállítások ellenőrzésére 
hazai anyagokkal 

34. 1940 PANDULA EGON Az összeférhetetlen gyógyszerekről 
48. 1943 KÁDÁR TIBOR A drog aprításának és a koncent-

ráció befolyása a tincturák 
35. 1940 SIMON GYULA A Capsicumról és a Tinctura hatóanyagtartalmára 

Capsici-ről mint gyógyszeres 49. 1943 KORITSÁNSZKY DÉNES Néhány galenikus készítmény 
készítményről 

36. 1941 BÁRÁNY KORNÉL Adatok néhány gyógyszeres 
folyadék pH vizsgálatához " 

37. 1941 FÜRSTNER FORGÁCS A pH és a szeszkoncentráció 
BÉLA befolyásolása a tincturák, 

alkatrészeinek meghatározása 
50. 1943 MÁTHÉ NÉ Recepturai munkálatok és az 

LOSONCZY ANNA ezzel kapcsolatban felmerülő 
nehézségek 

51. 1943 BÖLCS BÉLA A IV. Magyar Gyógyszerkönyv 
decoctumok és infusumok " tincturáinak viszkozitása, külö-
helyes készítésére, eltartható- nös tekintettel azok szesz- és " 

ságára és hatásfokára kivonatanyag-ta rta 1 mára 
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Emlékkön v Emlékkön v 

Sor- Idő- Disszertáns Disszertáció Fokozat Sor„ Idő· Disszertáns Disszertáció Fokozat 

szám pont neve címe szám pont neve címe 

52. 1943 TORMA ANTAL Vastartalmú galenikumok kolori- 66. 1970 SZENTMIKLÓSI PÁL Fertőző betegségek epidemioló-
metriás vizsgálata fotométerrel. Dr. giai változásainak vizsgálata, Dr. 

különös tekintettel az eltartás pharm. különös tekintettel a chemo- pharm 

közben észlelt változásokra terápiára 

53 1944 SIKOS KÁROLY Extractumok kapillár fluorescens 67 1970 SZABÓ GYULÁNÉ Adatok a gyógyszerel!enőrzés 

analitikai vizsgálata VÁRADI MAGDOLNA nemzeti kérdéseihez 

Intézetvezető: Dr. Csipke Zoltán egyeten1Í tanár 68. 1971 HAJTS EMIL Adatok a magisztrális gyógysze-

54. 1964 VIDOVSZKY KÁLMÁN A gyógyszertári dolgozók egész- rek szerepéhez és jelentőségéhez .. 
ségügyi felvilágosítási feladatai- napjaink gyógyszerellátásában 

nak meghatározása 69. 1971 HENERÁRY LÁSZLÓ Szakmai ellenőrző tevékenység 
, „ , 

lntezetvezeto· Dr Zalai Károly egyetemi tanar szervezése a közforgalmú " 

55. 1966 DURAY GYULA Adatok a szemkenőcsök gyógy- gyógyszertárban 

szertári aszeptikus előállításá- " 70. 1971 BÁNÓ TIBORNÉ A magyar egészségügyi jogsza-

nak szervezéséhez bályalkotás és a gyógyszerészet 

56. 1966 KOLOZS CSABA Nagyforgalmú gyógyszertárak összefüggéseinek vizsgálata 

kiszolgáltató helyiségének " 71 1972 BÉNYI ELEMÉR Fény-lyukkártyás módszer 

korszerU elrendezése anyagok gyógyászati célra 

57. 1966 NÁDLER VIKTOR Intézeti gyógyszertárak egyes való alkalmasságának 
szervezési kérdései statisztikai értékelésére 

58. 1966 SOMOGYINÉ A gyógyszerfogyasztás és a kész- 72. 1973 BLÁZY ÁRPÁD A gyógyszerészet megjelenése 

SZÉLPÁL GIZELLA letezés összefüggéseinek vizs- és fejlődése Zala megyében 

gálata az egészségügyi és gaz- 1711-1849-ig 

daságossági szempontok 73. 1973 SZENTGYÖRGY! ISTVÁN Kabay János munkássága és 

figyelembevételével a hazai morfingyártás kialakulása 

59. 1967 GONDA PÁL Adatok a gyógyszerfelhasználás 74. 1973 RIXER ANDRÁS A magyar nyelvű gyógyszerészeti 

tervezéséhez " szaksajtó kialakulása és jelentő-

60. 1967 EGERVÁRINÉ Falusi gyógyszertárak ellátási sége (1831-1871) 

NAGY MÁRIA körzetének vizsgálata " 75 1974 FODOR ZSUZSA Adatok a gyógyszerészhallgatók 

61 1968 FOGARASI FERENC Adatok a gyógyszertárak munka- gyógyszertári gyakorlatának 

védelmének szervezéséhez " szervezéséhez 

62. 1968 NAGY JÓZSEF Adatok a gyógyszerkülönleges- 76. 1974 KÖRMÖCZI GYÖRGY Korszerű szervezési módszerek 

ségek törzskönyvezési szem- alkalmazása a gyógyszerkutatás-

pontjaihoz fejlesztés terén 

63. 1968 HARANGI GYÖRGY A gyógyszerfelhasználás 77. 1974 KOVÁCS IMRE Az. influenzajárványok és a gyógy-

szociológiája szerellátás " 

64. 1969 TORNYOS ZOLTÁN Adatok a hazai gyógyszerellátás 78. 1974 ERDEI TIBOR A gyógyszer és gyógynövény 

alakulásáról a szocialista egész- export 25 éves (1949-1974) 

ségügyi alapelvek figyelembe- eredményeinek vizsgálata és 

vételével alkalmazása 

65 1970 HORVÁTH KÁROLY Adatok a gyógyszerismertetői mun- 79. 1975 KÓSA LÁSZLÓ A gyógyszeres terápia informá-

ka helyzetéhez és fejlesztéséhez cióhordozóinak elemzése 
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Emlékkön v Emlékkönyv 

Sor- Idő- Disszertáns Disszertáció Fokozat Sor,.. Idő- Disszertáns Disszertáció Fokozat 
szám pont neve címe szám pont neve címe 

80. 1975 VÁRKONYI LÁSZLÓ A klinikai Infúzió-ellátás Dr 96. 1980 GYÖRGY LÁSZLÓ Gyógyszertárakban kialakuló 
szervezése pharrri. zajviszonyok munkafolyamatokat Dr 

81. 1975 SZŰCS SÁNDORNÉ A magyar nyelvű .gyógyszerészeti befolyásoló hatásainak ele111ző pharm 

KESZEI MÁRIA szakirodalom vizsgálata az L és!!. vizsgálata 
Magyar Gyógyszerkönyv kiadása 97. 1980 STALTER JÓZSEFNÉ A pszichofarmakonokkal való 
közti időszakban (1871-1888) visszaélés társadalomegészség-

82. 1976 PÁL ILONA Időskorúak gyógyszerfelhaszná- ügyi - egészségnevelési vonat-
!ásának elemzése kozásai 

83. 1976 TÓTH ZSUZSA Orvosdoktori értekezések jelen- 98. 1981 KISS LÁSZLÓNÉ A gyógyszerészet megjelenése és 
tősége a gyógyszerészeti tudo- ÁBRAHÁM KATALIN IDA fejlődése Békés megyében 

mányok hazai kialakulásában és 11770-1950) 

fejlődésében ( 1770 - 1848) 99. 1981 RÁDÓCZY GYULA A Norma Pauperum és Formulae 
84. 1976 ÉCSY ZOLTÁN Az antihypertensivumok felhasz- Normales vénygyűjtemények 

nálásának tanulmányozása gyógyszerkincsének tanul-
a járóbeteg-ellátásban mányozása 

85. 1977 GYŐRVÁRY OTTÓ A magyar gyógyszeripar import- 100. 1981 STEINER GYÖRGYNÉ Az intenzív terápia gyógyszer 
alapanyag ellátásának vizsgálata BLEICHER MÁRIA felhasználásának elemzése 

86. 1977 HELLE! KATALIN Gyógyszermellékhatás figyelő- 101. 1982 GÁBOR JÓZSEFNÉ Tolna megye gyógyszertári háló-
rendszer SZŐCSÉNYI JULIANNA zatának kialakulása és fejlődése 

87. 1978 GESZTES LAJOS A külkereskedelmi gyógyszer- 102 1982 PUSZTAI EMŐKE Gyógyszeruti l izációs vizsgálatok, 
ismertetés szempontjai mint a racionális gyógyszerfel-

88. 1978 SÁGI ERZSÉBET A klinikai gyógyszerészet használás megvalósításának " 

a századfordulón eszközei 
89. 1978 KISS FERENC Az intézeti gyógyszertárak gyógy- 103. 1982 HADI FERENC A gyógyszergyárak információs 

szerészi feladatainak elemzése " tevékenységének vizsgá!ata 
90. 1979 ZARÁNDY KLÁRA A gyógyszerek terápiás alkalma- 104. 1983 KISSNÉ A főváros gyógyszerfelhasználá-

zásának hatósági ellenőrzése VÁRADI ZSUZSANNA sának elemzése 1976-81 között, 

forgalomba hozatal után különös tekintettel az 1977-ben 

91. 1979 SOPRONI LÁSZLÓ Nógrád megye gyógyszerészeté- bevezetett gyógyszerkiadási 
nek kialakulása és története rendeletre 
(1701-19181 105. 1983 ZAJKA GABRIELLA A diagnosztikum-felhasználás 

92. 1979 BARTUS JÓZSEF A gyógyszertár rendszerszem lé- vizsgálata a klinikai-kémiai 
letű vizsgálata " gyakorlatban 

93. 1979 BURGETTI LÁSZLÓ Módszer a közforgalmú gyógy- 106. 1983 MIKOLA BÁLINT Antireumatikumok felhasználá-
szertári munka hatékonyságának " sának elemzése 
vizsgálatára 107. 1983 FELFÖLDY SÁNDOR A területi gyógyszerellátás 

94. 1979 GRABARITS ISTVÁN A XVIII. századi magyarországi ma- szervezetének elemzése 
teria medica és annak értékelése " 108. 1984 VIRÁNYl ATTILÁNÉ A gyógyszerészet megjelenése és 

95. 1980 SZIGETVÁRY FERENC Gyógyszertártípusok vizsgálata 
a XVI.- XVIII. századi Vas vár- " 

ÉBEL ZITA fejlődése Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vármegye déli kerületében 
Dr. univ 

megyében (1746-19501 
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Emlékkönyv Emlékkönyv 

Sor~ Idő- Disszertáns Disszertáció Fokozat Sor'"' Idő- Disszertáns Disszertáció Fokozat 
szám pont neve címe szám pont neve címe 
109. 1984 PINTÉR IMRÉNÉ A gyógyszerészet megjelenése és 123. 1987 SELMECZI TERÉZ A gyógyszergyártás hatósági 

TÜSKE MARGIT fejlődése Debrecen és Hajdú Dr. univ ellenőrzésének kialakulása és Dr. univ 
megyében ( 1700-1950) szervezése Magyarországon 

110. 1984 HORVÁTHNÉ Településközpont egészség- 124. 1987 IÓZSAALAJOS Győr-Moson vármegye gyógysze-
KERTÉSZ BEÁTA ügyének fejlődése a zirci modell részetének kialakulása és fejlő-

alapján ( 1770-1950) dése az 1600-as évektől 1850-ig 
111. 1986 UDVARHELYI BOTONDNÉ Gyógyszeralkalmazás - közi eke- 125. 1987 OSTERMANN MANFRED Organisatorische gesichtspunkte 

NAGY ÁGNES dés biztonság bei der herstellung und versorgun 
112. 1986 SZALAY GÁBOR Külföldön működő magyar érdekelt- von fetthaltigen infusionsregimen 

ségű gyógyszerkereskedelmi és gyár- in der parenteralen ernahrung 
tó vállalat hatékony működésének- " 126. 1988 DR. SZILI FERENCNÉ A gyógyszerészet megjelenése és 
szervezési és irányítási kérdései DECSI MÁ1'1A fejlődése Somogy megyében " 

113. 1986 GERŐ NÉ ALMÁS! JUDIT Szívre ható gyógyszerek utilizációja " 1760- 1950-ig 
114. 1986 LÁRENCZ LÁSZLÓ Kazay Endre ( 1876-1923) élete 127. 1988 FERENCZI ÉVA Az egyedi import gyógyszerké-

" és munkássága szítmények gyógyszertári forgal-
115. 1986 BUDAINÉ PUSZTAI KINGA A magyar orvostudományi mazásának számítástechnikai 

egyetemek gyógyszer felhasz- " szervezése 
nálásának elemzése 128. 1988 SZÉKELY GÁBOR Neuroleptikumok és antidep-

