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Tisztelt Rektor Úr, 
 
 
 
 Alulírott, Dr. Botz Lajos egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészeti Intézet igazgatója ezúton nyújtom be 
pályázatomat a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján, 15905 
pályázati azonosító számmal kiírt Dékán (magasabb vezet!) beosztás ellátására. 
 
 
 
 
Tisztelettel, 
 
 
 
 
 
 



II. Nyilatkozatok (megismerhet!ség, összeférhetetlenség, vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalás) 
 
 
 
 

NYILATKOZAT: Alulírt dr. Botz Lajos (7627 Pécs, Avar u. 24.) nyilatkozom arról, hogy a 

PTE Gyógyszerésztudományi Kar Dékán (magasabb vezet!) beosztás ellátására 2019. 

március 6-án benyújtott pályázatom tartalmát az erre illetékesek megismerhetik. 

 

 

 
Dr. Botz Lajos 

 
 
 
Pécs, 2019.03.06. 
 
 
 
  



NY3/6. Magasabb vezet!, valamint vezet! közalkalmazott nyilatkozata az 
összeférhetetlenség feltételeinek kizárásáról (KK, valamint fels!oktatás) 

Magasabb vezet!, valamint vezet! közalkalmazott nyilatkozata az 
összeférhetetlenség feltételeinek kizárásáról 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt, ) valamint 
a PTE foglalkoztatási követelményrendszere (továbbiakban: Fkr) 104-106.§-ai alapján a 
Pécsi Tudományegyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszonyomra tekintettel az alábbi 
nyilatkozatot teszem:  
 

I. Személyes adatok 
 
Név: DR. BOTZ LAJOS 
Szervezeti egység: PTE GYTK GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET ÉS KLINIKAI 

KÖZPONTI GYÓGYSZERTÁR 
Munkakör EGYETEMI TANÁR 
Beosztás: INTÉZETIGAZGATÓ F!GYÓGYSZERÉSZ 
Adószám: 8333492363 
TAJ szám: 021851809 
Oktatói azonosító: 72135130253 
 

II. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 
 
Alulírott kijelentem, hogy velem szemben a Kjt. 41.§ (1) bekezdésében, továbbá az Fkr. 37.§ 
(2) bekezdésében meghatározott általános összeférhetetlenségi okokon túl a Kjt. 41.§ (2) 
bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok velem szemben nem állnak fenn, 
ekként hozzátartozómmal [Mt. 294. § (1) bekezdés b) pont] nem állok irányítási (felügyeleti), 
ellen!rzési vagy elszámolási kapcsolatban. 

 
III. Bejelentési kötelezettség 

 
Tudomásul veszem, hogy a felsorolt összeférhetetlenségi okok a vezet!i megbízatásom 
egész id!tartamára vonatkoznak. Tudomásul veszem továbbá, hogy ha velem szemben II. 
pontban meghatározott összeférhetetlenségi ok felmerül, köteles vagyok azt a 
munkáltatónak 5 munkanapon belül írásban bejelenteni. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben fent leírt bejelentési kötelezettségemnek a 
munkáltató e kötelezettség teljesítésére irányuló felszólítás kézhezvételét!l számított 
harminc napon belül nem teszek eleget, úgy munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt 
azonnali hatállyal megszünteti. 
 
 
Pécs, 2019. március 6. 
 
 
 

 
Dr. Botz Lajos 
közalkalmazott 

  



Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról tett nyilatkozat 
 
 

 

NYILATKOZAT: Alulírt dr. Botz Lajos (7627 Pécs, Avar u. 24.) nyilatkozom arról, hogy a 

PTE Gyógyszerésztudományi Kar Dékán (magasabb vezet!) beosztás ellátására vonatkozó 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalom. 

 

 

 

 
Dr. Botz Lajos 

 

 

 
Pécs, 2019.03.06. 
 
 
 
 



III. Dékáni Vezet!i program 

 

III.1. DÉKÁNI PÁLYÁZAT SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓI 

 

Dékáni pályázatom benyújtásának egyedüli célja, hogy dékánként szolgálhassam a PTE 

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) érdekeit, szakmai és gazdasági stabilizálását, további 

fejl!dését.  

1993-ban kerültem az egyetemre, pályázati úton elnyerve az akkori Egyetemi Gyógyszertár 

vezet! f!gyógyszerészi állását. Többek indíttatására (Szolcsányi János, Szabó László Gy., 

Dávid M. Ferenc) már akkor egy olyan középtávú programot fogalmaztunk meg, amely a 

pécsi gyógyszerészképzés elindítását is célként jelölte meg. Itt is ki kell emelni, hogy az 

el!d-gyógyszertár egykori vezet!je, a magas kort megért Bari Zsigmond egyetemi 

magántanárként képviselte a gyógyszerészetet. Az általa alapított tudományos m"hely tette 

lehet!vé, hogy az egyetemi szak alapításának bázisa az Egyetemi Gyógyszertár lehetett. Ez 

a tény is igazolja, hogy Pécsett a szakalapítás valójában nem újszer" ötlet volt, hanem 

átgondolt, valós gyógyszerészeti el!zményekre és eredményekre támaszkodott.  

1996. júniusában elindult egy egyeztetési folyamat arra vonatkozóan, hogy  milyen intézetek, 

tanszékek és személyek bevonásával lehet el!készíteni egy gyógyszerész képzés 

elindítására irányuló akkreditációs kérelmet. 

Az új szak indításának igényként történt megfogalmazását segítette, hogy az akkori Pécsi 

Orvostudományi Egyetem vezetése felismerte, hogy a kar képzési portfólióját a többi hazai 

képz!helyhez hasonlóan ki kell egészíteni az általános orvos, fogorvos képzés mellett 

gyógyszerészképzéssel is. Így az egyetemen magas szakmai szinten képviselt 

orvostudományi területek Pécsett is kiegészültek a gyógyszerészeti tudományterületekkel. 

1998. júniusára készült el a „POTE Gyógyszerésztudományi Szak akkrediációs beadvány, 

kérelem”, amelyet Kilár Ferenc professzorral közösen állítottunk össze. Egyes 

társegyetemeknél és néhány szakmai testületnél komoly ellenállást váltott ki a beadvány, 

alapvet!en az újabb képzés szükségtelenségét hangoztatva. Az ellenvéleményekre válaszul 

több beadványunkban, írásunkban is érvként hoztuk fel, hogy a gyógyszerészképzés hazai 

területi eloszlása egyenetlen, a képzés fokozottabb gyógyszerész szakember vonzást vált ki 

a pécsi egyetemen, színesíti és gazdagítja a hazai képzést, mivel újabb gyógyszerészeti 

alkotóm"helyeket hoz létre. A lefolytatott vitákban adott pécsi vélemények, kiegészít! 

anyagok után az oktatási miniszter a szak indítását 2000. január 31-én engedélyezte. A 

szakindítás történetét és tanulságait a karrá válásig bezárólag Szabó László Gy. professzor 

társammal közösen írt Gyógyszerészet c. lapban megjelent cikkünkben mutattuk be (62, 

548-555, 2018). A publikáció egyik legfontosabb céljának tekintettük annak bemutatását, 

hogyan sikerült egy több karú, forráshiányos vidéki egyetemen, a másik három 



társképz!hely mellett, gyakorlatilag teljesen öner!b!l elindítani és felépíteni egy új 

képz!helyet. A MAB 2006-ban és 2014-ben akkreditálta a pécsi gyógyszerészképzést. A 

szakgyógyszerészképzést 2013-ban akkreditálták, jelenleg a 2018-ban lefolytatott ÁEEK 

eljárás határozatának kiadásánál tart. A szak az ÁOK hathatós támogatása és 

közrem"ködése mellett prof. dr. Perjési Pál szakvezet! irányításával 2016. januártól 1-t!l 

önálló karrá vált. 

 

A pécsi gyógyszerészképzéshez el!z!ekben bemutatott köt!désem és elkötelezettségem 

okán készítettem el a dékáni pályázatomat. Tettem ezt abban a reményben, hogy ezzel 

hozzájárulhatok ahhoz is, hogy a PTE GYTK létrehozásokor kialakított értékek mentén 

fejl!dhet tovább a kar. Az egyetemen eltöltött több mint 25 év alatt végig vezet! beosztásban 

voltam f!gyógyszerészként és intézetigazgatóként, két éven át KK f!igazgatóhelyettesi 

feladatokat is elláttam, a gyógyszerészképzésben az els! lépésekt!l kezdve aktívan 

közrem"ködtem, a zömében költségtérítéses szakgyógyszerészképzés grémium 

vezet!jeként is tevékenykedem. Ezek alapján úgy gondolom, hogy a GYTK dékánjaként is 

hasznosíthatom az elmúlt években összegy"jtött tapasztalataimat, vezet!i ismereteimet. A 

Pécsi Tudományegyetem és így a GYTK legfontosabb küldetésének tekintem, hogy a 

szakember utánpótlás min!ségi biztosítása mellett színvonalas kutatási és fejlesztési 

tevékenységet is folytasson, továbbá ezekkel összhangban aktív szerepet vállaljon a térség 

gazdasági felzárkóztatásánál és fejl!désénél. 

 

Személyem, újabb vállalásom megítélésénél és a jöv!beni további egyetemi, kari 

vállalásaimat illet!en fontosnak tartom annak megállapítását, hogy számos feladatkört 

láttam, látok már el eddig is, igaz többnyire egyetemi viszonylatban sem gyakori önzetlen, 

nem ellentételezett szerepvállalásom okán, reményeim szerint ezzel is kifejezve a PTE iránti 

elkötelezettségemet (vezet! f!gyógyszerész, jelent!s oktatási feladatok bevállaló 

intézetvezet! egyetemi tanár, Humán Klinikai Vizsgálatokat Regisztrációs Közponjának 

irányítása, szakgyógyszerész képzés grémiumvezet!je). Pályázóként azonban ezek 

kifejtését rendkívül fontosnak tartom, mivel a többes szerepvállalás hatékony 

összehangolása, munkámat ezekben segít! szakember(ek) bevonása nélkül már nem 

felvállalható. Ugyanakkor ezzel kapcsolatban meg kell említenem azt is, hogy az általam 

vezetett oktató intézeti és klinikai intézeti gyógyszertári munkában a „kett!s 

szerepvállalásom” révén mára létrejött egy olyan gyakorlati irányultságú, elméleti 

szaktudással is megalapozott gyógyszerészeti képz!hely is Pécsett, mely a 

gyógyszerészhallgatók szakmai oktatásában szinte egyedüliként „él!” gyakorlati szakmai 

tartalmat tud átadni, továbbá amelyhez hasonlót leginkább csak a nemzetközileg irányadó 

gyakorlatban lehet találni. Ezt a „tartalmat”  érdemes a jöv!ben is megtartani, azaz az 



intézethez is rendelten ezen „kett!s” feladatkört: (1.) gyakorló, egészségügyi szolgáltató 

kórházi, klinikai gyógyszerészet (pl. klinikák teljeskör" gyógyszerellátása, stb.); (2.) 

gyógyszerésztudományi szakon graduális és posztgraduális oktatási, kutatási feladatok 

ellátása. Ezt egy olyan pécsi er!sségnek tekintem (MAB LB által is kiemelt), amit országosan 

is elismernek, ezért a jöv!ben is meg kell !riznünk és tovább kell er!sítenünk, fejlesztenünk. 

Az általam most vázolt problémára ennek figyelembevételével kell megoldást találni. A 

megoldására irányuló támogatás nélkül a dékáni szerepkört sem fogom tudni felvállalni. 
 
III.2. A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR HELYZETÉRTÉKELÉSE 
 

- A PTE Gyógyszerésztudományi Kar jelenleg a gyógyszerész graduális és posztgraduális  

szakgyógyszerészképzés oktatási feladatainak ellátásáért felel!s. A Kar több tanszéke vesz 

részt átoktatás keretében az Általános Orvostudományi Karon meghirdetett biotechnológus 

MSc képzésben. A GYTK-án évekkel ezel!tt tervezett biotechnológus BSc („gyógyszer-

biotechnológia”) szakirány és biomérnök képzés sajnos nem indult el, egyel!re az el!bbi az 

elmúlt hónapokban a szakindítási eljárást indította el a Debreceni Egyetemmel közösen.  

 

- A képzésben 2018/19 tanévben összesen 280 magyar hallgatót és 293 angol szakos 

hallgatót tartottak nyilván. Így jelenleg az angol szakon már több hallgató tanul, mint a 

magyar nyelv" képzésen. Valójában ez csak az alsó évfolyamokon igaz, mivel az angol 

képzésnél nagyon magas a lemorzsolódás. Az összlétszám 2015/16 tanévhez képest 

jelent!s, 50%-os létszámb!vülést mutat. A magyar képzésnél kb. 12%-al, míg az angolnál 

kb. 112%-al növekedett a hallgatói létszám ezen id!szak alatt.  

