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Egri patikák
Agria Gyógyszertár Eger, Hadnagy u. 32.

Alma Gyógyszertár Eger, Rákóczi út 100.

Belvárosi Gyógyszertár Eger, Széchenyi u. 13.

Dobó téri Kígyó Patika Eger, Dobó István tér 2.

Érsek Gyógyszertár Eger, Érsek u. 5.

Ezerjó Patika Eger, Pacsirta út 4.

Főnix Gyógyszertár Eger, Egri út. 5.

Isteni Gondviselés Gyógyszertár Eger, Lenkey u. 2.

Jázmin Gyógyszertár Eger, Hadnagy u. 5.

Király Gyógyszertár Eger, Vörösmarty u. 2.

Korall Gyógyszertár Eger, Kallómalom út 88-90.

Korona Gyógyszertár Eger, Sas u. 1.

Kristóf Gyógyszertár Eger, Katona István tér 1-3.

Mervai Gyógyszertár Eger, Berze Nagy János u. 2.

Platán Gyógyszertár Eger, Vallon út 4.

Székfű Gyógyszertár Eger, Farkasvölgy u. 27.

Tégely Gyógyszertár Eger, Deák F. u. 59.

Zalár Patika Eger, Zalár u. 9.

Balassa Patika Eger, Balassi u. 9.



Benu Patika
(Zalár u.9 )



Platán Patika 



Király Gyógyszertár



TELEKESSY PATIKAMÚZEUM
• Nyitás: 1987

• Gyógyszertár: 1968-ig

• Alapítás: 1713 (jezsuita rend )

• Berendezés: 1745-1746

• Névadás: püspök ( Telekessy István ) 

• Steyr Gáspár

Cím: 3300 Eger, Széchenyi út 14.



Kígyó Patika 



Patika története

• Alapítás: 1839

• Patika eredendően pár házzal arrébb volt Dobó téren

• (Városháza 1900-ban épült)

• Táraedényzet megsemmisült

• Mostani: 1901-ben készült -> Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban 

található

• Több generáción keresztül : Hibay orvos-gyógyszerész családé 

• ( Hibay Károly, orvos  )



Városháza ( Dobó téren )



• Hibay család: Patikák vezetése az államositásig ( 1950.július 28-ig )

• Bútorzat : Csányba kerül ( rendszerváltásig )

• Antal József  közbenjárásával visszakerül

• Patikák privatizációja ( 1996 ): államiból privát kézbe

• Kígyó Patika : Gyógyszerészek megvették ( Kóró József  )





• Kóró József: Mezőkövesden született 

• 1. generációs gyógyszerész

• Gyógyszertári Központ vezetője helyezte őt át

• 22 év után -> generáció váltás 

• Jelenlegi tulaj: Kóró András (fia)

• Kóró József  jelenleg a Főnix Gyógyszertárat vezeti

• Magyar Gyógyszerészi Kamarától Életműdíjat is kapott 



Kígyó Patika 
• Eger legrégebbi gyógyszertára

• Kirakatban szobor : 100 éves

• Vörös agyagból

• Anya mosdatja a fia fülét

• Jobb oldalt: Bajcsy utca









•Köszönöm a figyelmet!



A SEGESVÁRI PATIKAMÚZEUM

2018. november 27. 

Szlávecz Tamás, Balatinac Zvonimir



Segesvár

› Románia, Maros megye

› Marosvásárhelytől 45 km-re

› Népesség: 25605 fő (2011)

› Segesvár történelmi központja 1999-től
a világörökség része



Középkor

› 13.század első felében ideérkezett szász családok 
alapították

› Géza király számos kiváltságot biztosított a 
betelepülőknek

› 1241: tatár támadás

› Néhány évtized alatt a város körül 4-5 méter 
magas, lőrésekkel ellátott fal épült

› 14.század második felére számos kézműves céh 
keletkezett 

› 1367-ben már városként emlegetik az egykori 
dokumentumok „Civitas Segusvar” néven



Szent Antal templom

› 1461-ben említik először az alsóváros délnyugati kijáratánál 
épült Szent Antal templomot, kolostort és ispotályt. Ezt a 
templomot a 19. század végén bontották le.