116. 1986 HETÉNYI LÁSZLÓ Antidiabetikumok utilizációja resszánsok utilizációs vizsgálata 
117. 1986 IANKÓ SZABÓ SÁNDORNÉ A gyógyszerészet megjelenése 129. 1989 BÁRDOSSYNÉ Antiasztmatikumok utilizációs és 

KISS LEONA és fejlődése Veszprém megyé- SOÓS ANDREA vizsgálata a járóbeteg-ellátásban " 
ben (1700-1950) 1980-1986 között 

118. 1986 KOCSIS KRISZTINA A gyógyszerészet megjelenése 130 1989 TAMÁS MIKLÓS A gyógyszerészet megjelenése és 
és fejlődése Sopron vármegyé- " fejlődése Erdélyben 1512- 1920-ig, 
ben a XVI. sz. végétől 1950-ig különös tekintettel Brassóra, " 

119. 1986 PAP LAIOSNÉ A hazai gyógyszerkincs alakulá- a Barcaságra, valamint Udvarhely-, 
PATKÓS MÁRIA sának és összetételének elem- Csik- és Háromszék megyékre 

zése a racionális és korszerű " 131. 1989 FEDI NA LIDIA A gyógyszeres aerosolok Dr. univ. 
gyógyszerterápia szempontjából fejlődéstörténete Ph.D./1998 

120 1987 DÉTÁRI GABRIELLA A gyártás higiénés követelmé- 132. 1989 DINYA ELEK Matematikai modellen alapuló 
nyek kialakulása az ellenőrzött " tüdőrákra célzott számítógépes Dr. univ 
gyógyszergyártásban szűrési rendszer 

121. 1987 TÓTHNÉ SÜLI BORBÁLA Az egyetemi gyógyszerészképzés 133. 1989 ECSERI NÉ Tudományos marketing alka!-
vizsgálata 1770-1852 között PUSKÁS MARIAN mazása és jelentősége a gyógy-
hazánkban szerkutatásban 

122. 1987 KAMEL ALI ELKIHELI Problems related to distribution 134 1989 KASSAI HAJNALKA A hipertóniában alkalmazott 
and utilization within the health gyógyszerek felhasználásának " 
service and comparative study to Dr. univ. 
evaluate the different systems 

utilizáclós vizsgálata 
135. 1989 GÁTI LÍVIA Számítógépes rendszerrel 

and working methods in Libya szervezett gyógyszerei látás " 
and Hungary lehetőségei és értékelése 
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Sor~ Idő- Disszertáns Disszertáció Fokozat Sor.- Idő- Disszertáns Disszertáció Fokozat 
szám pont neve címe 
136. 1989 MOLNÁR ANIKÓ A neurózisban alkalmazott 

gyógyszerek felhasználásának Dr. univ. 

szám pont neve címe 
153. 1992 PUSKER MIKLÓS Adatok az osztrák-magyar 

kapcsolatokhoz ( 1920-1990) 
Dr. univ. 

utilizációs vizsgálata 154. 1992 SOMKUTI ZSUZSANNA Gyógyszertári számítástechnikai 

137. 1989 GAMILAABDO SAIDA Jemeni Arab Köztársaság kórházi 
gyógyszerellátásának elemzése 

rendszerek értékelése " 

155. 1992 RÓKUSFALVY ANDREA A hazai gyógyszerészképzés vizs-

és szervezése gálata 1950/I951-1989/1990-ig 

138. 1989 BIRTALANNÉ A magyar gyógyszeripar és 156. 1992 BUITHI OUE Az intézeti-kórházi gyógyszer-

RUDASITS ILONA a KGST. kapcsolatának alakulása ellátás szervezésének vizsgálata 

és értékelése és fejlődése, különös tekintettel 

139. 1990 ÁBRAHÁM TIBOR A gyógyszervizsgálat és analitikai a Vietnámi Szocialista Köztár- " 

módszerei hazai fejlődéstörténete 
., 

saság és a Magyar Köztársaság 

140. 1990 SUBAINÉ Audit és validálás, két új mód- ilyen jellegű gyakorlatainak 

FARKAS VERONIKA szer beépítése a magyar gyógy~ 
szergyárak minőségbiztosítási " 

összehasonlítása alapján 
157. 1992 PERCS ERNŐ A homeopatia általános 

rendszerébe ismérvei, az alkalmazás lehe-

141 1990 TIO CHHENG YOEUN Haemodializáló oldatok közép~ tőségei Magyarországon 

üzemi előállításának szervezése " 158 1992 BAKOS SATU Fejér megye gyógyszerészetének 

142. 1991 ZWEIG WOLFGANG Magyar~német kapcsolatok kialakulása és fejlődése " 

Dr. Issekutz Béla senior gyógy~ " [1688-1950) 

szerkutatói tevékenységében 
143. 1991 BENICZKY PÉTER Az egyetemi gyógyszerészképzés 

, „ , , Intezetvezeto: Dr. Vincze Zoltan egyetemi tanar 
159. 1993 HORVÁTH LÁSZLÓ A gyógyszerészet megjelenése és 

vizsgálata 1852-1950-ig " fejlődése Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

144. 1991 DR. SIMONIDESZNÉ Preklinikai gyógyszerdokumentá- vármegye északi kerületében 

VERMES ILONA ció követelményeinek vizsgálata (1753-1950) 

145. 1991 HÁMORI IVÁN Az égési sérülések gyógyszerészi 160. 1994 REICHERT ERIKA Marketing-kutatás az antihyper-

ellátásának szervezése tenzivumok körében " 

146. 1991 DR. TABRÁNÉ A klinikai gyógyszervizsgálatok 161. 1994 TRIBEL EMESE A szerzetesrendek gyógyszertárai 

CZIRlÁK FLÓRA szervezése és gyakorlata " ZSUZSANNA Magyarországon és Erdélyben " 
147. 1991 NIZSALOVSZKY LÁSZLÓ Import gyógyszerek helye és 

szerepe a hazai gyógyszergyár-

a IX -XIX. században 
162. 1994 GYŐRVÁRY HEDVIG Állatgyógyászati készítmények 

tásban és felhasználásban törzskönyvezésének hazai és 

148. 1991 SALI ATTILA Gyógyszeradagoló és gyógyszer-
felhasználást követő rendszer 

Dr. univ 

modellje 
Ph.D/1998 

nemzetközi összehasonlító 
vizsgálata 

163. 1994 ZALAI GÁBOR A gyógyszerpiac alakulásának 

149 1992 SHIHAB AHMED Az arab népgyógyászat fejlődés-
HAMZA IZAK története 

Dr. univ 
vizsgálata " 

164. 1994 HIPS FRIGYES ZSOLT A klinikai gyógyszerészet részét 

150. 1992 VERNIA MARTINEZ History of Valencian képező betegfelvilágosítás okta-

PEDRO Pharmacy " 

151. 1992 KÁNTOR ATTILA A hazai társadalombiztosítás és 

tásának elmélete és módszertana 
165. 1996 KOVÁCSNÉ A nők szerepének és helyzetének 

a gyógyszerészet " BALOGH JUDIT vizsgálata a gyógyszerészetben 

152. 1992 ZWIPPERN KRISTIAN Geschichte der medizinalweine " hazánkban, (1895-1995) 
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Emlékkönyv 

Sor- Idő- Disszertáns Disszertáció 
szám pont neve címe 
166. 1996 PÁLFFY BEÁTA A.z orvoslátogatói munka jelentő~ 

sége a magyar egészségügyben 

167 2000 TÖRÖK JUDIT Klinikai gyógyszerészi feladatok 
a szülészet - nőgyógyászat 

területén 

168. 2001 MITTNER ANDRÁS Cisplatin. cyclophosphamid és 
vinblastin tartalmú keverék infú~ 
ziók kémiai stabilitás vizsgálata 

169. 2001 LÁM JUDIT Epilepsziás betegek életminőség 
és terápiás-költség vizsgálata 
Magyarországon 

170. 2002 FÁBIÁN LÁSZLÓ Az öngyógyítást befolyásoló 
tényezők vizsgálata, elemzések, 
perspektívák 

171. 2003 LOVAS KORNÉLIA APLIGRAF the role of economic 
evaluations in the reimbursement 

strategy in a case of a tissue 
engineered product 

172 2003 MÉSZÁROS ÁGNES Az asthma terápia eredmény-
analízise 

173. 2005 HANKÓ BALÁZS ZOLTÁN A gyógyszerészi gondozás lehe-
tőségei Magyarországon a 2-es 
típusú cukorbetegek esetében 

174. 2005 NAGY JUDIT (Témavezető, Dr. Zelkó R) 

Wilson-kór individuális klinikai 
terápiájában alkalmazott cink-
szulfát mátrixok előállítása és 
vizsgálata. 

175. 2006 DR. KALÓZOLTÁN A vesepótló kezelések és a vese-
transzplantáció immunszupresszív 
terápiáinak gazdasági elemzése 

, , 
Intézetvezető· Dr Zelko Rontana egyetemi docens 
176. 2007 KISS DOROTTYA Metronidazol hatóanyagú 

úszótabletta formulálása 
177. 2007 KOVÁCSNÉ Preparation and examination of 

DR. BALOGH JUDIT TNP systems for the individual 
clinical therapy 
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Emlékkönyv 

VIII. 

AZ EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR GYÓGYSZERÜGYI SZERVEZÉSI 
INTÉZETBEN KÉSZÜLT SZAKDOLGOZATOK/DIPLOMAMUNKÁK 

Az 1986-tól hatályos rendelkezések szerint a gyógyszerész-hallgatónak a diploma 
megszerzéséhez szakdolgozatot (diplomadolgozatot) kell írnia. A követelmé
nyek értelmében a szakdolgozatot valamelyik egyetemi intézetben kell megírni 
és megvédeni. Az intézet a szakdolgozat készítését témavezető közreműködé
sével segíti. 

Ill. táblázat 
Az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézetben készült 

szakdolgozatok/diplomamunkák 
Intézetvezető: Dr. Zalai Károly egyetemi tanár 
Sor... Témavezető Disszertáns neve 
szám 
Év 1986 

1. Csipkay János 
Willy Károly 

2. Dr. Vincze Zoltán 

3. Dr. Rixer András, 
Bánóné 
Dr. Fleischmann 
Mariann 

4. Dr. Vincze Zoltán 

5. Dr. Tornyos 
Zoltán, 
Egervári né 
Dr. Nagy Mária 

6. Dr. Rixer András, 
Dr. Váradi József 

Év 1987 
!. Dr Hetényi 

László 

GALOVICS ANDRÁS 

HARANGI ORSOLYA 

HERCEG ANDREA 

KARDOS MARIANNA 

KÁROLY ZSOLT 

ÓCSAI PÉTER 

ANTAL JUDIT 

Disszertáció címe 

A GMP irányelveinek érvénye-
sülése az Egyetemi Gyógyszer-
tárban a parenterális készít-
mények előállításánál 
Anti leukémiás szerek felhasz-
nálásának elemzése 
Buda és Pest első gyógyszer-
tárának kialakulása 

Antiparkinzonizmus gyógy-
szerek felhasználásának 
alakulása az Egyetemen 
A számítógép alkalmazási 
lehetőségei a gyógyszergaz-
dálkodás egyes területein 

A Fővárosi Tanács Gyógyszer-
tári Központja gyógyszergaz-
dálkodásának szervezése, 
ellenőrzése 

Gyermekkori cukorbetegek 
gyógyszeres kezelésének 
vizsgálata 
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Sor~ Témavezető Disszertáns neve Disszertáció címe Sor-- Témavezető Disszertáns neve Disszertáció címe 

szám szám 

2. Dr. Hetényi BENE JUDIT Az antidiabetikumok gyógy- 5. Csipkay János SIMONNÉ Vizsgálatok a keverékinfúziók 

László szerutilizációs vizsgálata egy SOMOGYI ILONA előá 11 ításának szervezési 

Borsod megyei faluban vonatkozásairól 

3. Hámori Iván BIRTOK ILDIKÓ A Dunaújvárosi Kórház antibio- 6. Dr. Budayné SKOUMAL ERZS~.BET A klinikai infúzió-ellátás 

tikum felhasználásának elemzése Dr. Pusztai Kinga, gazdaságossági vonásai 

4. Dr. Tornyos KERESZTÉNY Az egészségügyi törvény gyógy- Csipkay János 
, 

Zoltán ZSUZSANNA szerészi vonatkozású rendelke- Ev 1989 

zései és azok gyakorlati elemzése 1. Dr. Szakályné BENICZKY PÉTER A magyarországi gyógyszerész-