 

- A magyar oktatásra jelentkez! hallgatók száma a legutóbbi négy évben 356-412 között, 

míg a 2009 !szén indított angol képzésre 93-127 között változott. A képzés iránti érdekl!dést 

jobban tükröz! els! helyes jelentkezések száma a magyar oktatásra 43-64 f! között alakult, 

a legmagasabb 2018-ban volt. A felvettek száma magyar képzésre a 2015-ös 38-ról 2018-ra 

80-ra n!tt, míg az angol képzésnél 59-r!l 86 f!re. 

 

- Sajnos a lemorzsolódás a magyar képzésnél is jelent!s, de az angol képzésnél 

kiemelked!en magas. Az elmúlt négy évben a magyar képzésen összesen 139 f! tett 

sikeres záróvizsgát, míg az angol képzésen mindössze 10 f!. 

 

- A magyar hallgatói létszám növelését vélhet!en több tényez! is akadályozza, melyeket a 

Karnak szükségszer"en figyelembe kell venni: (a.) általában csökken az egyetemre 

jelentkez! korosztály létszáma; (b.) az utóbbi években növekedett az egyéb egészségügyi 



fels!oktatásba (pl. orvos, fogorvos) felvettek száma; (c.) egyre nagyobb számban mennek 

külföldi egyetemre tanulni; (d.) szigorodnak az állami támogatott képzésbe bekerülés 

feltételei (pl. a jelenlegi tervek szerint kötelez! lesz a nyelvvizsga a 2020-as felvételit!l); (e.) 

az általános hazai bérnövekedést!l elmaradt ez a terület az utóbbi években; (f.) más 

képz!helyek is növelték a képzési kapacitást. A külföldi hallgatók számát befolyásolhatja, 

hogy (a.) jelent!sen leértékelték a legtöbb hallgatót küld! ország (Irán) valutáját; (b.) a 

külföldi hallgatók többsége dönt!en egy országból érkezik; (c.) más környez! országok 

képz!helyei is elindították az angol nyelv" képzést (helyenként kedvez!bb tandíjjal); (d.) 

többen inkább a végzés utáni célországok gyógyszerészi gyakorlatához, elvárásaihoz 

közelebb álló képzést választanak. 

 

- A min!ségi graduális oktatást segíti az idén els! alkalommal közreadott, a Kar intézeteit 

teljeskör"en „átvilágító” ún „Teljesítményértékel! Rendszer” elemzés (TÉR), továbbá 2018-

ban zárult a Kart átfogóan tanusító min!ségbiztosítási eljárás (MSZ EN ISO 9001:2015 

Min!ségirányítási rendszerek és követelmények c. szabvány kritériumai alapján). Mindkett! 

megtartása -a tapasztalatok és észrevételek alapján történ! finomítása-  a jöv!ben is 

szükségszer", a Kar fejl!dését szolgálja. 

 

- A Kar 7 szervezeti egységb!l épül fel: Gyógyszerészi Kémiai Intézet, 

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet, Gyógyszerészeti Intézet, Farmakognóziai 

Intézet, Gyógyszerhatástani Tanszék, Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet és 

Gyógyszerészi Biológiai Tanszék. Ebben változás nem volt a karrá válástól. Nyilvánvaló, 

hogy az eltelt évek tapasztalatai, a képzés és szakképzés elvárásai, fejlesztése miatt 

szükséges annak közös átgondolása, hogy az intézeti és/vagy tanszéki kört szükséges 

átalakítani, esetleg továbbival b!víteni. Ez azonban mindenképpen a Kar közösen kialakított, 

el!zetesen alaposan megvitatott fejlesztési koncepciója alapján történhet. Ennek a 

kérdésnek szükségszer" felvetését támasztja alá, hogy graduális képzésnél a 7 kari 

szakintézet a kötelez! tantárgyi kredit 54%-át oktatja le, az ÁOK-án a 32%-át, míg a TTK 

3%-át. Ez kiegészül ugyan a GYTK-hoz rendelt (jóllehet más kari intézetben is teljesíthet!) 

diplomunka kreditekkel (4%), valamint a záróvizsga el!tti szakmai gyakorlattal (7%), így a 

Kar részesedése  65%-ra emelkedik, miközben valójában a szakmai gyakorlati képzés nem 

a Kar intézeteiben történik. A Kar 7 intézetének részaránya igen széles határok közötti 

értékekkel jellemezhet!: 1,5 - 34% között helyezkednek el az intézetek/tanszékek. Jóllehet a 

kötelez! tantárgyi kreditarány sem fejezi ki maradéktalanul egy-egy tárgy oktatásban 

betöltött fontosságát, de mindenképpen utal az oktatási leterheltségre és nem utolsó sorban 

az oktatási bevételek „kitermelésében” vállalt szerepre. Az intézetvezet!kkel közös, átfogó 



szakmai és gazdasági követelményeken alapuló értékelését, a Kar fejl!dése érdekében 

szükséges miel!bb elvégezni.  

 

- A szakgyógyszerészképzés a hallgatói és munkáltatói visszajelzések alapján is a Kar 

sikeres oktatási tevékenységei közé tartozik. Ez az évente néhány f!s egyetemi utánpótlás 

és rezidens hallgatókon kívül gyakorlatilag önköltséges alapon m"ködik. 2015 és 2017 között 

a három év alatt az alábbi szakképesítéseket szerezték meg Pécsett: gyógyszertár 

üzemeltetés, vezetés (27 f!), gyógyszerészi gondozás (8 f!), fitoterápia (1 f!), farmakológia, 

farmakoterápia (1 f!), kórházi-klinikai szakgyógyszerészet (14 f!), klinikai laboratóriumi 

gyógyszerészet (1 f!), gyógyszertechnológia (2 f!), továbbá a ráépített szakvizsgák közül: 

onkológiai gyógyszerészet (4 f!), infektológiai gyógyszerészet (1 f!), pediátriai 

gyógyszerészet (1 f!), gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás (4 f!), parenterális 

gyógyszerelés (3 f!), toxikológia (2 f!). A Szakképzési Grémium végzi a szakképzésbe 

belép!k képzésének összeállítását. 2018. szeptemberben 47 f! kezdte meg 

szakgyógyszerészi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen. A 2018-2019. tanév 1. félév 

során a Szakképzési Grémium összesen 93 f! szakgyógyszerész jelölt koordinálását látja el. 

2017-2018. tanévben a képzésben összesen 48 f! tartott el!adást. Ezek közül 7 f! (14,58 

%) a PTE GYTK; 17 f! (35,42 %) a PTE KK; 5 f! (10,42 %) a PTE ÁOK; 2 f! (4,17 %) a PTE 

egyéb karainak; 1 f! (2,08 %) a PTE Kancellária, míg 16 f! (33,33 %) nem a PTE dolgozója 

volt. Ezek az adatok (is) nyomatékosan felhívják a figyelmet arra, hogy a szakképzésben a 

GYTK intézeteinek, szakembereinek „alkalmazhatóságán” javítani szükséges (pl. nagyobb 

számban legyenek a GYTK-án is egy v. több érvényes szakvizsgával rendelkez! oktatók, 

kutatók, stb.).  

A képzés újragondolásával és az új szakképzésre való áttéréssel (2012-13) egyértelm"en 

javult a képzésünk megítélése. Nem csupán az átadott ismereteket tartják értékesebbnek a 

jelöltek, de a szakképzés egészének megítélésében is pozitív változás látható, mivel 2011-

r!l 2018-ra 3,3-as „érdemjegyr!l” 4,45-re javult az értékelésünk. 

Alapvet! gond az ipari szakgyógyszerész szakiránnyal van továbbra is. Jelenleg három jelölt 

van ezen a szakirányon. Így a képzések meghirdetése, elvárt színvonalú és folyamatos 

m!ködtetésének alapvet" feltétele a hatályos rendelet (22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az 

egészségügyi fels!fokú szakirányú szakképesítés megszerzésér!l) alapján felépített, 

szakmai és gazdasági tekintetben is felvállalható tematika mellett sem „gazdaságos”. Az 

ipari szakirány törzsképzése a 2017. szeptember 24-én kelt egységesített tematika alapján 

még nem indult el. Az ipari szakirány szakképzési rendeletben és a munkaer! piaci 

elvárásoknak megfelel! „megnyitása” továbbra is várat még magára. Pécs gyógyszeripari 

hiányos környezetének ismeretében szükségszer", hogy néhány ipari szakirányhoz sorolt 

szakképzést kell(ene) felvállalni, tematikájában és oktatását színvonalasan megszervezni és 



lebonyolítani (PTE GYTK er!sségévé alakítani), ezzel miel!bb egy országos „jegyzettségre” 

fejleszteni. Erre alkalmas lehet a 2016-ban már alapjaiban kidolgozott három ilyen képzési 

tematikánk (gyógyszertechnológia, gyógyszerellen!rzés, biológiai gyógyszerek fejlesztése 

és el!állítása, gyógyszer-biotechnológia). Ezek érdemi beindítása többször halasztott 

(tematikák 2016. május és június óta rendelkezésre állnak), azonban változatlanul id!szer", 

így miel!bb indokolt és kívánatos lenne az önálló törzsképzést is már megvalósító ipari 

szakirányon belül legalább ezen szakképzések meghirdetése és elindítása. A jelenleg zajló 

akkreditációs eljárás keretében fél! az is -el!z!ek okán-, hogy ezt a szakirányunkat nem 

akkreditálják. 

 

- A képzéshez kapcsolódó kutatási tevékenység is elengedhetetlen része egy egyetemi kar 

tevékenységének, nagyban meghatározva annak különböz! módszertanok alapján felállított 

rangsorát is. A hazai gyógyszerészképzésekre is számos „rangsort” állítanak fel, kisebb 

nagyobb mértékben eltér! módszertannal. Rendszerint az alábbi szempontokat veszik 

figyelembe a képz!helyek megítélésénél: (a.) egy tudományos fokozattal rendelkez! 

oktatóra jutó hallgatók száma; (b.) tudományos fokozattal rendelkez! oktatók aránya; (c.) 

MTA-doktori címmel rendelkez!k aránya; (d.) els!helyes jelentkez!k száma; (e.) felvettek 

pontátlaga; (f.) nyelvvizsgával felvettek aránya. Jóllehet még számos további tényez! is 

szerepet játszik abban, hogy milyen min!ség" oktatás is történik valójában az egyes 

képz!helyeken (pl. munkáltatói megítélés, doktori képzésbe lép!k száma, pályakezd!k 

kezd!keresete, stb.), azonban ezen szempontok figyelembevétele, tudatos javítása 

elengedhetetlen a Kar további fejlesztésénél. Az ismert rangsort felállító értékelések 

figyelembevételével egy saját magunk által elvégzett, a Kart ezekkel a szempontokkal 

szembesít! értékelést, majd ez alapján is tervezett tudatos építkezést kell elvégezni. Így 

remélhet!, hogy a jelenlegi „helyezése” a Karnak miel!bb javul. 

 

- Közismert, hogy igazán színvonalas oktatási tevékenység megfelel! kapcsolódó kutatási 

tevékenység nélkül nem képzelhet! el. A gyógyszerész oktatás multidiszciplináris jellege 

miatt mind a négy egyetemen megjelentek a kifejezetten gyógyszerész-szakmai kutatási 

m"helyek és eredmények. A legutóbbi MAB Látogató Bizottság akadémikus elnöke 

állapította meg, hogy a színvonalas kutatói tevékenység vonatkozásában a pécsi Kar 

intézeteinek a két „régebbi” alapítású képz!helyhez még fel kell zárkóznia. A kritikáját 

alapvet!en a megjelent tudományos publikációk egy f!re vetített száma (és impakt faktora)  

alapján alakította ki. Kiemelte ugyanakkor, hogy a hallgatók bevonása a kutatásba, az aktív 

TDK tevékenység azonban mind a négy egyetemre jellemz!. Erre figyelemmel kell ezen a 

területen is fejl!dnie a Karnak (l. továbbiakban több pontnál is részletesebben kifejtve). 

 



III.3. A KAR GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉSÉT MEGHATÁROZÓ MUNKAER!PIACI 
HELYZET, TÁRSADALMI SZÜKSÉGLET 

 
- A gyógyszerészképzés biztonságát, a képz!helyek társadalmi szerepét meghatározza a 

nemzetgazdaság szakemberigénye, a gyógyszerészek egészségügyi- és 

gyógyszerellátásban, valamint a gyógyszergyártásban betöltött szerepe és munkájuk 

(„végzettségük”) megítélése. Ezért fontos a Kar szempontjából is, hogy ilyen tényez!k 

figyelembevételével történjen a Kar jöv!képének meghatározása, id!r!l id!re (lehet!ség 

szerint évente) történ! aktualizálása. A gyógyszerészképzés során egyszerre kell megfelelni 

a különböz! területek elvárásainak, így a lakossági gyógyszerellátás mellett a fekv!beteg 

gyógyintézetek és a gyógyszeripar, a hatóságok és a kutatóhelyek igényeit is ki kell 

elégíteni. A pályakezd! gyógyszerészeink elhelyezkedése továbbra is biztonságos, ennek 

megfelel!en rendszerint több állásajánlat közül is választhatnak. 

