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. . 1914 ;nárcius 5 .-én gyógyszerész családban születtem 
~~enoKözépiskolát a békési ref .reálgirnnáziumban végeztem ki
.,.. érettségi eredménnyel. 

· 1932 szept.1.-én léptem a gyógyszerészi pályára.A gyógy-
~szgyakornoki vizsgát 1934 jun.2o.-án tettem le kitünő ered
el.Egyetemi éveimet a budapesti "Pázmány Péter" Tudománye

emen töltöttem el.A Gyógyszerészhallgatók Segély- és önképző 
. letének az 1935/36 tanévben elnöke voltam.A gyógyszerészi ok
j,.e~elet 1936 jun.23 .-án szereztem meg • 

. ;."};?2,':tr~. Egyetemi évei:n. után 15 hónapon át, mint gyógyszerész tel-
;,j~'SJ:-t;ettem katonai, szolg~atot ,majd leszerelésem után a budapesti 
· Tu'.aományegyetem Gyogyszereszeti Intézeténél és Egyetemi Gyógyszer
táránál kaptam alkalmazást. Munka mellett hallgattam le a gyógy-

..... ,.sZ'.~reszdoktori fokozat elnyeréséhez szűkséges négy egyetemi félé
·y~t:·es a gyógyszerészdoktori fokot gyógyszerészet; főtárgy,kém.ia 
.e~:közegészségtan melléktárgyakból "summa cum laude" eredménnyel 
1939 juno24.-én szereztem meg • 
..• , Egyetemi beosztásom 1940 márc.lo .-if$ tartott, előbb fize-
.téstelen gyairornoki ,majd 1939 szept .26.-tól fizetéstelen tanárse
gédi cimmel felruházva.A feljogositó vizsgát 1939 novo24o-én tettem 

. le.~· ·; 1940 már e .15 .-től 1941 febr 028 .-ig a debreceni "Rex" . 
gyógyszervegyészeti gyárnak voltam osztályvezetője az analitikai 
és galenusi gyártási részlegeken.Ez idő alatt megismerkedtem a 
gyógyszerek üzemi méretben történő előálli tásával „Be osztásomtól 

:egeszségi okok miatt· váltam meg„1941 márc.1.-től 1942 jun.1.-ig 
Budapest Székesfőváros Közkórházai Központi Gyógyszar- és Anyag-

. vizsgáló Laboratóriwnában,majd a Magyar Czukoripar R.T. selypi cu
korgyárában,mint vegyész voltam alkalmazva.Leszerelésemtől eltelt 
idő alatt három izben hivtak be katonai szolgálattételre,hosszabb, 
rövidebb időta/rtamraoBeosztásom részben a honv.eüoa.nyagszertár 
Vegyvizsgáló laboratóriumába,részben pedig a heörs Kórház gyógy
szertárába szólt o / 

1942 jun.1.-től 1944 nov„8.-ig a buda~esti Thallmayer 
és Seitz R.T 0 gyógyszervegyészeti üzemének voltam felelős vezető

.· je oEbben a beosztásomban több gyógyszeralapanyag előálli tási el
járását· dolgoztam ki és álli tottam. be a gyártását_../ 
·'· 1944 decemberében Budapesten ért az ostrom.1945 febr.1.-
én a Budán els~ként müködő "Pasarétn gyógyszertár pince.-officiná
ját vezettem 1945 áprol5.-igo 

. . , A felszabadulás után mind a Szakma,mind a Thallmayer és 
Sei~z R.T.-hez kiküldött Igazoló Bizottság egyhanguan igazolto 
A kezdődő infláció azonban megélhetésemet nagyon megnehezítette 
s igy családommal együtt Békésre költöztem és mint családtag é
desapám gyógyszertárában okleveles gyógyszerészként dolgoztam 
1945 jun 0 l.-től a g:yógyszertárak állami kezelésbevételének idő
pontjáig 1950 jul.28.-ig. 
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, . "l.942 dec 0 5 .-é:r; nősül t~m. me~ .Fe~eségem, mint áruköny;;~lé~i, 
eli~ór;l'.Dajd mint gyo~szertar~ penzt-:;.ros,dolgo~ot~.nyugd~Jaza~a
i · lrt<.fiunk van: .Andr~s 1944 ~u~ .4 :-~n, Pal 195.? .. may .16.-.:;m s~u
l .. ·~~:'.Bll,dapesten.Csaladomon ki vul idos ,beteg szuleimnek is ta-

