
 

 

GYÓGYSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A gyógyszerész mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti köve-
telményei* 

A mesterképzési szak megnevezése 

Gyógyszerész (Pharmacy) 

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint 
és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése 

��  végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

��  szakképzettség: okleveles gyógyszerész 

��  a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Pharmacist (Pharm. D. – doctor 
pharmaciae 

��  Az oklevél doktori címet tanúsit, rövidített jelölése: dr. pharm. 

Képzési terület 

orvos- és egészségtudomány 

A képzési idő félévekben 

10 félév 

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek 
száma 

300 kredit 

��  Alapozó ismeretek: ..................................................................................70 – 95 kredit; 

��  Orvosi-biológiai ismeretekhez rendelhető kreditérték: ............................60 – 80 kredit; 

��  Szaktudományi ismeretekhez rendelhető kreditérték:..........................100 – 160 kredit; 

��  Szakmai gyakorlathoz rendelhető kreditérték: .........................................22 – 24 kredit; 

��  Diplomamunkához rendelhető kreditérték: ......................................................10 kredit; 

��  Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: ...15 kredit; 

��  A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint legalább: ..................40%. 

                                                                 
* A Képzési és Kimeneti Követelmények 2010. augusztus hónapban hatályos szövege szerint 



A mesterképzési szak képzési célja, 
az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

A képzés célja olyan gyógyszerészek képzése, akik az elsajátított magas szintű természet-
tudományos és medicinális megalapozottságú ismeretanyag, szakmai készségek, gyógy-
szerészi szemlélet és magatartás alapján vesznek részt a gyógyszerellátásban, gyógy-
szergyártásban, az egészségügyi ellátásban, a gyógyszer-kereskedelemben, a gyógy-
szerészettel kapcsolatos egészségügyi hatósági és egyéb munkákban, a gyógyszerész-
tudományi, biológiai, kémiai, medicinális orientációjú tudományos kutatásban, úgy, hogy 
ezen tevékenységük során messzemenően figyelembe veszik a hozzájuk fordulók eltérő 
sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, és ennek megfelelően döntenek, illetve cselek-
szenek, valamint megfelelő szakképzési program sikeres szakvizsgával dokumentált 
teljesítése után, választott szakterületükön majd önálló szakgyógyszerészi munkát végez-
nek. Megfelelő elméleti ismeretek és gyakorlati készségek birtokában képesek bekapcso-
lódni a doktori képzésbe. 

A mesterképzési szakon végzettek ismerik 

��  a természettudományos alapismereteket fizika, kémia, analitika, biológia tudományte-
rületeken, 

��  a hagyományos és alternatív (homeopata) terápiában, megelőzésben és a diagnoszti-
kában használatos gyógyszerek, gyógynövények és anyagok tulajdonságait, az élő 
szervezetre gyakorolt hatásukat, kölcsönhatásaikat és alkalmazásuk kockázatait, a 
gyógyászati segédeszközök alkalmazását, 

��  a betegségek főbb tüneteit, gyógyszerterápiás lehetőségeit és az alkalmazható gyógy-
szerek adagolásának ismereteit, 

��  a kis-, közép- és nagyüzemi gyógyszerkészítés elméleti és gyakorlati alapjait és gya-
korlatát, 

��  gyógyszer-ellenőrzési módszerek elméleti és gyakorlati alapjait, 

��  a kémiai analitikai, a biológiai és a mikrobiológiai gyógyszer-ellenőrzési módszerek 
elméletét és gyakorlatát, 

��  a gyógyszerellátás vonatkozó jogszabályait és intézményrendszerét, 

��  a gyógyszerek forgalomba hozatali eljárását, 

��  a gyógyszergazdálkodás alapelveit, vezetési, szervezési, valamint alapvető közgazda-
sági és gyógyszer-kereskedelmi ismereteket, 

��  a klinikai  kórházi gyógyszerészet és a klinikai farmakológia alapjait, 

��  a prevenció és az egészséges életvitelre nevelés általános elveit és gyakorlatát, 

��  a gyógyszerészi gondozás, a gyógyszer-információ, betegségmegelőző és az egész-
ségügyi felvilágosító tevékenység gyakorlatát. 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak 

��  önálló gyógyszerészi munka elvégzésére a gyógyszerellátás, a gyógyszerkészítés, a 
gyógyszerellenőrzés és a gyógyszerismertetés feladatainak ellátására, 

��  az egészségügyi ellátást igénybevevő járó és fekvőbeteg gyógyszerrel, gyógyászati 
anyaggal és gyógyászati segédeszközzel való ellátására, 

��  a gyógyszer-kereskedelem minden szintjén – export, import, nagykereskedelem – 
a gyógyszerészeti szakmai követelmények megvalósulásának szavatolására, 

��  a gyógyszerek minőségének a gyártástól a felhasználásig történő biztosítására, 



��  nagy volumenű (gyógyszergyártás) és egyedi igényeket kielégítő gyógyszerkészítmé-
nyek előállítására, 

��  a gyógyszerügy országos és regionális szervezeti egységeiben (OEP, ÁNTSZ, stb.) 
gyógyszerügyi szakigazgatás területén folytatott tevékenységre, 

��  egészségügyi szakszemélyzet részére a gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai tájékoz-
tatásra, gyógyszerismertetésre a racionális gyógyszerrendelés elősegítése érdekében, 

��  betegek részére a gyógyszerekről és azok helyes használatával kapcsolatos tanács-
adásra, 

��  gyógyszerkutatásba és fejlesztésbe való bekapcsolódásra, 

��  szakirányú szakképzésbe történő bekapcsolódásra, 

��  felsőoktatási intézményekben kutatói és oktatói állások betöltésére. 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges 
személyes adottságok és készségek 

��  nagyfokú felelősség- és hivatástudat, 

��  magas szintű elméleti tudás, gyakorlati készségek, szakmai és általános műveltség, 

��  jó koncentrálóképesség, figyelemösszpontosítás, 

��  problémafelismerő és megoldó készség, 

��  szakmai ismereteket integráló képesség, az elméleti tudás helyzetorientált felhasználá-
sa, 

��  jó döntéshozatali képesség, 

��  készség csoportmunkára, kellő szervezési készség, alkalmasság vezetői feladatok 
ellátására, 

��  etikai normák betartása, empátiakészség, szakmai diszkréció, emberi problémákkal, 
helyzetekkel szembeni érzékenység, 

��  jó kapcsolatteremtő képesség betegekkel, hozzátartozókkal és más egészségügyi 
szakemberekkel, 

��  igény szakmai továbbképzésben való részvételre, élethosszig tartó tanulásra. 

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából 
meghatározó ismeretkörök 

Alapozó és előkészítő klinikai ismeretek 

Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:.......................................70 – 95 kredit 

matematika, informatika, biostatisztika, fizika–biofizika, általános kémia, szervetlen 
kémia, szerves kémia, analitikai (kvalitatív, kvantitatív) kémia, fizikai kémia, biokémia, 
kolloidika. 

Orvosi-biológiai elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: .........................60 – 80 kredit 

gyógyszerészi biológia, anatómia, élettan, kórélettan, mikrobiológia, immunológia, nép-
egészségtan, gyógyszerészi növénytan, elsősegélynyújtás, latin nyelv. 



A szakmai törzsanyag ismeretkörei 

Szaktudományi elméleti és gyakorlati ismeretek:........................................ 100 – 160 kredit 

gyógyszerészi kémia, gyógynövény- és drogismeret, gyógyszeranalízis, gyógyszertechno-
lógia, biofarmácia, gyógyszerhatástan, gyógyszerügyi szervezés (szakigazgatás), klinikai 
(gyógyszerterápiás) ismeretek, klinikai gyógyszerészet, gyógyszerészi etika, gyógyszeré-
szi gondozás, továbbá választható ismeretek. 