5. Dr. Hetényi KORMÁNY LILLA Az időskori cukorbetegség 

László, Nagyné gyógyszeres terápiájának 

Pázmányi Andrea képzés 1852-től 1900-ig 
2 Dr. Tornyos Zoltán BÓDIS ATTILA Az egészségügyi törvény újabb 

Ambrus Ildikó elemzése Egervári né gyógyszerészi vonatkozásai 

6. Nagy né Ambrus MILÁNKOVICH Időskorúak gyógyszeres terápi-
Ildikó, Dr. Hetényi KATALIN ájának néhány problémája 

Dr. Nagy Mária 
3. Dr. Rixer András, GOMBAI ÉVA A gyógyszerészet fejlődése 

László Bánóné Mária Terézia korában 

7. Dr. Budayné PETŐ MÁRIA A Semmelweis Orvostudo- dr. Fleischmann 

Dr. Pusztai Kinga mányi Egyetem klinikáinak Mariann 

gyógyszerfelhasználása 4. Csipkay János HAlDÚ EMESE Jnfúziókban történő gyógyszer-

1981. és 1985. között adagolás 

8. Dr. Rixer András SKÓRÁN GABRIELLA Intézeti gyógyszertárak fejlő- 5. Dr. Vincze Zoltán KISS MARGITA "Home Health Care" (Otthoni 

déstörténete egészséggondozás) program 

9. Csipkay János SZEKERES ÁGNES A Kőbányai Gyógyszerárugyár 6. I<ovácsné MADARÁSZ RITA Szulfacetamid-nátrium tartal-

gyógyszergyártó tevékenységé- Balogh Judit mú szemcsepp stabilitásvizsgá-

nek alakulása a gyógyszerterá- lati módszereinek értékelése 

pia tükrében, különös tekintet- 7. Dr. Budayné SZÍJÁRTÓ CECILIA Gyógyszerárrendszerünk 

te! a parenterális készítményekre 
10. Hámori Iván VARGA PÉTER Az antibiotikum utilizációs vizs-

dr. Pusztai Kinga aktuális kérdései 
8. Hámori Iván TELEKESI ILDIKÓ Szemelvények az égési sérülé-

gálati eredmények felhasználá- sek kezelésének nemzetközi 

sa, a gyógyszerkészletezés meg-
tervezésének előkészítéséhez 

történetéből 

9. Dr. Pethőné VÉGH MAGDOLNA Gyógyszervegyületek vizsgálata 

Ev· 1988 dr. Nagy Éva a biológiai mintában 

1. Dr. Vincze Zoltán HÁRI LAJOS A számítógép alkalmazási Ev 1990 

lehetőségei az oktatásban 1. Dr. Budayné CZIFRA PÉTER A tőkésorientált gyógyszer-érté-

2. Hámori Iván JANDÁCSIK ÉVA Az égési sérülések gyógyszere- dr. Pusztai Kinga kesítés és annak számítógépes 

lésének magyarországi vonatkozásai a Medimpexnél 

történetéből 2. Hámori Iván FEKETE JUDIT Gyógyszertári Központok gale-

3. Dr. Rixer András KUN LAJOS A magyar gyógyszerészeti nusi laboratóriumai gyógyszer-

szaksajtó kialakulása készítési tevékenységének 

4. Dr. Pethőné MANCZA ISTVÁN Az. intézeti gyógyszertárak biz- összehasonlító vizsgálata 

Dr.Nagy Éva, tonságos gyógyszerellátásának 3. Dr. Rixer András, HENERÁRY CSILLA A társadalombiztosítás 

Kovácsné ellenőrzési rendszere Bánóné dr. Fleísch- fejlődése Magyarországon 

Balogh Judit mann Mariann 
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Sor~ Témavezető Disszertáns neve Disszertáció címe Sor.- Témavezető Disszertáns neve Disszertáció címe 
szám szám 

4. Dr. Tornyos KÁNTOR ATTILA A gyógyszerrendelés és expedi- Intézetvezető: Dr. Vincze Zoltán egyetemi tanár 
Zoltán, álás változása 1970-től 1990-ig Év· 1992 
Egervári né 1 Dr. Soós Gyöngyvér HALÁSZ GABRIELLA A klinikai gyógyszerész szerepe 
dr. Nagy Mária 

5. Csipkay János KORMÁNY GYÖRGYI Dialízis kezelés alatt álló vese-
a bőrgyógyászat területén 

2 Dr. Tornyos MUDRI BARNABÁS A társadalombiztosítás szerepe 
betegek gyógyszerelésének Zoltán, és jelentősége a gyógyszer-
vizsgálata 

6. Hámori Iván NAGY LÁSZLÓ A:z égési sérülésekhez felhasz-
Egervári né ellátásban 

dr. Nagy Mária 
nált gyógyszerek utilizációs 3. Dr. Rókusfalvy RÉZ MIKLÓS A számítástechnika alkalmazá-
elemzése költség-haszon Andrea sa az Egyetemi Gyógyszertár 
számítás alapján 

7. Kovácsné SAS ENIKŐ A csecsemőkori pneumóniás 
Gyógyszerügyi Szervezési lnté-
zet gyakorlatában 

Balogh Judit megbetegedések gyógyszerfel- 4. Dr. Budayné VAS TAMÁS A piacgazdaságra való átté-
használásának alakulása dr. Pusztai Kinga rés az intézeti gyógyszertá-

8. Dr. Budayné SOMKUTI ZSUZSANNA A gyógyszergazdálkodás rakban 
dr. Pusztai Kinga számítógépes alkalmazásának Év 1993 

értékelése és perspektívái !. Dr. Budayné AFSHIN- Drug Marketing 
a SOTE-n dr. Pusztai Kinga ESMAELZADEGAN 

9. Nagyné SZOTYORl-NAGY EDIT Az intenzív gyermekgyógyászat Dr. Pethőné 
Ambrus Ildikó gyógyszeres terápiája és dr. Nagy Éva 

szervezése 
Év 1991 

!. Csipkay János BÁLINT TAMÁS ISTVÁN A fekvőbeteg ellátásban alkal-

2 Dr. Tornyos Zoltán GYURCSÁNY ANDRÁS A társadalombiztosítás és 
a gyógyszertámogatás alaku-
lásának vizsgálata a századfor-

mazott parenterális oldatok dulótól napjainkig 
ellenőrzésének szervezésügyi 3. Dr. Vincze Zoltán PAPP ANIKÓ Antibiotikumok alkalmazási 
problémái 

2. Dr. Budayné MOLNÁR NORBERT Gyógyszertár-gazdálkodás és 
szokásai a klinikai gyakor-
latban 

dr. Pusztai Kinga piacorientált szemlélet Év 1994 
3. Dr. Rixer András KÁROVITS JÁNOS A homeopátiás gyógymód !. Dr. Hámori Iván BORBÉLY SZABOLCS A korszerű művese kezelések 

kialakulása és fejlődése 

4. Dr. Tornyos KUKNYÓ ISTVÁN A tulajdonviszonyok változása 
Csipkay János szervezésének gyógyszerészi 

feladatai 
Zoltán, a magyar gyógyszerészet 2. Dr. Vincze Zoltán HORVÁTH IÁNOS A térítési díjak változásának 
Egervári né történetében Dr. Budayné hatása a gyógyszerfelhasz-
dr. Nagy Mária 

5. Dr. Hámori Iván ÓDORISTVÁN A Gyógyszertári Központok 
dr. Pusztai Kinga nálásra 

3. Dr. Soós KISS ZOLTÁN Gyermekgyógyászati készítmé-
átalakulásának szükségessége Gyöngyvér nyek expediálása kapcsán fel-
és jövőbeni feladataik 

6. Dr. Soós SUDÁR NOÉMI Helyi kezelésben alkalmazható 
merülő problémák tanácsadási 
lehetőségei 

Gyöngyvér gyógyszerformák és azok jelen- 4. Dr. Soós NAGY KRISZTINA Lokális készítmények alkalma-
tősége a klinikai gyakorlatban Gyöngyvér zása a gyógyszerészi terápiában 
(bőrgyógyászat, fül-orr-gége) (psoriasis kezelése) 
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Emlékkönyv 

Sor- Témavezető Disszertáns neve Disszertáció címe 
szám 

5 Dr. Soós PÁLFI EDINA A farmakokinetikai vizsgálatok 

Gyöngyvér gyógyszerszint meghatározásá-
naklehetőségeiés jelentősége 

a racionális terápia kialakításában 
6. Dr. Pethőné PUKLICS EDINA A parenterális táplálás aktuális 

dr Nagy Éva problémái 

7. Dr. Hámori Iván SÁRl<ÁNY FERENC A gyógyszerész helye és szerepe 

az orvoslásban 
Ev 1995 

!. Dr. Pethőné AKERMAN ALEXANDER Pharmacoeconomics 
dr Nagy Éva 

2. Dr Pethőné CZINNER VALÉRIA Az állatgyógyászati készítmé-
dr Nagy Éva nyek forgalmazása 

3. Dr. Pethőné DUDÁS ZSUZSANNA Enterális mesterséges táplálás 
dr. Nagy Éva 

4. Dr. Pethőné FITSOROS Special aspects of drug 
dr Nagy Éva KONSTANTINOS marketing 

5. Dr. Soós GYARMATI CSABA A klinikai gyógyszerész szerepe 
Gyöngyvér az időskor gyógyszerészi 

problémáinak megoldására 
6. Dr. Vincze Zoltán, HÁRI NÉ Költség-haszon, költség-haté-

Dr. Pethőné HEGEDŰS ANDREA konyság, költség-nyereség elem-
dr Nagy Éva zések az egészségügy területén 

7 Dr. Budayné KŐHEGYI ANDREA A teljesítményarányos finanszí-
dr. Pusztai Kinga rozás működése és tapasztala-

tai a Semmelweis Orvostudo-
mányl Egyetemen 

1 Dr. Soós DERESKEIDÓRA Adatok a magisztrális gyógysze-
Gyöngyvér rek szerepéhez és jelentőségéhez 

napjaink gyógyszerellátásában 
2 Dr. Soós GELLÉR GABRIELLA Klinikai gyógyszerészet a köz-

Gyöngyvér forgalmú gyógyszertárakban; 
elvárások, lehetőségek (Euró-
pában. Magyarországon) 

3 Dr. Soós MÉSZÁROS ÁGNES A diabetes mellitusban szen-
Gyöngyvér, ANDREA vedő betegek terápiájának 
Dr. Mezei Györgyi gyógyszerészeti szempontjai 

4. Dr. Soós SOROD! ZSUZSANNA Az asthma gyógyszeres terápiá-
Gyöngyvér jának költség-elemzése kórházi 

és ambuláns adatok alapján 
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5. Dr Budayné 

dr. Pusztai Kinga 

6. Dr. Tornyos Zoltán 

Ev 1997 

l. Dr. Soós 
Gyöngyvér 

2. Dr. Soós 
Gyöngyvér 

3. Dr. Soós 
Gyöngyvér 

4. Dr. Vincze Zoltán 

5. Dr. Soós 
Gyöngyvér 

6. Kovácsné 
dr Balogh Judit 

7. Dr. Soós 
Gyöngyvér 

Ev 1998 

J. Dr. Soós 
Gyöngyvér, 
Dr. Vincze Zoltán 

Év 1999 

1. Dr. Soós 
Gyöngyvér 

2. Dr. Vincze Zoltán 

3. Kovácsné 
dr. Balogh Judit 
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szerészi szempontból 
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Antiepileptikumok gyógyszer-
monitorozási lehetőségei a raci-
anális terápia érdekében 
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profilaxis 
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4. Dr. Soós BORSOS KINGA Racionális antimikróbás terápia 9. Dr. Rixer András LAJER ISTVÁN Klinikai gyógyszervizsgálatok 
Gyöngyvér vesetranszplantáltak proszt~ rendszere. fázisai és magyar~ 

operatív infekcióiban országi szabályozása 
5. Dr. Soós Gyöngy- GYIMESI ZSUZSANNA Terhes anyák gyógyszerszedése; 10. Dr. Vincze Zoltán MOLNÁR HENRIETT Gyógyszerészek kötelezettségei 

vér. Török Éva magzatvédő vitaminok 

6 Dr. Soós KOLTAI DÓRA Az enterális mesterséges 
a gyógyszertörvényekkel kap-

csolatosan 
Gyöngyvér táplálás helyzete a SOTE-n 1 !. Dr. Soós NAGY JUDIT Fix gyógyszerkombinációk 

