
Forrás: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és 

kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési 

és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK  

GYÓGYSZERÉSZ OSZTATLAN SZAK 

1. A mesterképzési szak megnevezése: gyógyszerész (Pharmacy) 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése 
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat 

- szakképzettség: okleveles gyógyszerész 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Pharmacist (Pharm.D., doctor pharmaciae) Az oklevél 

doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr. pharm. 

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány 

4. A képzési idő félévekben: 10 félév 

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit 

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) 

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit 

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 24 kredit 

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 15 

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi 

területi besorolása: 727 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az általános és a szakmai kompetenciák 
A képzés célja gyógyszerészek képzése, akik a természettudományos és medicinális 

megalapozottságú ismereteik, gyógyszerészi tudásuk, szemléletük és etikus magatartásuk alapján 

részt vesznek a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban, fekvőbeteg- gyógyszerellátásban, 

gyógyszergyártásban, az egészségügyi ellátásban, a gyógyszer- nagykereskedelemben, az ipari 

gyógyszerészeti, egészségügyi hatósági munkákban, a gyógyszerkutatásban és -fejlesztésben, a 

gyógyszerésztudományi, biológiai, kémiai, medicinális orientációjú tudományos kutatásban, úgy, hogy 

ezen tevékenységük során messzemenően figyelembe veszik a hozzájuk fordulók sajátosságait, emberi 

méltóságát, jogait, majd ennek megfelelően döntenek és cselekszenek. Megfelelő szakképzési program 

szakvizsgával dokumentált teljesítése után, szakterületükön szakgyógyszerészi munkát végeznek. 

Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

7.1.1. A gyógyszerész 

a) tudása 
- Széleskörű természettudományos ismeretekkel rendelkezik kémia, biológia, fizika, matematika 

tudományágakban. 

- Ismeri a tudományos megalapozottságú, bizonyítékon alapuló terápia gyógyszereit és 

diagnosztikumait, a gyógynövények és növényi gyógyszerek tulajdonságait, élő szervezetre gyakorolt 

hatásait, kölcsönhatásaikat, alkalmazásukat, alkalmazásuk kockázatait, a gyógyászati segédeszközök 

alkalmazását. 

- Ismeri a természetes és szintetikus eredetű kismolekulás, továbbá a félszintetikus, makromolekulás 

és bioszimiláris hatóanyagok, biológiai gyógyszerek kémiai, biológiai, farmakológiai és toxikológiai 

tulajdonságait. 

- Ismeri a betegségek főbb tüneteit, gyógyszerterápiás lehetőségeit. 



- Ismeri a magisztrális gyógyszerkészítés, valamint a kis-, közép- és nagyüzemi gyógyszergyártás 

elméletét és gyakorlatát. 

- Ismeri a kémiai analitikai, fizikai-kémiai, biológiai és a mikrobiológiai gyógyszer-ellenőrzési 

módszerek elméletét és gyakorlatát. 

- Ismeri a minőség-biztosítási módszerek elméletét és gyakorlatát. 

- Ismeri a gyógyszerellátás vonatkozó jogszabályait és intézményrendszerét. 

- Ismeri a gyógyszerek forgalomba hozatali eljárását. 

- Ismeri a gyógyszergazdálkodás alapelveit, rendelkezik az alapvető vezetési, szervezési, 

közgazdasági és gyógyszer-nagykereskedelmi ismeretekkel. 

- Ismeri a fekvőbeteg-gyógyszerészeti ellátás és a klinikai farmakológia elveit és gyakorlatát. 

- Ismeri a prevenció és az egészséges életvitelre nevelés, a népegészségügy általános elveit és 

gyakorlatát. 

- Ismeri a gyógyszerészi gondozás, a gyógyszer-információ, a betegségmegelőző és egészségügyi 

felvilágosító tevékenység gyakorlatát. 

- Ismeri a gyógyszer- és betegbiztonság, valamint a farmakovigilancia alapjait. 

- Ismeri a hagyományos és komplementer medicina körébe sorolt módszerek és eszközök főbb 

tulajdonságait, ezek tudományos értékelését. 

- Ismeri az állatgyógyászati célú gyógyszereket és alkalmazásuk alapjait. 

b) képességei 
- Képes önálló gyógyszerészi munkára a lakossági és kórházi gyógyszerellátás, a gyógyszerkészítés, 

a gyógyszerellenőrzés és a gyógyszerismertetés feladatainak ellátására. 

- Képes a járó- és fekvőbetegek gyógyszerrel, gyógyászati anyagokkal és gyógyászati 

segédeszközökkel való ellátására. 

- Képes az ipari gyógyszerészet kémiai, gyógyszer-technológiai, biomedicinális laboratóriumaiban és 

üzemeiben, valamint kutatási, gazdálkodási és kereskedelmi egységeiben végzendő munkára. 

- Képes a gyógyszer-kereskedelem minden szintjén - export, import, nagykereskedelem - a 

gyógyszerészeti szakmai követelmények megvalósulásának szavatolására. 

- Képes a gyógyszerek minőségének a gyártástól a felhasználásig történő biztosítására. 

- Képes ellenőrzött üzemi körülmények között gyártásra kerülő, és egyedi igényeket kielégítő, 

valamint személyre szóló gyógyszerkészítmények előállítására. 

- Képes az egészségügyi és gyógyszerhatóságok országos és nemzetközi szerveiben végzendő 

tevékenységre. 

- Képes egészségügyi szakszemélyzet részére a gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai tájékoztatásra, 

gyógyszerismertetésre. 

- Képes a racionális gyógyszergazdálkodás szervezésére. 

- Képes betegek részére a gyógyszerekről és azok helyes használatáról szóló tanácsadásra. 