a~voltamo , , , 1 't' t' . t f 1 l" : )~; <A gy6gyszertár~ álta~~o~ al a'D.OSl. asa, u an,mi~ e e os 
\<;ve'A:ető 'nyertem beoi?ztast a be~~si 14/14 S2J. gy?gys~ertarba,m~l~et 

1951 máj 0 12 0-ig latt~ill eloEb~ol ~ beos~tasomb?l kiemelt ~ Bek~s 
i,Gyógyszer~ár Vall~lat es mnt gyogy~zeresz szakfelugyelo 

.. ·•ztaU11951 maj.12~-~ol 1~52 ~z~pt.18.-:-ig~ „ „. 
Ai;~Sfialit.ikai labor~torium, lete~i te se, to".ábba, a szakfe~ugy~l~i . 
m.unléákör megszervezese teren el~rt ~r~dmen:ye~ei:t az eg~~zseg1;1-gyi 
minisz~er 1953 máj.1.-én az "Egeszsegugy kivalo dolgozoJa" cimmel 
tün1íet«:>tt.ki. 

;;;,i~~,:~:";;>,J.:952 szept 018 .-~ól a J?ékés mes;Y~i ~yógys~<;rtár Vállala~, 
· ma;jd:a 1?B~1tés megyei Tanacs Gyog:fszertari Kozpont J~~ l~ttem fo
gyógyszerésze és ebben a beosztasomban dolgoztam toob ,IllJ..nt 27 esz
ten<lőn át .l98o janol .-én bekövetkezett nyugdijaztatásomig .Mint 

• nfug<lijaS' a Gyógyszertári Központ szaktanácsadó ja voltam részmun
kat<rőpen .1983 dec.5 és 1985 szept.3o között. 

. . ··Főgyógyszerészi müködésem első éveiben a gyógyszertár há
lózat .korszerüsi tése és a tervszerű gyógyszergazdálkodás megszer
vezése volt a legfontosabb feladatom.Ebben a munkában a főgyógy
szerészek ,versenyében 1954-ben első helyezést értem el.1955 au
gusztusában ismét nekem itélték a versenyzászlót a "Szocialista 
egészségügyért" munkaversenymozgalom szervezése és a Galenusi la
bóratórium létesi tése terén felmutatott eredményekért. , . 

. ·. Az egészségügyi miniszter 1955 okt „ 7 „-én a "Kiváló gyógy-
.szer,~sz" kitüntető cimet adományozta számomra.Har:nadik voltam az. 
orszagban aki ebben a ki tüntetésben részesült~ · 

Az 1956-57-es évek nehézségeit sikerült leküzdeni.Ez idő 
alat~ Bél~és megye lakosságának g,-yógyszerellátását nagyobb zavarok 
nélkul sikerült biztosítani. 

Alkotó munkásságom zöme a hatvanas és hetvenes évtizedek
re ese~t~.A rekonstrukciós feladatok megvalósitása közül a legszebb 
és sokiranyu szakismeretet igénylő munka a Központ laboratóriumai
nak és gyógyszerraktárának é:pitése volt.Országosan is elismert e
r~d~ények születtek a gyógyszertárak korszerüsitésében és felszere
l~sebe??-oE tevékenységem elismeréseként a Magyar Gyógyszerészeti 
T~sasag Szervezési Szakosztálya ~tóberében a "Pro recifien
dis apoth,ecis" oklevél adományozásavartuntetett ki. .-, 

, ,· .. A tervszerű gyó{PJszergazdálkodás, a szakfelügyelet irányi
tab~~EJ.nak gondja~ mellet~ a k~pzés és továbbképzés szervezése és az 