› Az itt dolgozó emberek ismerték az akkor elterjedt 
gyógymódokat, ismerték a növények gyógyhatásait, ők maguk 
is termesztettek gyógynövényeket. Ismerték bizonyos ásványi 
anyagok gyógyhatásait is, hiszen ezek nélkül az ispotály nem 
létezhetett.

› 1507-ben épült egy lepráskórház és templom is az ún. leprás 
telepen.



Város fejlődése

› 1556-ban Segesvár lakossága lutheránus hitre tért, a legtöbb 
szerzetes elhagyta a várost. Valószínű gyógyítási, jótékonysági 
szerepüket mások vették át, világiak, akik korábban a 
szerzetesek munkatársai voltak, a világi elemek egyre nagyobb 
szerepet kaptak.

› Fejlődése, polgáriasodás, a helyi és általános törvények 
hangsúlyos megjelenésével a város kórházakat, 
gyógyszertárakat is biztosított a lakosságnak.

› 1575-ben Segesváron már két kórház is működött.



Gyógyszertárak

› A 17. század végén Erdélyben 6 nyíltkörű gyógyszertár 
létezett, melyek a városok tulajdonában voltak. 

› Szakember hiányában a gyógyszertárakat be kellett 
zárni.

› A 17. században Segesváron élő és működő jegyző, 
neves krónikás Georgius Kraus „Erdély krónikája” 
című könyvében olvashatjuk, hogy 1663-ban Apafi 
Mihály fejedelemnek a török-osztrák háború idején 
az érsekújvári táborban való gyengélkedése 
alkalmával a segesvári Andreas Bertramus küldött 
gyógyszert (Spiritus vitrioli) megbízható, gyors 
küldönc által.



Segesvári patikák

› A 18. század első felében már három működő patika létezett 
Segesváron. 

› 1. „Korona” patika (Apotheke zur Krone), amelyet meglehet még 
Andreas Bertramus alapított 1700 előtt. 1766-ig működött, amikor 
eddig ismeretlen okokból bezárt, és csak 1820-ban nyitotta meg 
újra Wagner Josef, és 1948-ig működött. 

› 2. Az irodalmi adatok szerint Segesvár első patikájaként említik az 
1720-ban alapult és megnyitott „Oroszlán” városi patikát
(Apotheke zum Löwen). Ezt a gyógyszertárat első vezetője 
megvásárolta és 1737-ig tovább vezette, majd fia örökölte és 
vezette több mint ötven éve keresztül. 

› 3. A „Sas” patika (Apotheke zum Adler) 1755-ben alapult és  
működött az államosításig.



› A felsorolt három gyógyszertárból állt össze a 
segesvári patikamúzeum anyaga, de közülük főleg 
(90%) az egykori „Sas” (Adler) patikából.



Patikamúzeumok Erdélyben

› Romániában viszonylag kevés patikamúzeum van, a gazdagabb 
gyűjteménnyel rendelkezők Erdélyben találhatók, a következő 
városokban: 

› Szeben (Patikamúzeum és Brukenthal múzeum) 

› Kolozsvár (Patikamúzeum és Erdélyi Történelmi Múzeum)

› Segesvár (A Történelmi Múzeum keretében)

› Brassó (A Történelmi Múzeumban vannak az első brassói 
patikából – 1514 – származó tárgyak)

› Oravicza Bánya (Knoblauch Múzeum tulajdonában van a 17. 
századból származó bútorzat, patikai eszközök, könyvtár).



Segesvári patikamúzeum

› A segesvári múzeum megalakulása dr. Joseph Bacon (1857-
1941) nevéhez fűződik, aki orvos és szenvedélyes gyűjtő volt.

› Segítő: Andreas Wolfgang Lingner gyógyszerész, a Sas patika 
akkori tulajdonosa.



Óratorony

› A Segesvári Történelmi Múzeum, melynek része a 
Patikamúzeum, fő székhelye az Óratorony, amely a 
lankásan emelkedő hegyoldalon megtelepült város 
keleti bejáratát képezte. 