7. Kovácsné SÁNDOR SZILVIA A kábítószer~fogyasztás Gyöngyvér racionalitása a terápiában 
dr. Balogh Judit veszélyei, a gyógyszerész 12. Dr. Budayné PIROVICH BEÁTA Gyógyszertár és támogatási 

szerepe a megelőzésben dr. Pusztai Kinga rendszer 
8. Dr. Soós SZENTHE ANDREA Belgyógyászati és szülészeti 13. Dr. Soós RESZKETŐ Halmozott gyógyszerszedés 

Gyöngyvér klinlkák antihypertensivum Gyöngyvér ZSUZSANNA problémái (po/ypharmacia) 
fogyasztásának összehasonlítása 

9. Dr. Soós TÚRI ISTVÁN A Non Steroid Anti-Inflammatory 
14. Dr. Soós SZABÓ GÁBOR i':z OTC gyógyszerek helyzete 

Gyöngyvér Magyarországon 
Gyöngyvér Drugs (NSAID) gyulladáscsökken-

, 
Ev· 200I 

tők alkalmazása klinikai ambu- !. Dr. Vincze Zoltán AJTAY ANDREA Gyógyszerkiadás az internet 
láns gyakorlatban segítségével 

Ev 2000 

!. Kovácsné ÁDÁM GYÖRGY A középüzemi ~intézeti gyógy~ 
2. Mészáros Ágnes CSÖRGET ANITA A légúti allergiák hatása az élet-

minőségre és az egészségügyi 
dr. Balogh Judit, FERENC szergyártás minőségi követel~ költségekre 
Stadmüller Ottó ményei 

2. Dr. Soós DOBOS NATÁLIA Különböző kalciumcsatorna~ 
3. Dr. Vincze Zoltán DINYA MARIANN Gyógyszermarketing gyógysze-

részi szemmel 
Gyöngyvér blokkoló készítmények fogyasz- 4. Dr. Rixer András HETÉNYI ÁGNES Radiológiai kontrasztanyag-

tásának összehasonlító elemzése felhasználás változásának elem-
3. Dr. Vincze Zoltán GRÓF PÁLMA Európai Unió gyógyszerészeti zése az orvosi képalkotási mód-

csoportjának (PGEU) tevékeny- szerek fejlődésének tükrében. 
sége (i':z elektronikus kereskede- különös tekintettel az életminő-
lemmel felmerülő problémák, ség javulására 
a gyógyszerészeti szektorban) 

4 Dr. Rixer András JÁMBOR KINGA Homeopátiás készítmények 
5. Dr. Buday HORVÁTH ANIKÓ Párhuzamos klinikák gyógy-

Tamásné szer-f e 1 haszn á lásána k 
alapanyagai elemzése 

5. Dr Soós KISS GÁBOR Öngyógyszerelés szabályai 6. Kovácsné INANCSIK ÁGNES Parenterális táplálás gyógy-
Gyöngyvér 

6. Kovácsné KLEBOVICH ANDRÁS A tisztigyógyszerészet feladatai, 
dr. Balogh Judit szerészi vonatkozásai 

7. Dr. lZixer András KELEMEN RITA Inzulinkészítmények adagolási 
dr. Balogh Judit célkitűzései és munkája a fő- módjának fejlődése és annak 

városban hatása az életminőségre 
7. Mészáros Ágnes KONRÁD MÁRIA Farmakoökonómiai vizsgálatok 8. l(oltai Dóra MEZEI VIRÁG Vérképzőszervi daganatos 

az aszthma terápiájában betegek klinikai táplálása 
8. Dr. Rixer András, KÖRMENDI MÁRIA Adatok a szerzetesrendi gyógy- 9. Mészáros Ágnes TAKÁCS ANIKÓ Evidenciák a leukotrién-anta-

Dr Zalai Károly szertárak kialakulásáról Magyar- gonisták alkalmazásáról az 
országon asthma terápiában 
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10 Dr. Zelkó Romána TURI MARIANNA Gyógyszerminőség kialakítása; 15. Mészáros Ágnes VÁMOSSY ISTVÁN Farmakoökonómia szerepe 
magyar gyógyszerkönyvek és az a gyógyszerészetben 
Európai Gyógyszerkönyv Ev 2003 

Ev 2002 1. Lovas Kornélia BALLA MELINDA A nemszteroid gyulladásgátlók 

1. Dr. Zelkó Romána BENl(Ő BERNADETT Minőségi rendszerek fejlődése gasztrointesztinális mellékha-
2. Kovácsné GAÁL EDIT Antibiotikum felhasználás tásainak vizsgálata osteoarth-

dr. Balogh ludit, farmakoökonómiai elemzése rosisos megbetegedésekben 
Balpataki Rita 2. Dr. Vincze Zoltán BENCZE TAMÁS A gyógyszerreklám lehetőségei 

3. Kovácsné GÁBOR ÉVA Citosztatikus keverékinfúziók és veszélyei 
dr. Balogh Judit előállítása a minőségbiztosítás 3 Dr. Budainé BODONYI ANNAMÁRIA Gyógyszermarketing a közfor-

tükrében dr. Pusztai Kinga galmú gyógyszertárban 
4 Dr. Rixer András GARA ANNAMÁRIA A magyar gyógyszerészet helyze~ 4. Dr. Budainé BUZÁSI BENCE Alternatív gyógyszerértékesítő 

tének változása a rendszervál- dr. Pusztai Kinga módok 
tástól napjainkig 5. Mészáros Ágnes ILLÉS TÍMEA Betegtájékoztatás a minden-

5. Dr. Rókusfalvy HALÁSZ JÁNOS Az Egyetemi Gyógyszertár napi gyógyszerészi gyakorlatban 
Andrea GERGŐ Gyógyszerügyi Szervezési 6. Dr. Lám Judit IVÁDI RITA Az epilepsziás betegek élet-

!ntézet szervezet! felépíté- minőségének biztosítása 
se és működése 7 Dr. Zelkó Romána KISS KORNÉL Gyógyszerminőség és 

6. Dr. Vincze Zoltán HURTÁK BORBÁLA A gyógyszerész szerepe a cukor- törzskönyvezés 
beteg gondozásban 8. Kovácsné KOTÁN EDIT Gyógyszerészképzés nemzet-

7. Dr. Rixer András KAPOR HEGEDŰS A magisztrális gyógyszerforga~ dr. Balogh Judit közi összehasonlítása 
ÁGNES lom elemzése a nagykanizsai és 9. Kovácsné PERESZTEGI GÉZA A HIV I AIDS gyógyszeres 

a szabadkai gyógyszertárakban dr. Balogh Judit, kezelése és annak farmako-
8. Kovácsné KORMOS VIKTÓRIA A klinikai táplálás jelentősége Reszkető ökonómiai elemzése 

dr. Balogh Judit daganatos betegeknél Zsuzsanna 
9. Mészáros Ágnes LÁZÁR JUDIT Az. asthma bronchialeban szen- 10 Kovácsné SZERDAHELYI PÁL A gyógyszerforgalmazáshoz 

vedő beteg kezelése során fel- dr. Balogh Judit kapcsolódó jogszabályok és 

merülő problémák, mellékhatá- nemzetközi elemzésük 
sok, interakciók, társult beteg- gyógyszerész szemmel 
ségek és terhesség 11. Kovácsné VIOLA ÉVA Az Európai Unió gyógysze-

10. Dr. Vincze Zoltán, MEGYES l<ATALIN l(rónikus betegek együttműkö- dr. Balogh Judit részete 
Mészáros Ágnes dési készségének vizsgálata az Ev· 2004 

epilepszia tükrében 1. Kovácsné CSÓTÓISTVÁN A gyógyszerészet és a közfor-
11 Dr. Rókusfalvy SZALAY BALÁZS Generikus gyógyszerek és dr. Balogh Judit galmú gyógyszertárak helyzete 

Andrea felhasználásuk Magyarországon a X!X század 
12 Dr. Vincze Zoltán, SZŰCS EMESE Rheumatoid arthritises betegek második felében 

Mészáros Ágnes életminőség vizsgálata 2. Dr. Mészáros GYENGE BALÁZS Evidenciák az asthma 
13. Mészáros Ágnes TÓTJ-1 MELINDA Gyermekkori asthma bronchiale Ágnes, terápiájában 

és terápiás lehetőségei Hankó Balázs 

14. Kovácsné TUKARCS ÉVA Diabeteses betegek diétás 3. Dr. Vincze Zoltán KÁZMÉR MARGIT Közforga!Jnú gyógyszertárak az 
dr. Balogh Judit költségeinek elemzése Európai Unióban 
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4. Dr Budayné KÖDMÖN LEVENTE Vidéki gyógyszertárak aktuális 11 Dr. Vincze Zoltán l<ŐHALMI ÁKOS Betegtájékoztatás, betegtá-

dr. Pusztai Kinga gazdasági kérdései jékoztató rendszerek. Egy 

5. Dr. Vincze Zoltán MÁRKUS RITA J··Iomeopátiás készítmények konkrét elképzelés megvaló-

magyarországi alkalmazása az 
európai átlaghoz viszonyítva 

sítási terve 

12 Kovácsné MOLNÁR ZSUZSANNA A HIV/AIDS gyógyszeres 

6. Hankó Balázs PÉTER ANNA A gyógyszerész szakmai felelős~ dr Balogh [udit, terápiája 

sége a vény nélküli gyógyszerek Reszkető 

kiadásakor Zsuzsanna 

7. Hankó Balázs PINTÉR ANDRÁS Gyógyszermarketing: új kettős~ 13 Dr Budayné NYERGES HANGA A fekvőbeteg-ellátás finanszíro-

hatású antidepresszáns beve~ dr. Pusztai Kinga zási nehézségei és racionali-

zetése Magyarországon 
„ , , 

lntezetvezeto: Dr. Zelko Romana egyetemi docens 

zálásának lehetőségei 

14. Dr Budayné OZSVÁRT DIÁNA A magyar egészségügy finanszf-

Év 2005 dr. Pusztai Kinga rozásának aktuális kérdései 

!. Dr. Vincze Zoltán BÁTORY TÜNDE Gyógyszervizsgálatok gyermek~ 

korban 

Ev 2006 

1. Kiss Dorottya BREGLOVICS MÁTÉ A gyógyszer-technológiai eszkö-

2. Hankó Balázs BÓDI BERNADETT Az orális antidiabetikumok zök fejlődése és története a ma-

ZSANETT felhasználása Magyarországon 
3. Kovácsné BUBENIK JÚLIA Teljes parenterális táplálás 

dr Balogh Judit csecsemő- és kisgyermekkorban, 
valamint a teljes parenterális 

gyarországi emlékek tükrében 

2. Dr. Mészáros DÁVID [ÚLIA Biokozmetikumok 
Ágnes 

3. Kovácsné HIDAS DÁVID GYULA A közforgalmú gyógyszerészet 

tápoldat fizikai stabilitás-
vizsgálata 

4. Kázmér Margit CSÁTTIMEA Terhesség és gyógyszerszedés 

dr Balogh Judit helyzete az Európai Unióban 

4. Kovácsné HOLLÓSI ESZTER Homeopátia a gyógyszerészi 

dr Balogh Judit, El<ZSÉBET gyakorlatban 

5. Hankó Balázs GÁSPÁR ZSOLT A magasvérnyomás - betegség Dr Gábor 

kezelésének költséghatékony- Fruzsina 

sági kérdései 5. Dr. Hankó Balázs RIDEG LILLA Várandósgondozás a gyógyszer-

6. Dr. Vincze Zoltán HlNTALAN KORNÉL Adatok az osztrák-magyar 
kapcsolatokhoz, 1920-1990 

tárakban 

6. Dr. Zelkó Romána SEBŐK SZILVIA Második generációs antipszicho-

7. Dr. Zelkó Romána HORVÁTH BETTINA A gyógyászati segédeszközök tikumok alkalmazása és utilizá-

típusai. alkalmazásuk és ciós vizsgálata a Semmelweis 

támogatási rendszerük Egyetemen 

8. Kovácsné HORVÁTH RÓBERT Gyógyszerész és beteg kapcso- 7. Kázmér Margit TOMPOSANNA A magyarországi lakosság ön-

dr Balogh [udit latának etikai vonatkozásai, gyógyszerelési szokásai 

a beteg személyiségi jogainak 8. Dr. Hankó Balázs VELICSEK ESZTER A 2-es típusú diabetes mellitus 

védelme Magyarországon és az terápiás irányelvei 

Európai Unió más országaiban Ev· 2007 

9. Kovácsné KONTORÁKOS Infúziós oldatok típusai. Terá- !. Dr. Vincze Zoltán BLOCH ANNA H.omeopátia a szénanátha 

dr Balogh [udit ZOLTÁN piás lehetőségek a gyermek-
gyógyászatban 

gyógykezelésében 

2. Kovácsné BOl<K KÁROLY A középüzemi gyógyszergyártás 

10. Hankó Balázs KOZMA BERNADETT Inzulinok felhasználási adatai dr Balogh [udit, gazdaságossági elemzése 

Magyarországon Braun Tibor 
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3 Dr. Hankó Balázs BORSFAI ESZTER Egészségügyi ellátásból. gyógy- 18 Dr. Zelkó Romána RAGÁNY PÉTER lmmunszuppresszánsok alka!-

szerelési hibákból származó mazása és utilizációs vizsgálata 
problémák nemzetközi szinten a Semmelweis Egyetem 
és hazánkban Transzplantációs klinikáján 

