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Négyrészesretervezettcikksorozatunkelsőkétdolgo-
zatában - rövid mementó formájában - a Szegedi Tu-
dományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar elhunyt 
oktatóiról emlékeztünk meg [1, 2]. E részben - egyéni 
bevallás alapján - azon kollégáink tevékenységét is-
mertetjük, akik ma is közöttünk vannak és a szegedi 
Gyógyszerésztudományi Kar intézeteiben fejtik (vagy 
fejtették ki) oktatói tevékenységüket. E visszaemléke-
zésazelmúltbőötévtizedreterjedki,mivelazönálló
szegedi Gyógyszerésztudományi Kar 1957-ben létesült 
ésazakkorinégyintézetaktívoktatóiközültöbbenma
is élnek. Ezek alapján a gyógyszerészképzésben részt-
vevőkollégákatháromcsoportbasoroljuk:
–jelenlegisaktívak,státuszonvannak,
–mamárnyugdíjasok,korábbankarunkaktívoktatói

voltak és
–felkért „külső” szakemberek, akik vendégoktató-
ként, ill. címzetes egyetemi docensként kapcsolód-
nak be oktatásunkba (pl. a gyógyszeriparból egy-
egy speciális témakör előadójaként vagy záróvizs-
gák elnökeként).
Helyszűkemiattaszemélyiadatokmellettcsakné-

hány mondattal és kizárólag oktatással kapcsolatos te-
vékenységükrőlejtünkszót,holottkiemelkedőkutatási
eredményekkel és nemzetközi kapcsolatokkal rendel-
keznek, továbbá számos hazai és külföldi elismerés és 
kitüntetés tulajdonosai. Kéziratunk terjedelmére hivat-
kozunk akkor is, amikor csak az egyetemi tanárokat, 
docenseket és adjunktusokat soroljuk fel [3, 4], jóllehet 
tanársegédek,egyetemigyakornokok,sőt,PhD-hallga-
tók ma is részt vesznek az oktatásban és munkájuk pó-
tolhatatlan, de „övék	a	jövő”,ígyagyógyszerészszak-
mában biztosan nem maradnak ismeretlenek.
Legjobbszándékunkéstörekvésünkellenéreiselő-

fordulhat,hogyidősebbkollégáinkközülvalakitnem
említünk, mert az illető a karról más munkahelyre,
más városba, esetleg külföldi munkavállalás miatt új 
címreköltözött,semiattinformációtnemsikerültbe-
szereznünk. Karunk oktatóinak adatait a jelen hely-
zetnek megfelelően intézetenként, azon belül a tan-
székvezetővel kezdve, alfabetikus sorrendben, ezen
belülidőrendbenismertetjük.

1. Farmakognóziai Intézet

Hohmann Judit (Bóly, 1957). Okleveles gyógyszerész 
(Szeged, 1980).Ösztöndíjas gyakornok és gyári állá-

son volt (1980-1988), egyetemi doktor (1982), egyete-
mi adjunktus (1992-2000), kandidátus (1995), egyete-
mi docens (2000-2004), habilitált (2003), egyetemi ta-
nár2004-től,akadémiaidoktor(2006),tanszékvezető
(2007 óta), dékánhelyettes (2006-tól). Oktatott tár-
gyak: Gyógynövény- és drogismeret, Fitokémia és 
Gyógynövények ipari feldolgozása. Jelenleg is státu-
szon van.

Báthori Mária (Mezőtúr, 1941). Okleveles vegyész
(Szeged, 1964). 1966-tól az intézet munkatársa, egye-
temi doktor (1969), kandidátus (1993), PhD (1996), 
akadémiai doktor (2005), egyetemi tanár (2005). Ok-
tatott tárgyak: Farmakognózia, Pharmacognosy és El-
választás-technikai módszerek.2011-tőlnyugdíjas.

Csupor Dezső (Marosvásárhely, 1975). Okleveles 
gyógyszerész és magyar-angol gyógyszerészi szakfor-
dító(Szeged,2002),az intézetoktatója2002-től,PhD
(2007), egyetemi adjunktus (2011). Hallgatóinkat 
Fitoterápiára, ill. Gyógynövény- és drogismeretre ok-
tatja. Jegyzete: Fitoterápia (JATEPress, Szeged, 2007), 
könyve (Szendrei Kálmánnal): Gyógynövénytár (Me-
dicina, Budapest, 2009). Jelenleg is státuszon van.

Gurkáné Varga Erzsébet (Nagydobos, 1938). Okleve-
les gyógyszerész (Szeged, 1962), végzése óta az inté-
zet oktatója. Gyógyszerész doktor (1967), egyetemi 
adjunktus (1978), kandidátus (1987), egyetemi docens 
(1993), PhD (1998). Hallgatóinknak Gyógynövény- és 
drogismeretet, Fitoterápiát, Fitokémiát és a Gyógynö-
vények ipari feldolgozását oktatta. Nyugdíjas 2004-
től.

Hajdú Zsuzsanna (Szeged, 1960). Okleveles gyógy-
szerész(Szeged,1983),eztkövetőenazintézetmunka-
társa, PhD (2004), egyetemi docens (2006). Oktatott 
tárgyak: Gyógynövény- és drogismeret, Gyógyszerészi 
etika, Gyógyszerészi növénytan, Pharmacognosy és 
Pharmaceutical botany. Jelenleg is státuszon van.