- Képes a gyógyszerkutatásba, a gyógyszer-fejlesztésbe, illetve innovációba való bekapcsolódásra, 

felsőoktatási intézményekben kutatói és oktatói állások betöltésére. 

- Képes a járó- és fekvőbeteg-ellátás során a gyógyítás folyamatában való közreműködésre, a 

gyógyszeres terápia eredményességének elősegítésére, a gyógyszerelési problémák megelőzésére, 

megoldására. 

- Képes a betegség megelőzésének és az egészség megőrzésének a támogatására. 

- Képes a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban és a fekvőbeteg-gyógyszerellátásban való 

közreműködésre. 

c) attitűdje 
- Az életen át tartó tanulás jegyében folyamatosan képezi magát, és időről időre a kor szakmai-

tudományos színvonalának megfelelő új ismeretanyagot sajátít el. 

- Egészségügyi dolgozói feladatkörben türelemmel és együttérzéssel foglalkozik a betegekkel. 

- Magas szintű szakmaisággal alakítja ki a jó gyógyszerész-beteg kapcsolatot. 

- A magisztrális gyógyszerkészítésben és a személyre szabott gyógyszerelésben a lehető legrövidebb 

időn belül kielégíti a beteg igényeit, akit a gyógyszer mellett szükséges információkkal is ellát. 

- Kórházi-klinikai munkakörben együttműködik az orvosokkal és az egészségügyi szakszemélyzet 

egyéb tagjaival. 

- Ipari gyógyszerészi munkakörben is fontosnak tartja az egészségmegőrzés és -helyreállítás 

szempontjait. 



- A biológiailag aktív vegyületek legfőbb ismerőjeként küzd a kábítószerek, doppingszerek és egyéb 

abúzus-szerek egészségkárosító alkalmazása ellen. 

- Egészségügyi hatósági munkakörben a gyógyszerek megfelelő minőségének és biztonságos 

alkalmazásának érdekében munkálkodik, betartva a gyógyszerek engedélyezésére és ellenőrzésére 

vonatkozó jogszabályokat és szakmai útmutatókat. 

- Kutatói munkakörben a mindenkori tudományetikai kódex és az emberi egészség szempontjainak 

figyelembevételével végzi a munkáját. 

- Oktatói munkakörben hallgatóit, diákjait a legmodernebb gyógyszerészi, kémiai, biológiai, 

medicinális és egyéb szakmai-tudományos ismeretekre tanítja és etikus, humánus szemléletre neveli. 

- Minden körülmények között a természet- és egészségtudományok értékeit védi, és ápolja. 

- Gyógyszerészhez méltó magatartást tanúsít az élet minden területén. 

- A köznapi és szakmai etikai normákat szem előtt tartja. Különös figyelmet fordít a gyógyszerészi 

esküben foglaltakra. 

- Környezettudatos értelmiségiként óvja, védi mikro- és makrokörnyezetét. 

- Valamennyi tevékenységében gyakorolja a hagyományos gyógyszerészi pontosságot. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Autonóm, felelősségteljes szakemberként képes mérlegelni a gyógyszer-helyettesítési 

lehetőségeket. 

- Nem vényköteles készítmények esetén szakszerű javaslatot tesz a beteg számára optimális 

készítményre. 

- Tisztában van a gyógyszerek hatásaival és mellékhatásaival, melyekről gyógyszertári gyógyszerészi 

munkakörben a betegeket, kórházi, klinikai munkakörben szükség esetén az orvosokat és egyéb 

kollégákat felelősségteljesen és széles körűen tájékoztatja. 

- A természet- és egészségtudományokban jártas szakemberként népegészségügyi, kábítószerügyi és 

környezetvédelmi kérdésekben véleményét megosztja a területileg illetékes egészségügyi hatóság és a 

település szakembereivel. 

- Szakmai ismeretei alapján a gyógyszerágazat különböző területein és szintjein képes döntést hozni 

a gyógyszerbiztonság, az ellátásbiztonság, a megfelelő minőségű szolgáltatás és a költség-hatékonyság 

kérdéseiben. 

- Tudományos kutatói munkakörben képes eldönteni, hogy melyek az alap- és alkalmazott kutatás 

perspektivikus, etikus, humánus irányai. 

8. A mesterképzés jellemzői 

8.1. Szakmai jellemzők 
- természettudományi ismeretek [matematika, informatika, biostatisztika, általános kémia, szervetlen 

kémia, szerves kémia, analitikai (kvalitatív, kvantitatív) kémia, fizikai kémia, kolloidika] 65-90 kredit; 

- orvosi-biológiai ismeretek (gyógyszerészi biológia, biofizika, biokémia, anatómia, élettan, 

kórélettan, mikrobiológia, immunológia, népegészségtan, gyógyszerészi növénytan, elsősegélynyújtás, 

latin nyelv) 50-85 kredit; 

- szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretek (gyógyszerészi kémia, gyógynövény- és 

drogismeret, gyógyszeranalízis, gyógyszertechnológia, gyógyszerészi biotechnológia, biofarmácia, 

gyógyszerhatástan, gyógyszerügyi szervezés, klinikai gyógyszerterápiás ismeretek, klinikai 

gyógyszerészet, gyógyszerészi etika, gyógyszerészi gondozás, továbbá választható ismeretek) 105-150 

kredit. 

8.2. Idegennyelvi követelmény 
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből vagy 

nemzeti, illetve etnikai kisebbségi nyelvből egy államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú 

nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei 
A szakmai gyakorlat hat hónap záróvizsga előtti szakmai gyakorlat, amely akkreditált közforgalmú, 

illetve intézeti gyógyszertárban teljesítendő. Választható egy-egy hónap gyakorlat nyári szünetekben 

szakmailag releváns intézményben. 