4. Kovácsné CÍML JÁNOSNÉ Csecsemők és kisgyerekek 19. Dr. Hantos SALAMON BEÁTA A recept nélkül kapható fájda-
dr. Balogh Judit, parenterális táplálásának Mónika lomcsillapítók hatóanyagtar-
Dr. Turmezeiné lehetőségei talmának ismerete a felhasz-

Horváth Judit nálók körében 
5. Ferentzi Mónika HEINZLMANN ANETT Magyar patikák bútorainak 20. Dr. Meskó ZIMICS ZSOLT Az on-line gyógyszer-kereske-

stílusa és egykori officinák Attiláné delem és problémái 
6. Kiss Dorottya, HOLCZHEI SZILVIA Betegjogok 21. Dr. Mészáros GAVRIEL HANANI Wise resource allocation in 

Dr. Mészáros Ágnes health related practice 
Ágnes 

7. Dr. Mészáros ILLÉS DÓRA A gyógyszerészi gondozás 
Ágnes jelentősége 

8. Dr. Bodrogi József INOTAI ANDRÁS A gyógyszerpiac költség-

kontrollja Magyarországon 

1990-től 

9. Jelinekné JUHÁSZ BETTINA Magzatvédő vitaminok alka!-
dr. Nikolics Mária mazása a terhesség során 

10. Dr. Zelkó Romána KEPICS POLINA Magisztrális készítmények 
felhasználása Magyarországon 

1990-től 

11. Dr. Hantos LUKÁCSNÉ Rhinitis allergica gyakorisága 
Mónika FODOR ENIKŐ egyetemisták körében, a terápia-

vállalás 

12. Dr. Vincze Zoltán MEZŐ ANNA A homeopátiával kapcsolatos 
kutatási eredmények 

13. Kovácsné NÉMEDI ANDREA A kábítószer-fogyasztás ala-
dr. Balogh Judit kulása Magyarországon és 

a gyógyszerészek szerepe 
a megelőzésben 

14. Dr. Hantos ÓVÁl\I JUDIT A leggyakoribb gombás fertő-

Mónika zések megjelenési formái és 
korszerű terápiájuk 

15 Dr. Zelkó Romána PAPP VERONIKA A gyógyszerészi gondozás és 
öngyógyítás a GPP tükrében 

16. Kiss Dorottya PERECZ ENIKŐ Gasztroretentív gyógyszer-

formák 

17. Kovácsné PETNEHÁZY MÁRTA A gyógyszerészi gondozás 

dr. Balogh Judit - gyógyszertári marketing 
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A Magyar Tudományos Akadémián 2006. október 19~20~án megrendezett lnternational 
Regulatory Worksfwp on Bioequivalence and Dlssolution nemzetközi tudományos rendezvény 
elnöki asztala. Balról Dr. Szepezdi Zsuzsanna, prof. dr. Vincze Zoltán, prof. dr. Paál Tamás, 
prof, dr. Kamal Midha, prof. dr. Klebovich Imre, prof. dr. Vbtod P. Shah, prof. dr. Magyar 
Kálmán és prof. dr. Görög Sándor 

Emlékkönyv 

IX. 

AZ EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR 1907·ES ALAPÍTÁSA ÓTA 
AZ INTÉZETBEN NYILVÁNTARTÁSBA VETT GYÓGYSZERÉSZEK, 

GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSEK ÉS TISZTSÉGVISELŐK JEGYZÉKE 

Az Egyetemi Gyógyszertár 1907-es alapítása óta folyamatosan vezetett jegyzék 
alapján nyomon követhető az Intézetben különböző jogcímeken alkalmazott 
és nyilvántartásba vett gyógyszerészek jegyzéke, melyet a IV. tálilázatlian köz
lünk. A gyógyszertári asszisztensek és tisztségviselők jegyzékét az Intézetben 
1913. óta vezetjük (V. táblázat) 

Sor~ 

szám 

1. 
2. 

3 
4 
5. 
6 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

IV. táblázat 
Az Egyetemi Gyógyszertárban nyilvántartásba vett gyógyszerészek és 

diplomások ;egyzéke 1907-tó1 

Név Az Egyetemi Beosztás 
Gyógyszertárban 
eltöltött idő 

Dr. Zalai Dezső 1907-1913 tanársegéd 
Dr. Sperlágh Aladár 1907-1916 tanársegéd 
Dr. Blascnek Rezső 1907-1910 tanársegéd 
Dr. Baloghy Mihály 1907 - 1911 tanársegéd 
Balás Pál 1907 - 1909 díjas gyakornok 
Bartha József 1909-1911 tanársegéd 
Heringh Ernő 1910- 1911 díjtalan gyakornok 
Dr. Rolló Elemér. 1910- 1911 tanársegéd 
Dr. Rajzinger Imre 1911 - 1912 díjas gyakornok 
Szigeti Imre 1912-1912 (8 hó) díjas gyakornok 
Dr. Mozsonyi Sándor 1912-1919 fizetéses tanársegéd 

1934 - 1945 lnt. vez. egyetemi tanár 
Tischler János 1912 - 1920 tanársegéd 
Forkly Géza 1912-1913 díjtalan gyakornok 
Dr. Kiss Elek 1913-1913(9hó) díjtalan gyakornok 
Trubl Kálmán 1913-1920 fizetéses tanársegéd 
Ciaclan Kornél 1913 - 1918 díjas gyakornok 
Gyarmati Imre 1913-1914 havidíjas gyógyszerész 
Sütheő Béla 1913 -1914 havidíjas gyógyszerész 
Hackenberger Benjámin 1913-1913 (5 hó) havidíjas gyógyszerész 
Ihász Nándor 1913-1915 díjas gyakornok 
Kun Ferenc 1913-1915 havidíjas gyógyszerész 
Póka lenő 1913-1921 fizetéses tanársegéd 
Szondy János Jenő 1913-1917 okleveles gyógyszerész 
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eltöltött idő eltöltött idő 
24. Dr. Meduna János 1914-1920 fizetéses tanársegéd 61. Patakfalvy Sándor 1922 - 1924 tanársegéd 
25. Székely Jenő János 1914- 1922 díitalan gyakornok 62. Szüle István 1922 - 1924 díias gyakornok 
26. Réthy Géza 1914- 1921 díjas gyakornok 63. Dr. Némedy Imre 1922-1959 díitalan gyakornok, 

27. Dr. Révész Gyula 1915-1915 (2 hó) havidíjas gyógyszerész adjunktus 

28. Csikjenőfalvi Gyenge Viktor 1915- 1917 katonailag kivezényelve 64. Simonyi Zoltán 1922 - 1923 havidíjas gyógyszerész 

29. Kocogh János 1915-1915 (4 hó) katonailag kivezényelve 65. Dr. Rózsa Pál 1923-1939 Lanársegéd 

30. Desits József 1915- 1915 (2 hó) katonailag kivezénye!ve 66. Weber László 1923 - 1928 gyakornok 

31. Bárány Lajos 1915-1916 katonailag kivezényelve 67. Dr. Gruber Alaios 1923 - 1931 díjas gyakornok 

32. Dr. Haas Miklós 1915-1918 katonailag kivezényelve 68. lfj Bernhart Ernő 1 924 - 1 924 17 hó 1 havidíjas gyógyszerész 

33. Raitsits Pál 1915- 1916 okleveles gyógyszerész 69. Dr. Jakabházy Zsigmond 1924 - 1928 tanársegéd 

34. Magdó Márton 1917-1919 okleveles gyógyszerész 70. Dr. Scholtz Gyula Pál 1924-1927 gyakornok 

35. Kaiser Vilmos 1916-1917 katonailag kivezényelve 71. Dr. Héray Andor 1924 - 1932 díjas gyakornok 

36. Pásztor Károly 1916- 1917 katonailag kivezényelve 72. Dr. Matolcsy Gábor 1926 - 1932 gyakornok 

37. Székely Sándor 1916-1918 katonailag kivezényelve 73. Dr. Willmann Ottó 1925- 1926 gyógyszerész doktor 

38. Dr. Mikó Gyula 1916- 1921 fizetéses tanársegéd 74. Dr. Bogdán Aladár 1926 - 1930 gyakornok 

39. Uifalussy Győző 1916-1917 katonailag kivezényelve 75. Teremy Menyhért 1927-1929 gyakornok 

40. Dr. Hangseth Enoch 1916-1918 okleveles gyógyszerész 76. Szluka Vilma 1927-1945 tanársegéd 
Ragnwaldn (norvég) 77. Dr. Lévolt István 1928 - 1930 gyakornok 

41. Berényi Kálmán 1917-1917 katonailag kivezényelve 78. Kalkbrenner Hilda 1929 - 1932 gyógyszerész 

42 WimmerÖdön 1917-1918 katonailag kivezényelve 79. Dr. Huszár Endre 1930 - 1932 gyakornok 

43. Jankó Barna 1917-1918 katonailag kivezényelve 80. Dr. ifi. Somogyi János 1930 - 1932 gyakornok 

44. Kánya János 1917-1918 katonailag kivezényelve 81. Dr. Czuczy Péter 1931-1932 gyakornok 

45. Illés Antal 1917-1918 katonailag kivezényelve 82. Roboz Zoltán 1931 - 1932 gyakornok 

46. Dr. Blancz Béla 1918-1918 (6 hó) katonailag kivezényelve 83. Dr. Száh lender Károly 1933- 1934 fizetéstelen gyógyszerész 

47. Haas Frigyes 1918-1919 havidíjas gyógyszerész 84. lfj. Fáczányi István 1932- 1932 (1 hó) fizetéstelen gyógyszerész 

48. Kiss József 1918-1923 fizetéses tanársegéd 85. Horváth Margit 1931-1933 fizetéstelen gyógyszerész 

49. Tankó Béla 1918-1921 díjtalan gyakornok 86. Molnár Sára 1931 - 1932 fizetéstelen gyógyszerész 

50. Weinberger Henry 1919-1924 havidíjas gyógyszerész 87. Técsi Dezső 1931-1932 fizetéstelen gyógyszerész 

51. Éberswaldi dr. Siegler János 1920 - 1922 díjas gyakornok 88. Rehák Viola 1931 - 1934 fizetéstelen gyógyszerész 

52. Dr. Csőváry Kálmán 1920 - 1922 fizetéses tanársegéd 89. Takách Sarolta 1932- 1934 fizetéstelen gyógyszerész 

53. Dr. Bisitzky András 1912- 1912 (3 hó) okleveles gyógyszerész 90. Ifj. Csery Laios 1932-1932 (4 hó) fizetéstelen gyógyszerész 

54. Szalay Mihály 1911 - 1912 havidíjas gyógyszerész 91. Rakitovszky Tamás 1932- 1932 (1 hó) okleveles gyógyszerész 

55. Dr. Csipke Zoltán 1921-1950 díjas gyakornok. tanárs 92. Dr. ifi Halmi Pál 1932- 1944 tanársegéd 

1950 - 1966 int.vez. egyetemi tanár 93. Jónás Mária 1932-1946 osztályvezető 

56. Kósa Imre 1921 - 1921 (3 hó) havidíjas gyógyszerész 1948-1957 nyugdíias 

57. Dr. Zboray Bertalan 1921-1924 fizetéses tanársegéd 94. Erdős Mária 1933 - 1948 adiunktus 

1962 - 1969 nyugdíjas 95. Dr. Putnoky István 1933-1934 díitalan gyakornok 

58. Dr. Miksa Gyula 1921 - 1924 tanársegéd 96. Vértes Sándorné 1933 -1933 (5 hó) okleveles gyógyszerész 

59. Saáry Gábor 1921 - 1922 havidíjas gyógyszerész szül. Molnár Anna 1938-1939 (2 hó) 

60. Ringeisen lmre 1922-1922 (7hó) havidíjas gyógyszerész 1944- 1944 (3 hó) 
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97. Hubatsek Mária 1933-1937 gyakornok 127 Dr. Dinnyés Pálné 1937-1938(6hó) fizeléstelen gyógyszerész 