Háznagyné Radnai Erzsébet (Nagykanizsa, 1956). 
Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1983) és számító-
gép-programozó (Szeged, 1990). Egyetemi gyakornok 
(1983-1984), egyetemi doktor (1984), beosztott gyógy-
szerész (1984-1985), szakgyógyszerész (1992), progra-
mozó, rendszerszervező (1985-1998), egyetemi tanár-
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segéd (1998-2000), a Szakképzési és Továbbképzési 
Irodavezetője(2000),tudományosmunkatárs(2005),
PhD (2007). Oktatott tárgyak: Gyógynövény- és drog-
ismeret, Gyógyszerészi etika, Számítógépes gyógysze-
részi adminisztráció. Jegyzet: Programok farmako-
kinetikai feladatok megoldására VIDEOTON RPT 
számítógépen (1983). Jelenleg is státuszon van.

Klivényiné Gellért Mária (Budapest, 1935). Okleveles 
gyógyszerész (Szeged, 1961) és aranyokleveles gyógy-
szerész (2011). Az intézet munkatársa 1963-1995 kö-
zött. Egyetemi doktor (1968), egyetemi adjunktus 
(1984-től).Oktatotttárgy:Gyógynövény- és drogisme-
ret. Nyugdíjas1995-től.

Máthé Imre (Debrecen, 1942). Okleveles vegyész (Deb-
recen, 1966). Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóin-
tézet munkatársa (1966-1993), egyetemi doktor (1972), 
kandidátus (1975), akadémiai doktor (1990), c. egyetemi 
tanár (1993-ig), tanszékvezető (1993-2007), PhD prog-
ramvezető,dr.h.c.(Marosvásárhely,2007).Oktatotttár-
gyak: Gyógynövény- és drogismeret, Pharmacognosy, 
Biotechnológia, Kemotaxo nó mia, Összehasonlító nö-
vénykémia. 1993 óta dolgozik Szegeden.

Rédei Dóra (Orosháza, 1971). Okleveles gyógyszerész 
(Szeged, 1996); végzése óta az intézet munkatársa. 
PhD (2005), egyetemi adjunktus 2008-tól, intézeti ta-
nulmányifelelős2001-től.Oktatotttárgyak:Gyógynö-
vény- és drogismeret és Gyógyszerészi növénytan. Je-
lenleg is státuszon van.

Szendrei Kálmán (Csanádpalota, 1936). Okleveles 
gyógyszerész (Szeged, 1959, kitüntetéses oklevél). 
Már hallgatóként az intézet munkatársa lett: egyetemi 
gyakornok 1958-tól, egyetemi tanársegéd 1963-tól, 
egyetemi doktor (1963), egyetemi adjunktus 1968-tól, 
kandidátus (1973), egyetemi docens 1976-tól, az 
ENSZ tudományos munkatársa (1974-1978), tanszék-
vezető egyetemi tanár (1977-1996), az ENSZ senior
munkatársa (1984-1996), dr. h.c. (Marosvásárhely, 
2002) és aranyokleveles gyógyszerész (2009). Könyve 
(CsuporDezsővel):Gyógynövénytár (Medicina, Buda-
pest,2009).1996-tólnyugdíjas,1998-tólprof. emeri-
tus,maisigenaktívandolgozik.

Tóth László (Szeged, 1936). Okleveles gyógyszerész 
(Szeged, 1959), végzése óta az intézet munkatársa, ma 
is dolgozik. Egyetemi doktor (1969), egyetemi adjunk-
tus (1969), kandidátus (1979), egyetemi docens (1980), 
megbízottintézetvezető(1984-1993),habilitált(1995),
aranyokleveles gyógyszerész (2009). Oktatott tárgyak 
Szegeden és Debrecenben: Gyógyszerészi növénytan 
és Farmakognózia. Jegyzetek: Gyógynövény- és drog-
ismeret (Szeged, 1971 és Debrecen 1997), Pharma-
cognosy (1988), Gyógyszerészi növénytan (1992), 

Farmakognózia,	 fitoterápia (Szeged, 1998); könyvek: 
Gyógynövények,	 drogok,	 fitoterápia (Debrecen, 2005 
és2010).2005-tőlnyugdíjas.

Vasas Andrea (Miskolc, 1970). Okleveles gyógysze-
rész (Szeged, 1994); végzése óta az intézet munkatár-
sa,PhD(2006),egyetemiadjunktus2009-től.Oktatott
tárgyak: Gyógyszerészi növénytan és Farmakognózia. 
Jelenleg is státuszon van.

Veres Katalin (Gyoma, 1964). Okleveles gyógysze-
rész (Szeged, 1991); végzése óta az intézet munkatár-
sa. Egyetemi doktor (1997) és PhD (2008). Oktatott 
tárgyak: Gyógyszerészi növénytan és Farmakognózia. 
Jelenleg: tudományos munkatárs.

Külső oktató: Nagy Gábor (Szeged) és Tyihák	Ernő c. 
egyetemi tanár (Budapest).

2. Gyógyszeranalitikai Intézet

Dombi György (Szeged, 1949). Okleveles vegyész 
(Szeged, 1972). Végzése után lépett a JATE Szerves 
Kémiai Intézetbe. Egyetemi doktor (1977), kandidátus 
(1991), PhD (1991), egyetemi docens (1992), habilitált 
(1995), professzor és tanszékvezető (1997), dékán-
helyettes (2000-2003). Oktatott tárgyak: Szerves ké-
mia, Fizikai módszerek a szerves kémiában, Szervet-
len kémia, Inorganic chemistry, Gyógyszeranalízis, 
Pharmaceutical analysis, Fizikai módszerek a gyógy-
szeranalízisben, NMR spektroszkópia, Kvalitatív ké-
miai analízis, Bioszervetlen kémia, Általános törvény-
szerűségek	 a	 kémiában	 és	 a	 fizikában,	 Gyakorlati	
spektroszkópia, Radiokémia és radiofarmácia. Jelen-
leg is státuszon van.