1~~ .való akt:i.v részvetel is feladatom volt. · 

:fPr§ft~eiat· ~~~~~~~!~;1 ~~~~~~!b~YÓ~s~r~~~~~~~!t;~k~~~1~~tam. 
~97!(?~ tanévtől kezdődően az 1984/85 tanévig bezárólag 26 szemesz
. ~~~~ ~t tartottam "Középüzemi gyógyszergyártás" cimen speciál
~o~~~g:i.ru előadásokat .Az 1981/82 tax1éY második szemeszterében ok
;l~'lf~a . s Vizsgáztatója voltam a Gyógyszerügyi szervezés tárgyának„ 
A';):~I9~5-;g 14 éven át államvizsga-b~zotts~g~ elnök, is v<?ltam~ · 
te~Me· ·kianacs~an 19?o szept. és 1985 Jun. kozott 15 even at fe J-

·.· · m tevekenyseget. 
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atói munkám eli~m~ré~eként a Szeg~di Orvost~dományi 
1976-ban Jubilew:ii . ..c;mlekplakettel tun~etttt. ki. 
··· egészségügyi miniszter 1979 okt.9.-en a cimzetes docens 

tiányozta számomra„ ___ ./ 
·. , •:,;ci(~B;osszu éveken át ~rányito~tam ,Bé~és megye gyógys~erésze~~ek 
!továbbképzését.Több orsza~os tov':bbkepzo tanfolyamn~ reszt"'~evoJe 
iés előadója is voltam„~eveke~ reszt vettem a ~zai;gyogys~er~sz: 
iképzéJ?J:létrejöttében.Ket ~z~a9azatban. van s~aKgyogysz~r~s~i, kepe
lsit~~s.i1ií:f gyógyszertecbno~ogiabol ~ va~amint ,gyogysz~rel~atas~ . es. 
l'gy6gyszerügyi szervezésbol .Ez utobbi szak:agazat vizsgaztatoJa is / 
í. . .... 98 t, 1 "-----',.. 1vagyRk.l. ?- o o 

i ~"~c€J<1Kivettem részemet a középkáder-képzésből is„Főgyógyszerészi 
lmükad.ésem. során to'bb mint 600 gyógys~ertári asszisztens képzésében 
'vettem rés:tt a' kémia tárgyának oktatasával.E tevékenységem.ért a 
i gyulai Egészségügyi Szakiskola 25 éves jubileuma alkalmából 1974 
lokt.24.-én az egé~zségügyi miniszter Dli.!.cséretben részesített. 

. Szakmai munkásságom eredményességét igazgatói,főorvosi és 
!miniszteri elismerések jelzik: 

"Kiváló gyógyszerész" 1955 
"Egészségügy kiváló dolgozója" 1953,1972,1975 
"Kiváló munkáért" 1979,1985 
"Kiváló dolgozó" 1971,1974 

A:Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezetének 1945 
áprilisában lettem tagja,majd 1949 febr.-tól az Orvos-Egészségügyi 
Dolgozók.Szakszervezetének.1985-ben volt szakszervezeti tagságom 
40 éveso 1963 márcolo-től 1975 nov.19.-ig az Orvos-Egészségügyi 
Szakszervezet Központi Vezetőségének voltam tagja,tó'bb,mint 12 éven 
át~Szakszervezeti munkáért kanott kitüntetéseim: . -

"Szakszervezeti mu.."lk:áért arany fokozat" 1977 
"Weil Emil" emlékérem 1975 
"Kiváló ujitó bronz fokozat" 1969 
"Téirzsgárda bronz, ezüst és arany fokozat 
és aranykoszorus jelvényu 

A Gyógyszerész Szakcsoport országos vezetőségének és elnök
ségének 1964 jun.14.-én lettem ta,..,gja.A Békés megyei Szervezetnek 
1966-tól voltam az elnöke a Magyar Gyógyszerészeti Társaság mega
lakulásáigo 