A kötelezően választható ismeretek aránya: legalább 15%. 

Diplomamunka: ......................................................................................................10 kredit 

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei 

��  6 hónap záróvizsga előtti szakmai gyakorlat (2 + 4 hónap bontásban) – akkreditált 
közforgalmú, illetve intézeti gyógyszertárban teljesítendő. 

Idegennyelv-ismeret követelményei 

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelv-
ből vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből egy államilag elismert középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél 
szükséges. 



A KREDITRENDSZER NÉHÁNY ALAPELVE 

Az Általános Orvostudomáyi Kar Gyógyszerésztudományi Szakán minimum 300 
kreditpontot kell összesen összegyűjteni, ezt a mennyiséget államilag finanszírozott kép-
zésben 10%-kal túl lehet lépni költségtérítés fizetése nélkül. 

A felsőoktatási törvény (85. §. (4)) alapján a 300 kreditpontból 

��  80% a kötelező tárgyakból gyűlik össze, 

��  legalább 5%-ot kell fakultatív tárgyakból teljesíteni (15 kreditpont), 

��  így kb. 15%-ot kell az elektív tárgyakból teljesíteni (45 kreditpont – ebből 10 kredit-
pont a diplomamunka értéke). 

A tárgyak egy része kritérium követelmény, amelyek aláírással (tehát vizsga nélkül) zá-
rulnak, értük kreditpont nem adható, viszont teljesítésük az abszolutórium megszerzésé-
nek feltétele. 

A szakra felvett hallgatóhoz a szak tantervét rendeljük hozzá. A tanterv modulokra oszlik: 
a kötelező tárgyakat az Alapozó modul, a Biológiai és orvosi elméleti ismeretek modul és 
a Gyógyszerészi szaktudományi ismeretek modul tartalmazzák, külön modulban szerepel-
nek a kritériumkövetelmények és külön-külön modult alkotnak az elektív és fakultatív 
tárgyak. 

A tárgyak/kurzusok nem ismételhetőek, vagyis ha valaki egy félévben felvette és kredit-
pontot szerzett az adott tárgyból, újból nem veheti már fel. 

A hallgató a tárgyakat/kurzusokat a tárgyfelvételi időszakban veszi fel, az adott félévre 
meghirdetett listából, figyelembe véve az előtanulmányi rendet és az esetleges létszám-
korlátokat. Érdemjegy és kreditpont csak az ETR-ben a tárgyfelvételi időszakban felvett 
tárgyakra szerezhető. 

Az ajánlott tantervek egy félévre 30 ± 3 kreditpont összegyűjtését célozzák. 

Az Alapozó, a Biológiai és orvosi elméleti ismeretek és a Gyógyszerészi szaktudományi 
ismeretek modulban és a kritérium követelmény modulban felsorakoztatott tárgyak köte-
lezően elvégzendőek, az elektív és fakultatív tárgyak közül az előírt kreditpont mennyisé-
get kell teljesíteni. 

A tárgyakat jelző kódok felépítése a következő: 

 1. karakter kar 
O = orvoskar 

 2. karakter szak 
O = orvos szak, F = fogorvos szak, G = gyógyszerész szak 

 3. karakter modul 
A = alapozó, O = biológiai és orvosi elméleti ismeretek, 
G = szaktudományi ismeretek, S = szigorló; 
R = kritérium követelmény, E = elektív, F = fakultatív 

 4 – 6. karakter a tárgy nevéből képzett rövidítés 

pl. OGAMB1 = gyógyszerész szakon alapozó modulban (kötelező) Molekuláris sejtbio-
lógia 1 c. tárgy* 

                                                                 
* 2006-ban megkezdett kreditrendszerű tanulmányok esetén a „hosszú” kódok helyett is ez a kód-

típus lép életbe. 



A TANTERV FELÉPÍTÉSE 

A kötelező tárgyak azon törzstárgyak, melyeket tanulmányai során valamennyi hallgató 
köteles felvenni. A Kar szakjain ez a hallgatóktól összesen elvárt kreditpontok 80%-át 
teszi ki. Kötelező tantárgy előzetes követelménye nem lehet választható tárgy felvétele. 

A kötelezően választható (elektív) tárgyak közül a hallgató szabadon választhat, de ta-
nulmányaik során kötelesek a tantárgycsoportból meghatározott mennyiségű (az össz 
kreditérték legalább 15%-a) tárgyat felvenni, és abból kreditet szerezni. A kötelezően 
választható tárgy tematikájában csatlakozhat kötelező alaptárgyhoz, de egyébként attól 
függetlennek kell lennie: jelentős mennyiségű plusz ismeretet kell nyújtania; ezek az 
ismeretek az alaptárgy vizsgáján nem kérdezhetők. A kurzus felvétele nem befolyásolhat-
ja az alaptárgy vizsgaeredményét. E feltételek teljesülését a tárgy jóváhagyásakor a Kredit 
Bizottságnak ellenőriznie kell. 

A szabadon választható (fakultatív) tárgyak, kurzusok esetén a tárgy kiválasztása a hall-
gató döntése alapján történik. A hallgató kreditjeinek  5%-át szerzi így. Szabadon választ-
ható tárgynak olyan tantárgy, kurzus fogadható el, aminek elsajátítása a hallgatótól leg-
alább egy kreditnyi munkát, 30 munkaórát (legalább félévenként 12 tanóra foglalkozást) 
igényel. Kisebb óraszámú kurzusok esetén több, hasonló témájú kurzust egy, a fenti felté-
telt elérő kurzussá kell integrálni. 

A kari oktatás speciális formája a betegágy mellett történő szakmai gyakorlatok (további-
akban szakmai gyakorlatok). A szakmai gyakorlatok lehetnek évköziek és nyáriak. 

Idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmények 

��  Gyógyszerészi szaknyelvi vizsga angol, vagy német nyelvből az abszolutórium meg-
szerzésének egyik feltétele. 

��  Középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga – világnyelvből – diploma elnye-
résének feltétele. 

Testnevelésre vonatkozó követelmények 

A Szigorló modul felvételének előfeltétele 4 félév (heti 2 óra) testnevelés foglalkozás, 
mint kritérium követelmény tárgy elvégzése. A kritériumtárgy követelményét elsősorban 
az ÁOK Testnevelési és Sportközpont által közétett testnevelési foglalkozásokon, másod-
sorban az orvoskar diáksportkörének és sportegyesületének foglalkozásain harmadsorban 
az egyetem bázisán működő Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PEAC) edzésein teljesíthető. 



Abszolutórium 

Az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzése tanúsítja, hogy a hallgató a szak tan-
tervében szereplő valamennyi tanulmányi- és vizsgakötelezettségét teljesítette és így 
záróvizsgára bocsátható. Az abszolutórium kiadásának nem feltétele a diplomamunka 
sikeres megvédése és a rendeletekben megszabott idegen nyelvi tudás igazolása. 

Az abszolútórium megszerzésének feltételei: 

��  az előírt minimális kreditpont-számot (300) megszerezte, 

��  a tanrendben feltüntetett valamennyi kötelező tárgyból kreditet szerzett, valamint 

��  az elektív tárgyakból a szükséges minimális kreditet (35, a további 10-et az állam-
vizsga-dolgozatra kapja), fakultatív tárgyakból a szükséges minimális kreditet (15 
kreditet)  megszerezte. 

A hallgató leckekönyvében az abszolutóriumot a Tanulmányi Hivatal tölti ki és az Oktatá-
si Dékánhelyettes írja alá. 