Bálint Imre (Mosonmagyaróvár,1950).Általánosor-
vos (Szeged, 1974) és szakorvos, vegyész (Szeged, 
1975).1974-tőlazegyetemalkalmazottja,jelenlegtu-
dományos főmunkatárs. Kandidátus (1987). Oktatott
tárgyak: Gyógyszeranalitika és PhD-kurzusok. Jelen-
leg is státuszon van.

Szakonyi Gerda (Kecskemét, 1972). Okleveles gyógy-
szerész (Szeged, 1995). 2007-től dolgozik az egyete-
men. PhD (1999), egyetemi adjunktus (2007). Oktatott 
tárgyak: Gyógyszeranalitika, Makromolekulák a 
gyógyászatban és Strukturális biológia. Jelenleg is 
státuszon van.

3. Gyógyszerfelügyeleti Intézet

Csóka Ildikó (Szeged, 1967). Okleveles gyógyszerész 
(Szeged, 1990); végzése óta az egyetem dolgozója: 
előbbaGyógyszertechnológiaiIntézet,majd2004-től
a Gyógy szerfelügyeleti Intézet munkatársa. Egyetemi 
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doktor (1991), PhD (1998), adjunktus (2003), egyetemi 
docens 2004-től, habilitált (2006). 2008-tól a
GyógyszerfelügyeletiIntézettanszékvezetője.Oktatá-
si dékánhelyettes 2009-től. Oktatott tárgyak: a
Gyógyszertechnológiai Intézetben Gyógyszertechno-
ló gia és Galenusi készítmények, ill. a Gyógyszer fel-
ügyeleti Intézetben Minőségbiztosítás,	 Gyógyszerészi	
etika és Kommunikáció. Jelenleg is státuszon van.

Paál Tamás (Budapest, 1943). Okleveles gyógysze-
rész (Budapest, 1967), egyetemi doktor (1973), szak-
gyógyszerész (Budapest, 1983), kandidátus (1983), ve-
gyész szakmérnök (BME, 1983), egyetemi tanár 1984-
től,tanszékvezetőSzegeden(2002-2008).Oktatotttár-
gyak: Minőségbiztosítás,	 Gyógyszerügyi	 szakigaz	ga-
tás, Jogi és állampolgári alapismeretek, Játékos szim-
bolikus logika gyógyszerészeknek, Drug regulatory 
affairs és Quality assurance. Szegeden 2002-től dol-
gozik. Jelenleg részállású státuszon van.

Külső oktató: Czagány László (Szeged), Ember Alex 
(Szeged), Kata Mihály prof. emer. (Szeged) és prof. 
Lipták József kandidátus (Budapest).

4. Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet

Zupkó István (Sajószentpéter, 1968). Okleveles 
gyógyszerész (Szeged, 1992), az egyetemen ez évben 
állt munkába. Egyetemi doktor (1995), PhD (1999), 
egyetemi adjunktus (2001), egyetemi docens (2006), 
tanszékvezetőegyetemidocens2008-tól.Oktatotttár-
gyak 1992 óta: Gyógyszerhatástan és Biofarmácia 
(magyarul és angolul). Jelenleg is státuszon van.

Blazsó Gábor (Szeged, 1947). Okleveles gyógyszerész 
(Szeged, 1973), 1975-ben lépett be a Gyógyszer-
hatástani Intézetbe, gyógyszerész-doktor (1975), egye-
temi adjunktus (1986), kandidátus (1995), egyetemi 
docens (1998). Oktatott tárgyak: Gyógyszerhatástan 
(magyarul és angolul). 2011-tőlnyugdíjas.

Ducza Eszter (Karcag, 1974). Okleveles gyógyszerész 
(Szeged, 1997), ekkor lépett a Gyógyszerhatástani és 
Biofarmáciai Intézetbe. PhD (2003), egyetemi adjunk-
tus (2006-tól). Oktatott tárgyak: Gyógyszerhatástan, 
Állatgyógyászat, Molekuláris farmakológia. Az inté-
zettanulmányifelelőse.Jelenlegisstátuszonvan.

Falkay György (Szeged, 1943). Okleveles gyógysze-
rész (Szeged, 1967). 1970 óta dolgozik az egyetemen 
(előbbaSzülészetiésNőgyógyászatiKlinikán,aztán
a Gyógyszerhatástani Intézetben). Gyógyszerész-dok-
tor (1970), szakgyógyszerész (1975), egyetemi adjunk-
tus 1977-től, kandidátus (1981), egyetemi docens
1988-tól, habilitált (1994), akadémiai doktor (1995), 
egyetemi tanár 1995-től, tanszékvezető professzor

1995-2008 között. A kar dékánhelyettese (1997-2000) 
és dékánja (2000-2006). Oktatott tárgyak: Gyógy-
szerhatástan és Klinikai laboratóriumi diagnosztika 
(magyarul és angolul). Jelenleg is státuszon van.

Gábor Miklós (Szeged, 1918). Okleveles vegyész 
(1941). Munkahelyei: Gyógyszertani Intézet (1945-
1954),aSzülészetiésNőgyógyászatiKlinikánlabora-
tóriumvezető(1954-1964),GyógyszerhatástaniIntézet
(1964-1988). Vegyészdoktor (1941), kandidátus (1961), 
mb. tanszékvezető (1974-1975), akadémiai doktor
(1981), prof. emer. 1991-től. Jelenleg aktív nyugdíjas;
93 éves múlt.

Gáspár Róbert (Békéscsaba, 1968). Okleveles gyógy-
szerész (1993), végzése óta dolgozik a Gyógyszer-
hatástani és Biofarmáciai Intézetben, PhD (2000), 
egyetemi docens (2007) és dékánhelyettes (2009). Ok-
tatott tárgyak: Gyógyszerhatástan, Biofarmácia, Ter-
mészetes gyógymódok, A dohányzás ártalmai és le-
szoktatási stratégiák, A táplálkozás szerepe a betegsé-
gek	 megelőzésében	 és	 kezelésében. Jelenleg is státu-
szon van.