 

- A hazai gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészek száma kb. 5200-5400 f!. A 

kórházainkban dolgozó gyógyszerészek száma kb. 450-480 f!. Ezen túlmen!en a 

gyógyszeriparban 600-700 f!, gyógyszernagykereskedelemben kb. 80-100 f!, hatóságoknál, 

államigazgatásban kb. 100 f!; oktatásban kb. 100 f!, azaz összesen kb. 7000 f!. A 

m"ködési nyilvántartásban lév! gyógyszerészek kb. 15-18%-a betöltötte a nyugdíjkorhatárt.  

Az elmúlt években jelent!s számban (néhány száz) mentek külföldre fiatal gyógyszerészek 

dolgozni. Az OECD tagországok adatai alapján 100 ezer lakosra jutó gyógyszerészek száma 

átlagosan 76-80. Így megállapítható, hogy hazánkban a gyógyszerészek számát az OECD 

átlag eléréséhez is tovább kell(ene) növelni. 

 

- A hazai fekv!betegellátó intézményekben a kórházi-klinikai gyógyszerészet szakterületen 

közel 450-480 gyógyszerész tevékenykedik. Ez azt jelenti, hogy a kórházak a közvetlen 

betegellátásban dolgozó gyógyszerészeink második legnagyobb foglalkoztatói. Amennyiben 

nemzetközi összevetéssel kívánjuk a fekv!betegellátás területén dolgozó gyógyszerészeink 

számát megítélni, akkor megállapíthatjuk, hogy az európai átlag eléréséhez legalább további 

150-200 gyógyszerészre lenne még szükség. Ezzel csak az európai átlagot érnénk el, 

ugyanis a minden kórházban ápolt, kezelt beteg gyógyszerezését követ! klinikai 

gyógyszerész központú ellátás megvalósításához még további 150-200 gyógyszerészre 

lenne szükség. Ezekre tekintettel ezen szakterület szakmai elvárásait már a graduális 

képzésünkben is sokkal határozottabban kell megjeleníteni (klinikai-, betegség ismeret, 

farmakoökonómia, személyre szabott gyógyászat, táplálásterápia, biológiai hatónyagok, 

gyógyszerterápia-menedzsment, stb.). 

 



-  Az ipari gyógyszerészet oktatásának fejlesztésére a Kar az ún „MVP” keretében jelent!s 

beruházást tervez az elkövetkez! id!ben („IGYOK”). A részleteket -sajnos- nem ismerem. 

Nyilvánvaló, hogy a régiós gyógyszeripari környezet (gyárak hiánya) nem biztosít kedvez! 

helyzetet erre. Tudomásom szerint egyel!re a hazai ipar szerepl!ivel is el kell fogadtatni az 

ilyen „kihelyezett”, nem tényleges gyártói környezetben folyó képzést. Nyilvánvalóan ez az 

ilyen irányú  hazai képzések hiányára is visszavezethet!. Ezért szükségesnek tartom, hogy a 

GYTK, TTK és ÁOK érintett oktatói részleteiben is ismerjék meg a speciális ipari képzés 

szakmai, gazdasági és fenntarthatósági terveit, illetve számításait. Annak érdekében is 

szükségesnek tartom ezt, hogy ezáltal a környezet támogatását is vélhet!en meg lehet 

jobban nyerni ehhez az országos jelent!ség" pécsi szakmai programhoz, fejlesztéshez. 

Remélhet!en ezzel el lehet indítani végre a Karon az ipari gyógyszerészeti szakirányt és 

annak szakképzéseit is. Ez alapvet! elvárás kell legyen. Jelenleg azonban -ismereteim 

szerint- az ehhez minimálisan szükséges szakemberek a Karon még nem állnak 

rendelkezésre (pl. ez irányú szakképzés akkreditációjához, stb.). 

 

III.4 A KAR GAZDASÁGI, INFRASTRUKTURÁLIS HELYZETÉNEK RÖVID 
JELLEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSE  

 

- A Kar bevételei és kiadásai az önálló karrá válás évét!l követhet!k. A 2016. évi 628 M 

forint bevétel évr!l évre dinamikusan n!tt, így 2018-ra már meghaladta a 900 M forintot. A 

Kar kiadásai ugyanakkor minden évben számottev!en alatta maradtak a kiadásoknak. Így a 

bevétel és kiadás f!összegei az alábbiak szerint alakultak: 2016-ban a 628 M Ft vs. 344M Ft; 

2017-ben: 815 M Ft vs. 538 M Ft; 2018-ban: 911 M Ft vs. 652 M Ft. A Kar az elmúlt években 

folyamatosan „szufficites” volt, így jelent!s mértékben hozzájárult az ún. egyetemi 

„szolidaritási hozzájárulási keret” feltöltéséhez is. A Kar 7 intézetének és tanszékeinek az 

össz-m"ködési kiadása 2018-ban a bevételek 36%-át tették ki.  

 

-  A Kar a képzésben jelent!s részarányt (kb. 32%) teljesít! ÁOK felé átoktatási költséget a 

karrá váláskor történt megállapodás alapján az els! években nem teljesített, az csak az idei 

évt!l lép be, kb. 14-16M Ft összeggel. A kisebb részarányt jelent! TTK (kb 3%) irányába 

hasonló a helyzet. Ez a kiadási tétel azonban a jöv!ben tovább fog n!ni, így a Karnak a 

jöv!ben ezzel egyre nagyobb arányban kell számolnia, ill. erre irányuló megállapodások 

részleteit ki kell dolgozni, újra kell tárgyalni. 

 

- A Kar központi épülete a Rókus u. 2. szám alatt található (kb 5500 négyzetméter). Ezt az 

épületet teljes egészében a Kar intézetei használják. Az elmúlt években az ún „MVP” 

pályázat keretében a legtöbb intézet részben megújult. 2018-ban az utcai homlokzat 



felújítása mellett a tet!felújítás is befejez!dött. Az utóbbi évek felújításai révén az épület 

jelent!s részben felújított („renovált”), azonban több részletében még a régi, mondhatni 

elhanyagolt állapotot mutatja, lerontva ezzel az épület egészének megítélését is. Ezek 

egységes „szintre hozását”, az épületgépészet további korszer"sítését folytatni kell. Az 

épületben sajnos egyetlen megfelel!, a kor elvárt színvonalát teljesít! el!adóteremnek sem 

jutott már hely. Ezért a Kar továbbra is els!sorban az ÁOK és SZKK el!adótermeit kénytelen 

igénybe venni.  

 

- A szomszédos épület (Rókus u. 4.) hasznosítására tervek készültek, itt tudna b!vülni több 

szakintézet/tanszék, továbbá a hiánypótló tantermek kialakítása is itt történhetne, valamint a 

dékáni hivatal megfelel! elhelyezésére itt kerülhetne sor. Az épület egyel!re szabadon 

„maradt” területeire a Kar intézetvezet!inek olyan javaslatot kell kialakítani, amely 

fenntartható m"ködtetést biztosít, továbbá új területet is nyit újabb tevékenységek 

befogadására -nemzetközi példákhoz hasonló- (pl. nyertes pályázati id!szakra vonatkozó 

területnövelés egy-egy intézetnél, piaci partnerek „betelepülése” és fogadása, spin-off 

vállalkozások elhelyezése, stb.). 

Újabb feladat az ún „egyetemi kari campus” fejlesztése, esetleg a Rókus u. 4. épület 

bevonásával. Ezzel a fejlesztéssel már olyan célokat is meg lehetne valósítani, amely révén 

jelent!sen javulna a hallgatók közérzete, el!adások, gyakorlatak alatti és közötti 

tartókodásuk, tanórákra felkészülésük körülményei. 

 

III.5. A KAR SZERVEZETI KERETEI   
 

- A  Dékáni  Hivatal  vezet!je felel az  adminisztratív teend!k ellátásáért. A  Dékáni  Hivatal  

vezetésénél változást nem látok szükségesnek. A  Dékáni  Hivatal  vezet!je  segíti,  összefogja  a  

kari ügyintéz!k munkáját is, gondoskodik a kari adatszolgáltatás megszervezésér!l, a kari 

jelentések, kiadványok, dokumentumok elkészítésér!l. 

 

- A Kar tanulmányi ügyeinek intézése továbbra is az  ÁOK Tanulmányi Hivatal szervezetén  belül 

m"köd! Tanulmányi  Csoport keretében történne. A Kar m"ködését biztosító további  funkcionális 

egységek hasonlóképpen szervez!dnének továbbra is, így a PTE  ÁOK  Felvételi  és  Hallgatói 

Szolgáltató Irodák (magyar,  angol, német), a PTE ÁOK Marketing és Kommunikációs Iroda, a 

PTE ÁOK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája, Erasmus Iroda, az ÁOK Oktatástechnikai és 

Szolgáltatási Osztály, a PTE ÁOK Doktori és Habilitációs Iroda, a PTE ÁOK Nemzetközi  Oktatási  

Központ, valamint az ÁOK Szak- és Továbbképz! Igazgatóság. Továbbra is ez a szervezeti 

felépítés (l. GYTK SZMSZ) biztosítaná a hatékony és költségtakarékos  feladatellátást a Kar 

m"ködésénél. Ezen ÁOK egységek által biztosított, a két kar között létrejött megállapodásban 



rögzített szolgáltatások tekintetében adminisztratív feladataikat a Központ igazgatójának  

irányítása  és  ellen!rzése  mellett  végzik.  Szakmai  felügyeletét  a  GYTK  dékánjának  döntése  

alapján  dékánhelyettes, bizottsági elnök vagy dékáni megbízott biztosítaná továbbra is. 

A  dékán  munkáját   dékánhelyettesek segítik. A dékánhelyettes megválasztását, kinevezését  és 

m"ködését a PTE GYTK SZMSZ határozza  meg. A dékánhelyettesek feladatkörét a Kari Tanács 

véleményének figyelembevételével és jóváhagyásával a dékán határozza meg. El!re megadott  

id!pontokban, lehet!ség szerint hetente a dékán és helyettesei fogadóórát tartanak. A kar  

legf!bb döntéshozó testülete a Kari Tanács, amelynek 27 szavazati jogú és több tanácskozási 

jogú tagja van. Összetételét a Kar SZMSZ 15. § (1) szabályozza. A Kari Tanács üléseir!l 

emlékeztet! készül, melyet a tagok részére a Dékáni Hivatal megküld, továbbá a Kari honlapra is 

feltölt. 

A Kar stratégiai jelent!ség" döntéseinek el!készítése továbbra is els!sorban a havonta, illetve  

szükség szerint ülésez!, el!zetesen egyeztett id!pontban tartott Szervezeti Egységvezet!k  

Tanácsa (SZET) ülésein történik. A SZET tagjai: dékán, dékánhelyettesek, hivatalvezet!, a Kar 

hét intézetének és tanszékének igazgatója, valamint a tárgyalt téma szerint illetékes meghívott 

bizottsági elnök. A SZET ülésein kialakított döntésekr!l emlékeztet! készül, amelyet az érintettek 

részére a Dékáni Hivatal megküld, továbbá a Kari honlapra is feltölt. Magam számára, de 

minden intézetvezet!nk számára is fontos feladatnak és kötelességnek tekintem, hogy a 

SZET keretében folyó egyeztetések nyílt légkörben történjenek, egyetlen témát sem 

személyes sértésnek vagy/és tabunak tekint! megbeszélésekké váljanak, a Kar számára 

fontos, közösen vállalt és valódi „programalkotó“ színtérré, egyeztet! fórummá váljon. 

A Vezet!i Értekezlet hetente ülésezik (tagjai a dékán, a dékánhelyettesek, Dékáni Hivatal  

vezet!je, a kar szenátora, a gazdálkodási referens, a Tanulmányi Csoport vezet!je, valamint a  

kari Min!ségfejlesztési Bizottság vezet!je. A Vezet!i Értekezlet munkájáról a Dékán a soron  

következ! Szervezeti Egységvezet!k Tanácsa ülésén számol be. A Kari Tanács és a Dékán  

munkáját a Kar állandó és ad hoc bizottságai segítik. A Kari Tanács által létrehozott állandó  

bizottságai a következ!k: PTE GYTK Doktori és Habilitációs Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, 

Kurrikulum Bizottság, Min!ségfejlesztési Bizottság, Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pályázati 

és Ösztöndíj Bizottság, Szak és Továbbképz! Bizottság, Tanulmányi Bizottság. 