, A m~galakulástól tagja vagyok a Magyar Gyógyszerészeti Társa-
~agnak_~Ta12Ja vagyok az országos Vezetőségnek, ahol különböző funkci
okat t.oltottem be .1986 évi közgyülésen tiszteletbeli tagnak válasz
tottc:ik.T~ja voltam a Gyógyszertechnológiai Szakosztály ve.zetőségé
ne~1 ~ss~z.?1-os országos rendezvénynek voltam kezdeményezője .és lebo-
rry . 1to Ja, I G , „ , f . 8 6 · ·· · · • • yogynoveny Kon erencia zarvas 19 o 

V.Gyógynövérry Konferencia Szarvas 1968 
Gyógyszertechnológiai Konferencia Gyula 1963 
Üvegtechnológiai Konferencia Orosháza 1966 

VIoOrszágos Gyógyszertechnológiai Konferencia Szarvas 
1973 

IoEszköztörténeti Kiállitás Szarvas 1973 
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sémre indult el 1965-ben a "Rozsnyay Mátyás" 
)Ulínt a fiatalok,tU9-omány?s előa9-ó~ersenye,orszá-

e3lodött .Alap sz ab alyanak k~dolgoza~aban„ tevekeny 
, ékVersenynek voltam az u9yvezeto elnoke .A ver

o-fJt· előadásokat bibliográfiaban rendeztem, mely 
s'megjelent. 

:i..rodalmi tevékenys~9et ~s ~if~jtette~oA Gyógyszer~sz 
~s,sorozatban "Injekcios. keszi tmenyek"cimm.el a 13. szam 

~·Wl~ Gyógyszerészeti Társasá§ O:r;-szágo~ Vezet~ség~nek 
1~Iegy erre alaki to~t ~ze~k~s~to Bizottsaggal tobb ev. 
goztam a·Gyógyszereszi Kezikonyv /Manuale pharmaceuticum/ 
''könyv 1986 év. v~gén j~lent meg kiad~~ban. 

lapokban,napi es hetilapokban,folyoiratokban megjelent 
liközleményeim száma 60. 

··... . ~á;C~ázervezetek meghivására, valamint országos, társasági 
·r~n<lézvényeken,országos továbbké~ző k<?nferen~iákor; t~tot~ tudom~
nyo · · 1oad.Al3ai,D1 száma 76.A s~lovák Gyogyszereszeti Ta:sa~ag megh~-
vás. 9,7,32ban POzsonyban nemet nyelven tartottam eloadast a gyogy-
síér:f' · · :::E~sztétikáj aró1 o 

· <: Hivatalos felkérésre tudományos cikkek,disszertációk ,köny-
ve}L~;;Le~to~A!ását végeztem, toobhöz előszót is irtam. Lektorálásaim 

· szá.niá.C55~~~~~h:·. · .. · 
.·. ·· ~;·:f~~:J(úlföldi utakat is tettemoA magyar delegáció tagjaként 

részi;Vettem a FIP 1965 évi prágai;az 1970 évi genfi és az 1981 évi 
becsi?'Kongresszusán.Résztvettem. az 1984 évi budapesti Kongresszuson 
isoKüldött voltam az NDK Gyógyszerészeti Társaságának lipcsei és 
berlini Kongresszusain. 
A gyógyszertári kisgépek gyártásának összehangolása érdekében fel
mérő utat\ tettem a Pozsony-Prága~Wolfen-Weimar utvonalono 

. Társasági kitüntetéseim: 
"Rozsnyay Mátyás 1

' emlékérem 1968 
"Than Károly" emlékérem 1971 
"Kazay Endre" emlékérem 1974 
"Szocialista Magyar Gyógyszerellátásért 11 

emlékérem 1976 
• A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Vezetőségének előterjesztésére 

a R~zs:J?Y'a.;r Emlékversenyek terén kifejtett tevékenységemért az egész
ségugy-i miniszter 1985-ben "Kiváló munkáért" kitüntetésben része-
sitetto . 