Iván János (Szeged, 1935). Okleveles gyógyszerész 
(1958), gyógyszerészdoktor (1960), majd egyetemi ad-
junktus, aranydiplomás gyógyszerész (2008). Oktatott 
tárgy: Gyógyszerhatástan.Jelenlegnyugdíjas.

Klukovits Anna (Szeged, 1976). Okleveles gyógysze-
részésangol-magyargyógyszerésziszakfordító(mind-
kettő: Szeged, 1999). 2002 óta dolgozik az intézetben.
PhD (2004), egyetemi adjunktus (2011). Oktatott tár-
gyak: Gyógyszerhatástan, Biofarmácia, Orvostudo-
mány	 a	művészetekben és Klinikai laboratóriumi vizs-
gálatok (magyarul és angolul). Jelenleg is státuszon van.

Magyarlaki Anna, Bogdánné (Pécs, 1933). Okleveles 
gyógyszerész (Szeged, 1956). 1956-1957-ben Dávid 
professzor mellett a Gyógyszerészeti Intézetben gya-
kornok. 1957-ben, az akkor megalakult Gyógyszer-
hatástaniIntézetbekerült,aholelőbbegyetemidoktor
(1960),majd 1972-től egyetemi adjunktus lett. 1979-
től aSZOTEKözpontiKlinikaiKémiaiLaboratóriu-
mábandolgozott, ahonnan1988-banmentnyugdíjba.
Oktatott tárgy: Gyógyszerhatástan. Aranyokleveles 
gyógyszerész (2006).

Márki Árpád (Karcag, 1967). Okleveles vegyész (Sze-
ged, 1992). 1997-től dolgozik az egyetemen, PhD
(2004), egyetemi adjunktus (2006). Oktatott tárgyak: 
Gyógyszerhatástan és Biofarmácia. Jelenleg is státu-
szon van.

Sallai János (*Szigetmonostor, 1939 – † Szeged, 
2011). Okleveles gyógyszerész (Szeged, 1962), ettől
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kezdve az egyetem dolgozója. Egyetemi tanársegéd, 
majd egyetemi adjunktus lett. Oktatott tárgyak: 
Gyógyszerhatástan és Mikrobiológia. 2000-től volt
nyugdíjas, 2011. augusztus 29-én elhunyt [Gyógysze-
részet 55(10), 635 (2011)].

Vass Klára (Szeged, 1948). Okleveles gyógyszerész 
(Szeged, 1971), egyetemi doktor (1984), az intézet 
munkájában technikai szakoktatóként vett részt. 
Oktatott tárgy: Gyógyszerhatástan. Jelenleg nyug-
díjas.

Külső oktató: Zacher Gábor c. egyetemi docens (Bu-
dapest).

5. Gyógyszerkémiai Intézet

Fülöp Ferenc (Szank, 1952). Okleveles vegyész (Sze-
ged, 1975). Egyetemi doktor (1978), egyetemi adjunk-
tus (1983), kandidátus (1983), egyetemi docens (1990), 
egyetemitanár(1991),tanszékvezető1998-tól,akadé-
miai doktor (1999), a gyógyszertudományok doktori 
iskolavezetője(2001),aGYTKdékánja(2006-tól),az
MTAlevelezőtagja(2007).Tankönyv:Gyógyszerészi 
kémia (társszerzőkkel,Budapest,SemmelweisKiadó,
2010.). Oktatott tárgyak: Gyógyszerészi kémia, Kvali-
tatív analízis és Bevezetés a gyógyszerkutatásba. Je-
lenleg is státuszon van.

Forró Enikő (Kézdivásárhely, 1967). Vegyészmérnök 
(Iaşi,1993).ASzegediTudományegyetemen1993-tól
van alkalmazásban. PhD (2000), egyetemi adjunktus 
2003-tól, egyetemi docens (2007), akadémiai doktor 
(2011). Oktatott tárgyak: Kvalitatív kémiai analízis, 
Szerves kémia és Zöld utak a gyógyszerkutatásban: 
enzim-katalizált reakciók a szerves kémiában. Jelen-
leg is státuszon van.

Kiss Loránd (Gyergyószentmiklós, 1974). Okleveles 
vegyész (Kolozsvár, 1997), PhD (2002). Az SZTE al-
kalmazottja 2004-től, egyetemi adjunktus 2008-tól.
Oktatott tárgyak: Szerves kémia és Minőségi	 kémiai	
analízis. Jelenleg is státuszon van.

Lázár László (Gyöngyös, 1963). Okleveles gyógysze-
rész (Szeged, 1986), azóta az egyetem dolgozója. 
Egyetemi tanársegéd (1990), kandidátus (1994), egye-
temi adjunktus (1995), PhD (1999), egyetemi docens 
1999-től.Oktatotttárgyak: Kvalitatív kémiai analízis, 
Gyógyszerészi kémia és Környezeti kémia gyógyszeré-
szeknek. AGYTKTDK-szervezeténekvezetője1997-
től, a GYTK Tanulmányi Bizottság elnöke. Jegyzet:
Gyógyszerészi kémiai gyakorlatok (társszerző,JATE-
Press, Szeged, 2008), könyv: Gyógyszerészi kémia 
(tankönyv, társszerző, SemmelweisKiadó,Budapest,
2010). Jelenleg is státuszon van.

Martinek Tamás (Szeged, 1973). Okleveles vegyész 
(Szeged,1996).2000-tőlállazegyetemalkalmazásá-
ban. Egyetemi adjunktus (2004), egyetemi docens 
2008-tól. Oktatott tárgyak: Kvalitatív analízis, Gyógy-
szerkutatás – a számítógépes hatóanyag-tervezés 
alapjai. Jegyzet: Kvalitatív kémiai analízis (2007). Je-
lenleg is státuszon van.