 

III.6. VEZET!I JAVASLATOK, CÉLOK  

 

Az el!z!ekben több bemutatott kérdésnél, pontoknál is utaltam már arra, hogy milyen 

további fejlesztési, módosítási, vagy kiegészít! javaslataim vannak. Így most els!sorban az 

el!z!ekhez is kapcsolódó, azok figyelembevételével is megfogalmazott további 

észrevételeimet, javaslataimat foglaltam az alábbiakban össze. 



- A pécsi gyógyszerész képzés továbbfejlesztése érdekében követend! gondolkodási 

„módszertannak" javasoljuk a Pólya György által kidolgozott feladattervezési módszertant, az 

ún. cél-hajtott stratégiát („backward chaining strategy”). Azaz a probléma megoldását egy 

céllistával érdemes elindítani, majd egy gondolati láncon visszafelé haladva megvizsgálni, 

hogy a rendelkezésünkre álló adatok, ismeretek igazolják-e a lista bármelyik célját. Így 

bármely képzés kimenetének meghatározása el!segítheti magának az oktatásnak is a 

hatékonyabbá alakítását. Érdemes még a szakterület elismert kutatójának, Philip Tetlocknak 

a figyelmeztetésére is figyelemmel lenni, aki szerint „a szakért!ket nem az vezeti tévútra, 

amiben hisznek, hanem az, ahogy gondolkodnak”.  

 

- Fontosnak tartom annak kiemelését is, hogy véleményem szerint egy Kart nem „csak” a 

dékán és annak „választási programja” teszi önmagától „naggyá”, stabillá. Ha nincs az 

érintett képzéshez kapcsolódó oktatók körében nyitottság, !szinteség, érdemi kritika, alkotó 

vita, a tudatos építkezés kereteit és projektjeit kialakító felel!sségteljes gondolkodás és 

cselekv! hozzállás, akkor a legjobb program sikere is kérdéses. Megítélésem szerint egy 

színvonalas, stabil Karrá kizárólag ilyen módon és közösen formálódhatunk. 

 

- El!z!ek okán a dékáni kinevezést követ!en a szakintézetek vezet!ivel közösen történhet 

meg a Kar jöv!beni céljainak, projektjeinek a kialakítása és megfogalmazása. 

Elengedhetelennek tartom, hogy a Kar intézetvezet!i kreatív, alkotó közésséget alkossanak, 

akik képesek a problémákat megvitatni, közösen olyan kompromisszumokat kialakítani, 

amely a Kar és egyes intézetek fejl!dését biztosítja. 

 

- Az önálló karrá válás óta eltelt évek tapasztalatai, a képzés és szakképzés elvárásai, 

fejlesztése miatt szükséges annak közös átgondolása, hogy az intézeti és/vagy tanszéki kört 

szükséges átalakítani, esetleg továbbival b!víteni. Ez azonban mindenképpen a Kar 

közösen kialakított, el!zetesen alaposan megvitatott fejlesztési koncepciója alapján 

történhet. Ennek a kérdésnek szükségszer" felvetését támasztja alá, hogy graduális 

képzésnél a 7 kari szakintézet a kötelez! tantárgyi kredit 54%-át oktatja le, az ÁOK a 32%-

át, míg a TTK 3%-át. Ez kiegészül ugyan a GYTK-hoz rendelt (jóllehet más kari intézetben is 

teljesíthet!) diplomunka kreditekkel (4%), valamint a záróvizsga el!tti szakmai gyakorlattal 

(7%), így a Kar részesedése  65%-ra emelkedik, miközben valójában a szakmai gyakorlati 

képzés nem a Kar intézeteiben történik. A Kar 7 intézetének így kifejezett „oktatási 

részaránya” rendkívül széles határok közötti értékekkel jellemezhet!: 1,5 - 34% között 

helyezkednek el az intézetek/tanszékek. Jóllehet a kötelez! tantárgyi kreditarány sem fejezi 

ki maradéktalanul egy-egy tárgy oktatásban betöltött fontosságát, de mindenképpen utal az 

oktatási leterheltségre és nem utolsó sorban az oktatási bevételek „kitermelésében” vállalt 



szerepre. Ezek figyelmebevételével is kell a Kar további projektjeit értékelni és 

meghatározni. 

 

- A képzésben jelent!s szerepet vállaló, nem Karhoz rendelt társkarokon m"köd! intézetek 

hatékonyabb bevonását a Kar életébe, közösségébe elengedhetetlennek tartom (pl. évente 

legalább egy alkalommal tartott közös egyeztet! megbeszélésen). A társkarok fontos 

szövetségeseink a képzésben, nélkülük a Kar nem tudja teljesíteni oktatási kötelezettségeit, 

aligha maradhat a gyógyszerészképzés egyik hazai és nemzetközi jelent!ség", 

„jegyzettség"” képz!helye. Így ennek megfelel!en kell !ket „megbecsülnünk”. Fontos, hogy 

!k is részesei lehessenek a legfontosabb programalkotásában a Karnak. 

 

- A kari szakember utánpótlásbázis alapját jelenti a „Gyógyszertudományok Doktori Iskola”. Ez 

stabil alapokon áll, a képzéseket felkészült témavezet!k koordinálják. A Kar f!állású oktatói közül 

6 f! ennek a doktori iskolának a törzstagja. További Karon dolgozó vezet! oktató más doktori 

iskolákban szerepel törzstagként. Ennek a képzésnek a további fejlesztése, támogatása elemi 

kötelessége és érdeke a Karunknak. Így meg kell !rizni és javítani a PhD hallgató 

ösztöndíjrendszert. Továbbra is együtt kell m"ködni az ÁOK-val ennek meger!sítése érdekében. 

 

- A graduális és posztgraduális oktatási feladatok nagy terhet rónak Karunk oktatóira, 

különösen egy egyetemi viszonylatban még mindig újnak számító karon, így a publikációs 

elvárásokkal nem könny" ezt összhangba hozni, megfelel! teljesítményt két ilyen sok 

munkát, id!ráfodítást jelent! területen felmutatni. Ezért a Kar oktatói közösségével történt 

megvitatást követ!en ezek megfelel! ösztönzését, arányos elvárásainak megfogalmazását, 

a források (oktatási és pályázati) ezekkel összhangba hozott és el!re rögzített értékelési 

szempontú allokációját kell kidolgozni. Mindenki számára világos, átlátható elvárásokat és 

teljesítmény követelményeket kell megfogalmazni. Jó lépést jelenthet ebbe az irányba a 

„TÉR” szempontrendszerének kari körülményekre történ! illesztése, továbbfejlesztése, 

finomítása, majd következetes alkalmazása. 

 

- A korábbi években, már a karrá válás idején tervezett biotechnológus és biomérnök 

képzések „késlekedését” nyilvánvalóan szakmai és gazdasági szempontból miel!bb át kell 

világítani, meg kell vizsgálni. Ez a két kérdés is olyan, amelyet alapvet!en egy átfogó 

„projekt-tervezés és értékelés” alapján kell elvégezni, majd ez alapján a szükséges a további 

teend!k meghatározása. 

 

- A hazai gyógyszerészképz!helyek képzése alapvet!en megegyez! (l. KKK), mivel 

végzettek egyaránt elhelyezkedhetnek a gyógyszerellátásban, kórházakban, 



gyógyszerirparban és a kutatóhelyeken. Azonban bizonyos specialitások megjelenítésére, a 

KKK adta mozgástér egyedi képz!helyi kitöltésére is lehet!ség van. A jöv!ben ezek 

jelent!sége fokozódhat. Különösen a vidéki képz!helyek számára lesz fontos, hogy egyedi 

arculatot is adjanak a képzésnek. Ez még a külföldi hallgatók vonzásánál is jótékony hatású 

lenne, ugyanis már a belépéskor ismert lenne, hogy milyen szakterületen, vagy 

szakterületeken kap mélyebb, az elvárt graduális képzési alapkövetelményeket meghaladó 

szaktudást és kompetenciát. Ilyen területek lehetnek: gyógyszerellátás, kórházi-klinikai, ipari, 

vagy gyógyszerkutatás és fejlesztés (ide értve a humán klinikai vizsgálatokat is). Így a pécsi 

Kar esetében is a régió gazdasági, ipari realitásaival összhangban álló egyedi „arculatot” kell 

minél el!bb kialakítani, és hatékonyan kommunikálni, amely országos és nemzetközi 

elhelyezkedési (lehet!ség szerint fokozott) lehet!séget biztosítana a hallgatóinknak. Ennek 

az egyedi arculatnak a kialakítását els! lépésben a Kar oktatóival közösen kell 

meghatározni, majd a társkarok és egyetem vezet!ivel is egyeztetni.  

 

- A Kar gyakorlatilag a megalakulásától az ún „fedezet III” szinten is kiválóan teljesített. 

Újonnan induló karnál azt jelenti, hogy jelent!s forrásokat vonnak el a kartól, jóllehet 

pályázati (pl. MVP, stb.) forrásokból több kari rekonstrukció és fejlesztés is megvalósult ezen 

évek alatt. Ezt úgy is kifejezhetjük, hogy a megszületett, „járni tanuló” kar, amely éppen csak 

elindult az önálló m"ködéssel, rögtön tehervállallalásra is kényszerült. Ez azt is jelenti 

ugyanakkor, hogy az induló karon nem valósultak meg olyan fejlesztések, humán er!forrás 

b!vítést is ide értve, amely a képzés színvonalát emelve, az intézetek pályázó képességét 

és eredményességét, továbbá a piaci partneri kört is növelve segítette volna a Kar 

meger!södését, a hazai képz!helyek között elfoglalt kedvez!bb és stabilabb helyezését. Ez 

napjainkban azért is fontos, mert az elkövetkez! években a hazai és külföldi hallgatók 

létszámának kedvez! alakulása -el!z! pontokban bemutatott okok miatt- bizonytalansági 

tényez!kkel terhelt. Ezért ezen kockázatok meghatározása, a realitásokhoz akár rugalmasan 

is igazodó kari tervezés (költségvetésnél is) elengedhetetlen. A Kar jelenlegi állása szerint a 

„fedezet II” szinten kifejezett össz hallgatói létszám „küszöbértéke” kb. 250-280 f! körül 

határozható meg. Ez az angol képzés kizárólag els! évfolyamokon mutatott magas 

létszáma, azaz jelent!s és gyors lemorzsolódása okán fokozott kockázatot jelent. A Karon 

rendszeresíteni kell, de évente legalább egy alkalommal részletesen is meg kell vitatni a Kar 

gazdálkodását, az egyes intézetek által vitt kari jelent!ség" projektek szakmai és gazdasági 

állását. Meggy!z!désem, hogy ezen a területen a transzparencia „felvállalása” sokat tehet 

az egyes oktatók kari (és egyetemi) szint" azonosulása, továbbá a Karhoz intézet egyéni 

terveik, elvárásaik megalapozottságának felel!sségteljesebb megfogalmazása érdekében.  

 



- A Kar minden oktatójának feladata és kötelessége a hallgatókkal megfelel! oktató-hallgató 

kapcsolat kialakítása. Az oktatók személyes szakmai és morális példamutatása mindig is a 

képzés fontos részét jelentette. Ez mintha általában gyengült volna a hazai fels!oktatásban. 

A gyógyszerészi hivatassá nevelés azonban aligha valósítható meg e nélkül. Ezért a Kar 

minden oktatójának megítélésem szerint kötelességszer"en eleget kell tennie ennek az 

elvárásnak. Ez is jelent!s mértékben járulhat hozzá a Kar jó értelemben vett hírnevének 

növeléséhez. Ezen a területen jelent!s javulást tartok szükségesnek. A Kar nem 

gyógyszerész végzettség" és a többségben lév! oktatóinál is fontosnak tartom, hogy 

elfogadják ennek szükségességét és ennek megfelel! oktatói magatartással m"ködjenek. 

Náluk azt is fontosnak tartom, részben el!z!ek okán, hogy aktív szerepet vállaljanak a 

gyógyszerésztudományi és szakmai szervezeti közéletben (pl. MGYT, MAB, MTA Pécsi 

Akadémiai Bizottság Gyógyszertudományi Szakbizottság, stb.), szakképzésben, 

továbbképzéseken és vállalják fel a Kar és a gyógyszerészet képviseletét minél több 

szakmai fórumon, rendezvényen. Ez annál inkább szükséges mert a Kar 37 f!állású oktatója 

közül mindössze 43 % gyógyszerész végzettség", amely arány javítására minden intézetnek 

és tanszéknek határozott lépést (pl. TDK, PhD keretében) kell tenni.  

 

- Az angol nyelv" képzésnél a lemorzsolódás kritikus mértékben magas. Gyakorlatilag az 

utóbbi években mindössze néhány hallgató jutott el a fels!bb évfolyamig, így nagyon 

kevesen is végeztek. A felvettek „min!ségi” sz"rése javíthatna ezen a helyzeten, illetve a 

végzett, megfelel! felkészültség" „idegennyelv"” hallgatók nagyobb arányú bevonása a 

képzésbe (pl. „postdoc” rendszer további er!sítése, stb.). 