, TagJa voltam a VI.Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztése so-
ran a Gal~nusi albizottságnak,valamint a VIIoMagyar Gyógyszerkönyv 
Sze;'k~szto Bizottsága Gyógyszertechnológiai Albizottságának. 
~és~t ~ettef9- a VIoSzabványos Vényminták /FoNo/Szerkesztő Bizottsága, 
k9V'~ba ~z,Allatgyógyászati vényminták gyüjteményének /FoNo vet./ 
t"~~flgo.zasat ~égző Szerkesztő Bizottság munkájában. , , 

.. .. TagJa V'ol tam. a Gyógyszerészeti Szakmai Szabvanyb izottsag-
~·Tobb ujitásom került elfogadásra és országos bevezetésre.1973-
~"a SZOT "25 éves az ujitómozgalom"emlékéremmel tüntetett ki • 

.Aktiv pályafutásom 1980 jan. 1.-vel ért véget. 
. 1979 év őszén Szegedre költöztem,ahol jelenleg is lalcom. 

~t~ nyugdijas itt találtam hasznos elfoglaltságot az egyetemi ok
k~::~an,a szakgyógyszerészek vizsgáztatásában és a társaság~i mun-

/?~-1é?~. ,. 
Dr Ragettli ·~ 
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aim közlemén eim 

3~tszinü gr,ó~szer~v~g~k ~s üvegtég~l;::e~ ~~raibolya 
<á:tereszto kepessegerol es annak mereserol • 
ygysz 0Tud.Társ.Értesitője 1939 2.sz./ 

<tosabb gyógyszerészi készitmény /Tinctura, fluid
értékmeghatározásáról és helyes eltartásáról.I~" 

.gysz .• TudoTársoÉrtesitője 1939 6 sz o/ ___ ./ 

rü csepegtető csappal ellátott NÉRA p_ercolatoru. 
gysz.Tud.Társ.Értesitője 1940 losz./ 

:'~tosabb gyógyszerészi késziti1lény /tinctura, fluid
~-értékmeghatározásáról és helyes eltartásáról.II. 11 

ogysz.Tud.Társ.Értesitője 1940 3.szo/ 

ntosabb gyógyszerészi készitmény /tinctura,fluid-
'"{ értékmeghatározásáról és helyes el tartásáról. III. 11 

'gyszoTud.Társ.Értesitője 1940 4oSZ ./ 

or. és az abból előálli tott egyszerü szirup melasz 
'~1 szennyezéseiről T1. 