1950- 1968 osztályvezető szül. Salgó Éva Erzsébet 1938-1939 havidíjas gyógyszerész 
98. Dr Hidvégi Gyula 1934- 1937 díjtalan gyakornok 128. Miskolczi László 1937-1938 gyakornok 
99. Dr Boldizsár Imre 1934- 1934 (4 hó) okleveles gyógyszerész 129 Széki Margit 1937 - 1940 havidíjas gyógyszerész 

1938 - 1938 (2 hét) 130. Dr. Láng Béla 1937-1939 gyógyszerész doktor 
100 Dr Bártfay Miklós 1934- 1934 (3 hó) díjtalan gyakornok 131. Dr. Réman Béla 1937-1938 havidíjas .gyógyszerész 

1935- 1937 gyógyszerész doktor 132. Klein Ilona 1937-1938 fizetéstelen gyógyszerész 
101 Dr Payer Dénes 1934-1934 (!hét) díjtalan gyakornok 133. Issekutz Livia 1937-1939 gyógyszerész gyakornok 

1934-1937 134. Kisdégi Erzsébet Magdolna 1937-1945 díitalan gyakornok 
102 Sárkány Lajos Miklós 1934- 1942 tanársegéd 1946- 1950 fizetéstelen tanársegéd 
103. Sonnevend György 1934-1936 gyakornok 1951 - 1975 osztályvezető 

104. Nepper Sándor 1934-1937 gyakornok 135. Kapdebó Tiborné l937-1938(8hó) fizetéstelen gyógy-
105 Gombos Róza 1934-1937 gyakornok szül. Donnawell Olga 1938- 1938 (!hó) szer ész 
106. Mándy Margit 1934-1936 okleveles gyógyszerész 136. Dr. Peres Ernő 1934 - 1940 tanársegéd 
107. l~ényi Mária 1934- 1936 okleveles gyógyszerész 137. Bernáth A1nália 1937 - 1938 havidíjas gyógyszerész 
108. Kodrik Károly 1934 - 1937 fizetéstelen gyógyszerész 138. Dr. Salomváry Angéla 1937-1939 fizetéstelen gyógyszerész 
109. Huray József 1935-1935 (7 hó) fizetéstelen gyógyszerész 139. Dr Ragettli János 1938 - 1939 dí[talan gyakornok 
110. Dr. Ligeti Géza 1935-1940 fizetéstelen tanársegéd 1939 - 1940 fizetéstelen tanársegéd 
111. Dr. Fritz Ernőné 1935-1936 fizetéstelen gyógyszerész 140. Kiss Margit 1938 - 1940 díjtalan gyakornok 

szül. Szabloczky Magda 141. Dr. Szentirmay László 1938-1941 fizetéstelen tanársegéd 
112. Dr. Horváth Dénes 1936 - 1937 fizetéstelen disszertáns 142. Dr. Varga István 1938 - 1939 havidíjas gyógyszerész 
113. Dr. Gömbös Lóránd 1935-1937 fizetéstelen gyógyszerész 143. Martsán László 1938 - 1939 fizetéstelen gyógyszerész 
114. Baán József 1936 - 1 936 12 hó 1 fizetéstelen gyógyszerész 144. Dr Pandula Egon 1938 - 1942 gyógyszerész doktor 
115. Csécsi-Nagy Aladárné 1936 - 1936 (5 hó) fizetéstelen gyógyszerész 145. lfj Győrfy Gábor 1938 - 1938 (6 hét) havidíjas gyógyszerész 

szül. Nagy Eszter 146. Keleti Róza 1938 - 1938 (6 hét) havidíjas gyógyszerész 
116. Dr. Szántó Zoltánné 1936 - 1938 fizetéstelen gyógyszerész 147. Lázár István 1938 - 1939 fizetéstelen doktorandusz 
117. Szieberth Frigyes 1936 - 1938 fizetéstelen gyógyszerész 148. Metzger Olga 1938-1941 havidíjas gyógyszerész 
118. Zöldág Margit 1 936 - 1 936 11 hó 1 fizetéstelen gyógyszerész 149. Maucha Piroska 1938- 1938 (2 hó) fizetéstelen gyógyszerész 
119. Demeter Magdolna 1936 - 1936 (2 hó) fizetéstelen gyógyszerész 150. Dr. Hanusz Béla 1939-1939 (11 hó) havidíjas gyógyszerész 
120. Dr Ravasz László 1936 -1938 díjtalan gyakornok 1 51. Kabdebó Hanna 1939 - 1939 110 hét) fizetéstelen gyógyszerész 

1939 -1941 fizetéstelen gyógyszerész 152. Iván Margit 1939- 1939 (5 hét) fizetéstelen gyógyszerész 
1 21. Dr. Kedvessy György 1936 - 1944 adjunktus 153. Keresztény Gyuláné 1939- 1939 (13 hét) okleveles gyógyszerész 

1945- 1946 docens szül. Csilléry Hedvig 
122. Szlávik Edith llona 1936 - 1937 fizetéstelen gyógyszerész 154. Borbély Endre 1939- 1939 (5 hét) okleveles gyógyszerész 
123. Rieger Klarissza 1937 - 1937 (6 hét) fizetéstelen l 55. Bednárik Károly 1938- 1939 (6 hét) gyógyszerész gyakornok 

gyógyszerész 156. Móricz Éva 1939-1940 fizetéstelen gyógyszerész 
124. Bogcha Novák Zoltán 1937-1939 havidíjas gyógyszerész 157. Tamáska Lőrinc 1939- 1939 (3 hó) fizetéstelen gyógyszerész 
125. Fontos Jenő 1937-1938 díjtalan gyakornok 158. Kápolnay Ilona 1939-1940 gyógyszerész gyakornok 
126. Modra Lászlóné 1937-1939 díjtalan gyakornok 159. Dr ifj. !(üttel Dezső 1939-1940 fizetéstelen disszertáns 

szül. Kelecsényi Ilona 160. Dr. Simon Gyula 1939-1941 fizetéstelen disszertáns 
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161. Dr Obermayer Klára 1939-1941 fizetéstelen disszertáns 197. Dr. Bölcs Béla 1942 - 1944 díjtalan gyakornok 

162. Dr. Nagy Ervin 1939-1940 fizetéstelen disszertáns 198. Dr. nemes Torma Antal 1942 - 1944 fizetéstelen disszertáns 

163. Dr Molnár Albert 1939- 1950 fizetéstelen adjunktus 199 Lázár !stván 1942 - 1943 fizetéstelen disszertáns 

164. Renner Katalin Éva 1939-1940 gyógyszerész gyakornok 200. Pogácsás Illés 1942-1942 (3 hó) disszertáns 

165. Zalai Zsuzsánna 1939-1940 gyógyszerész gyakornok 201. Losonczy Anna 1942 - 1944 díjtalan gyakornok 

166. Szűcs Ilona 1939- 1940 (4 hó) gyógyszerész gyakornok 202 Miskolczi László 1943 - 1943 (2 hét) fizetéstelen disszertáns 

167. Kis Magda 1939-1940 havldíjas gyógyszerész 203. Balázs István 1943-1945 díjtalan gyakorn. haláláig 

168. Ligeti Katalin 1939- 1939 (2 hó) gyógyszerész gyakornok 204. Kovács Andor 1943-1944 díjtalan gyakornok 

169. Tóth Mária 1940- 1941 fizetéstelen gyógyszerész 205. Kiss István 1943 - 1946 fizetéstelen disszertáns 

170. Komonyi Margit 1940-1941 gyógyszerész gyakornok 206. Síkos Károly 1943-1945 fizetéstelen disszertáns 

1943-1943 (1 hó) 207. Németh György 1944-1944 (9 hó) gyógyszerész 

171. Dr. Lelkes György 1940-1940 (6 hó) fizetéses gyógyszerész 208. Losonczy János 1944- 1944 (3 hó) gyógyszerész 

172. Kovács Csaba 1940-1940 (3 hó) fizetéses gyógyszerész 209. Mutofova Júlia 1944-1944 (9 hó) nem oklev. gyógyszerész 

173. Halász Margit 1940 - 1940 11 hó 1 gyógyszerész gyakornok 210. Losonczy Vince 1944- 1944 (6 hét) okleveles gyógyszerész 

174. Dr. Fürstner Béla 1940 - 1943 doktorandus 211. Dr. Zathureczky Zsigmond 1944- 1945 egyet. tanársegéd 

175. Dr. Saskó Jenő 1940 - 1942 fél fizetéses gyógyszerész 212. Bíró Aranka 1944 - ? okleveles gyógyszerész 

176. Dr. Bárány Kornél 1940 -1940 (2 hó) fizetéstelen disszertáns 213 Kiss Ödön 1944-1945 díjas gyakornok 

177. Szinyei János 1940 - 1940 (2 hét) fizetéses gyógyszerész 214. Dr. Novák István 1944- 1945 mb. gyógyszertári. h. vez. 

178. Dr. Szellő Balázsné 1941 - 1975 díjtalan gyakornok, 215. Dr. bölöni Miklós Gyula 1944-1944 (2 hó) menekült, a Debreceni 

szül. Zsoldos Eszter tanársegéd Egy Gytár vezetője 

179. Káldi Sarolta 1941-1941 (2 hó) fizetéses gyógyszerész 216. Mozsonyi Mária Magdolna 1944 - 1950 eü-i segédtisztviselő 

180. Balogh Bodor Egon 1941-1943 fizetéstelen disszertáns 217. Soós Mihályné szül. Barkó Ella 1944 - 1945 egyet. tanársegéd 

181. Valamavidis Paraschos 1941 -1941 (3 hét) gyógyszerész gyakornok 218. Dolowschiák Teréz 1945 - 1945 (7 hét) okleveles gyógyszerész 

182. Berkics Mihályné 1941-1975 díjtalan gyakornok. 219. Szabó Károlyné Kotsy Mária 1945 - 1945 (6 hét) nem oklev. gyógyszerész 

szül. Nemes Sarolta tanársegéd 220. Csolnoky Ilona 1945-1946 okleveles gyógyszerész 

183. Klindlllona 1941-1945 fizetéses gyógyszerész 221. Demeter Magdolna 1945 - 1945 (6 hét) okleveles gyógyszerész 

184 Csere Elemér 1941 - 1942 disszertáns 222. Karsai Károly 1945-1946 gyógyszerész disszertáns 

185. Wéber Gábor 1941 -1943 félfizetéses disszertáns 223. Kraub Pál 1945-1946 gyógyszerész dlsszertáns 

186. Andriska József 1941 - 1944 dlsszertáns 224. Dr. Agárdi János 1945-1946 okleveles gyógyszerész 

187. Dósa András 1941-1943 disszertáns 225. Szilágyi Trager László 1945-1946 okleveles gyógyszerész 

188. Rigó Sára Magdolna 1941 - 1942 havidíjas gyógyszerész 226 Dr. de Antoni Marietta 1945-1948 okleveles gyógyszerész 

189. Skompka Zsófia 1941-1942 disszertáns 227. Dr. Élő György 1946 - 1948 gyógyszerész disszertáns 

190. Mattyasovszky Felic;ia 1942 - 1946 havidíjas gyógyszerész 228. Fülep Tibor 1946 - 1947 gyógyszerész disszertáns 

191. Éllő István 1942 - 1944 fizetéstelen disszertáns 229. Molnár Bertalan 1946 - 1947 gyógyszerész disszertáns 

192 Koritsánszky Dénes 1942 - 1963 tanársegéd, adjunktus 230. Szepesy Angela 1946 - 1948 gyógyszerész disszertáns 

193. Koritsánszky Dénesné 1942 - 1945 díjas gyakornok 231. Kanizsai Nagy !da 1946 - 1948 gyógyszerész disszertáns 

szül. Ambrus Klára 232. Szász Tamás 1946 - 1947 gyógyszerész disszertáns 

194. Kádár Tibor Miklós 1942 - 1949 tudományos tisztviselő 233. Magay Tivadar 1946-1947 gyógyszerész disszertáns 

195. Csiki Erik 1942 - 1942 11 hét) disszertáns 234. Solt Edit 1946 - ? gyógyszerész disszertáns 

196. Merkly Belus lózsef 1942 - 1943 fizetéstelen disszertáns 235 Báthory lolán 1946 - 1947 gyógyszerész disszertáns 
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eltöltött idő eltöltött idő 
236 Derkowska Leokádia 1946- 1947 gyógyszerész disszertáns 269 Fodor Zsuzsa 1968 - 1981 egyetemi tanársegéd 