 

- Napjainkra már hagyománnyá vált a Gyógyszerész Szakest, a Gyógyszerészhallgatók 

Bálja. Ezeket a közösségformáló rendezvényeket feltétlenül a jöv!ben is meg kell tartani. A 

gyógyszerész hallgatók kari „közérzetét” befolyásoló hatásokat -megítélésem szerint- nem 

ismerjük pontosan. Nyilvánvalóan a nagyon jelent!s tanulmányi terhelés dönt!en és 

kedvez!tlenül befolyásolja ezt. Álláspontom szerint számos olyan eleme is van/lehet ennek 

azonban, amellyel jelent!sen lehetne javítani a pécsi gyógyszerészhallgatók közérzetét, 

„egyetemi életmin!ségüket” (pl. oktatói évfolyamfelel!sök munkájának támogatása, 

elismerése; szükség esetén „évfolyam” ülések tartása -kezdeti évekhez hasonlóan-,  

pályaorientációs el!adások/nap, stb.). Ezért szükségesnek tartom egy alapos, feltáró 

független vizsgálat („közvélemény kutatás”) elvégzését, amelyb!l közelebbr!l 

megismerhetjük, hogy mivel lehet javítani ezen a helyzeten, mit gondolnak err!l a 

hallgatóink. A konkrét lépéseket -el!z!ek ismeretében- a hallgatókkal és oktatóinkkal 

közösen kell (lehet!ség szerint minél el!bb) kijelölni. 

 



- A Gyógyszerésztudományok Fóruma a Kar kiváló gyakorlata, melyet feltétlenül meg kell 

tartani. Érdemes megfontolni azonban, hogy a „kevesebb akár több is lehetne”, továbbá azt 

is, hogy a meghívott kiváló el!adók sokkal szélesebb kör" hallgatóságot „érdemelnének”. 

Érdemes átgondolni, hogy milyen módon lehetne javítani ezen. 

 

- A Kar legnagyobb értéke az oktatóink, szakembereink és elkötelezett szakdolgozóink, azaz 

a  humán er!forrásunk. Ez alapvet!en és dönt!en határozza meg Karunk elismertségét, 

különböz! egyetemi összevetések során elfoglalt helyezését, nemzetközi 

versenyképességét. Ezért a humán er!forrásunk fejlesztésre rövid és hosszabb távú tervet 

kell készíteni, természetesen a már rendelkezésre állók figyelembevételével és 

összehangolásával. A fiatal szakemberek hatékonyabb bevonását, az id!sebb „húzó” 

kollégák megtartását alavet!, a Kar jelen helyzetét és jöv!jét egyaránt meghatározó 

kérdésként kell kezelnünk.  

 

- A kutatás, fejlesztés és innovációs (K+F+I) hatékonyságunk növelése alapvet! fontosságú 

a Kar megítélésénék, további fejl!désénél. A humán er!forráshoz hasonlóan jelent!sen 

befolyásolja a képz!hely megítélését, szakmai elfogadottságát. Ezért a publikációs aktivitás 

el!segítését, ösztönzését, pályázatokkal történ! támogatását, továbbá eredményes 

pályázatok kidolgozásának el!segítését és elismerését kiemelt fontosságú kérdésként kell 

kezelnie továbbra is a Karnak. A hazai fels!oktatás is abba az irányba megy el, hogy a 

képzési támogatás „csak” az oktatással szorosan összefügg! forrásokat biztosítja, és nem, 

vagy csak nagyon kis mértékben a különböz! egyetemi kutatásokat. Utóbbit -nemzetközi 

példákhoz hasonlóan- els!sorban pályázatokkal kell finanszírozni a képz!helyeken, vagy 

közvetlen piaci partner támogatásával, hozzájárulásával. Ez azt is jelenti, hogy a pályázati 

források megjelenítését és bevonását a Kar „költségvetésébe” és „fenntartásába” sokkal 

kifejezettebben kell miel!bb megjeleníteni. Ez egyúttal egy K+F+I „piac” visszajelzését is 

leképezné a Karon, segítve az intézeti fejlesztések „piacosítását”, az egészséges téma- és 

forrásversengést is. Erre a gyorsuló tendenciára tekintettel ki kell dolgozni egy olyan kari 

modellt, amely erre az új helyzetre felkészíti az intézeteinket és kutatóinkat, oktatóinkat, 

csökkentve a képzési támogatás esetleges csökkenésével el!álló helyzet „sokkhatását”, 

felkészítve !ket egy ilyen helyzet megoldására. Ez egyúttal tudatosítaná is minden 

munkatársunkban az ilyen irányú gondolkodás szükségességét, remélten segítve abban is, 

hogy az esetleg financiális problémákat, igényeket, azok megoldásait sokkal inkább maguk 

feladatának is tekintsék. 

 

- Az ún Képzési Kimeneti Követelmények figyelembevétele mellett a kari (helyi) curriculum 

további fejlesztésénél figyelembe kell venni a gyógyszerészek megváltozott feladatait és 



kompetenciáit. Az EU sokak szerint "elavult" irányelvei és a hazai KKK követelmények 

mellett is lehet!séget látok arra, hogy a "gyógyszer/termék központúságú" szemlélet 

értékeinek meg!rzése mellett hatékonyabban érvényesüljön a "beteg, betegség" szemlélet a 

képzésünkben. A 2030-ig terjed! id!szakra meghirdetett egészségügyi fels!oktatás 

országos korszer"sítéséhez is igazódóan képzésünknél is szükséges a gyakorlatorientáltság 

növelése, a problémamegoldó készség elsajátíttatása, összességében a gyakorlati szemlélet 

növelése. 

 

- Nagyon fontosnak tartom, hogy alakítsa a Kar a pécsi képzés néhány felvállalt és 

kiközvetített specifikumait, határozottabban fogalmazza meg egyedi er!sségeit, miközben -

természetesen- eleget tesz az általános KKK követelményeinek is. A MAB LB ajánlása 

alapján is szükséges a graduális képzés tantervének ésszer" összehangolása. Ezt az egyes 

tantárgyfelel!sök és intézeteik is kezdeményezhetik akár országosan is, egyeztetést 

kezdeményezve a társegyetemekkel. Egységesebb felfogás, harmonizálás, a mobilitás, a 

kreditátvitel szempontjainak is szem el!tt tartása, a tantárgyak nevezéktana, a kredit-

hozzárendelés, a tanóraszámok és a számonkérési módok (gyakorlati jegy, szigorlatok 

száma) vonatkozásában, valamint a gyakorlati képzésben, a szakmai gyakorlatok kredit- és 

óraszámában az indokolatlan eltérések kiküszöbölése kívánatos. A záróvizsgánk 

átgondolását, korszer"sítését -a megadott jogszabályi keretek között- szükségesnek vélem. 

A képzés során elsajátított tudás alapján megszerzett készségekre kellene els!sorban már a 

záróvizsgán koncentrálni. 

 

- A szakmai gyakorlatok vonatkozásában elengedhetelen azok oktatási hatékonyságának 

növelése, tartalmi és szervezési korszer"sítése. Az utolsó gyakorlati („államvizsga”) félév 

hatékonyságát, képzési tartalmát és színvonalát feltétlenül növelni kell. A hallgatók ezen 

félévre jutó képzési támogatása gyakorlatilag nem, vagy csak nagyon szerény mértékben 

járul hozzá ezen id!szak alatti színvonalas gyakorlati oktatás el!segítéséhez. 

 

- A választható tárgyak kínálatát, valamint a szakdolgozati ajánlott témákat úgy kell 

aktualizálni és fejleszteni, hogy jobban segítse a hallgatót a diploma megszerzése után a 

munkaer!piaci elhelyezkedésnél, továbbá a szakképzésbe való belépésnél. A hallgatói 

rendszeres visszacsatolást ezeknél is fontosnak tartom a jöv!ben. 

 

- A hallgatói feedback-et feltétlenül rendszeresen el kell végezni, legalább évente, ehhez 

újabb technikai (online) eszközök beszerzését is indokoltnak tartok, mivel segíthetik az 

oktatókat a teljesítményükr!l alkotott objektív kép kialakításánál.  

 



- A Kar egyik legfontosabb célja és feladata a magyar hallgatói létszám növelése, de 

legalább az utóbbi évben elért induló létszám stabilizálása, lehet!ség szerint a felvett 

hallgatók jobb felkészültsége mellett. Ez jelentheti ugyanis a legbiztosabb igazolását a pécsi 

gyógyszerészképzésnek. Ennek érdekében minden szakmai fórumot, rendezvényt, 

továbbképzést ki kell használni arra, hogy a hazai gyógyszerészek, munkáltatók számára 

bizonyítsuk, hogy a pécsi képzés rendelkezik olyan intézetekkel, szakemberekkel, akik 

min!ségi garanciát jelentenek arra, hogy a gyógyszerészet területén megfelel! képzést 

nyújtanak, továbbá leend! munkájukban hasznosítható gyakorlati gyógyszerészi 

felkészültségre tesznek szert a PTE Gyógyszerésztudományi Karán.  

 

 

 



IV. Oktatói, kutatói, tudományos és szakmai tevékenység 
 
Az általam vezetett Gyógyszerészeti Intézet az alábbi táblázatokban összegzett oktatási 
feladatokat látja el, melynek keretében külön feltüntettem az általam tartott óraszámokat is. 
 

 
 

 
 
- Intézetünk egy olyan gyakorlati gyógyszerészeti képz!hely, mely a gyógyszerészhallgatók 
szakmai oktatásában szinte egyedüliként „él!” gyakorlati szakmai tartalmat tud átadni (pl. 
kórházi-klinikai gyógyszerészet, stb.). A klinikai rendszerben szerzett szakmai gyakorlatomat 
és ismereteimet így közvetlenül is át tudom adni a hallgatóinknak. Ezt a „tartalmat”  



érdemes a jöv!ben is megtartani, azaz az intézethez is rendelten ezen „kett!s” feladatkört: 
a.) gyakorló, egészségügyi szolgáltató kórházi, klinikai gyógyszerészet (pl. klinikák 
teljeskör" gyógyszerellátása, stb.); b.) gyógyszerésztudományi szakon graduális és 
posztgraduális oktatási, kutatási feladatok ellátása. Ezt egy olyan pécsi er!sségnek 
tekintem (MAB LB által is kiemelt), amit a jöv!ben is meg kell !riznünk és tovább kell 
er!sítenünk, fejlesztenünk. 
 
- Rendkívül fontosnak tartom, hogy a Gyógyszerészeti Intézet a Gyógyszerésztudományi 
Kar fontos és meghatározó intézete legyünk a jöv!ben is, mely gyakorlatorientált 
szemléletet visz be a graduális és posztgraduális pécsi gyógyszerész képzésbe. Ki kell 
emelni, hogy utóbbi közel 90%-ban a Gyógyszerészeti Intézet keretében és koordinációjával 
történik.  
 
- Az intézetünk vonatkozásában általam is gyakorolt és meg!rzend! oktatási feladatomnak 
tekintem, hogy továbbra is folyamatosan jó kapcsolatot tartsunk fent és alakítsunk ki azokkal 
az intézetekkel és tanszékekkel, melyek szakterülete, tananyaga szorosan kapcsolódik a 
Gyógyszerészeti Intézet által oktatott témakörökhöz (pl. „Problémaorientált farmakológia” 
oktatása, stb.). 
 
- Ismert, hogy a PTE Gyógyszerésztudományi Kar legfontosabb feladata a magyar hallgatói 
létszám növelése, majd stabilizálása. Ennek érdekében minden szakmai fórumot, 
rendezvényt ki kell használni arra, hogy a hazai gyógyszerészek, munkáltatók számára 
bizonyítsuk, hogy a pécsi képzés rendelkezik olyan intézetekkel, szakemberekkel, akik 
min!ségi garanciát jelentenek arra, hogy a gyógyszerészet területén megfelel! képzést 
nyújtanak, továbbá leend! munkájukban hasznosítható gyakorlati gyógyszerészi 
felkészültségre tesznek szert a PTE Gyógyszerésztudományi Karán. Ezért tartom fontosnak 
a Gyógyszerészeti Intézet azon vállalását és annak folytatását, melyet néhány éve indított 
Budapesten az ún. „Gyógyszerészet, Gyógyszerellátás kulcskérdései” cím" rendezvényével. 
Ezen a rendezvényen a kötelez! szintentartó továbbképzéseken közel 500, míg a szabadon 
választhatókon kb. 150 gyakorló gyógyszerész vett/vesz részt egy-egy alkalommal. A 
visszajelzéseik alapján a rendezvény színvonalát nagyon magasra értékelték. Így ez a 
rendezvény nagyon pozitív a pécsi képzés egészének megítélésére vonatkozóan is. Ennek 
tapasztalatai egyúttal hozzájárulnak ahhoz is, hogy a tervezett továbbképzéseink színvonala 
is emelkedjen, de legalább hasonló szintet teljesítsen. 
 