szerész 1954- 4.szo/ 

'Í§$zékek alkalmazása táraasztaloknál 11
• 

lí&V:f>zerész 1954 5. sz./ 
,-1,:'< ' ~ 

'~nusi laboratóriumok gazdaságos termelésen. 
· gyszerész 1955 lo.sz ./ 

~~~~;"::~ 
'jékci6s készítmények". 

/Gyógyszerész továbbképzés 1955 13.sz./ 
-,:~7;,~>->-<'; ', 

10; ~~;.A;' ~e'c~l;Stura ·kisgépei 11
• 

y-::~:h/I;r-oGyógyszerész Nagygyűlés Szeged 1955/. 
, , i~,:-:v~ ·.;._ 

A/. :k~FJJl1~1 ~izsgálata és gyógyászati felhasználása". 
;; : Gyogyszereszet 1961 4. sz./ 

,'}"" "' 

;1;~'ReÓ~~k.:i.i ,Portölcsér műanyagból". 
e~ereszet 1961 12.sza/ 

~dő gyógyszerészek gyakorlati oktatásának feladatai" o 

részet 19~2 6osz. és 1963 9.sz./ 

s hőlégbefuvással" 
·gyí Közlöny 1965 rx:19./ 

és jelentősége". 



;zászólás a~ Orvo~-~~~szs~gügyi Dolgozók Szakszervezete 
... ·.· .. ~Kongresszusanak vitaJához • 

... •. :~/Gyógyszerészet 1967 .sz. I 
:: "' '·~ ':,'~,·~iJJ-0f:;,:> 

. 17;7~;{~zzász6lás az,Orvos-Egészséfügy~ Dolgozók Szakszervezete 
VI.Kongresszusan elhangzottakhoz • 

:"/Gyógyszerészet 1971 .. 11.sz ./ 

18./ '~Tiz éves a "Ro~sDJ'."ay ~lő~dó:'erseny ! 11 

· · · /Gyógyszerésztorteneti Diariurn 1974 3. sz./ 

19./ fi.A. szakositott gycSgyszertárak jelentősége a lakosság gyógy
sze.rellát ás áb an ·~ .o 

/Gyógyszerészet 1975 8osz./ 

20 "y:·i,}:tszocialista gyógyszerészet 25 éve Békés megyébenn. 
• ···/Békés megyei Tanács Gyógyszertári Központja kiadványa 1975/. 

21~/ "'Munkaszervezés és munkaverseny kapcsolata gyógyszertári a-
·. ··. dottságok között". 

: /Gyógyszerészet 1976 S.sz./ 

22~/ 0 GoncJ.olatok Kempler Kurt és Küttel Dezső a gyówszerügy prob
lémaival foglalkozó vitainditó közleményeihez • 
/Gyógyszerészet 1976 12. sz./ 

23./ "Gyógynövények a gyógyszertárban" 
Hozzászólás Dr Szabó László Gy. vitaindító előadásához. 
/Gyógyszerészet 1979 2.sz./ 

2'+./ ''Feladatok a módosult egészségügyi alapellátás kapcsán: 
lehetőségek az egészségügyön belül és azon kivül"„ 
/Gyógyszerészet 1981 4.sz./ 

25./ "A gyakorló gyógyszerész szakirodalmi igényei és tájékozó
dási lehetőségei". 
/Az orvosi könyvtáros 1981 I-II 87-93 / 

26./ "Észre~ételek Dr Kempler Kurt:Anyagi érdekeltség és diffe
rencialt bérezés gyógyszertári alkalmazásának Droblémii 
cimü vi taindi tó cikkéhez 11 

'" 

/Gyógyszerészet 1982 2.sz./ 

27./ "Hozzászólás a 4o éve történt cimü iráshoz" 
/Gyógyszerészet 1985 '+.sz./ 

··. 28;/ llLá.b jegyzet a Rozsnyay emlékversenyről irt kritikai észre
vételhez"· 
/Gyógyszerészet 1986 2.sz./ 

29.1. "E~ő~zó„Gec~ei Lajos: Gyó~'Yszertárak-Gyógyszerészek 1850-1875 
cim.u konyvehe z • 
/Tevan Andor Nyomdaipari SzakközéD- és Szakmlh.nkásképző 
Iskola kiadása Békéscsaba 1986/.~ 



Ógyszerész~ Kézik~nyv (Mar:uale ,Ph~rnac~uticum/. 
/A '11.agya:r Gyogyszereszeti Tarsasag kiadvanya Budapest 1986/ 

31:/'"A szociali~ti; brigác:m?zgalorn gyógyszertári szervezésének 
· •· > lehetőségei es gondJal" 

;:/Gyógyszerészet 1986 12.szo/ 

32./ "Visszapillantás a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyekre
11 

· ":'"/Gyógyszerészet 1987 közlés alatt/. 
< ' ! -- '-· • 

·Tanulmányok ,közlemények: 60 

Tudományos előadások: 76 

~ktorálás: 55 
Egyéb /forditás,tolmácsolás/ 11 ---