A szakdolgozat elkészítésének főbb követelményei 

A záróvizsga letétele előtt a hallgatónak szakdolgozatot kell készítenie és azt megvédenie. 
A szakdolgozat célja az, hogy a hallgató a gyógyszerésztudomány kiválasztott probléma-
körének önálló tanulmányozásával és tudományos feldolgozásával fejlessze lényegmeg-
ragadó képességét, elsajátítsa a könyvtár használatát, az irodalomkutatás módszereit, és 
képes legyen adatait és következtetéseit tömören és szabatosan megfogalmazni. 

Konzulens 
A hallgató a szakdolgozatot konzulens segítségével készíti. Célszerű a 4. év első félé- 

vében a konzulens személyét kiválasztani és a szakdolgozat alapjául szolgáló munkát 
elkezdeni. A konzulens személyének kiválasztásában segít az intézetek által kiadott tu-
dományos témakörök jegyzéke. 

A konzulensi viszony a hallgató és a konzulens között írásban jön létre. A hallgató elfo-
gadását az erre szolgáló űrlapon a konzulens aláírásával igazolja. Ugyanezen űrlap konzu-
lensnél maradó példányán a hallgató aláírásával elkötelezettséget vállal a munkához. 
Az aláírt űrlap harmadik példányát azon intézet vezetőjének kell átadni, ahol a hallgató 
a szakdolgozatot meg fogja védeni. 

A konzulensek személye illetve a szakdolgozat témája az 5. évre való beiratkozás előtt 
megváltoztatható. Ugyanazon konzulenssel a téma megváltoztatása a konzulens és a hall-
gató szóbeli megegyezése alapján történik. A konzulens személyének megváltoztatásáról 
a hallgatónak a konzulenst, valamint az intézet vezetőjét az új konzulenssel való meg-
egyezés után 8 napon belül írásban kell tájékoztatnia. 

A szakdolgozat mögött álló munka minőségéért a konzulens felel. Ha a konzulens úgy 
ítéli, hogy a hallgató a konzulens által megszabott, tőle elvárható időarányos munkát nem 
végzi el, az együttműködést megszakíthatja. Erről a konzulensnek a hallgatót és az intézet 
vezetőjét írásban kell tájékoztatnia. A konzulens azonban nem szakíthatja meg a hallgató-
val konzulensi viszonyát a hallgató 5. évre való beiratkozása után. A konzulens ugyancsak 
nem vállalhat olyan hallgatót, aki az 5. évre már beiratkozott. 



TDK pályamunka 
Ha a hallgató a dékán által kiírt pályázaton tudományos diákköri pályamunkával díjat 
nyert, azt szakdolgozatként elismerik. Erről az intézet vezetőjét a Tanulmányi Hivatal 
írásban tájékoztatja. 

Az 5. évre iratkozás egyik feltétele annak igazolása, hogy a hallgató a szakdolgozat elké-
szítéséhez a munkát a konzulenssel megkezdte, illetve, hogy tudományos diákköri pálya-
díjat nyert. 

Ha a szakdolgozat díjazott TDK pályamunka, arról a bizottságnak nem kell írásbeli véle-
ményt alkotni – ezt a díjazás alapjául szolgáló, bizottsági vélemény pótolja – a hallgató-
nak csak vitakészségének bizonyításául kell azt szóban megvédenie. Ha a pályamunka-
díjat kapott hallgató TDK konferencián a diplomamunka témájából előadást tartott, 
a pályamunkát szóban sem kell megvédeni, azt automatikusan jeles szakvizsgadolgozat-
ként kell elfogadni. 

A pályamunka díjazott voltát, valamint a TDK konferencián való előadásának tényét a 
TDK Elnöktől kapott információ alapján a Tanulmányi Hivatal közli az Intézettel és 
jegyzi be a hallgató leckekönyvébe. Társszerzős pályamunka csak az első szerző számára 
fogadható el szakdolgozatként, a többi szerző lemondó nyilatkozatának melléklése esetén. 
Több szerzős TDK előadás esetén a fenti kedvezményt szintén csak a tényleges előadó 
(a társszerzők írásbeli nyilatkozata alapján) kaphatja meg. 

Formai követelmének 
A téma feldolgozásához a hallgató igénybe veheti a központi és a tanszéki könyvtárak 
szolgáltatásait. 

A hallgató angol nyelven is írhatja szakdolgozatát. 

A szakdolgozat szokásos terjedelme: 20 – 40 gépelt oldal, 12-es betűméret, egyes sorköz, 
margó minden oldalon 2,5 cm. Fűzve, vagy kötve készítendő el. Fedőlapján feltüntetendő 
a munka címe, a készítő neve és az évszám. A belső címlapon az alábbi adatokat kell 
szerepeltetni: a dolgozat címe, a konzulens neve és beosztása, a témát meghirdető inté-
zet/tanszék neve, a hallgató neve, évszám 

A dolgozatot két példányban az előírt határidőre a téma szerint illetékes intézet-
be/tanszékre kell benyújtani, a Tanulmányi Hivatal kérhető két „értékelő lappal” együtt. 

A védés 
A szakdolgozatot szóban meg kell védeni. Ez az oktatási egység vezetője által felkért 
bíráló (rendszerint az intézet oktatója – nem a konzulens) rövid írásbeli véleménye alapján 
háromtagú bizottság előtt történik, a Tanulmányi Hivatal adminisztratív segítségével. 
A bizottság tagjai az intézet vezetője vagy helyettese, a bíráló és a konzulens. 

A védés időpontját az illetékes intézet vezetője tűzi ki. 

A védés lebonyolításáért és formai követelményeinek teljesítéséért az illetékes egyetemi 
intézet vezetője a felelős. Záróvizsgára a hallgató csak akkor bocsátható, ha az intézet 
vezetője legkésőbb  május l-ig a sikeres védés igazolását a Tanulmányi Hivatalra megkül-
di. 

A szakdolgozat és a védés együttes értékelése 5 fokozatú osztályzattal történik, amelyet 
a hallgatóval a védést követően közölni kell. Jeles eredményt elsősorban olyan szakdolgo-
zat kaphat, mely saját kísérletes megfigyelésen (TDK munkán) alapul. A szakdolgozatért 
a tantervben meghatározott kredit is jár, a Gyógyszerésztudományi Szakon 10. 



Ha a szakdolgozat védésekor a hallgató elégtelen osztályzatot kap, záróvizsgára csak 
ennek kijavítása után bocsátható. A javított szakdolgozat legkorábban két hónappal 
a védést követően nyújtható be. 

A védés eredményét és rövid szöveges véleményezését is tartalmazó, a bizottság tagjai 
által aláírt nyomtatványt és a szakdolgozat egyik példányát az intézet vezetőjének a Ta-
nulmányi Hivatalhoz kell eljuttatnia. Ezt a dolgozatpéldányt készítője a szóbeli záróvizs-
gán visszakapja. A másik példány a védést lebonyolító intézet könyvtárába kerül, és azt 
ott 5 évig meg kell őrizni. 

A sikeres védést követően a dolgozat egyik példánya az intézet / tanszék könyvtárába 
kerül, a másikat a Tanulmányi Hivatal közvetítésével kapja meg a hallgató a szóbeli 
záróvizsgáját követően. 

A záróvizsga 

A PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak hallgatóinak záróvizsgára történő felkészülé-
sét a Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézetben Dr. Dévay Attila intézetigazgató 
docens koordinálja. 

A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges számonkérés, 
amelynek során a jelöltnek arról kell tanúságot tennie, hogy a képesítéshez szükséges 
tudással rendelkezik és a tanult ismereteket alkalmazni tudja. 

A záróvizsgára bocsátás feltételei 

��  az abszolutórium megszerzése a jelentkezést megelőző két éven belül, 

��  a szakdolgozat elkészítése, benyújtása és megvédése, és 

��  a tantervben előírt kritériumkövetelmények teljesítése. 