Mód László (Gyulaj, 1942). Okleveles gyógyszerész 
(Szeged, 1965) és analitikai szakmérnök (Veszprém, 
1973). 1965 és 1983 között a kar oktatója: egyetemi 
doktor (1966), egyetemi adjunktus (1978). Oktatott 
tárgyak: Kvalitatív kémiai analízis, Gyógyszerészi ké-
mia és Gyógyszeranalízis. 1983-ban kilépett az inté-
zetből.2001-tőlnyugdíjas.

Palkó Márta Fábiánné (Bonyhád, 1967). Okleveles 
vegyész (Szeged, 1990) és középiskolai kémia tanár 
(Szeged,1993).1991-tőldolgozikazegyetemen.PhD
(2005), egyetemi adjunktus (2008). Oktatott tárgy: 
Gyógyszerészi kémia. Egyéboktatásiteendői:azasz-
szisztens-képzésbenakémiatárgyfelelőse,intézetita-
nulmányifelelősésETRadminisztrátoriteendőkellá-
tása. Jelenleg is státuszon van.

Pintye János (Magyarcsanád, 1940). Okleveles 
gyógyszerész (Szeged, 1965). Még ez évben a Gyógy-
szerészi Vegytani Intézet munkatársa lett, ahol dokto-
rált is. 1984-től a Makói Kórház intézeti vezető fő-
gyógyszerésze, majd 2005-ben a kar c. egyetemi do-
cense lett. Hosszú éveken át volt az MGYT Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezet méltán nagyra becsült el-
nöke. 2007-tőlnyugdíjas.

Simon Lajos (Bágyog, 1936). Okleveles gyógyszerész 
(Szeged, 1960), azóta az egyetemen dolgozik. Egyete-
mi doktor (1966), kandidátus (1977), egyetemi docens 
1978-tól. Dékánhelyettes (1988-1991) és a kar mb. ve-
zetője (1990-1991), aranyokleveles gyógyszerész
(2010). Oktatott tárgyak: Gyógyszerészi kémia, Kvali-
tatív kémia és Gyógyszeranalízis. 2002-tőlnyugdíjas.

Simonné Talpas Gizella (Vajta, 1941). Okleveles 
gyógyszerész (Szeged, 1964); akkor lépett az egyetem 
kötelékébe. Egyetemi doktor (1969), egyetemi adjunk-
tus1985-től.Oktatotttárgyak:	Minőségi	kémiai	analí-
zis, Gyógyszerészi kémia és Gyógyszerellenőrzés. 
1997-tőlnyugdíjas.

Stájer Géza (Szeged, 1936). Okleveles gyógyszerész 
(Szeged, 1959, kitüntetéses oklevéllel). Egyetemi doktor 
(1964), egyetemi adjunktus (1969), kandidátus (1975), 
egyetemi docens (1975), akadémiai doktor (1989), pro-
fesszor (1990), prof. emeritus (2006). 1991-1997 között a 
kardékánja,akiintézkedéseiveljelentősengyarapítottaa
kart.Összesennyolcegyetemijegyzetszerzője(ezekből
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kettőangolnyelvű).A kígyó metamorfózisa (2002), Mé-
regtől	a	gyógyszerig	(2004), Tanársegéd voltam a föld-
szinten (2007), Hatvan éves az SZTE Gyógyszerkémiai 
Intézete (2007), Fehér	köpenyesek	a	gyógykémről	(2009) 
és a Harmadik kísérlet (2011) c. könyv szerzője, ill. a
Szegedi gyógyszerészképzés és a szegedi Gyógyszerész-
tudományi Kar történetec.könyvtársszerzője.Oktatott
tárgyak: Gyógyszerészi kémia, Gyógyszerkutatás, Kvali-
tatív kémiai analízis, Gyógyszerészi etika és Gyógyszer-
analízis (angolnyelvenis).2006-tólnyugdíjas.

Stájerné Szabó A. Enikő (Gelence, 1935). Okleveles 
gyógyszerész (Szeged, 1959). 1960-tól az egyetem al-
kalmazottja. Egyetemi doktor (1965), egyetemi ad-
junktus (1976) és aranyokleveles gyógyszerész (2009). 
Oktatott tárgy: Gyógyszerészi kémia és Kvalitatív ké-
miai analízis.1995-tőlnyugdíjas.

Szakonyi Zsolt (Szombathely, 1969). Okleveles gyógy-
szerész (Szeged, 1992), végzése óta egyetemi oktató. 
Egyetemi tanársegéd (1998), PhD (1998), egyetemi ad-
junktus (2001), egyetemi docens 2007-től. Jegyzetei:
Gyógyszerészi kémia gyakorlatok I-II. és Pharma-
ceutical Chemistry Practice (JATEPress). Könyvrész-
let: Gyógyszerészi kémia (Semmelweis Kiadó, Buda-
pest, 2010). Oktatott tárgy: Gyógyszerészi kémia, Kva-
litatív analitikai kémia és Számítógépes irodalmazás. 
Jelenleg is státuszon van.

Varga István (Hódmezővásárhely, 1936). Okleveles
gyógyszerész (Szeged, 1961), végzése után állt mun-
kába. Központi gyakornok, majd tanársegéd és egye-
temi doktor (1963), adjunktus (1975-1980), aranyokle-
veles gyógyszerész (2011). Jegyzet: Gyógyszerészi ké-
mia II. (társszerzővel, 1979). Oktatott tárgy: Gyógy-
szerészi kémia és Analitika. 1980-ig az intézet 
munkatársavolt,akkorkilépett.2000-től–jelenlegis
– a Q. P. Parma Produkt Kft. alkalmazottja.