(lengyel) 1954 - 1956 gyógyszerész doklor 270 Torjai Béláné 1969 - 1974 egyetemi adjunktus 
237. Mandics Éva 1946- 1948 fizetéstelen gyakornok szül. Selmeczi Valéria 
238. Pénzes Gézáné 1946 - 1946 (6 hét) fizetéstelen gyakornok 271 !Zixer András 1969 - 2003 tanársegéd, egyet. adj 

szül. Jónás Stefánia 272 Szécsi Tamásné 1973-1977 egyetemi tanársegéd 
239. Máday László 1946 - 1950 kép nélk gyak. haláláig (Lőrincz Rozália) 
240. Dr. Farkas Andor 1947 - 1948 gyógyszerész disszertáns 273 Kubinyi András 1974-1984 egyetemi tanársegéd 
241. Szászi Mária 1950 - 1963 havidíjas gyógyszerész 274 Willy Károly 1974-1988 egyetemi tanársegéd 
242. Szendrői Edit 1947 - 1948 gyakornok 275 Csipkay János 1975 - 1996 egyetemi tanársegéd 
243. Bresztovszky Judit 1947 - 1948 gyakornok 276 Hetényi László 1975-1987 egyeterni tanársegéd 
244 Tuboly Éva 1948-1963 havidíjas gyógyszerész 277 Kovácsné dr Balogh Judit 1976 - napiainkig egyetemi adjunktus 
245. Dr Lehel László 1948 - 1949 fizetéstelen gyakornok 278. Szászné dr. Zacskó Mária 1976-1988 egyetemi adjunktus 
246. Dr Kolos Ede 1948 - 1948 12 hó 1 fizetéstelen gyakornok 279. Gyimóthyné Ádám Éva 1978- 1980 egyetemi tanársegéd 
247 Borsody György 1948 - 1949 fizetéstelen gyakornok 280. Csordás János 1980-1985 egyetemi tanársegéd 
248. Burián Antal 1948 - 1949 fizetéstelen gyakornok 281. Egervári Lászlóné 1981 - ? gyógyszerész 
249. Steiger Gabriella 1948 - 1949 gyógyszerész disszertáns 282. Pethőné dr. Nagy Éva 1982-1995 tanársegéd, egyetemi 
250. Schrimmer Endre 1948 - 1949 fizetéstelen gyakornok adiunktus 
251. Gonda Mária 1950 - 1954 beosztott gyógyszerész 283 Nagyné Ambrus Ildikó 1982 - 1990 egyetemi tanársegéd 
252. Gally Gyula 1951-1954 okleveles gyógyszerész 284. Hámori Iván 1984-1995 egyetemi tanársegéd 
253. Dr. Szabó Judit 1953 - 1956 gyógyszerész gyakornok 285. Dr. Szakály Ferencné 1984 - napiainkig gyógyszerész 
254. Maros Gyuláné 1954- 1979 gyógyszerész 286. Dr. Hajtman Béla 1985 - 1996 alkalm. matemat., docens 

szül. Lugosi Márta 1989- 1996 ny. gyógyszerész 287. Masznyik Géza 1986- 1988 beosztott gyógyszerész 
255. Jeszenszky Gizella 1956- 1968 okleveles gyógyszerész 288. Bodnár Tibor 1988 - 1989 beosztott gyógyszerész 
256. Gyarmati Józsefné 1956- 1957 okleveles gyógyszerész 289. Hári Lajos 1989- 1990 egyetemi gyakornok 

szül. Sisák Klára 290. Nagy Tamás 1990 - 1 990 16 hó) beosztott gyógyszerész 
257 Kisgyörgy Edit 1958- 1959 okleveles gyógyszerész 291. Beniczky Péter 1990-1992 beosztott gyógyszerész 
258. Farkas Aranka 1959- 1963 okleveles gyógyszerész 292. Zsisku Zsuzsa 1990 - 1994 beosztott gyógyszerész 
259 Herendy Edit 1960- 1963 okleveles gyógyszerész 293. Rókusfalvy Andrea 1990-1993 beosztott gyógyszerész 
260 Lipcsey Péter 1960-1961 okleveles gyógyszerész 1998 - 2002 egyetemi tanársegéd 
261 Jónásch Béla 1963- 1964 beosztott gyógyszerész 294. Dr Hips Frigyes Zsolt 1992 - 1996 egyetemi tanársegéd 
262. Blázy Árpád 1963- 1966 beosztott gyógyszerész 295. Dr. Soós Gyöngyvér 1994 - 1999 adjunktus, egyetemi 
263. Sch1nidt Istvánné 1964- 1982 beoszt gysz. nyugd.·ig docens 

szül. Fekete Éva 296. Török Éva 1994 - 1998 beosztott gyógyszerész 
264. Várkonyi László 1964-1974 egyetemi tanársegéd 297. Papp Anikó 1994-1995 gyógyszerész gyakornok 
265. Dr Zalai Károly 1964- 1992 tanszékvez. egyet. tanár 298. Dr. Meskó Attiláné 1989 - 1993 matematikus, 
266. Dr. Vincze Zoltán 1966- 1989 tanársegéd. adiunkt.. doc. 1995 - napiainkig egyetemi adjunktus 

1992 - 2005 tanszékvez. egyet. tanár, 299. Dr. Kálmán Péter 1993-1995 fizikus, egy. docens 
2005 - napiainkig egyetemi tanár 300. Yaida J(atalin 1993-1995 beosztott gyógyszerész 

267 Tornyos Zoltán 1966- 1997 tanársegéd, egyet. adj. 301. Lám Judit 1995 - 2002 egyetemi tanársegéd 
268. Tulok István 1968 - 1969 központi gyakornok 302. Mittner András 1995 - 1996 beosztott gyógyszerész 
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303. Gillemotné 1997 - napjainkig vegyész, matematikus 

dr. Orbán Katalin 

304. Lugosfa!vi Bertrand 1997-1999 gyógyszerész gyakornok 

305. Dr. Mészáros Ágnes Andrea 1997 - napjainkig egyetemi adjunktus 
306. Vörös Balázs 1997 - 1997 (2 hó) gyógyszerész gyakornok 

307. Stadmüller Ottó 1999- 2000 gyógyszerész gyakornok 
308. Dr. Zelkó Romána 2000 - napjainkig intézet igazgató 

egyetemi docens 

309. Dr. Bertáné Halász Györgyi 2001 - 2004 beosztott gyógyszerész 
310. Laczi Papp Levente 2001 - 2003 beosztott gyógyszerész 
311. Dr. Hankó Balázs Zoltán 2001 - napjainkig egyetemi adjunktus 

312. Tukarcs Éva 2003 - 2004 beosztott gyógyszerész 
313. Vajna Márton 2000 - napjainkig egyetemi tanársegéd 
314. Keresztes Klára 2003 - 2004 beosztott gyógyszerész 
315. Kum\i Péter 2004 - 2006 rezidens gyógyszerész 
316. Kázmér Margit 2004 - napjainkig egyetemi gyakornok 

317. Dr. Hantos Mónika 2005 - napjainkig egyetemi tanársegéd 
318. Ludman Tamás 2002 - napjainkig mérnök~ informatikus 

319. Jelinekné dr. Nikolics Mária 2005 - napjainkig egyetemi adjunktus 

320. Pácz Enikő 2005 - 2006 rezidens gyógyszerész 

321. Bátory Tünde 2005 - 2005 (3 hó) rezidens gyógyszerész 

322. Topa Nóra 2005 - 2006 rezidens gyógyszerész 

323. Losonczi Csabáné 2005 - napjainkig közgazdász 

324. Veszelyné Kotán Edit 2003 - napjainkig rezidens gyógyszerész 

325. Bartus Gábor 2006 - napjainkig rezidens gyógyszerész 

326. Kiss Dorottya 2003 - 2004 rezidens gyógyszerész 

V. táblázat 
Az Egyetemi Gyógyszertárban nyilvántartásba vett gyógyszertári asszisztensek, 
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tisztségviselők jegyzéke 1913-tól 
Ács Noémi 

Ács Sándorné szül. Földes Ilona 

Adelmann Erik 

Antal József 

Bacsinszky Edit 

Bakosi Anett 

Balog Katalin 

Bandula Lászlóné 

szül. Terebesi Katalin 

Bankó Gabriella 

10. Barkó Ella 

11. Barta Károlyné 

szül. Bordás Márta 

12. Becz Andrea 

13. Becze Emma 

14. Becsei Katalin 

15. Bécsi Éva 

16. Bergmann Ernőné 

szül. Száva Gizella 

17. Berkicsné Vukovich Erzsébet 
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52. 

53. 

54. 

Emlékkönyv 

Bíró Gáspárné 55. Fodor Anna 

szül. Kunsági Stefánia 56. Fogarasi Sándor 

Borbély Szabolcsné 57. Fózer Judit 

szül. Mártonffy Dalma 58. Gabnay Ferencné 

Borossné Nagy Szilvia szül. Tillmann Anna 

Brozik Andor 59. Gallwitz Gábor 

Buday Tamásné szül. Pusztai Kinga 60. Gehlhauser Sarolta 

Buglya Ágnes 61. Gömbös Loránd 

Bújdosó Sándor 62. Guttmann Zoltánné 

Búsné Radics Noémi szül. Májer Anna 

Buzás Andrea 63. Győrfi Katalin 

Czárán György 64. György Sándorné 

Czrha Gyuláné szül. Lepárt Olga szül. Bebők Julianna 

Csabáné Szölgyémi Ágnes 65. Györgyné Törökéri Ágnes 

Csabáné Urszuj Judit 66. Hackspacher Anna 

Csepregi Kálmánné 67. Halápi László 

szül. Éliás Erzsébet 68. Haraszti Sándorné 

Cser Rolandné szül. Dzovairi Polyxeni 

szül. Jánosi Marianna 69. Hársfalvi Judit 

Csiba Judit 70. Hegedűs Józsefné 
Csuti Józsefné sz. Muhari Mária 71. Héray Andorné szül. Langa Matild 

Dajka Éva 72 Herzsenyák Jrén 

Dálnoky Tiborné 73. Hilcz Valéria 

szül. Mészáros Margit 74. Hoffer Mónika 

Dejcző Géza 75. Horváth Kázmérné 

Demeter Magdolna szül. Kolosy Klára 

Diebl György 76. Horváth Mónika szül. Sági Mónika 

Dudás Tivadarné szül. Kakas Anna 77. Horváth Sándorné 

Ecseri Ferencné szül. Nemes Klára szül. Huszár Éva 

Emry Katalin 78. Horváthné Bera Andrea 

Ercsényi Edit 79. Horváthné Heine Beáta 

Ertinger János, ifj. 80. Hrabovszky Attiláné 

Fáczányi István, ifj. szü 1. Zsoldos Mária 

Farkas Andrásné 81. Hratkáné Sallai Timea 

Fehér Zsuzsanna 82. Huber Lászlóné 

Fejes Andrásné szül. Parázsó Mária 

szül. Kovács Margit 83. Hunyady Annamária 

Fejes Krisztina 84. Huray József 

Fekete Anna Mária 85. Illés Mónika 
Fekete Aranka 86. lsam lsmailné 

Fenyvesi Lajosné Friedrlch J!ona 87. Kajdaczy Magda 

Ferenczy Károly, dr. 88. Kállay Zsoltné szül. Szalay Judit 

Fischerné Angye\ Éva 89. Kassai Ilona 
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90 Kerékgyártó Adrienn 124. Marosvári Ervinné 158. Sárkány Miklósné 184 Szlincsik Dezsé5 

91. Keresztes Klára szül. Spalt Zsuzsa szül. Kelléry Mária 185. Szűcs Éva 

92. Késmárki Erzsébet 125. Máté Mária 159. Schablik Vilmosné 186 Tagscherer Gáborné 
93 Kézdi Péter 126. Mayer Mária Ildikó szül. Szeróvay Zsuzsa szül. Papdi Krisztina 
94. Kiss Enikő 127. Mérey Kádár Lívia 160. Schwáb Sándorné 187. Takács Éva 