A záróvizsga három részvizsgából áll 

��  az országosan szakonként egységes írásbeli tesztvizsga, 

��  gyakorlati vizsga, és 

��  szóbeli vizsga. 

A záróvizsga-bizottságok az Elnökön kívül 2 – 4 tagból állnak. A bizottságokat úgy kell 
összeállítani, hogy legalább egy tagja külső, nem orvoskari szakember legyen. Az Elnö-
kök személyére a KB tesz javaslatot és a Kari Tanács hagyja jóvá legfeljebb 3 évre. 
A Bizottság tagjait a Dékán kéri fel. 

A záróvizsga írásbeli (teszt) része: A felkészüléshez segítségként az „Általános gyógysze-
részeti ismeretek – Egészségügyi felsőoktatási záróvizsga tesztkérdés gyűjtemények” 
című kiadvány áll rendelkezésre. 

A gyakorlati vizsga részei: 

��  receptolvasás, vényellenőrzés, adagellenőrzés, inkompatibilitások, gyógyszerkészít-
mény elkészítése, átadása – expedíció, felvilágosítás, a készítmény ellenőrzése, 
taxálás; 

��  gyógyszerek helyettesíthetősége, 

��  gyógyászati segédeszközök ismerete; homeopátiás készítmények ismerete – szakiro-
dalom alapján. 



A szóbeli (elméleti) vizsga szempontjai: 

��  A tételek több részből állnak. Ismertetni kell az adott gyógyszerformát, és/vagy műve-
letet, törzskönyvezést. 

��  A hatóanyag – kémiai ismertetése, szerkezete, azonosítása; hatástani csoportja, jel-
lemzése, az ebből készült gyógyszerkészítmények. 

��  Gyógyhatású anyagok – a benne levő drogok ismertetése. 

��  Gyógyszertári ügyvitel, kábítószer-rendelet, szakmai ellenőrző szervezetek, törvé-
nyek, jogszabályok ismerete. 

A záróvizsga részvizsgák érdemjegyeinek megállapítása 5 fokozatú osztályzattal történik. 
A részvizsgák érdemjegyei nem vonhatók össze. Sikertelen részvizsga esetén a komplex 
záróvizsga folytatható, megismételni csak a sikertelen részvizsgát kell. A komplex záró-
vizsga akkor sikeres, rá érdemjegy akkor adható, ha valamennyi részvizsga osztályzata 
legalább 2-es (elégséges). A komplex záróvizsga minősítését a három részvizsga és a dip-
lomamunkáért kapott érdemjegy egyszerű számtani átlaga adja az alábbiak szerint: 

��  4,51 – 5,00................................. jeles 

��  3,51 – 4,50..................................... jó 

��  2,51 – 3,50............................közepes 

��  2,00 – 2,50......................... elégséges 

Javító záróvizsga a következő záróvizsga időszakában tehető. 

Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszünéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt később 
bármikor leteheti a záróvizsga letétele idején hatályos záróvizsgára vonatkozó rendelkezé-
sek alapján. 

A gyógyszerészi oklevél átvételének feltételei 
Oklevelet az a hallgató kaphat, akinek záróvizsgája sikeres és a rendeletekben előírt 
egyéb, az oklevél megszerzéséhez szükséges követelményeket (pl. állami nyelvvizsga) 
teljesítette. Azon hallgatók akik gyógyszerész oklevelet kaptak jogosultak a „dr. pharm,” 
használatára. 

Az oklevelet az Egyetem rektora, a Kar dékánja és a záróvizsgáztató bizottság elnöke írja 
alá. 

A diplomaátlag a teljes tanulmányi időszak alatt szerzett valamennyi kreditet eredménye-
ző vizsga érdemjegyeinek súlyozott átlaga. Diplomaátlag számításához a záróvizsga 
érdemjegyéhez a diplomamunka kreditjét kell hozzárendelni. 

A diploma magyar és latin nyelvű. 

A gyógyszerészek diplomáján a diplomaátlag alapján a következő minősítések egyike 
szerepel: 

��  4,81 – 5,00...............................kiváló 

��  4,51 – 4,80................................. jeles 

��  3,51 – 4,50..................................... jó 

��  2,51 – 3,50............................közepes 

��  2,00 – 2,50..........................megfelelt 

A diplomát a feltételek teljesítését követő egy hónapon belül ünnepélyes keretek között 
adják át. 

A hallgató részére a Kar magyar nyelvű oklevélmellékletet állít ki az Európai Bizottság és 
az Európa Tanács által kidolgozott minta szerint. A hallgatók kérésére és költségére 
az oklevélmellékletet angol nyelven is ki kell adni. 



TUDNIVALÓK A GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS 
ZÁRÓÉVFOLYAMÁRÓL 

A gyógyszerészképzés ötödik tanévének szerkezete lényegesen eltér az előzőekétől. 

Első féléve a „Szakmai gyakorlat I.” 2 hónapjával veszi kezdetét, melynek időpontja 
augusztus–szeptember hónapok, ez része a „Szakmai gyakorlat II.”-vel a 10. szemeszter 
féléves gyakorlati időszakának. A 9. szemeszter októberben indul heti órarenden alapuló 
12 hetes oktatás, túlnyomórészt előadásokkal, amely a szokott felépítésű. 

A második félévben, a „Szakmai gyakorlat II.”-ben a hallgatónak 4 hónap gyógyszertári 
(közforgalmú és intézeti) gyakorlaton kell résztvennie. Ennek részletes szabályai e füzet 
második részében találhatók meg. 

Gyakorlatának (gyakorlatrészeinek) helyét a vonatkozó előírások betartásával a hallgató 
maga választhatja meg. A szakmai gyakorlatok időpontterveiről egy, a gyakorlóhely(ek) 
vezetői által aláírt ún. fogadónyilatkozatot kell leadnia a Tanulmányi Hivatalban, a „Szak-
mai gyakorlat I.” (2 hónap) fogadónyilatkozatait legkésőbb 2009. július 03-ig, a „Szak-
mai gyakorlat II.” (3 + 1 hónap) fogadónyilatkozatait 2010. január 15-ig. Ez az űrlap és 
a hozzá melléklendő gyakorlati program a Tanulmányi Hivatalban kérhető. 

Szakdolgozat témaválasztás igazolása: 

��  októberi beiratkozásig a Tanulmányi Hivatalban. 

Gyakorlóhelyek fogadónyilatkozatainak leadása: 

��  2009. július 03-ig és 2010. január 15-ig. a Tanulmányi Hivatalban. 

Szakdolgozat védése: 

��  2010. május 1-ig, a téma szerint illetékes Intézetben. 
Gyakorlat elvégzésének igazolása: 

��  2010. május 15-ig a Tanulmányi Hivatalban. 

Záróvizsgák 

Írásbeli vizsga: 

��  az Országos Záróvizsga Bizottság későbbi közlése szerint (2010. június 01.) 

Gyakorlati és szóbeli vizsgák: 

��  közvetlenül az írásbeli vizsga utáni időszakban, egymást követő napokon 

Gyógyszerészi V. évfolyam 2. félév (4 hónap) 

A kötelező szakmai gyakorlat II. összesen 4 hónap (heti 40 óra). Ebből legalább 3 hónapot 
közforgalmú gyógyszertárban, 1 hónapot intézeti gyógyszertárban, egyetemi gyógyszer-
tárban kell tölteni 

A félév folyamán kerül sor a félév során benyújtott szakdolgozat védésére is. 