Külső oktató: Fodor Lajos c. egyetemi tanár (Gyula), 
Dormány György c. egyetemi docens (Budapest),  
† Hermecz István (Budapest), Molnár Árpád (Szeged) 
és Szabó Pál (Budapest).

6. Gyógyszertechnológiai Intézet

Révész Piroska (Rétközberencs, 1951). Okleveles
gyógyszerész (Szeged, 1975).Végzésétől kezdvedol-
gozik az egyetemen: egyetemi doktor (1979), egyetemi 
adjunktus (1986), kandidátus (1992), egyetemi tanár 
2004-től, tanszékvezető 2005-től, akadémiai doktor
(2006). Oktatott tárgy: Gyógyszertechnológia (elmélet 
és gyakorlat, magyarul és angol nyelven). Dékán-
helyettes 2003-2009 között. Jegyzet: Gyógyszer tech-
no lógia elméleti jegyzet (munkatársakkal, JATEPress, 
Szeged, 2009). Jelenleg is státuszon van.

Aigner Zoltán (Szeged, 1963). Okleveles gyógysze-
rész (Szeged, 1986); azóta dolgozik az egyetemen. 
Egyetemi adjunktus (1999-től), egyetemi docens
2007-től.Oktatotttárgy:Gyógyszertechnológia, Injek-
ciós készítmények (elméletéskülönbözőgyakorlatok,
magyar és angol nyelven). Jelenleg is státuszon van.

Csányi Erzsébet(Gödöllő,1957).Oklevelesgyógysze-
rész (Szeged, 1980). PhD (2004), egyetemi docens 
2005-től.Oktatotttárgy:Gyógyszertechnológia (elmé-
let és gyakorlatok, magyarul és angolul). Jelenleg is 
státuszon van.

Erős István (Kaposvár, 1940). Okleveles gyógysze-
rész (Szeged, 1965), ekkor lépett az egyetem szolgála-
tába. Egyetemi gyakornok (1965), egyetemi doktor 
(1968), egyetemi tanársegéd (1969), egyetemi adjunk-
tus (1974), kandidátus (1976), egyetemi docens (1979), 
akadémiai doktor (1994), a Gyógyszertechológiai Inté-
zet tanszékvezető professzora (1995-2005), a kar
dékánhelyettese (1993-1997), majd dékánja (1997-
2000), az MGYT elnöke (2007-2008). Oktatott tár-
gyak (angol nyelven is): Gyógyszertechnológia (elmé-
let és gyakorlatok), Gyógyszerészeti alapismeretek, 
Biokozmetikumok, Híres gyógyszerészek a XX. szá-
zadban és A holnap gyógyszerei.Jegyzetírás:számo-
lásipraktikum.2010-tőlprof. emeritus.

Hódi Klára (Kétegyháza, 1943). Okleveles gyógysze-
rész (Szeged, 1968). 1969-tól dolgozik az egyetemen. 
Egyetemi doktor (1973), egyetemi adjunktus (1978), 
egyetemi docens (1988), kandidátus (1993), PhD 
(1996), professzor (2004), akadémiai doktor (2006). 
Oktatott tárgy (angol nyelven is): Gyógyszer techno-
lógia (elmélet és gyakorlatok), ill. Gyógyszerészettör-
ténet.Intézetvezető-helyettesisvolt.Számosjegyzetet
éskönyvrészletetírt.Jelenlegisstátuszonvan.

Hunyadvári Éva (Szeged, 1948). Okleveles gyógysze-
rész (Szeged, 1972). Végzése után azonnal az egyetem 
szolgálatába állt: tudományos segédmunkatárs, egyetemi 
doktor (1973), egyetemi adjunktus 1983-tól, kandidátus 
(1983),egyetemidocens1990-től.Oktatotttárgy:Gyógy-
szer technológia (elmélet és gyakorlatok). Jegyzeteket és 
könyvfejezeteket is írt. 1996-bankilépett az intézetből,
jelenleg a Phoenix Pharma (Szeged) munkatársa.

Kása Péter jun. (Szeged, 1959). Okleveles gyógysze-
rész (Szeged, 1983). 1987-től dolgozik az intézetben.
PhD (2002), egyetemi adjunktus (2002). Oktatott 
tárgy: Gyógyszertechnológia (elmélet és gyakorlatok). 
A tablettázó gyakorlatok és az intézet TDK felelőse.
Jegyzet: Szilárd	 gyógyszerformák	 előállítása	 és	 vizs-
gálata (Szeged, 2005) és Szilárd gyógyszerformák 
ipari	 előállítása	 és	 vizsgálata (szerzőtársakkal, Sze-
ged, 2011). Jelenleg is státuszon van.
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Kata Mihály (Körösladány, 1935). Okleveles gyógysze-
rész (Szeged, 1959; kitüntetéses oklevél), 1960-2005 kö-
zött az intézet munkatársa; egyetemi doktor (1964), kan-
didátus (1978), egyetemi docens (1980), akadémiai dok-
tor (1991), egyetemi tanár (1993), prof. emeritus 2005-
től, dr. h.c. (2008, Marosvásárhely), aranyokleveles
gyógyszerész(2009).1982-től8évenátdékánhelyettes.
MegszervezteazangolnyelvűképzéstésRegdon Géza 
sen.-ral az asszisztens-képzést. Oktatott tárgyak: 
Gyógyszertechnológia (elmélet és gyakorlatok, magya-
rul és angolul), Állatgyógyászat (angolul is), Gyógysze-
részi etika (angolul is) és Kozmetikai ismeretek. Négy 
magyar és négy angol nyelvű jegyzetet állított össze
(összesen 23 átdolgozott kiadásban, amelyeket 10 ezer-
nél több példányban vásároltak meg). 15 könyv és 
könyvrészletszerzőjevagytársszerzője,ill.kiadványok
szerkesztőbizottságánaktagja.2005-tőlnyugdíjas.