95. Kiss Gergely 128. Mersics Istvánné szül. Váczi Mária 188. Tarnavölgyi Pét·erné 

96. Kiss Tiborné szül. Bozó Sarolta szül. Radeczki Gabriella 161. Schwendtwer Helmutné szül. Maradics Tímea 
97. Klincse Mária 129. Mikó Edit szül. Kajcsa Anna 189. Torday Árpád 
98. Koczor Dezsőné 130. Mikulás Ilona 162. Sélley Gergely 190. Tóth Erzsébet 

szül. Szutor Mária 1 3 l. Mohácsi Andrea 163. Siegler Judit 191 Tóth János Istvánné 
99. Korfantiné Laczkovics Éva 132. Molnár Tiborné szül. Bankó Ilona 164. Simon Ágnes szül. Pallós Irén 

100. Kovács Katalin 133. Moór Istvánné szül. Bán Etel 165. Simon Mátyásné 192. Tóthné Pataki l:Zegina 

10 l. Kovács Márta 134 Nagy Ágota szül. Tóth Katalin 193. Tősér Ildikó 
102. Kovácsné Orosz Klára 135. Németh Ferencné 166. Sinka Ilona 194. Uhrinyi Ágnes 

103. Kövi Irma szül. Szatmári Gabriella 167. Slezák Géza 195. Urbán Lászlóné 

104. Krajcsik Andrea 136. Németh Józsefné 168. Somogyi Gyuláné 196. Vadas László 
105. Krakovszky Istvánné szül. Németh Emma szül. Faith Anna Mária 197. Varga Gabriella 

szül. Tamás EdiL 137. Németh Norbert 169 SLépán Pálné szül. Grusz Márta 198. Varga Ildikó 
106. Kratzl !rén 138. Oravecz Péterné 170. Suszter !lona 199. Varga Ilona 

107. Krausz Györgyné szül. Szilágyi l<atalin 171. Szabó Viola 200. Varga Lajos Lászlóné 
szül. Scheuling Vilma 139. Oross Nóra 172. Szappanosné Varga Bernadett szül. Bebők Hermina 

108. Krempe Hilda 140. Ott Ferencné Tólh Rita 173. Szász Istvánné 20 l. Varga Zsuzsa 

109. Küllős Imréné 141. Ördögné Szeőcs Katalin szül. András Magdolna 202. Vargáné Néinelh Éva 

szül. Héjjas Aranka 142. Pálflné Bányai Katalin 174. Szedlacsek Judit 203 Véber Alfréd 
110. Laczi Papp Levente 143. Palotás Aranka 175. Széky Margit 204. Veresegyházi né 

111. Láng Enikő 144. Papp Gáborné szül. Papp Judit 176. Szemerédi Ágnes szül. Gergely Kalalin 

112. Laskovicz Károlyné 145 Perczel Krisztina 177. Szemes Istvánné 205 Vlasits Etelka lulianna 
szül. Pusztai Mária 146. Pirositz Györgyné szül. Faith Katalin 206. Wéberné Unger Erika 

113. Lenthár Lajosné szül. Géber Mária 178. Szendrődi Vilma 207. Z. Császár Zoltán 

szül. Francia Erzsébet 147. Poór Piroska 179. Szigetiné Juhász Zsuzsanna 208. Závoda Katalin 

114. Lepárt Béláné 148. Porcsalmy Szilárdné 180. Szikráné Lengyel Erika 209. Zelenyánszky Zsoltné 

115. Lóránt Eszler szül. Du ló Valéria 181. Szlávik Edith Ilona szül. Mészáros Mária 

116. Lőrincz Éva 149. Puskás Lászlóné 182. Szluka Judit 210. Zoltán Zsuzsanna 

117. Lőrincz Szilvia szül. Őszi Zsuzsa 183. Szluka Vilma 211 Zöldág Margit 
118. Lukácsi Leventéné 150 Radnóti Katalin 

119. Maitinsky Gáborné 1 51. Rakitovszky Tamás 

szül. Kaposi Györgyi 152. Ravasz László, ifj. 
120. Major Magdolna 153. Reményiné Márton Györgyi 

121. Malárics Viktorné 154. Remsei Tamás 

122. Mályi Jenőné 155. Réthy Enikő 
szül. Jánosi Borbála 156. Rideg Miklósné 

123. Marosán Axentiáné szül. Tóth Zsuzsanna 

szül lkládi Ilona 157. Sárdi Lászlóné szül. Spierer Rózsa 

106 107 



Emlékkönyv 

x. 

AZ INTÉZETRŐL KÉPEKBEN 

Az Intézet he;árata és homlokzati képe 
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Dr. Mozsonyi Sándor által írt gyógyszerészképzési 
reformok az 1 930~as évefl6ó1 

Dr. Mozsonyi Sándor által írt gyógyszerészflépzési 
refornwk az 1930~as évekhó1 

Emlékkönyv 
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Az Intézet alapításának 60. 
évforduló/ára szervezett ünnepi 
előadóülés megliívófa és program/a 

Emlékkön v 

A Budapesti Orvostudományi Egyel-ü!-n 

C;yógysz0részrudornányi Kara az Egyeremí Ciyór,,r1~2'' ~o' 

60 éves fermóllósa olkoknóbói 

CTNNEPI ElÖADÓCTLEST 

rendez 1967. sz:ep~ember 30-án, szombaton 10 ocu, 

kezdeti-el az egyetem Hőgyes. Endre uh:::oi 1~i6odótt:-r néb,,,·n 

(Bp_ IX. Hőgyes E u, 7 .) 

.ó..z ünnepi ülésre fis:üeleHe! me9hivom 

1967, szepfernber hó 

Dr. Végh Antcii 
dékán 
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A 6oives jubileumi. ürmerise'ge1t 

·meqjden!:eh: 

Az Intézet alapításának 60. évfordulófára 
szervezett ünnepi előadóülés fefenlévő 
megliívottfainak egy része 
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Államvizsga előtti gyakorlatát az Egyet·emi Gyógyszerlár6an töltő szudáni gyógyszerészhallgató köszönete. 

(1968. fanuár 13.) 
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Dr. Mozsonyi Sándor professzor utolsó 
látogatása az Intézetben 
(1974. április 13.) 
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GeHti gyógyszerészliallgatóú látogatása 
(1973. március 6.) 
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Szegedi gyógyszerészhallgatók látogatása 
(1973. április 25.) 
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Antall József későbbi miniszterelnök, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár igazgatójának látogatása (1982. március 19.) 
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/pcinteker'/ 

Az Egyete1ni Gyógyszertár alapításának 75. évforduló/a alhabnáhól rendezett 
Üftnepi Tudományos Ülés megftívóla 
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Az Egyetemi Gyógyszertár alapításánafl 75. évfordulója alkalmából rendezett 
Ünnepi Tudományos Ülés résztvevőinek vendégkönyvi aláírásai 
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Emlékkönyv 

Az 1936~37. tanévben végzett gyógyszerészek évfolyamtalálfwzó/a az Egyetemi Gyógyszertárban 
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A damaszkuszi egyetem gyógyszerészfiallgatóinah látogatása az Egyetemi Gyógyszertárban. ( I 987. augusztus I O.) 
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D.D. Brcimcr. Ph.D. 
P 1 0fe~~or of Pharmacolog) 
Direnor pf Rcse>1n:h l>f the Cern~r 

~\"]\ ;„, bh>rd""'" 
!; 0 Bt'X 'l;>!I~ . .:'.3'-1(1 R.-\ l "'dm 
Tii~ Keihorlond; 
Plwnc· (1171 \ ~7'1:'.l l Tdetax (il/I) 276~"~ 

Center far Bio-Phannaceutical Sciences 
L,,;den l 'ni>ern<y 

Breimer professzor „doctor fwnoris causa" kitüntetést kapott egyet:emünkön. 
Ehhó1 az alkalomból meglát·ogatta Intézetünket. ( 1989. ;iính1s 20.) 

Emlékkönyv 

Dr. Vincze Zoltán professzor üdvözli a 90 éves fuhileumon megjelent 
volt és jelenlegi munkatársakat (1997) 

Az Intézet alapításának 90 éves fuhlleumát ünneplő 
volr és ielenlegi munkatársak egy csoportfa (1997) 
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Az Intézet alap{tásának 90 éves juhileumát Üf1neplő közönség egy része; 
előtérben dr. Zhoray Bertalan és dr. Zalai Károly ( 1997) 

Az Intézet alapításának 90 éves fubileu11iát ünneplő közönség egy része 
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A Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa 200 l~hen 

Hátsó sor (halról jobbra): Dr. Gergely András, dr. Meskó Attiláné, Bartucz Józsefné, dr. Horváth Péter, 
Károlyfrázi László, Kecskés Jánosné, dr. Balázs Andrea, )elinekné dr. Nikolics Mária, dr. Kéry Ágnes, 

dr. Józan Miklós, dr. Brantner Antal 

Harmadik sor: Zelenáfa1é Bogár Tünde, dr. Szabó Kálmán, dr. Kollai Márk, dr. Ádám Éva, dr. Tekes Kornélia, 
dr. Dános Béla, dr. Lásztlty Andrea, dr. Szahados György, dr. Dobozy Ottó, Ungvárainé dr. Nagy Zsuzsanna 

Második sor: dr. Török Tamás, dr. Marton Sylvia, dr. Szőke Éva, dr. St·ampf György, dr. Sótonyi Péter rektor, 
dr. Vincze Zoltán dékán, dr. Blaskó Katalin, dr. Noszál Béla, dr. Mátyus Péter 

Ülő sor: Kovács Péter (HÖK), Kovácsné dr. Balogft Judit, dr. Baloglí Emese, Némethné Szatmári Gabriella, 
dr. Zelkó Romána, Bánhidi Róbert (HÖK), Szerdahelyi Pál (HÖK), Béni Szabolcs (HÖK) 
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Részlet az Infúziós Laboratórlum6ól (Sanamif autoklávok) Magisztrális gyógyszerkészítő laboratórium (Officina felújítás előtt) 

Részlet az Infúziós Laboratóriumból (infúzióft töltése lamináris sátor alatt) Gyógyszeralapanyag osztály (részlet) 
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Az Intézet diplomás m1u1katársai 2001~hen 

Felső sor halról iobhra: Gillemotné dr. Orbán Katalin vegyész, tudontányos munkatárs, Dr. Meskó Attiláné 
matematifzus, egyete1ni adjunktus, Jelinekné dr. Niholics Mária egyetemi adjunktus, Losonczi Csabáné 
közgazdász, Vafna Márton egyetemi tanársegéd, Dr. Szakály Ferencné Intézeti gyógyszerész 

Alsó sor balról jobbra: Dr. Hantos Mónika egyetemi tanársegéd, Dr. Hankó Balázs egyetemi adjunktus, 
lgazgató~ftelyettes, Kázmér Margit egyetemi gyakornok, Dr. Zelkó Romána egyetemi docens, igazgató, 
Dr. Vincze Zoll:án egyetemi tanár, Kovácsné dr. Balogh Judit egyetemi adjunktus, Dr. Mészáros Ágnes 
egyetemi ad;unktus 

Intézeti értekezlet képei. Balról /ohhra: Dr. Zelkó Romána, Dr. Szakály Ferencné, 
Losonczi Csabáné, Dr. Haftkó Balázs 
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Az Intézet munkatársai 2007~ben 

Intézeti értekezlet képei. Balról fohhra: Dr. Vincze Zoltán, Kázmér Margit, Jelinekné dr. Nikolics Mária 
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Intézeti értekezlet képei. Balról fohhra álló sor: Dr. Hankó Balázs, Kázmér Margit, 
Glllemotné dr. Orbán Katalin. Ülő sor: Vafna Márton, Losonczl Csabáné, Hrabovszky Attiláné, 
Bartus Gábor, Dr. Vincze Zoltán, Jelif1ekné dr. Nikollcs Mária, Kovácsné dr. Balogh Judit, 
Dr. Mészáros Ágnes, Dr. Zelfló Romána, Dr. Szakály Ferencné 

Intézeti értekezlet képel. Balról iohhra: Kovácsné dr. Balogh Judit, Dr. Mészáros Ágnes, Dr. Zelkó Romána 
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Vincze Zoltán professzort a FIP Pekinohen rendezett 67. kongresszusán 
2007-hen életműd17fal tüntették ki. 

A díjat Kamal Midha professzor, a FIP elnöke adta át 

Dr. Zelhó R01nána átveszi a Sanofi-Aventis Magyar Kutatási Dífat. A di;at Frédéric Ollier, 
a vállalat magyarországi vezérigazgatóia adta át a Magyar Tudományos Afrndémia Zeneterméhen 
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25. Mozsonyi Sándor: Az új budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet 
(Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője 1941. 5. sz.) 

26. Budapesti tudományegyetem tanrendje 1944-1945 tanévre. Bpest 1945. 34. o. 
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