A szakmai gyakorlatról 

A 10. szemeszter 6 hónapos szakmai gyakorlat elvégzésével teljesítendő. A gyakorlat I. 
része a 9. szemeszter előtti két hónap, a II. rész (4 hónap) a tavaszi félév folyamán teljesí-
tendő. A gyakorlatok során 2 közforgalmú gyógyszertár is választható, az intézeti gyógy-
szertári gyakorlat egy helyen töltendő el. Az a hallgató, aki a 9–10. szemeszter során nem 
tudja teljesíteni az előírt tantervi követelményt, legkésőbb a következő évi záróvizsga 
elejéig köteles ezt megtenni, de eközben hallgatói jogviszonya szünetel. 

A gyakorlat eltölthető: akkreditált közforgalmú gyógyszertárban, intézeti gyógyszertár-
ban. 

A félév tematikáját a gyakorlóhelyeknek be kell mutatni ill. átadni (lásd a következő 
oldalon). 

Ennek ismeretében minden gyakorlóhelyen az „Adatlap”-on levő fogadónyilatkozatot kell 
kitöltetni, melyen szerepelnie kell az akkreditációs nyilvántartásnak, a gyakorlat konkrét 
időpontjának, az oktató gyógyszerész nevének és szakképzettségének, valamint a tematika 
átvétele elismerésének és a fogadókészség kinyilvánításának. Ezeket a „Tudnivalók 
a gyógyszerészképzés záróévfolyamáról” részben megadott határidőig le kell adni a Ta-
nulmányi Hivatalban. 

A gyakorlatok időtartama: 

��  A kötelező szakmai gyakorlat összesen 6 hónap (2 + 4) (napi 8 óra /heti 40 óra). 
Ebből legalább 5 (2 + 3) hónapot közforgalmú gyógyszertár(ak)ban, legalább 1 hóna-
pot intézeti gyógyszertárban, egyetemi gyógyszertárban kell tölteni. Az egyes gyakor-
ló gyógyszertárakban egybefüggően legalább 1 hónapot kell letölteni. (A közforgalmú 
gyógyszertárak száma legfeljebb 4 lehet.) 

A heti/napi munkaidő: 

��  5 nap × 8 óra = 40 óra/hét. 

A 10. szemeszterre történt beiratkozást követően (februárban) a leckekönyv átvehető 
a Tanulmányi Hivatalban, s az a szemeszter végéig a hallgatónál marad. A gyakorlat 
(részgyakorlat) letöltését, az igazolást és a minősítést a fogadó fél (gyógyszertár) a lecke-
könyvben ill. a Minősítő adatlapon aláírással és pecséttel igazolja. Az igazolást (igazolá-
sokat) tartalmazó leckekönyvet 2010. május 15-ig kell leadni a Tanulmányi Hivatalban. 

Elvégzendő feladatok és szempontok 
A nyomtatott lapon szerepel hogy a gyakorlat 6 (2 + 4) hónapos szakmai gyakorlat. 

A szakmai gyakorlat I-et, azaz az első 2 hónapot közforgalmú gyógyszertárban, a szakmai 
gyakorlat II-őt, azaz a 4 hónapból 1 hónapot intézeti (kórházi) gyógyszertárban, 3 hónapot 
közforgalmú gyógyszertárban kell eltölteni. 

KÖZFORGALMÚ GYÓGYSZERTÁRAK 

Feladatok 

 I. Gyógyszerkészítés 

1.  Az oktató gyógyszerész felügyelete mellett ill. irányításával: 

a. Naponta legalább egy – egyedi magisztrális vény elkészítése összeméréstől 
az expediálásig (asszisztensi munka elvégzése is!). Magisztrális vények elemző 
megbeszélése, adagellenőrzés. 

b. Laborálás elvégzése (előkészítés, összemérés, munkafolyamatok helyes sor-
rendben történő elvégzése, egyszerűbb gépek üzemeltetése). 



2.  Alapanyagok impleálása, az impleáló napló szabályszerű vezetése. 

3.  A Formulae Normales vényelőiratainak megismerése, minél több elkészítése 
(pl. Supp.analg. forte). 

4.  Az alapkészítmények ismerete, a gyógyszertári elkészítés lehetőségei 
(pl. Ung.hydrophil. nonion., Suspensio siccans). 

5.  Az aszeptikus munkavégzés a gyógyszertárban. 

 II. Gyógyszerellenőrzés 

6.  A beérkező gyógyszerek, kötszerek, stb. szabályszerű átvétele. 

7.  A beérkezett alapanyagok vizsgálata, mintavételezés szabályai. 

8.  A laborált készítmények analitikai ellenőrzése (pl. Alcohol. dil. 70%-, 
Sirup.simplex) 

9.  Az alapanyagok nevezéktana (a Ph.Hg.VIII. ill. a FoNo VII: szerinti nevezéktan), 
szabályos gyógyszerkönyvi teljes latin, magyar ill. rövidített neve. 

10.  Vizsgálatok dokumentálása 

 III. Gyógyszergazdálkodás 

11.  A gyógyszerrendelés menete. 

12.  Készletgazdálkodási szempontok megismerése. 

13.  A kábítószerekkel kapcsolatos ismeretek és teendők. 

14.  A selejt, a visszáru, káreset során való teendők. 

15.  forgalmi kivonások menete. 

16.  Az árváltozásokkal kapcsolatos feladatok. 

17.  A zárások: napi, heti, hó végi ill. OEP jelentések. 

18.  A retaxa jelentősége és gyakorlása. 

 IV. Gyógyszerexpediálás 

19.  A gyógyszerek megismerése, csoportosításuk (erősség, keresztjelzések), helyette-
síthetőségek. 

20.  A vény szabályossága, alaki hiányosságok esetében a teendők. 

21.  Állatgyógyászati vények. 

22.  Homeopatiás vények, termékek. 

23.  A vény nélkül kapható készítmények (OTC) fogalma, ismeretek, expediálás. 

24.  A gyógytápszerek megismerése, csoportosításuk. 

25.  A gyógyszertárban forgalmazott gyógyászati segédeszközök, kötszerek ismerete, 
használatuk, a megfelelő betegtájékoztatás. 

26.  Helyes kommunikáció a beteggel. 

27.  Gyógyszerreklámozás lehetősége a gyógyszertárban. 

28.  Gyógyszerkiadási munkát támogató informatikai felületek. 

 V. Ügyvitel, szakmai ismeretek 

29.  A gyógyszertári szakirodalom, szakmai folyóiratok ismerete (Kompendium, OGYI 
Közlemények, gyógyszerészet, Módszertani levelek, stb.) 

30.  Jogszabályok, közlönyök ismerete. 



31.  A gyógyszertári számítógépes program készségszintű elsajátítása. 

32.  Gyógyszertári felügyelet (ÁNTSZ), szakmai szervezetekhez kapcsolódó feladatok 
(MGYK, MGYT). 

 VI. A közforgalmú gyógyszertár egyéb szolgáltatásai 

33.  Gyógyszerészi gondozás. 

34.  Beteginformációs rendszer, tanácsadás. 

35.  Lejárt, gyógyszertárba visszahozott gyógyszerek gyűjtése, helyes tárolása, ügyvi-
tel. 

INTÉZETI (KÓRHÁZI) GYÓGYSZERTÁR 

A gyakorlat célja 

A záróvizsga előtt álló hallgató gyakorlati ismeretét és szemléletét kiegészíteni a gyakor-
lati gyógyszerészet e szakterületével. Intézeti gyógyszerellátási szakmai feladatok (gaz-
dálkodási, gyógyszerkészítési, terápiát segítő tevékenységek) megismertetése. 

Feladatok 

 I. A fekvőbeteg-intézmények struktúrájának megismerése, a gyógyszertár helye 
az intézményben 

1.  Az intézeti gyógyszerellátásra vonatkozó jogszabályok megismerése. A fekvőbe-
tegellátás és gyógyszer-finanszírozás jelenlegi rendszere, támogatási kategóriák, 
betegségcsoportok szerinti támogatás tanulmányozása. 