Mayer Adél, Nyqvistné (Belgrád, 1940). Okleveles 
gyógyszerész (Szeged, 1964; kitüntetéses oklevél). 
Egyetemi doktor (1968) és egyetemi adjunktus (1976). 
Az intézet munkatársa 1965-1977 között. Oktatott 
tárgy: Gyógyszertechnológia(elméletielőadásésgya-
korlatok).Munkahelye1977-tőlSvédországban:Astra/
Astra Zeneca Research and Development. Jelenlegi
státusza: HN Pharma Opportunity Evaluation AB. 
2007-tőlnyugdíjas.

Miseta Mária (Gyula, 1952). Okleveles gyógyszerész 
(Szeged, 1976). Az intézet munkatársa 1980-1994 kö-
zött (azóta közforgalmú gyógyszertárat vezet). Egyete-
mi doktor (1981), egyetemi adjunktus (1989), kandidá-
tus(1994),címzetesegyetemidocens2006-tól.Okta-
tott tárgy: Gyógyszertechnológia (elmélet és gyakorla-
tok). Jegyzetek: Gyógyszertechnológia gyakorlat 
(magyarul és angolul). Könyvrészletek szerzője a
Rácz-SelmecziGyógyszertechnológia könyvben.

Regdon Géza sen. (Gyula, 1932). Okleveles gyógysze-
rész (Szeged, 1956) és aranyokleveles gyógyszerész 
(2006). Az intézet munkatársa 1956-1996 között. 
Egyetemi gyakornok (1956-tól), egyetemi tanársegéd 
(1958-tól), egyetemi doktor (1962), egyetemi adjunk-
tus (1964-től), kandidátus (1976), szakgyógyszerész
(1973),egyetemidocens1977-től.1984és1995között
a tanszékvezető helyettese és számos kari bizottság
vezetője.OGYIfelkérésreévtizedekenáttovábbképző
előadásokattartott.28évigrésztvettazállamvizsga-
bizottságok munkájában. Száznál több szakgyógysze-
részt vizsgáztatott. Oktatott tárgy: Gyógyszertechno-
lógia (elmélet és gyakorlatok), Gyógyszerészi etika. 
Jegyzet: Gyógyszertechnológia gyakorlat kis- és kö-
zépüzemi méretben, ill. Gyógyszerészeti és gyógysze-
résztörténeti alapismeretek (két kiadásban). Könyv-
részlet szerzője a Rácz-Selmeczi Gyógyszertechno-
lógiakönyvben.1996-tólnyugdíjas.

Regdon Gézáné Kiss M. Éva (Szeged, 1933). Okleve-
les gyógyszerész (Szeged, 1956, kitüntetéses oklevél). 
Ettől kezdve 1991-ig egyetemi dolgozó: egyetemi
gyakornok (1956-tól), egyetemi tanársegéd (1958-tól), 
egyetemi doktor (1964), egyetemi adjunktus (1966), 
szakgyógyszerész (1973) és aranyokleveles gyógysze-
rész (2006). Oktatott tárgy: Gyógyszertechnológia 
(elmélet és gyakorlatok). Hosszú éveken át vizsgázta-
tott az államvizsga-bizottságban. Jegyzet: receptúra-
gyakorlatok vezetőjekéntgyakorlati jegyzet a III. és 
IV. éves hallgatók részére, Révész Piroskával és
MisetaMáriával. Könyvrészlet szerzője a Rácz-Sel-
meczi Gyógyszertechnológia könyvben. 1991-től
nyugdíjas.

Regdon Géza jun. (Szeged, 1959). Okleveles gyógy-
szerész (Szeged,1982).Ettőlkezdveegyetemidolgo-
zó: egyetemi doktor (1982), egyetemi adjunktus 
(1993), PhD (1996), egyetemi docens (2005). A tan-
székvezető helyettese (2010-től). Oktatott tárgy:
Gyógyszertechnológia (elmélet, magyarul és angol 
nyelven); receptúra-gyakorlatok irányítása, tablettázó 
gyakorlatok; Gyógyszertári számítógépes ismeretek; 
Számítógépes gyógyszerforma-tervezés; Gyógyszeré-
szeti alapismeretek. Könyvek: Helyi	 kezelés	 a	 bőr-
gyógyászatban (Husz Sándorral, Szeged, 1991 és 
2001). Könyv-fejezetek az Általános gyógyszerészeti 
ismeretek (Medicina, Budapest, 1999 és 2005), az 
Erős-MartonGyógyszertári ismeretek (ESZTI, Buda-
pest, 2007), a Farkas-RévészKristályosítástól a tab-
lettázásig (Universitas, Szeged, 2007) és a Lőrinczy
Thermal Analysis in Medical Application könyvben 
(Akadémiai, Budapest, 2011). Hat egyetemi jegyzet 
szerzője,ill.társszerzője.Jelenlegisstátuszonvan.

Számel Irén, Szentessyné (Szentes, 1938). Okleveles 
gyógyszerész (Szeged, 1961, kitüntetéses oklevél) és 
aranyokleveles gyógyszerész (2011). 1960 és 1970 kö-
zött az intézet munkatársa: egyetemi doktor (1967), 
felsőfokú izotóptechnikai tanfolyam (1972), kandidá-
tus (1988). 1970-től az Országos Onkológiai Intézet-
benaRadiokémiaiLaboratóriumfőmunkatársa2000-
ig. Ekkor vonult nyugdíjba. Azóta Láng professzor
meghívásáraa„Kemoterápia-B”osztályIBCSGmun-
kájábantrialkoordinátor,ill.2005-tőlszaktanácsadó.

