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1. A munkautasítás célja 

 

A munkautasítás célja, hogy pontosítsa és aktualizálja az MF 12. „Posztgraduális képzés” 

folyamatleírásban foglaltakat a gyógyszerészek posztgraduális oktatási, oktatásszervezési és 

ellenőrzési, azonosítási feladataihoz. 

 

2. Alkalmazási terület 

 

A munkautasítás vonatkozik a DE GYTK posztgraduális képzés keretében végzett 

valamennyi posztgraduális oktatási és oktatásszervezési tevékenységre, valamint az ebben a 

képzésben résztvevő DE Szakképzési- és Továbbképzési Központjának (továbbiakban 

Központ) speciális, gyógyszerészi szakképzéssel foglalkozó munkatársaira. 

 

3. Hivatkozások 

 

MF 12.  „Posztgraduális képzés” folyamatleírás   

 

4. A munkautasítás tartalma 

 

A GYTK speciális, az MF 12. „Posztgraduális képzés” folyamatleírásban nem rögzített 

feladatainak meghatározásáért a kar mindenkori dékánja és dékánhelyettese felelős. 

 

5. Az oktatások szervezése 

 

 

5.1. Az oktatási, oktatásszervezési tevékenység tervezése 

 

A szakképzési programok elkészítéséért, karbantartásáért, az akkreditációra tett javaslat 

elkészítéséért az adott szakma megbízott grémium vezetője a felelős. A szakgyógyszerész 

jelöltek képzése jelenleg két érvényben lévő rendelet alapján történik. A régebbi 

szabályozás: az Eü. Minisztériumnak a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és 

klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EÜM 

rendelete, mely felmenő rendszerben 2016-ra érvényét veszti. Az újabb szabályozás alapján 

a hallgatók már harmad évüket kezdték meg, és az új rendszerben 22/2012. (IX.14.) EMMI 

rendelet szabályozza a szakképzés menetét. Így 3 szakirányban, 20 alap- és 7 ráépített 

szakon kapcsolódhat be a diplomával rendelkező gyógyszerész szakképzésbe. Ezzel 

kapcsolatban 2014 augusztusában akkreditációs kérelmet nyújtottunk be az EMMI 

megfelelő szerveihez. A finanszírozás szabályzása még 2007-ben módosultak, melynek 

alapján a szakképzés nagyrészt önfinanszírozásúvá vált, csak néhány hallgató tanulmányait 

finanszírozza az állam, melyek hiányszakmákban helyezkedhetnek el. Az önfinanszírozás 

mértékében a négy képzőhely megegyezett. A 60 ezer forint körüli képzési díj nagy részéről 

lemondtak, így csak az alapvető önköltségek finanszírozásához szükséges összeget fizettetik 

meg a hallgatókkal (melynek mértéke 20-25 ezer forint/hó). A szakmai program részletes 
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kidolgozását a karon az adott szakma grémium vezetője készíti el az Eü. Min. rendeletekben 

megfogalmazott,  szakmai program irányelveinek figyelembevételével, és az országos 

szakképző helyek egyetértésével. Az akkreditált munkahelyek kijelölését a mindenkori 

dékán, dékánhelyettes végzi és a szakmai kollégiumok hagyják jóvá.  

 

5.2 Az oktatási program szervezése, lebonyolítása 

 

A szakemberképzés lebonyolítása, (jelentkezés, rendszerbe léptetés, beiratkozás, 

munkaviszony megszüntetése, szakgyakorlat) és pénzügyeinek intézése az MF 12. 

„Posztgraduális képzés”  folyamatleírás alapján történik. 

 

5.3 A gyógyszerész szakképzés speciális feladatai 

 

A gyógyszerész szakképzés három éves időtartam alatt képez szakvizsgával rendelkező 

szakembereket. Az első év sikeres vizsgával (vizsgákkal) való lezárását követően és csakis 

akkor, a jelölt a tanulmányait az általa választott szakterület képzési rendszerében 

meghatározott feltételek szerint folytatja tovább. 

 

 

A törzsképzési időt (1 év) követően a képzés további időtartama (2 év) alatt a jelölt már nem 

tart fenn munkaviszonyt a felsőoktatási intézménnyel, hanem a vele előszerződést kötött 

munkahelyhez tartozik.  

