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Posgayné dr. Kovács Edit Nyíregyházán született 1926. december 3-án. 1950-ben Budapesten 

szerzett gyógyszerészi oklevelet. Rövid gyógyszertári gyakorlatot követően 5 évig analitikusként 

dolgozott a Gyógyáru Értékesítő Vállalat Laboratóriumában. Innen került az Egészségügyi 

Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának Műszaki Fejlesztési 

Osztályára, illetve annak jogutódjához, az Országos Gyógyszerészeti Intézethez.  

 

Itt fő feladata az  V.  Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztéséhez szükséges kísérletes munka 

végzése volt. Ennek keretén belül kezdett el a nem-vizes közegben végzett meghatározásokkal 

foglalkozni.  Munkássága nyomán az V. Magyar Gyógyszerkönyv Addenduma 1958-ban 

hivatalossá tette a nem-vizes közegben végzett meghatározásokat.   

A VI. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottságának szakértőjeként főként az 

alkaloidok és egyéb szerves bázisok meghatározására szolgáló perklórsavas titrálások általános 

fejezetének kidolgozására végzett vizsgálatokat. A potenciometria, oszcillometria és 

biamperometria gyógyszeranalitikai alkalmazása területén rendszeres kutatásokat folytatott.  

Intézeti feladatként  –  a VII. Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesztőbizottsága Kémiai 

Albizottságának titkári funkcióját is betöltve – kulcsszerepet játszott a VII. Magyar 

Gyógyszerkönyv létrehozásában,  közreműködött a nemzeti kémiai standardok kialakításának 

kísérletes és szervezési  munkálataiban és az intézeti minőségi előírások egységesítésében is. 

1976-tól nyugállományba vonulásáig (1984) a Gyógyszerkönyvi Osztályt vezette. 

 

Intézeti pályafutásával párhuzamosan tudományos munkássága is kiteljesedett. Gyógyszerész 

doktorrá 1965-ben avatták „summa cum laude” minősítéssel. Disszertációjának címe 

„Perklórsavas titrálás gyógyszerkönyvi alkalmazása”. Kandidátusi fokozatot 1972-ben szerzett 

„Bázisok erősségét és meghatározását befolyásoló néhány tényező tanulmányozása nemvizes 

közegben” c. értekezésével. Nevéhez fűződik a nem-vizes közegű meghatározások 

magyarországi bevezetése a gyógyszerkönyvi vizsgálatok közé. Munkálkodása eredményeként 

nagyszámú tudományos dolgozata jelent meg részben magyar, részben külföldi szaklapokban. 

A tudományos közéletben és a gyógyszerész szakképzésben és továbbképzésben is aktívan részt 

vett. Közreműködött a Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle analitikai 

részének kialakításában. I960-tól az analitikai kémia oktatásával részt vett a 

gyógyszerész-szakfelügyelő képzésben.  Az Orvostovábbképző Intézet Gyógyszerészeti 

Tanszékén a gyógyszerellenőrzés kémiai szakágazatának oktatási előadója, a szakgyógyszerészi 

szakvizsgára felkészítő tanfolyamok szervezője, illetve a budapesti és a szegedi 

Szakgyógyszerész képesítő Vizsgabizottság tagja. 1978-tól az OTKI (OTE) címzetes egyetemi 

docense volt. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Szerves Analitikai és Gyógyszer 

Analitikai munkabizottságának és vezetőségi tagja a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 

 Gyógyszeranalitikai Szakosztályának. 

 

Szakmai munkájának társadalmi elismerését jelentette az „Érdemes gyógyszerész” kitüntetés 

(1973), az MGYT Schulek Elemér Emlékérem (1984), a „Munka Érdemrend” arany fokozata 

(1985) és 1996-ban a „Societas Pharmaceutica Hungarica” emlékérem. Nyugállományba 



vonulását (1984) követően is fáradhatatlanul és aktívan részt vett az Európai Gyógyszerkönyv 

magyarországi adaptációjának munkálataiban, amellyel jelentősen hozzájárult a VIII. Magyar 

Gyógyszerkönyv megjelenéséhez. 

 

Forrás: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 2017. 02. 20. 

 