 II. A gyógyszertár felépítése és működése 

2.  A kórház osztályainak kapcsolata a gyógyszertárral. 

3.  A gyógyszertár ellenőrzési tevékenysége az osztályokon a gyógyszerfelhasználás 
nyilvántartás, tárolás szempontjából. 

4.  Intézeti gyógyszerellátásra vonatkozó jogszabályok. 

 III. A gyógyszertárban folyó sajátos gyógyszerkészítési folyamatok elvégzése oktató 
gyógyszerész irányításával 

5.  A hallgató a munkafolyamatokba a különböző részlegeken aktívan vegyen részt. 
A speciális részlegeken, osztályokon (infúziós labor, galenusi labor) az eszközök 
megismerése, üzemeltetése (felügyelettel). 

6.  A kórházi ellátáshoz nélkülözhetetlen galenikumok (FoNo VII. szerinti alapké-
szítmények) infúziós oldatok, dializáló oldatok, dezinficiensek előállításának fel-
tételeinek megismerése, gyakorlati előállításuk, analitikai és mikrobiológiai ellen-
őrzésük, raktározásuk. 

7.  Infúzió keverékek előállítása (citosztatikus-, tápláló-). 

8.  Speciális receptúrai készítmények, egyedi előiratok megismerése, elkészítése, ösz-
szehasonlításuk a hivatalos előiratokban (FoNo VII., Manuale Pharmaceuticum) 
szereplő összetételekkel. Különös figyelmet kell fordítani az inkompatibilitást mu-
tató előiratok helyes elkészítésére, akár fizikai, kémiai, ill. farmakológiai összefér-
hetetlenségről van szó. 



 IV. A gyógyszertár gazdálkodási feladataiban való részvétel 

9.  Hazai törzskönyvezett gyógyszerek, gyógytápszerek, kötszerek, gyógyászati se-
gédeszközök, táptalajok, vérkészítmények, fertőtlenítőszerek, vegyszerek labor-
diagnosztikumok, röntgen-kontrasztanyagok részletes tanulmányozása tekintettel 
a csak intézeti felhasználásúakra vonatkoztatva. 

10.  Gyógyszerrendelések előkészítése, lebonyolításának lehetőségei (on-line). 

11.  A gyógyszergyártókkal és a gyógyszer-nagykereskedőkkel tartott kapcsolatok ta-
nulmányozása. 

12.  Külön keretes és külföldi gyógyszerek beszerzésének ismerete. A kábítószerek ke-
zelésének ismerete, követve egészen a betegig. 

13.  Optimális, a biztonságos gyógyszerellátást biztosító gyógyszerkészletek (gyógy-
szertári és osztályos) kialakítása. 

14.  Jövedéki tevékenység az intézeti gyógyszertárban. 

 V. A gyógyszertár részvétele a terápiában 

15.  Tanulmányozandó a gyógyszertár információs tevékenysége. 

16.  Protokollok megismerése. Gyógyszerterápiás bizottság célja, szerepe és működése. 

17.  A nyilvántartások tanulmányozása a gyógyszerkipróbálások dokumentációiról, 
klinikai gyógyszerkipróbálások intézeti gyógyszertárra vonatkozó feladatai, vonat-
kozó jogi szabályozás ismerete. 

 VI. A gyógyszertár és a klinikai labor kapcsolata 

18.  A laboratóriumi diagnosztikumokban alkalmazott reagensek ismerete, előállítási 
módjuk. 

19.  Biológiai minták kezelése, rutin vizsgálatok spektruma-normál értékek ismerete. 

20.  Esetleg speciális tevékenység (gyógyszerszint mérés). 

 VII. Gyógyszertári szakirodalom 

21.  Szakkönyvek és folyóiratok ismerete, elérhetőségük. 

22.  Gyógyszerterápiás szempontból ajánlott adatbázisok elérhetőségének ismerete (in-
ternet, intranet). 

 VIII. A minőségbiztosítás rendszer ismerete 

23.  A kórházi minőségbiztosítás, ezen belül kiemelten az intézeti gyógyszertár felada-
tainak, munkafolyamatainak minőségbiztosítási rendszerének megismerése. 

A szakdolgozat 

A szakdolgozat szokásos terjedelme: 20 – 40 gépelt oldal, 12-es betűméret, egyes sorköz, 
margó minden oldalon 2,5 cm. A szakdolgozatot be kell köttetni.  

Fedőlapján feltüntetendő a munka címe, a készítő neve és az évszám. 

A belső címlapon az alábbi adatokat kell szerepeltetni: 

��  a dolgozat címe 

��  a konzulens neve és beosztása 

��  a témát meghirdető intézet/tanszék neve 



��  a hallgató neve 

��  évszám 

A dolgozatot két példányban az előírt határidőre a téma szerint illetékes intézet-
be/tanszékre kell benyújtani, a Tanulmányi Hivatalon kérhető két „értékelő lappal” együtt. 

A védés időpontját az illetékes intézet vezetője tűzi ki. A sikeres védést követően a dolgo-
zat egyik példánya az intézet/tanszék könyvtárába kerül, a másikat a Tanulmányi Hivatal 
közvetítésével kapja meg a hallgató a szóbeli záróvizsgáját követően. 

Záróvizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalók 

A záróvizsga írásbeli része 

A felkészüléshez segítségként az „Általános gyógyszerészeti ismeretek – Egészségügyi 
felsőoktatási záróvizsga tesztkérdés gyűjtemények” című kiadvány áll rendelkezésre. 

A gyakorlati vizsga részei 

��  Több vényre vonatkozóan: receptolvasás, vényellenőrzés, adagellenőrzés, inkompati-
bilitások, gyógyszerkészítmények elkészítése, átadása – expediálás, felvilágosítás, 
taxálás; 

��  gyógyszerek helyettesíthetősége; 

��  gyógyászati segédeszközök ismerete; 

��  homeopátiás készítmények ismerete– szakirodalom és a Gyógyszerkönyv alapján. 

Megjegyzés 

��  a záróvizsga gyakorlati és elméleti részére két egymást követő napon kerül sor. 

Elméleti (szóbeli) vizsga szempontjai 

��  A tételek több részből állnak. Ismertetni kell az adott gyógyszerformát, és/vagy műve-
letet, törzskönyvezést. 

��  A hatóanyag – kémiai ismertetése, szerkezete, azonosítása; hatástani csoportja, jel-
lemzése, az ebből készült gyógyszerkészítmények. 

��  Gyógyhatású anyagok – a benne levő drogok ismertetése. 

��  Gyógyszertári ügyvitel, kábítószer-rendelet, szakmai ellenőrző szervezetek, törvé-
nyek, jogszabályok ismerete. 

A szóbeli vizsgára történő felkészülést segíti a három érintett intézet (szakterület) alábbi-
akban közölt vizsga-téma felsorolása (a konkrét tételcímek ezekkel nem szükségszerűen 
egyeznek). 