- A gyógyszerészek graduális egyetemi képzése 2000-ben indult el, az oktatásban 
kezdetekt!l szerepet vállaltam (megel!z!en az ÁOK mellett a TTK-án is oktattam). Az 
intézet személyi és tárgyi infrastruktúrája is az Egyetemi Gyógyszertárból „n!tt ki” (e nélkül 
aligha beszélhettünk volna a pécsi képzés elindításáról). Tulajdonképpen az Egyetemi 
Gyógyszertárra (els!sorban annak vezet!jére) rakódott ennek révén jelent!s többlet 
feladatkör (oktatási és kutatási).  
 
- Graduális oktatásunk els!sorban a fels!bb évfolyamokon történik. Ezért a hallgatóinknak 
egy valós, gyakorlat-orientált felkészítést kell nyújtani, természetesen a korábbi évek tárgyai 
kapcsán megszerzett ismeretanyag alapján. Ezen a területen az utóbbi években 
felértékel!dött a gyógyszerek terápiás értékeléséhez kapcsolódó speciális gazdaságossági 
és hatékonysági ismeretanyag, amely természetesen minden esetben szakmai alapokból 
indul ki. Mindez közel sem csak gazdasági szempontból foglalkozik a gyógyszerekkel, tanítja 



az életmin!ség tekintetében kifejezett el!nyeit is. Emellett fontosnak tartjuk még, hogy a 
leend! gyógyszerészek az évek során megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is 
képesek legyenek megfelel!en alkalmazni. Hallgatóink tanulják nálunk a klinikai 
gyógyszerészetet, gyógyszerügyi szervezést, a gyógyszerügy igazgatásával és 
m"ködésével kapcsolatos ismereteket, a gyógyszerészi beteggondozást, a gyógyszerészeti 
szakinformatikát, valamint a szakmát közvetlenül érint! jogi hierarchia összefüggéseit is. A 
cél, hogy úgy szintetizálják a gyógyszerterápiás ismeretanyagot, hogy az egyrészt 
gyógyszerészeti gyakorlati irányultságú legyen, egyúttal hatékonyan társítani tudják a 
szükséges gazdasági és jogi ismereteket, annak érdekében is, hogy a gyógyszer- és 
betegellátás hasznos és hatékony szerepl!ivé váljanak. Remélem, hogy ezt az oktatói 
szemléletemet a hallgatóink is értekelik és hasznosnak tartják. A visszajelzéseik alapján úgy 
vélem, hogy ez megalapozott feltételezés részemr!l, ill. részünkr!l. 
 
- Intézetünk -így én is-  a másod, negyed és ötöd évfolyamok hallgatóinak oktatásában vesz 
részt. Célunk, hogy növeljük oktatásunk: (a.) beteg és betegség orientáltságát; (b.) az utolsó 
évben a korábban tanultak gyakorlati hasznú szintetizálását. 
 
- A Gyógyszerészeti Intézet az öt félévben oktatott tárgyainál a hazai és külföldi 
képz!helyek hasonló tartalmú tantárgyi tematikáinak áttanulmányozása alapján saját, 
elméleti ismereteket gyakorlati céllal és tartalommal szintetizáló gyógyszerészeti szaktárgy 
tematikákat dolgozott ki, ill. vezetett be az oktatásba. A tematikák továbbfejlesztése, intézeti 
lehet!ségeknek és céloknak történ! eredményesebb megfeleltetésük, a kezdeti 
tapasztalatok értékelése alapján folyamatos. Az idén az intézet keretein belül megalakítottuk 
a „Farmakoökonómia” nem önálló intézeti Tanszéket, dr. Zemplényi Antal bevonásával. Ez 
tovább növeli képzésünk színvonalát, új szakterületet emel be az eddiginél nagyobb 
hatékonysággal az oktatásunkba, hozzásegít más karokra is kiterjed! képzések 
elindításához, támogatja a gyógyszerész hallgatók „közgazdasági jelleg"” tanulmányait, 
továbbá jelent!sen növeli a pályázati hatékonyságot. 
 
- A fentiekben részletesen is bemutatott graduális és posztgraduális képzés „óraterhelése” 
az intézet oktatóit rendkívül leterheli, s!t túl is terheli, mivel nagyon kevesen vannak, az 
ezzel együttjáró vizsgáztatási terheket és jelent!s számú szakdolgozat irányítási feladatokat 
ennél még „mell!zve” is. Azonban az intézet szerepvállalását a TDK és PhD munkák 
irányítása tekintetében a jöv!ben feltétlenül növelni kívánjuk. 
 
- A graduális oktatásban az intézetben 2005-2019 között 29 f! készítette el és védte meg 
szakdolgozatát, 2019-ben 3 f! gyógyszerészhallgató konzulense vagyok, az utóbbi öt évben 
13 f! gyógyszerészhallgató szakdolgozatát koordináltam, 2016. évt!l 9 f! 
gyógyszerészhallgató végez TDK munkát segítségemmel. A posztgraduális képzés során 
2008-2018 között 108 f! szakgyógyszerész jelölt szakdolgozati konzulense voltam.  
 
- A PTE Gyógyszertudományi Doktori Iskola programvezet!jeként (A-143/1993 A 
gyógyszerterápia optimalizálásának lehet!ségei címmel) is nagyon fontosnak tartom, hogy 
ezen program keretében a GYTK minél több szakintézete által közösen felvállalt és 
kialakított „erny!program” alakuljon ki, minél több fiatal szakember bevonása mellett. 
Jelenleg témavezetésemmel 4 f! folytatja PhD tanulmányait. Legutóbb 2018-ban közvetlen 
fiatal munkatársam (dr. Vida Róbert György) szerezte meg a PhD fokozatot. 
 



- Oktatói és intézetigazgatói munkám megítélése tekintetében mérvadónak és kiemelt 
fontosságúnak tartom a MAB két akkreditációs jelentésében intézetünk vonatkozásában tett 
megállapításait, amelyek rámutattak arra is, hogy milyen er!sségekkel rendelkezünk:  

- „El!nyös a pécsi képzésnél is, hogy a PTE szakmailag igényes Egyetemi Gyógyszertára 
közvetlenül is szerepet kapott a képzésben. Ezzel sikeresen teremt!dött meg annak a 
lehet!sége, hogy a képzésbe egy gyakorlatorientált, kiterjedt klinikai háttérrel, 
kapcsolattal m"köd! intézetet integrálódjon.“ (l. MAB 2006/2/II/1/3. sz. és 3/6. sz 
határozatában)  

- „... szükséges, hogy a képzésben kell! súllyal és megfelel! tartalommal legyenek jelen a 
vállalkozási ismeretek, menedzsment, marketing, egészségügyi ellátások gazdasági 
kérdései (finanszírozás, stb.), farmakoökonómia, kommunikációs ismeretek, mert a jelen 
gyógyszerészeinek ilyen tudásra is szükségük van, ha a megváltozott gazdasági 
környezetben boldogulni kívánnak. Ilyen irányú elmozdulásra jó példa lehet a PTE 
képzésének gyógyszerészi ismeretek I-IV. modulja.“ (l. MAB 2014/9/X/2. sz. 
határozatában) 

- „Kiemelésre érdemes a képzésben a Gyógyszerészeti Intézet által oktatott 
„gyógyszerügyi ismeretek“ összefoglaló néven futó tantárgy-együttes, mely voltaképp öt 
egymásra épül! modulban (1. gyógyszerészet történet; 2. farmakoökonómia; 3. és 4. 
gyógyszerészi gondozás, kommunikáció, bizonyítékokon alapuló gyógyszerértékelés, 
stb. 5. szakinformatika) tanítja mindazon ismereteket, melyeket más karon külön 
tantárgyként más-más intézetekben oktatnak. A látogatáskor meggy!z!en érveltek ezen 
„erny!szer"“ megoldás el!nyeir!l.“ (l. MAB 2014/9/X/2. sz. határozatában) 

- „A tudományos aktivitásban élenjárók az alapító szakintézetek, közülük els!sorban a 
Gyógyszerészi kémiai és a Gyógyszerészeti intézet, a 2013-as év valóban er!sen javuló 
eredményességéhez (összes IF: 72,6 a 2009-es évi adat kétszerese) jelent!s a 
hozzájárulásuk.“ (l. MAB 2014/9/X/2. sz. határozatában) 

- „A Gyógyszertechnológiai és biofarmáciai intézet és a Gyógyszerészeti intézet nem csak 
azért sikeres, mert gyógyszerész végzettség", min!sített szakemberek állnak az 
intézetek élén, hanem mert a lelkiismeretes oktatás együtt halad az ezen intézetekben 
folyó magas szint" gyógyszerésztudományi kutatómunkával.“ (l. MAB 2014/9/X/2. sz. 
határozatában) 

 
- Szakmai meggy!z!désem szerint oktatási feladataim ellátásánál és az intézetünk minden 
oktatójának továbbra is tudományosan megalapozott gyakorlati ismereteket oktatóként kell 
m"ködnie és fejl!dnie, ahol a kutatás-fejlesztési munkák jól és eredményesen illeszkednek a 
napi, rutin klinikai, kórházi/klinikai gyógyszerészeti munkához, ismeretekhez. Ehhez a 
kialakult munkaközösséget, a fiatal szakembereinket segíteni kell az eredményes 
kutatómunkájukban, továbbá a jöv!ben is folyamatosan fel kell vállalni a rezidens és 
pályakezd! szakemberek bevonása mellett a nagy gyakorlattal rendelkez!, elismert 
gyógyszerész szakemberek bekapcsolását is. A PTE KK klinikáinak racionális, 
költséghatékony gyógyszerellátása, a kor követelményeinek megfelel! gyógyszerészeti 
szolgáltatások biztosítása szintén nélkülözhetetlen eleme annak, hogy az oktatásunk 
„életszer"” és gyakorlati hasznosságú maradjon a jöv!ben is. 
 



V. Dr. Botz Lajos rövid szakmai önéletrajza 
 
 
1981-ben fejeztem be egyetemi tanulmányaimat a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

Gyógyszerésztudományi Karán. Gyógyszerészdiplomával (8/1981, kelt: 1981. február 13.), 2 

szakgyógyszerészi diplomákkal (151/1985; 101/2003; 9/2015; 10/2015;), 

gyógyszerészdoktori diplomával (22/1983-84, 1984. június 22.), valamint szakfelügyel!i 

vizsgával (10885/7/1988/DH/2., kelt: 1988. október 21.) rendelkezem. A Ph.D. fokozatot 

1997-ben nyertem el (78/1997.04.28, SOTE, Budapest). A Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképz! Intézet "Gyógyszerügyi 

menedzser" c. másoddiplomás szakán 1996-ban fejeztem be tanulmányaimat (152/428-

1/94). A „Gyógyszerészek Országos Nyilvántartásába" 1981. április 30-án vettek fel, 6980. 

sorszám alatt. Habilitációs oklevelemet 2004. június 28-én vettem át a Pécsi 

Tudományegyetemen. A Magyar Köztársaság Elnöke 2007. december 15-t!l nevezett ki 

egyetemi tanárrá [300/2007. (XII. 18.) KE határozat]. 

Államvizsgát követ!en fél évig dolgoztam Budapesten közforgalmú gyógyszertárban. Egy év 

katonai szolgálatot követ!en három évig tudományos munkatársként a Magyar Tudományos 

Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató Intézetében dolgoztam, 1986-ig. 1984-ben avattak 

gyógyszerészdoktorrá, summa cum laude min!sítéssel. Ezt követ!en 1988. novemberéig a 

Baranya Megyei Tanács Gyógyszertári Központ Szakfelügyeletén dolgoztam el!bb 

szakel!adóként, majd szakfelügyel! gyógyszerészként. 1988. novemberét!l a Swiss Federal 

Institute of Technology (ETH) Zürich, Gyógyszerészeti Intézetében dolgoztam, mint 

tudományos munkatárs ("postdoctorand"). Kutatási területem különböz! kromatográfiás 

rendszerek optimalizálására, továbbá új mérési és izolációs eljárások kidolgozására terjedt 

ki. Munkámat az intézet által elnyert KWF project keretében végeztem. 1992. januárjában 

tértem vissza.  

A Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszékén 1992. február 1-t!l 

másodállásban dolgoztam, mint egyetemi adjunktus. 1993. április 15-t!l a POTE vezet! 

f!gyógyszerésze vagyok, f!állásban. Egyetemi docenssé 1998-ban neveztek ki a POTE-én, 

majd 1999-ben a JPTE TTK-án. 2000. óta veszek részt gyógyszerészek graduális és 

posztgraduális oktatásában. 2002. január 1-t!l a PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet 

igazgatójává neveztek ki. Egyetemi docensként a biológus, orvos és gyógyszerész hallgatók 

oktatásában vettem részt. 1998. óta aktív szerepet vállaltam a pécsi egyetemi 

gyógyszerészképzés elindításában és akkreditálásában (szakindítási kérelem 

kidolgozásában). 2013-ban a posztgraduális (szakgyógyszerész) képzés akkreditációs 

eljárását vezettem. 2007-t!l a szakgyógyszerész képzés grémiumvezet!je vagyok. Az elmúlt 

években kutatási tevékenységem els!sorban a gyógyszerterápia optimalizálási 

lehet!ségeire farmakogenetikai alapon; a gyógyszerkölcsönhatások értékelésére, 



kisz"résükre alkalmas informatikai program fejlesztésére; az antimikróbás hatások direkt 

bioautográfiás vizsgálatának metodikai fejlesztésére; a kórházi gyógyszer formulária 

menedzsment metodikai alkalmazhatóságára és fejlesztésére; valamint a farmakoökonómiai 

és a bizonyítékokon alapuló orvoslás hazai lehetséges alkalmazásának tanulmányozására 

terjedt ki.  

Közleményeim száma 262 (110 referált folyóiratban); könyv, illetve jegyzet fejezeteim száma 

15, Hirsch-index: 20, hatástényez! mutató 68.96; független citálásaim száma: 809; 

szabadalmaim száma 7; UNIDO tanulmány 1; eddig vezetésemre bízott PhD 

doktoranduszok száma 6,5 (ezek közül abszolutóriumot szerzettek száma 1,5); graduális 

szakdolgozatok száma témavezet!ként: 29, posztgraduális szakdolgozatok száma 

témavezet!ként 108.  

Önállóan vezettem OTKA pályázatot, valamint az NKTH által kiírt „Jedlik Ányos” program 

pályázat (NKFP1-00027/2005) egyik alprojektjét. A PTE és számos ipari partner bevonásával az 

NKTH által 2005-ben kiírt „Pázmány Péter” program pályázatban két önálló kutatási 

alprogrammal (MEDIPOLISZ Dél-Dunántúli Regionális Egyetemi Tudásközpont) vettem 

részt. Alprojekt témavezet!jeként résztvettünk az ún. „INNODIAG projekt Látható fájdalom – 

Új fMRI módszerek a fájdalomkutatásban és kezelésben” c. projektben, melyet kiváló 

min!sítéssel fogadtak el (résztvev!k: Neuro CT Pécsi Diagnosztikai Központ Kft., PTE, 

UNIHELP Kutatási Fejleszt! Szolgáltató Kft., Siemens Termel!, Szolgáltató és Kereskedelmi 

Zrt.; támogató: NKTH és MAG Zrt. 2008-2010). Közrem"ködtünk (gyógyszerész szakmai 

irányítóként) a BAROSS GÁBOR Programban (DD_KKV_07) az ún. „INTERACT 

Gyógyszerek, gyógytermékek és táplálékkiegészít!k között fellép! nem kívánt 

kölcsönhatások megel!z! sz"résére alkalmas szoftver kialakítása” c. pályázati munka 

elkészítésében (2009-2011). Az utóbi években több jelenleg is futó nyertes pályázatunk 

indult (EFOP-3.6.1-16-2016-00004 sz. „Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az 

intelligens szakosodás megvalósítása érdekében” megnevezés" pályázat keretein belül a 

Gyógyszerésztudományi Kar „Optimalizált gyógyszerválasztás és alkalmazás” cím" önálló 

kutatási témával nyert el támogatást; 20765-3/2018/FEKUTSTRAT sz. Fels!oktatási 

Intézményi Kiválósági Program 5. sz. alprojektben veszünk részt; EFOP-3.6.2-16-2017-

00009 sz. "Tematikus kutatási hálózati együttm"ködések" c. pályázat keretein belül "Klinikai 

Kutatások Tematikus Hálózatának Kialakítása és Nemzetköziesítése (KLI-K-K)" c. HECRIN 

projekt nyert el támogatást). Rendszeresen végzek lektorálást nemzetközi folyóiratok 

számára. Több alkalommal voltam doktori értekezés (Ph.D.) opponense, ill. bíráló bizottsági 

tagja, több hazai egyetemen is (SE, SZTE, ELTE, PTE). 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak (MGYT) 2004-2008 között f!titkára voltam 

(korábban másfél évig voltam a Társaság alelnöke), majd 2008-2012 között a tudományos 

alelnöke. Jelenleg az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének elnöke vagyok. Tagja 



voltam a Fels!oktatási Tudományos Tanácsnak (FTT, 2000-2007); két ciklusban a Magyar 

Akkreditációs Bizottság Orvos- Egészség- és Sporttudományok Bizottságának (1998-2006); 

2006-ban és 2014-ben a MAB gyógyszerész képzések párhuzamos akkreditációs 

bizottságának tagja voltam; az MTA Gyógyszerésztudományi Komplex Bizottságnak (V. és 

VII. osztály közös testülete) vagyok tagja. 2015-ben regisztráltak a Magyar Tudományos 

Akadémia köztestületének tagnyilvántartásában (V. Orvosi Tudományok Osztálya – MTA-

azonosító: 10045505). Tagja vagyok a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 

Kar Doktori és Habilitációs Tanácsának, elnöke vagyok a Pécsi Tudományegyetem 

Gyógyszerésztudományi Kar Szak- és Továbbképz! Bizottságának. 

Kitüntetéseim: Societas Pharmaceutica Hungarica (2000), Pro Sanitate (2003), Pro Facultate 

Medicinae (2004), Dávid Lajos Emlékérem (2004); Kazay Endre Emlékérem (2011), 

Batthyány-Strattmann László Díj (2013), Magyar Érdemrend Lovagkereszt (2018). 

2006-ban és 2014-ben a MAB gyógyszerész képzések párhuzamos akkreditációs 

bizottságának tagja voltam. A PTE Gyógyszertudományi Doktori Iskola törzstagja és 

programvezet!je vagyok (A-143/1993 A gyógyszerterápia optimalizálásának lehet!ségei 

címmel). 2016. februárjában ismét megbíztak az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi 

Klinikai Gyógyszerészeti Tagozat vezetésével, melyet 2011-t!l vezetek. 

 

Pécs, 2019. március 6. 

  
                                                           

 
                      (Botz Lajos) 
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SZEMÉLYI ADATOK DR. BOTZ LAJOS 

Magyarország, 7627 Pécs, Avar utca 24. 

+3672536284     +36302988768 

botz.lajos@pte.hu 

Neme: férfi | Születési dátum: 1958. április 23. | Állampolgárság: magyar 
 
SZAKMAI TAPASZTALAT   

 

 
 

  

2008. – jelenleg is SZAKMAI VEZET! 
 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Humán Klinikai Vizsgálatok Regisztrációs Központ 

2016.01.01. – jelenleg is INTÉZETIGAZGATÓ, EGYETEMI TANÁR 
Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészeti Intézet (7624 Pécs, Honvéd 
u. 3.) http://gytk.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=50&nyelv=hun 
! Intézeti gyógyszerellátás irányítása, kórházi, klinikai gyógyszerészeti feladatok irányítása; fekv"betegellátás 

finanszírozása, különösen a gyógyszerterápiák költségvonzatára, optimális gyógyszerválasztásra és használatra 
irányuló metodikai fejlesztések; graduális és posztgraduális oktatás a PTE GYTK Gyógyszerésztudományi 
Szakon, Gyószertudományi Doktori Iskola: programvezet" 

2007.12.15. – 2015.12.31. INTÉZETIGAZGATÓ, EGYETEMI TANÁR 
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerészeti Intézet (7624 Pécs, 
Honvéd u. 3.) http://gytsz.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=50&nyelv=hun 
! Intézeti gyógyszerellátás irányítása, kórházi, klinikai gyógyszerészeti feladatok irányítása; fekv"betegellátás 

finanszírozása, különösen a gyógyszerterápiák költségvonzatára, optimális gyógyszerválasztásra és használatra 
irányuló metodikai fejlesztések; graduális és posztgraduális oktatás a PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szakon, 
Gyószertudományi Doktori Iskola: programvezet" 

2002. – 2007.12.15. INTÉZETIGAZGATÓ, EGYETEMI DOCENS 
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerészeti Intézet (7624 Pécs, 
Honvéd u. 3.) http://gytsz.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=50&nyelv=hun 
! Intézeti gyógyszerellátás irányítása, kórházi, klinikai gyógyszerészeti feladatok irányítása; fekv"betegellátás 

finanszírozása, különösen a gyógyszerterápiák költségvonzatára, graduális és posztgraduális oktatás a PTE ÁOK 
Gyógyszerésztudományi Szakon 

1999. – 2007.12.15 EGYETEMI DOCENS (másodállás) 
Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.) 
! Farmakognózia, fitoterápia, elválasztástechnika 

1998. – 2007.12.15 EGYETEMI DOCENS 
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerészeti Intézet (7624 Pécs, 
Honvéd u. 3.) http://gytsz.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=50&nyelv=hun 
! Intézeti gyógyszerellátás irányítása, kórházi, klinikai gyógyszerészeti feladatok irányítása; fekv"betegellátás 

finanszírozása, különösen a gyógyszerterápiák költségvonzatára, graduális és posztgraduális oktatás a PTE ÁOK 
Gyógyszerésztudományi Szakon 

1993.04.15. – JELENLEG IS VEZET! F!GYÓGYSZERÉSZ 
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központi Gyógyszertár (7624 Pécs, Honvéd u. 3.) 
http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=50&nyelv=hun 
! Intézeti gyógyszertár vezetése; egészségügyi-gyógyszer ellátás, el"állítás 

1992. – 1999. EGYETEMI ADJUNKTUS (másodállás) 
Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.) 
! Farmakognózia, fitoterápia, elválasztástechnika 

1988. – 1992. POSTDOCTORAL ASSOCIATE 
Swiss Federal Institute of Technology Pharmazeutische Institute, (E.T.H.; Zürich, Svájc),  
! elválasztástechnikai metodikák, m#szerek fejlesztése, biológiailag aktív vegyületek elválasztástechnikája, 

vizsgálata 
1986. – 1988. SZAKFELÜGYEL! GYÓGYSZERÉSZ 

Baranyai Megyei Gyógyszertári Központ 
! Gyógyszerellátás, gyógyszergyártás szakfelügyeleti munkái 

1981. – 1986. TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Intézet (2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.) 
! Biológiailag aktív természetes eredet# vegyületek fitokémiai vizsgálata, gyógyszeralapanyagok izolációja 



  VI. Europass Önéletrajz DR. BOTZ LAJOS 

  © Európai Unió, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Oldal 2 / 5  

TANULMÁNYOK   

 
 

 
SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK   

 
 
  

2015.01.16. SZAKGYÓGYSZERÉSZ (INFEKTOLÓGIAI GYÓGYSZERÉSZET; 
GYÓGYSZER-INFORMÁCIÓ ÉS TERÁPIÁS TANÁCSADÁS) 
Nemzeti Vizsgabizottság (1085 Budapest, Horánszky utca 15.) 

2004.06.28. HABILITÁCIÓ 
Pécsi Tudományegyetem (7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/B.) 
! Egyetemi szint# el"adások megtartása 

2003.11.28. SZAKGYÓGYSZERÉSZ (KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZET) 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem (1085 Budapest, Üll"i út 26.) 

1997. PHD ELFOGADÁSA 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem (1085 Budapest, Üll"i út 26.) 
! Önálló kutatási téma elvégzése és nemzetközi szakirodalmakban való publikálása 

1994. GYÓGYSZERÜGYI MENEDZSER 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (1093 Budapest, F"vám tér 8.) 
! Kórház finanszírozás 
! Egészségügyi intézmények irányítása és gazdálkodása 
! Gyógyszergazdálkodás és gyógyszerpiaci elemzések 

1988.10.21. SZAKFELÜGYEL! GYÓGYSZERÉSZ 
Országos Gyógyszerészeti Intézet (1051 Budapest, Zrínyi u. 3.) 
! Gyógyszerellátó rendszer szakfelügyeleti szint# ellen"rzése és ismerete 

1985.12.10. SZAKGYÓGYSZERÉSZ (FARMAKOGNÓZIA) 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem (1085 Budapest, Üll"i út 26.) 