Wayer Mária (Szeged, 1931). Okleveles gyógyszerész 
(Szeged, 1955, kitüntetéses oklevél) és aranyokleveles 
gyógyszerész (2005). 1954-től 1986-ig egyetemi dol-
gozó: egyetemi doktor (1964) és egyetemi adjunktus 
(1978-tól). Oktatott tárgy: Gyógyszertechnológia (el-
mélet ésgyakorlat).KönyvfejezetekaRácz-Selmeczi
Gyógyszertechnológia tankönyvben (Medicina, Buda-
pest, 2001). Gyakorlati jegyzeteketírt. 1986-tól nyug-
díjas.1987és2000közöttközforgalmúgyógyszertá-
rakban dolgozott.
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Külső oktató: Barcsay István jun. c. egyetemi docens 
(Szeged), Gombos Margit Anna kandidátus, c. egyete-
mi docens (Budapest), Grabarits István c. egyetemi 
docens (Kalocsa), Hasznosné Nezdei Magdolna c. 
egyetemi docens (Veszprém), † Hermecz István (Bu-
dapest), prof. Lipták József kandidátus (Budapest), 
Miseta Mária kandidátus, c. egyetemi docens (Sze-
ged), Subainé Farkas Veronika (Budapest), Télessy 
István kandidátus, c. egyetemi docens (Bag), Török 
Ilona c. egyetemi docens (Budapest), Újhelyi Gabriel-
la c. egyetemi docens (Budapest) és Vágó Magdolna c. 
egyetemi docens (Debrecen).

7. Klinikai Gyógyszerészeti Intézet

Az intézet mb. igazgatója Csóka Ildikó egyetemi do-
cens(2010-től),adataitlásdaGyógyszerfelügyeletiIn-
tézetnél.

Dóró Péter (Szeged, 1977). Okleveles gyógyszerész 
(Szeged, 2002), azóta az egyetem alkalmazottja. PhD 
(2007), egyetemi adjunktus (2011). Oktatott tárgyak: 
Gyógyszerészi gondozás, Gyógyszertári ügyvitel (an-
golul is) és Mindennapi gyógyszerismeret.

Soós Gyöngyvér (Hajdúszoboszló, 1945). Okleveles 
gyógyszerész (Budapest, 1969). Egyetemi doktor 
(1991, Sub auspiciis rei publicae popularis), egyetemi 
adjunktus, 1992-1999 között a Gyógyszerügyi Szerve-
zési Intézet (Budapest) munkatársa, PhD (1997). A 
Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti 
Intézettanszékvezetője1999-2010közöttésegyetemi
tanár (2009). Oktatott tárgyak: Budapesten medikusok 
részére speciális terápiás gyakorlatok, fogorvos-hall-
gatóknak bőrgyógyászati gyakorlatok, Szegeden 
gyógyszerészhallgatók számára: Klinikai gyógyszeré-
szet és gyógyszerészi gondozás tárgy teljes menedzse-
léssel, Gyógyszertári ügyvitel és Mindennapi	 bőr-
gyógyászat (magyar és angol nyelven). Posztgraduális 
képzésben: bőrgyógyászati szakvizsgáztatás, gyógy-
szerész rezi dens- és szakképzés, PhD-témavezetés, 
egészségügyi szakközgazdász-képzés. Könyv: Gyógy-
szerészi gondozás (MGYT, Budapest, 2004).

Külső oktató: Pintye János c. egyetemi docens (Sze-
ged-Makó) és Télessy István c. egyetemi docens (Bag).

8. Más munkahelyek

Jerémiás Ildikó Zsoldosné (Kiskunhalas, 1937). Ok-

leveles gyógyszerész (Szeged, 1961) és aranyokleveles 
gyógyszerész (2011). Az egyetemen 1966-ban állt 
munkábaés2004-igdolgozott,előbb(1966-1968)kli-
nikai gyógyszerészként, aztán Gellért Albertné Ilonka 
utódaként, aki 1971 és 1977 között volt a Dékáni Hi-
vatalvezetője.1977és2003közöttvoltakarDékáni
Hivatalának és Tanulmányi Osztályának vezetője.
2005-tőlnyugdíjas.

Lantos Ilona (Szeged, 1957). Okleveles gyógyszerész 
(Szeged, 1983). 1985-től a Gyógynövény- és Drogis-
mereti Intézet munkatársa volt, szakgyógyszerész 
(1989), egyetemi doktor (1995), 1990 és 2003 között a 
Külföldi Hallgatók Oktatási Központját vezette. 2003 
szeptemberétőlaDékáni	Hivatal	vezetője. Jelenleg is 
státuszon van.

Az SZTE Egyetemi Gyógyszertárából vendégoktató 
volt: Blumné Magyar Mária, Hollenbach Katalin, Já-
nosi Gabriella, Wellinger Károly et al.

Az államvizsgákon korábban részt vett, ill. részt vesz 
pl. Barcsay István jun. c. egyetemi docens (Szeged), 
prof. Lipták József kandidátus (Budapest), Stenszky 
Ernő c. egyetemi docens (Debrecen), Tóth Barna (Bu-
dapest), Zolnay Kriszta (Szeged) et al.

***

Négyrészesretervezettcikksorozatunkbefejezőrészé-
benazonkollégáinkrólkívánunkrövidinformatívtá-
jékoztatást adni, akik ugyan nem a Gyógyszerésztu-
dományi Kar oktatói, de a gyógyszerészhallgatókat az 
alapozó és az orvosi tárgyakra oktatták, ill. oktatják.
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K a t a ,  M . ,  R e g d o n ,  G .  s e n .:Teachers of Faculty 
of Pharmacy at Szeged, part III.

At the Szeged University, the education of pharmacists 
started in October of 1921. It was exactly 90 years ago. The 
authors give a short respect for the full professors, assistant 
professors	and	first	assistants.
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