Összesen: 2o2 
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gyógyszertár Békés 

Gyógyszerészeti Intézet 
és Egyete:ni Gyóc;yszertilI' 

"Rex0 gyógyszervegyész;eti 
gyÉD:: Debrecen 

Budapest Székesfőváros 
Közkórházai központi 
laboratórium -

'.
1l1agy ar CzLL'!.<:oripar R. T. 

Thallmayer és Sei~z R.T. 
.i3udape st 

1'Pasar "'~" "'vo' o·yc~ ,,q-.+: ,,'.,.,.., e '.J Dc..1 :::: '-'t..;,_,,_ vl....L.l.... 

3udapest 

\.'Isteni gondvise 1 és" 
t:yógyszertár Békés 

Gyógyszertár Vállalat 
Békés megye Békéscsa.ba 

3ékés:negyei Gyógyszertár 
Vállalat 3ékéscsaba 

Gyógyszertári Központ 
3ékéscsa'Ja 

Gyógyszertári Központ 
r:3ékéscsaoa 

~ilyen :n.i~6ségJen: 

okleveles 
EYÓfS:J szer ész 

okleveles 
g,·yógyszerész 

aEalitikus 
vegyész 

kisee;itő ok
leveles 
gyógyszerész 

vegyész 

gyÓf;:JSZ8r'-!e gyé
szeti üzemvezető 

okleveles 
g::;rót,ysze:r ész 

okleveles 
gyógyszerész 

felelős vezető 
14/14 gyógyszer
tár Békés 

szal<felügyelő 
gyógyszerész 

főgyógyszerész 

szaktanácsadó 
részmunkaidőben 

-"1Iettcl-:neddig 
dolgozott: 

1936 VII.l - 1936 X.lo 

1938 I.3 - 1940 III.lo. 

1940 III.15-1941 II.28. _,,,,· 

1941 III.1-1941 VII.31. 

1941 VIII.1-1942 VI.l. 

194-2 VI.1-194-4 XI.8. 

1945 rr.1.-194-5 rv.15. 

1945 VI.1.-1950 VII.28o 

1950 VII.28-1951 V.12. 

1951 V.12.-1952 IX.18. 

1952 IX.18.-198o·I.l. 

1983 XII.5.-1985 IX.3o, 



Közéleti tevéken:vségem. 

A Szegedi OrvostudománY,i ~gyetem Gyógyszerésztudományi Karán 
1972-1985-ig az egyik .Allamvizsga Bizottság elnöke voltam. 

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudom.án;:ri Kara 
Kari Tanácsá.."18.k voltam tagja 1972-1985-ig. 

A Szegedi Orvostudományi Eg>Jetem Gyógyszerésztudományi Karán 
1971-1984-ig a "Középüzemi Gyógyszergyártás" tárgykörü spe ciál
kollégium előadója voltam. 

1959 okt.-től tagja voltam a VI. Magyar Gyógyszerkönyv Galenusi 
Albizottságának. 

1972 jan.-tól tagja voltam a MTA és Eü.M.Gyógyszerészeti és 
Gyógyszerkönyvi Bizottsága Gyógyszertechnológiai Munkabizottsá
gának. 

1975 jan.-tól tagja voltam a VII„ Magyar Gyóg:;.rszerkönyv Szer
kesztőbizottsága Technológiai Albizottságának. 

1976 feb.-tól tagja voltam a Formulae Normales VI.Szerkesztő 
Bizottsága Gyógyszerészi Munkacsoportjának. 

1968 ápr.-tól tagja voltam a Formulae Normales Veterinariae I„ 
kiadása Szerkesztő Bizottságának. 

1972 ápr.-tól tagja voltam a Formulae Nor:nales Veterinariae II. 
kiadása Szerkesztő Bizottságának. 

1972 márc.-tól elnöke voltam az EüM-ORMI Gyógyszerészeti Szab
ványositási Szakbizottságának. 

1963-1975 között tagja volta'.ll az Orvos-Egészségügyi Dolgozók 
Szakszervezete Központi Vezetőségének„ 

Megalakulása óta tagja, 1986 óta dísztagja vagyok a Magyar Gyógyszer E 
sz e ti Táreaság Országos Vezet őségébek. Két turnuson át a Számvizs
gáló Bizottság elnöke voltam. 

21 éven át ügyvezető elnöke voltam a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek
nek. 

1966-1975-ig elnöke voltam a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Békés 
megyei Szervezetének. 

Tagja voltam a Magyar Kémikusok Egyesülete Békés megyei Szervezete 
Vezetőségéneko . . 

\ 



VI 

Szakszerirezeti tagságom 4o éve 