A gyógyszerész szóbeli záróvizsga tantárgyainak vizsgatémái 

GYÓGYSZERHATÁSTAN 

1.  A gyógyszerhatások mechanizmusainak általános jellemzése 

2.  A koncentráció-okkupancia, illetve a dózis-hatás görbék analízise 

3.  A kombinatív gyógyszerhatások gyakorlati jelentősége 

4.  A gyógyszerek felszívódásának, eloszlásának, metabolizmusának és kiürülésének 
gyakorlati aspektusai 

5.  A farmakokinetikai paraméterek gyakorlati jelentősége 

6.  A gyógyszerek hatásait befolyásoló tényezők 



7.  A gyógyszermellékhatások gyakorlati jelentősége 

8.  A gyógyszerinterakciók gyakorlati jelentősége 

9.  A gyógyszerfejlesztés folyamata 

10.  A perifériás kolinerg neurotranszmissziót serkentő gyógyszerek 

11.  A perifériás kolinerg neurotranszmissziót gátló gyógyszerek 

12.  A perifériás adrenerg neurotranszmissziót serkentő gyógyszerek 

13.  A perifériás adrenerg neurotranszmissziót gátló gyógyszerek 

14.  Az ioncsatornákra ható gyógyszerek 

15.  A perctérfogatot befolyásoló gyógyszerek 

16.  A perifériás ellenállást befolyásoló gyógyszerek 

17.  A központi idegrendszeri GABA-erg és kolinerg neurotranszmisszióra ható szerek 

18.  A központi idegrendszeri dopaminerg neurotranszmisszióra ható szerek 

19.  A központi idegrendszeri adrenerg és szerotoninerg neurotranszmisszióra ható sze-
rek 

20.  Az opioid analgetikumok farmakológiájának gyakorlati vonatkozásai 

21.  A ciklooxigenáz-gátló szerek farmakológiájának gyakorlati vonatkozásai 

22.  A gyógyszerabúzus gyakorlati aspektusai 

23.  A vér farmakológiai aspektusai 

24.  A helyi hormonok (autakoidok) farmakológiai aspektusai 

25.  A légzőrendszerre ható szerek farmakológiájának gyakorlati vonatkozásai 

26.  Az emésztőrendszerre ható szerek farmakológiájának gyakorlati vonatkozásai 

27.  A szteroid hormonok farmakológiai aspektusai 

28.  A pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy és a hasnyálmirigy farmakológiai aspektusai 

29.  A DNS-szintézisre ható antibakteriális szerek 

30.  A fehérjeszintézisre ható antibakteriális szerek 

31.  A sejtfalszintézisre ható antibakteriális szerek 

32.  A nem-bakteriális infekciók kezelésére használt szerek 

33.  A daganatellenes szerek farmakológiájának gyakorlati vonatkozásai 

34.  Az immunrendszer farmakológiai aspektusai 

GYÓGYSZERÜGYI ISMERETEK 

A negyven tétel közül a záróvizsgán két tételt (1-20, 21-40) kell kidolgozni, majd 

ismertetni. 
 

 

1. A magyar egészségügy szervezeti és a hazai gyógyszerellátási rendszer felépítése. A 
hazai gyógyszerellátás jogszabályi alapjai, felépítése. Gyógyszergyártás és forgalma-
zás jogszabályi alapjai, követelményei. 

 

2. Társadalombiztosítási és betegbiztosítási rendszerek kialakulása, típusai, hazai rend-
szer jellemzői. 

 



3. Közforgalmú, fiók, kézi és intézeti gyógyszertárak feladatai és létesítésének feltét-
elei. Az úgynevezett „gyógyszer” és „gyógyszergazdaságossági” törvényeink alapve-
tő célja, főbb tartalmi területei. 

 

4. A közforgalmú és intézeti gyógyszertárak működésének személyi és tárgyi feltételei, 
szakmai ügyviteli munkái, szolgáltatási rendje. 

 

5.  Gyógyszerkönyvek és szabványos vényminta-gyűjtemények történeti kialakulása és 
szerepük a gyógyszerészetben. Magisztrális gyógyszerkészítés szakmai kereteit kije-
lölő jogszabályaink legfontosabb követelményei. 

 

6. A gyógyszerek forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységek ismertetése. A 
forgalomba hozatal előtti értékelés („törzskönyvezés”) tartalma. A placebó szerepe a 
gyógyszeres beavatkozások eredményességének megítélésénél. 

 

7. Egyszerűsített gyógyszertörzskönyvezési eljárások. Árva („orphan”) gyógyszerek. A 
gyógyszerek forgalomba hozatalát követő hatósági és szakhatósági feladatok (OGYI, 
ÁNTSZ). Gyógyszereink indikáción túli („off-label”) rendelhetősége. 

 

8. Az Európai Unió törzskönyvezési rendszere, követelményei. Az egészségügyi hibák 
és a gyógyszerezési hibák. Nemkívánatos gyógyszerhatások.  

 

9. A gyógyszerellátás szervezési és minőségbiztosítási szempontjai és szabályai. 
Gyógyszer és gyógyszerellátás minőséggel kapcsolatos fogalmai, kötöttségei. 
Gyógytermékek, táplálékkiegészítők és egyéb gyógyszerhez hasonló termékek for-
galmazása. 

 

10. Az ÁNTSZ hatásköre, szervezeti felépítése, intézményeinek rendszere. Állatgyógy-
ászat és humán gyógyászat kapcsolatának gyógyszerészeti vonatkozásai. Állat-
gyógyászatban használt gyógyszerek forgalombahozatal előtti értékelése, engedélye-
zése. 

 

11. A gyógyszerek rendelésének és expediálásának szabályai, a fontosabb rendelési és 
kiadási szabályok összefoglalása. A kábítószer fogalma, rendelésének és expediálá-
sának szabályai. Az Egységes Kábítószer Egyezmény. 

 

12. Szakmai irányelvek, protokollok, szakmai kompetenciák értelmezése. Az egészség-
ügy és gyógyszerészet nemzetközi szervezetei. 

 

13. Betegjogok gyógyszerügyi vonatkozásai. 
 

14. Fogyasztóvédelem gyógyszerügyi vonatkozásai. Gyógyszerkészítmények, gyógy-
szerhatóanyagok minőségi problémáival kapcsolatos gyógyszerészi feladatok. 
Gyógyszertárakban forgalmazott különböző termékcsoportok szakmai követelmé-
nyei. 

 

15. Iparjogvédelem és szerzői jog gyógyszerügyi vonatkozásai. Szabadalmaztatás célja, 
főbb szabadalmi „típusok” ismertetése. Gyógyszerek szabadalmaztatása. 

 



16. Farmakoökonómia alapelvei, célja, módszertana, főbb metodikái. 
 

17. Egészséggazdaságtan kialakulása, célja, módszertana. Életminőség-vizsgálatok 
eredete, célja, módszertana. 

 

18. Gyógyszerár kialakulása, elemei. Gyógyszerkiadásokat jellemző nemzetközi és hazai 
tendenciák és azok értelmezése. Gyógyszer és gyógyszertári alapvető marketing 
elemei. 

 

19. Gyógyszer-támogatási kiadások korlátozásának módszerei. Hazai 
gyógyszertámogatási rendszer. 

 

20. Betegegyüttműködés (compliance, adherence) szerepe, értelmezése. Monitorozásá-
nak lehetőségei. 

 

21. Az egészségügy és gyógyszerellátás, mint piac működésének jellemzői, tendenciái. 
Gyógyszertárak gazdasági működését meghatározó elemek (árrés, stb.). 

 

22. Öngyógyítás és öngyógyszerezés. Gyógyszerészi gondozás kialakulása, szerepe és 
kompetenciái. Gyógyszerészi gondozás főbb szakterületei, tartalmi elemei. 

 

23. Citosztatikus terápia gyógyszerészeti vonatkozásai. 
 

24. Gyógyszerészi gondozás a fájdalomcsillapítás és banális (megfázás, hányinger, 
hányás, hasmenés) megbetegedések gyógykezelésekor. 