1984.06.22. EGYETEMI DOKTOR 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem (1085 Budapest, Üll"i út 26.) 
! Önálló kutatási téma elvégzése  
! Doktori szigorlatok teljesítése 

1981.02.13. GYÓGYSZERÉSZ 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem (1085 Budapest, Üll"i út 26.) 
! Gyógyszerhatástan, gyógyszertechnológia és gyógyszerügyi szervezés záróvizsga szigorlatok 

teljesítése 
! Gyógyszerészi diploma kompetenciáinak való megfelelés 

Anyanyelve magyar 
  

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS  BESZÉD  ÍRÁS  

Hallás utáni értés  Olvasás  Társalgás  Folyamatos beszéd   

angol jó jó jó jó jó 
német alap alap alap alap alap 

 Szintek: A1/2: alapszint# felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2: Mesterfokú felhasználó  
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret  
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TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
MÉR!SZÁMAI 

 

  
 
 

Tudományos prezentációk száma (MTMT, 2019.02.27.) 262 (l. részletesen mellékelt összegzésben); 
ebb"l tudományos közlemény, folyóirat: 110 
 
Idézhet" absztraktok száma (MTMT, 2019.02.27.) 151 
 
El"adás prezentációk száma 157 (ebb"l felkért el"adóként: 80) 
 
Szabadalmak száma 7 
 
Könyv – jegyzet – fejezetek száma 15 
 
Saját  – dokumentált – összegzés szerint a hatástényez" (IF) 68.96 
 
Független citálások száma (MTMT, 2019.02.27.) 809 
 
Hirsch-index (MTMT, 2019.02.27.) 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikációs készségek ! Az elsajátított kommunikációs készségek igazolását az el"adások tartása, felkért el"adások tartása, 
konferenciák szervezése igazolja 

Szervezési/vezet"i készségek ! Több évtizedes intézetvezet"i, szakmai testületek, tudományos társaságok vezet"i feladatok 
ellátása (l. részletesen: tagságok) 

Munkával kapcsolatos készségek ! Önálló kutatási projekt kidolgozása és vezetése 
! Kórházi-klinikai környezetben intézet vezetése 
! Tudományos és szakmai társaságok vezetése és irányítása (l. részletesen: az erre vonatkozó 

pontokban) 
Számítógép-felhasználói 

készségek 
Gyakorlati felhasználói szint (több speciális informatikai program fejlesztésének gyógyszerészeti 
szakmai irányítása, nyertes pályázatok keretében). 
! Microsoft Office™ eszközök magas szint# használata 
! Apple Macbook gépek magas szint# felhasználói ismerete 
! Macintosh programok és alkalmazások magas szint# használata 

Egyéb készségek Több szabadalom kidolgozása, elválasztástechnikai fejlesztési termékek. 
Alkalmazott, forgalmazott szakmai szoftverek kidolgozása. 

Járm#vezet"i engedély(ek) ! B kategória 
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Kutatások/projektek Megnyert/Befejezett kutatási pályázatok bemutatása 
 
Medipolisz Dél-Dunántúli RET Életmin"séget javító gyógyszerek és gyógyító eljárások fejlesztése 
(1.7. alprogram). RET - 08/2005. Résztvev"k: PTE ÁOK & KK Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi 
Gyógyszertár, HC Pointer Kft. 2006 – 2008. A projekt összköltsége (a résztvev" intézetekre 
együttesen vonatkozik): 770.000.000,- forint. Az Intézet 50.000.000,- forint támogatásban részesült. A 
pályázat célja: hazai gyógyszeralkalmazás során el"forduló kölcsönhatások felmérése, értékelése, 
jellemzése. A hivatalos és a szakirodalmi adatokon alapuló hatóanyag-párkapcsolatok szakmai 
adatbázisának, szoftverének a továbbfejlesztése. Gyógyszerhatóanyagok CYP 450 alapú 
interakcióinak informatikai alapjai, program-alapok kidolgozása. Gyógyszerhatóanyagok 
bioinformatikai-hálózati mátrixának létrehozása, prediktív szoftver kidolgozása. Farmakogenetikai 
vizsgálatok depressziós betegek körében. CYP2D6 és CYP2C19 polimorfizmusok vizsgálata. 
Gyógyszerelésük, gyógyszerkölcsönhatások farmakogenetikai alapon történ" értékelés és 
optimalizálása (komplex klinikai kezelési séma metodikai fejlesztése). 
 
NKFP1-00027/2005 azonosítójú Jedlik Ányos Program 2005. évt"l. Új embolizáló anyagok és 
termékek fejlesztése minimálisan invaziv (endovascularis) terápia céljaira. Résztvev"k: PTE ÁOK & 
KK Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár, PTE KK Idegsebészeti Klinika, BME 
M#anyag- és Gumiipari Tanszék. Támogató: NKTH. A projekt összköltsége (a résztvev" intézetekre 
együttesen vonatkozik): 450.000.000,- forint. Egy év után a projektet lezárták. 
  
INNODIAG projekt: Látható fájdalom – Új fMRI módszerek a fájdalomkutatásban és kezelésben. 
Résztvev"k: Neuro CT Pécsi Diagnosztikai Központ Kft., PTE, UNIHELP Kutatási Fejleszt" 
Szolgáltató Kft., Siemens Termel", Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Támogató: NKTH és MAG Zrt. 
2008 – 2010. A projekt összköltsége (a résztvev" intézetekre együttesen vonatkozik): 322.997.000,- 
forint. A pályázat célja: vizsgálati eljárás csomag kidolgozását és bevezetését célozza, amelynek 
részei: 1.) két szabadalommal védhet", innovatív gyógyszerhatáson és eszközön alapuló eredeti 
diagnosztikus teszt, 2.) egy új adatfeldolgozó, mágneses magrezonanciás informatikai módszer; 3.) s 
egy új eredeti tudásanyag a fájdalom idegrendszeri hálózati szerepér"l. Ennek, az el"kísérletek 
alapján létrehozhatónak bizonyult, nemzetközi viszonylatban hiánypótló, komplex, standardizált 
diagnosztikus eljárásnak a felhasználói: i) képalkotó berendezéseket gyártó cégek; ii) 
kórházrendel"intézetek; iii) a gyógyítás finanszírozását bonyolító egészségbiztosítók, amelyek 
gyógykezelési protokollok hatékonyabbá tételére, költséghatékonyabb gyógyítás választására, illetve 
a munkaképesség csökkenés (rokkantság) megítélésre alkalmazhatják. A projekt részfeladatainak 
felsorolását és bemutatását a fájdalom fMRI vizsgálat lépéseinek, azaz lényeges elemeinek 
sorrendjében érdemes végezni: fizikai, kémiai, vagy más típusú ingerlés hatására az immobilizált 
betegben keletkez", fájdalom ingerület által kiváltott, agykérgi aktivitás mérése. 
 
BAROSS GÁBOR Program; Kis- és Középvállalkozások Innovációs Fejlesztéseinek Támogatása a 
Dél-Dunántúli Régióban (DD_KKV_07 INTERACT): Gyógyszerek, gyógytermékek és 
táplálékkiegészít"k között fellép" nem kívánt kölcsönhatások megel"z" sz#résére alkalmas szoftver 
kialakítása. 2009 – 2011. A projekt összköltsége (a résztvev" intézetekre együttesen vonatkozik): 
322.997.000,- forint. Az Intézet 22.500.000,- forint támogatásban részesült. A pályázat célja: 
gyógyszerhatóanyagok kölcsönhatás vizsgálatát segít" program, ill. gyógytermék adatbázis 
létrehozása. 
 
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016 PTE Gyógyszerésztudományi Szak: Megújuló gyógyszerészeti 
kompetenciák gyakorlatorientált elsajátítását szolgáló digitális tananyagok kifejlesztése magyar és 
angol nyelven, az egyetemi oktatók felkészítése a 21. század oktatási kihívásaira. 2012 – 2013. A 
projekt összköltsége (a résztvev" intézetekre együttesen vonatkozik): 63.751.000,- forint. Az Intézet 
2.610.000,- forint támogatásban részesül. 
Tananyag neve/e-book címe: A gyógyszerterápia bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon alapuló 
értékelésének gyakorlata. 2013. december 31-ig elkészült. 
 
TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 Az Élettudományi-Klinikai Fels"oktatás Gyakorlatorientált és 
Hallgatóbarát Korszer#sítése a Vidéki Képz"helyek Nemzetközi Versenyképességének Er"sítésére. 
2014. július – 2015. szeptember 
 
TÁMOP-6.2.5-B/13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi 
ellátórendszerben – Területi együttm#ködések kialakítása 2014. július – 2015. október. Jegyzet címe:  
Humán klinikai vizsgálatok intézményi, kórházi gyakorlata - I. Fejezet - Humán klinikai vizsgálatok 
kialakulása. Intézményi gyakorlatát meghatározó gazdasági és szakmai szempontok 
 
Az utóbi években több jelenleg is futó nyertes pályázatunk indult (EFOP-3.6.1-16-2016-00004 sz. 
„Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása 
érdekében” megnevezés# pályázat keretein belül a Gyógyszerésztudományi Kar „Optimalizált 
gyógyszerválasztás és alkalmazás” cím# önálló kutatási témával nyert el támogatást; 20765-
3/2018/FEKUTSTRAT sz. Fels"oktatási Intézményi Kiválósági Program 5. sz. alprojektben veszünk 
részt; EFOP-3.6.2-16-2017-00009 sz. "Tematikus kutatási hálózati együttm#ködések" c. pályázat 
keretein belül "Klinikai Kutatások Tematikus Hálózatának Kialakítása és Nemzetköziesítése (KLI-K-K)" 
c. HECRIN projekt nyert el támogatást). 
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Díjak és kitüntetések Societas Pharmaceutica Hungarica (2000) 
Pro Sanitate (2003) 
Pro Facultate Medicinae (2004) 
Dávid Lajos Emlékérem (2004) 
Patronus Alumnorum Pharmaciae (2007) 
Kazay Endre Emlékérem (2011) 
Pro Homine Nobile Pharmaciae Díj (2011) 
Állami kitüntetés:  Batthyány-Strattmann László-díj (2013) 
Állami kitüntetés:  Magyar Érdemrend Lovagkereszt (2018) 

Tagságok A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak (MGYT) 2004. december 1-t"l a f"titkára (korábban 
másfél évig voltam a Társaság alelnöke), 2008-tól a társaság tudományos alelnöke, majd 2010. 
szeptember 1 és december 4 között a társaság elnöke voltam. Az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezetének és az MGYT Gyógynövény Szakosztályának vezet"ségi tagja vagyok. Tagja voltam 
2000-t"l hét éven át a Fels"oktatási Tudományos Tanácsnak (FTT, 2000.-2007.01.31.); a Magyar 
Akkreditációs Bizottság Orvos- Egészség- és Sporttudományok Bizottságának; az MTA 
Gyógyszerésztudományi Komplex Bizottságnak (V. és VII. osztály közös testülete). 2011. júniusától a 
Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi, Klinikai Gyógyszerészeti tagozat elnöke vagyok. 2016. 
februárjában ismét megbíztak az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi Klinikai Gyógyszerészti 
Tagozat vezetésével. Tagja vagyok a Magyar Gyógyszerészi Kamarának (MGYK) 8337 nyilvántartási 
számon 2012. november 30-tól mint a Kórházi-Klinikai Területi Szervezet tagja. 2020.04.07-ig 
érvényes 6980. számú az ENKK „m#ködési nyilvántartási igazolványom” (ig.sz.: 370326450700, 
alapnyilvántart.sz.: 6980). Tagja voltam 2005-ben és 2014-ben a négy magyar gyógyszerész 
képz"hely akkreditációját végz" MAB Látogató Bizottságának, majd a MAB “Gyógyszerész Képzések 
Párhuzamos Értékelés” c. anyag elkészítésében is aktívan közrem#ködtem (valamint a PTE ÁOK 
Gyógyszerésztudományi Szak beadványánál is). 2015-ben regisztráltak a Magyar Tudományos 
Akadémia köztestületének tagnyilvántartásában (V. Orvosi Tudományok Osztálya – MTA-azonosító: 
10045505). 

Referenciák Szakmai tevékenységemmel kapcsolatban referenciaként tudom megadni az alábbi szaktekintélyeket 
(akikkel tudományos, szakmai tevékenység is összekapcsolt): 1.) Prof. Dr. Máthé Imre (SZTE 
Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet, Szeged); 2.) Prof. Dr. Tyihák Ern" (MTA, 
Növényvédelmi Kutató Intézet, Budapest), 3.) Prof. Dr. Colin F. Poole (Wayne State University, 
Detroit), 4.) Prof. Dr. Sz"ke Éva (SE, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógynövény- és Drogismereti 
Intézet, Budapest); 5.) Prof. Dr. Pia Vuorela (Department of Biochemistry, Abo, Finnország); 6.) Prof. 
Dr. Vincze Zoltán (SE, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet és Egyetemi 
Gyógyszertár, Budapest); 7.) Prof. Dr. Pukánszky Béla akadémikus (BME Vegyészmérnöki és 
Biomérnöki Kar, M#anyag- és Gumiipari Tanszék, Budapest); 8.) Prof. Dr. Dóczi Tamás akadémikus 
(PTE KK Idegsebészeti Klinika, Pécs), 9.) Prof. Dr. Soós Gyöngyvér tanszékvezet" (SZTE 
Gyógyszerésztudományi Kar, Klinikai Gyógyszerészeti Tanszék, Szeged). 
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