194-5 ápr .-ban lettem tagja a ~1Iagyar Magánalkal:nazottak Szabad 
Szakszervezetének .Nyilvántartásba a budapesti köz
ponttal müködő gyógyszerészi szekció vett.A tag
dijakat oda,fizettem. 

1949 

1952 

febr.-tól az OrYos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezete 
békési járási alapszerve vett át. / 
Tagsági könyvem száma: 37029 Kelte: 1951 ill.árc.15„ / ... „ __ ... ~ 

ápr.15.-én a Békésmegyei Gyógyszertár Vállalat alapszervé
hez igazoltak át. 
Uj tagsági könyvem szá;aa: 696 Kelte: 1962 nov. 1. 
Uj tagsági könyvem száma: 63 Kelte: 1974 dec. 16. 

1980 jan.1.-től :nint nyugdijas tagságo'.Ila.t fenntartottam 
1985 ápr.-tól szakszervezeti tagságom 4o éves. 

+ 

1963 márc. 1.-én az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeténe 
IV. Kongresszusa a Központi Vezetőség tagjává vá~ 
lasztott,:nelynek három perióduson át volta;n tagjz:L 
Ujraválasztottak 1967 jun. 3o.-án az V. és 1971 
ápr. 15.-én a VI. Kongresszuson. 
Tevékenysége~et a Kongresszusi felszólalásain és 
a Központi Vezetőség üléseinek jegyzőkönyvei doku·
mentálják:. 

1975 nov. 19 .-én a VII.Kongresszus kérésem..r.e fel.:.:ientett a Központ~ 
Vezetőségi tagság viselése alól. 
A Köznonti Vezetőségnek több ,::1.int 12 éven át volforn. 
tagja-. 

+ 

1964 jun. 14.-én tagja lettem a Gyógyszerész Szakcsoport vezető~ 
ségének és elnökségének. 
A Gyógyszerész Szru~cscport Békés megyei Szerveze
tének 1966-tól voltam elnöke a ~'vlagyar GyógyszE?ré
szeti Társaság megalakulásáig. 

+ 

1975 nov.19.-én "Weil Emil" Emlékéremmel tüntettek ki. 
1977 már e .5 .-én Szakszervezeti Munkáért "arany" fokozatával tün

tettek ki. 

1969 , . 19 , tnG.J „ .-en ''Kiváló uji tó" bronz fokozatát kaptam. 
Rendelkezem a 1l1ör4sgárda LH'ont, ezüst és arany 
fokozataival, valéuint az. 11 a.ranykoszorus"jelvény
nyel. 

+ 

SzakmaDoliT,j_kai. ir;x'blni tevékenységemet az 
Egészségügyi Dolgozó-oan megjelent cikkeim 
igazolják:. 



"Javaslat a gyógyszerészképzésről" 

"A gyógyszertári dolgozók élet- és 
munkakörtll:uényeinek alakulása 
1963-ban" 

"Terveim,elgondolisain az uj esz
tendó'ben" 

"Hozzászólás az OEDSZ V.Kongresz
szusának vitájához" 

"A VI.Magyar Gyógyszerkönyv a gya
korlatban" 

"Mit várunk az uj Kollekti v Szer
ződéstől?" 

"Asszisztensek vetélkedője" 
"Hozzászólás az OEDSZ VI.Kongresz

szusának anyagához" 
"Tizéves a Rozsnyay Emlékversenyn 

"25 éves a gyógyszerészeti szak
felügyelet" 

11 Gyóg;yszertári kisgépek a ma és a 
jövő követel:uényeinek tükrében" 

+ 

Egészségügyi Dolgozó 1961.8 

Egészségügyi Dolgoz0 1963.1: 

Egészségügyi Dolgozó 1966.2. 

Gyógyszerészet 1967.9. 

Egészségügyi Dolgozó 1968.9. 

Egészségügyi Dolgozó 197o.3. 
Egészségüg;:ri Dolgozó 1971.8. 

. Gyógyszerészet 1971„11„ 
Egészségügyi Dolgozó 1974.7. 

Egészségügyi Dolgozó 1977.11. 

Egészségügyi Munka 1984.7. 

Mint vállalati ill. Központi főg;,yógyszerész tevékenyen vettem 
részt a gyógyszertári dolgozók munka:negjavitó mozgalmának szer
vezésében a 11 Gyógyits jobban" mozgalomtól a ma is élő "Szocialis 
ta Egészségügyért" mun„'l{:averseey :nozgalomig. 

+ 

Szeged 1985 október 24. 

, ~ / -,..::;h·~--v=> a-i l t~ ) I 

Dr Ragettli J' os ~ 
ny.főgyógyszerész 