 

25. Gyógyszerészi gondozás a nem bakteriális eredetű légúti megbetegedéseknél. 
 

26. Gyógyszerészi gondozás a cukorbetegek gyógykezelésekor. 
 

27. Gyógyszerészi gondozás a hipertóniás betegek gyógykezelésekor. 
 

28. Gyógyszerészi gondozás speciális szempontjai (terhesség, szoptatás, gyermekkor, 
időskor, stb.). 

 

29. Infektológia gyógyszerészeti szempontjai, gyógyszerészi gondozási vonatkozásai. 
 

30. Táplálásterápia gyógyszerészeti vonatkozásai (per os és parenterális táplálás). 
 

31. Gyógyszermellékhatások értelmezése, kategorizálása, bejelentési rendszere. 
 

32. A gyógyszerész szerepe és feladatai az egészségmegőrzésben. Az egészségnevelés 
módszertana. Gyógyszerismertetés. Gyógyszerek reklámozása. 

 

33. A gyógyszerfelhasználás szakmai elemzése (gyógyszerutilizáció), metodikái (DDD, 
stb.). Intézeti gyógyszerellátási metodikák. Formulária menedzsment. 

 



34. Bizonyítékokon alapuló orvoslás és gyógyszerészet. Bizonyítékokon alapuló gyógy-
szerértékelés felépítése, menete és tartalma. 

 

35. Bizonyítékokon alapuló gyógyszerértékelés eredményének megadása. Az objektív 
gyógyszerértékelés paraméterei (pl. NNT, stb.). 

 

36. Gyógyszerértékelés szakmai alapokon és gazdasági irányultsággal (döntési fa, SOJA, 
stb.). A főbb klinikai vizsgálati típusok (intervenciós, obszervációs, esetkontrollos, 
kohorsz, stb.). 

 

37. Gyógyszerek összehasonlító elemzése, helyettesítések alapjai, egyenértékűségi köve-
telmények. Gyógyszerek helyettesítésének szakmai és jogszabályi alapjai.  

 

38. Optimalizált gyógyszerválasztás és használat kialakulása, tartalmi elemei, indokolt-
sága. Az ún. „egyéni gyógyszerválaszok” különbözőségeinek okai. 

 

39. Gyógyszerészi kommunikáció alapelvei. Beteg és fogyasztói magatartástípusok. 
 

40. Egészségügyi és informatikai programok jellemzése, gyógyszerészeti követelmények 
meghatározása. Gyógyszerkölcsönhatások szakmai értelmezésének alapjai.  

 

 

 

Felkészüléshez különösen ajánlott irodalom: 

��  Előadások, szemináriumok, gyakorlatok kiadott írásos anyagai 
(http://dynamic.aok.pte.hu/intranet/tananyagok_lista.lasso?fi2=50) 

��  Vincze Zoltán (szerk.): Gyógyszerügyi szervezéstan, Semmelweis Kiadó, Budapest, 
2004. 

��  Vincze Zoltán, Kaló Zoltán, Bodrogi József: Bevezetés a farmakoökonómiába, 
Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2001. 

��  Soós Gyöngyvér (szerk.): Gyógyszerészi gondozás, MGYT, Budapest, 2004. 

��  Kosztolányi György – Decsi Tamás: A bizonyítékon alapuló orvoslás tankönyve, 
PTE OEC Nyomda, Pécs, 2002. 

Felkészüléshez ajánlott irodalom: 

��  Dinya Elek (szerk.): Humán gyógyszerfejlesztés, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 
2006. 

��  Gulácsi László (szerk.): Egészség-gazdaságtan, Medicina Könykiadó Rt., Budapest, 
2005. 

��  Regdon Géza: Gyógyszerészet története és gyógyszerészeti alapismeretek, Egye-
temi jegyzet, Szeged, 1992. 

��  Dr. Hajdú József (szerk.): Gyógyszerészi jogi alapismeretek, Egyetemi Jegyzet, 
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, 1999. 

��  Kornai János: Az egészségügy reformjáról, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1998. 

��  Szabóné Streit Mária: Gyógyszermarketing, Medicina, Budapest, 1999. 



��  Oroszi Sándor: A makroökonómia alapvető elméletei, Janus Pannonius Egyetemi 
Kiadó, Pécs, 1992. 

��  Dr. Kékes Ede, Dr. Surján György, Dr. Balkányi László, Dr. Kozmann György: 
Egészségügyi informatika, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000. 

GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA 

1.  A gyógyszer szervezetbe juttatásának lehetőségei, adagolási módok. 

2.  A biofarmácia alapjai, farmakokinetikai modellek. 

3.  Hatóanyag leadás gyógyszertechnológiai jelentősége, vizsgáló módszerek, kineti-
kai modellek. 

4.  Hatóanyag leadás és felszívódás hatástartamának szabályozása. 

5.  A biohasznosíthatóság gyógyszertechnológiai jelentősége. 

6.  A gyógyszerforma tervezés. 

7.  Gyógyszertörzskönyvezés, technológiai eljárások dokumentálása 

8.  Gyógyszertechnológiai interakciók, inkompatibilitások, gyógyszeres oldatok elké-
szítésének irányelvei. 

9.  A gyógyszerkészítményekkel szemben támasztott minőségi követelmények. 

10.  Keverés, diszpergálás. 

11.  Hőközlés. 

12.  Bepárlás, desztillálás. 

13.  Szűrés, ülepítés, centrifugálás. 

14.  Kivonás, préselés. Gyógyszeres kivonatok tinktúrák. Főzetek, forrázatok. 

15.  Oldás elmélete, oldékonyság és oldódás elősegítése, oldatkészítés, oldószerek. 

16.  A gyógyszertechnológia reológiai alapjai. 

17.  Cseppek, orrcseppek, fülcseppek 

18.  Szemcseppek fogalma és gyógyszertechnológiája. 

19.  Aszeptikus gyógyszerkészítés. 

20.  Steril gyógyszerkészítmények, injekciók, infúziók. 

21.  Infúziós készítmények csoportosítása; volumenpótló infúziók; keverék infúziók; 
Parenterális táplálás/tápláló infúziók. 

22.  Sterilezés művelete. 

23.  Szemcseméret meghatározási módszerek. 

24.  Emulzió elméleti alapja és felhasználása. 

25.  Emulgensek, (szerkezet, felosztás, követelmény, csoportosítás), HLB fogalma. 

26.  Szuszpenzió elmélete és gyakorlati szempontjai. 

27.  A kenőcs, mint gyógyszerforma. 

28.  Hidrogélek, szemkenőcsök, paszták. 

29.  Kúpkészítés technológiája, segédanyagok. 

30.  A szárítás művelete. 

31.  Liofilizálás és a porlasztásos szárítás. 

32.  A kristályosítás művelete és elvi alapjai. 

33.  A fluidizáció művelete. 

34.  Aprítás és szitálás művelete. 



35.  Porok, porkeverékek, hintőporok. 

36.  Granulálás művelete. 

37.  Granulálás és tablettázás segédanyagai. 

38.  Tablettázás – gyógyszertechnológiai szempontok. 

39.  Mikropelletezés. 

40.  Drazsírozás. 

41.  Gyógyszeres kapszulák. 

42.  Gyógyszerek stabilitásvizsgálata. 

43.  Hagyományos hatóanyag-leadású gyógyszerformák. 

44.  Pezsgő gyógyszerkészítmények. 

45.  Nyújtott hatóanyag-leadású gyógyszerkészítmények. 

46.  Késleltetett hatóanyag-leadású gyógyszerkészítmények. 

47.  Szakaszos hatóanyag-leadású gyógyszerkészítmények. 

48.  Célzott gyógyszerhatás biztosítása. 

49.  Molekuláris kapszulázás. 

50.  Liposzómák, kochleátok. 

51.  Aeroszolok és inhalaszolok. 

52.  A gyógyszerek csomagolása. 

53.  Sebészeti kötözőszerek. 

54.  Állatgyógyászati készítmények. 

55.  Minőségbiztosítás a gyógyszerkészítésben. 

56.  A helyes gyógyszergyártási gyakorlat (GMP) 

57.  Validálás. 
 

 