 

 

A gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakgyógyszerészi 

alapszakképzések: 

  

A 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet   

7. számú melléklete szerinti megszerzett 

szakgyógyszerészi szakképesítések 

22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 

7. számú melléklete szerinti megszerzett 

szakgyógyszerészi szakképesítések 

Gyógyszertechnológia Gyógyszertechnológia, 

Gyógyszerkészítés 

Gyógyszerellenőrzés Gyógyszerellenőrzés 

Gyógyszerhatástan Farmakológia, farmakoterápia 

Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, 

farmakológia 

Gyógyszerkémia Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia 

Társadalomgyógyszerészet Gyógyszerügyi szakigazgatás 

Farmakognózia és fitoterápia Fitoterápia, Növényi alapú szerek fejlesztése és 
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előállítása, farmakognózia 

Klinikai laboratóriumi diagnosztika Klinikai laboratóriumi szakgyógyszerész 

Gyógyszerellátási gyógyszerészet Gyógyszertárvezetés-üzemeltetés 

Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás Gyógyszerügyi szakigazgatás 

Radiogyógyszerészet Radiogyógyszerészet 

Kórházi gyógyszerészet Kórházi-klinkai szakgyógyszerész 

Klinikai gyógyszerészet Kórházi-klinikai szakgyógyszerész 

Minőségbiztosítás Minőségbiztosítás 

 

Ezek közül a DE GYTK területén jelenleg akkreditált szakképzések a A 66/1999. (XII. 25.) 

EüM rendelet  szerint:  

 

 

 

Gyógyszertechnológia 

Gyógyszerhatástan 

Gyógyszerellátási gyógyszerészet 

Radiogyógyszerészet 

Kórházi gyógyszerészet 

 

A felsorolt képzések közül folyamatosan a Gyógyszerhatástan (a Gyógyszerhatástani Tanszék 

szakmai felügyeletével) és a Gyógyszerellátási gyógyszerészet (a Gyógyszertechnológiai 

Tanszék szakmai felügyeletével) működik. A fel nem sorolt egyéb gyógyszerészi szakirányt a 

kevés jelentkező miatt a két másik kar (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, 

Budapest illetve Szegedi Tudomány Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Szeged) közül, 

egyeztetés után, a kijelölt képzőhely végzi. 

 

A 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet alapján, a DE GYTK-n akkreditációs eljárás alatt lévő 

továbbképzések 

 

Szakirányok Szakképesítés megnevezése Mentor, Tutorok 

1. Gyógyszerellátási 

szakgyógyszerészet 

1.1. Gyógyszertár üzemeltetés, 

vezetés 

Dr. Vecsernyés Miklós 

Dr.Halmos Gábor  

 

1.2. Gyógyszerészi gondozás Dr. Halmos Gábor 

Dr. Bácskay Ildikó 

1.3. Gyógyszerkészítés Dr. Bácskay Ildikó 

Dr, Fenyvesi Ferenc 
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1.7. Farmakológia, farmakoterápia Dr. Tósaki Árpád 

Dr. Juhász Béla 

Dr. Lekli István 

2. Kórházi-klinikai 

szakgyógyszerészet 

2.1. Kórházi-klinikai 

szakgyógyszerészet 

Dr. Tósaki Árpád 

Dr. Juhász Béla 

Dr. Horváth László 

Dr. Lekli István 

2.2. Klinikai laboratóriumi 

gyógyszerészet 

Dr. VecsernyésMiklós  

  

3. Ipari 

szakgyógyszerészet 

3.1. Gyógyszertechnológia Dr. Bácskay Ildikó 

Dr. Fenyvesi Ferenc 

Dr. Váradi Judit 

  

  

3.4. Nem klinikai és klinikai 

gyógyszerkutatás, farmakológia 

Dr.Tósaki Árpád  

Dr. Juhász Béla 

Dr. Lekli István 

  

  

  

   

3.9. Biológiai gyógyszerek 

fejlesztése és előállítása, 

gyógyszer-biotechnológia 

Dr.Halmos Gábor 

3.10. Radiogyógyszerészet Dr. Pintér Gábor 

(meghívott oktató) 

 
 

  

5.4 A továbbképzések szervezése 

 

A továbbképzések szervezése az MF 12. „Posztgraduális képzés” című folyamatleírás által 

szabályozott. 

 

 

5.5 PhD képzés szervezése 

 

A PhD képzés szervezése szintén az MF 12. „Posztgraduális képzés” folyamatleírás által 

szabályozott. A gyógyszerészi tanszékekhez kapcsolódó PhD hallgatók az Egyetem 

Egészségtudományok 5. sz. Gyógyszerésztudományok Doktori Iskolához tartoznak.  