› Az Óratorony a vár és a város szimbóluma már 
felépítése – a 14. század – óta.

› Jelenlegi formáját az 1676-os nagy tűzvész után 7 
nyerte el, amikor újraépítették, majd 1895-ben 
restaurálták. A 15. századtól a város szenátusa 
működött benne. 

› Legfőbb látványossága az óra, Johann Kirschell
készítette 1648-ban.



Gyógyszerészeti tárgyak és eszközök

› Főleg a Sas (Adler) patikából származnak, Lingner Andreas 
Wolfgang a patika egykori tulajdonosa adományozta a patika 
felújítása alkalmával 

› Lingner gyógyszerész adománya fából, üvegből, porcelánból és 
fajanszból készült patikai edényeket, tárgyakat, bútorokat, 
mérlegeket, laboratóriumi  eszközöket tartalmaz a 18-19. 
századból.



Gyógyszerészeti tárgyak és eszközök

› A patikamúzeum részlegen a bejárattól balra 
álló asztalon levő üvegszekrényben Segesvár 
környéki ásatások alkalmával előkerült ókori, 
gyógyítással kapcsolatos tárgyak láthatók, 
különböző méretű kerámiatégelyek, 9 
mérlegtányér, spatula.

› A vitrin első öt rekeszében a 18. századból 
származó különböző anyagokból készült 
patikai edények, mérleg, laboratóriumi 
készülékek, mikroszkóp, patikai eszközök 
vannak elhelyezve, amelyek a Sas patikából 
származnak. A hatodik rekeszben orvosi, 
sebészeti, nőgyógyászati és 11 fogászati 
eszközök vannak kiállítva



Gyógyszerészeti tárgyak és eszközök

› Az első három üvegszekrényben foglalnak 
helyet a patikai edények, amelyek 
kidolgozása keletkezésük idejéhez és 
körülményeihez képest igényes, szinte 
művészi. A múzeum gyűjteménye 137 ilyen 
patikaedényből áll, amelyek fából, üvegből és 
fajanszból készültek.

› 1. : Az esztergált fából készült edények az első 
üvegtárlóban, négy polcon vannak 
elhelyezve, összesen 30 darab, növény és 
ásványi eredetű porok tárolására használták.



Gyógyszerészeti tárgyak és eszközök

› 2. : Fajanszból ónmázas kerámiákból készült patikaedény 40 van, 
kenőcsök, növényi kivonatok (szirupok, olajok, paszták, gyanták) 
tárolására használták.

› Pl: Ol(eum)/ Chamomillae

› Ol(eum)/ Scorp/ ion(is) 

› Syr(upus)/ Foeniculi

› Ox(ymel)/ Simplex

› Extr(actum)/ Acori/ Rad(icis) 

› Extr(actum)/ Salviae/ Herb(ae) 

› Ungu(entum)/ Alb(um)/ Simpl(ex) 

› Axungia/ Haminis és Pulpa/ Tamarind(orum)



Gyógyszerészeti tárgyak és eszközök

› 3.: múzeum tulajdonában levő 
67 üvegedény a harmadik 
rekeszben kapott helyet. Ezek a 
kétfejű sassal díszített, kartusos, 
dugós edények is a 18. század 
végén készültek, porok és 
folyadékok tárolására szolgáltak. 
Ezek a hatóanyagok főleg 
növényi eredetűek. 

› A porok megőrzésére 27 db 
patika edény van. Színtelen, 
öntött üvegből készültek, 
csiszoltak, jól záró dugóik 
szélesebbek, rajtuk hasáb alakú 
fogantyúval.



Gyógyszerészeti tárgyak és eszközök

› Folyadékok tárolása: üvegedények is öntött, átlátszó üvegből 
készültek. 37 db van belőlük, amelyek közül 6 db kisebb méretű. 
Jellemző ezekre az edényekre, hogy lekerekített vállúak, aljuk 
vastag, középen vájt

› Pl: Spirit(us)/ Jenupe/ri

› Spirit(us)/ Menthae

› Spirit(us)/ Lavandu/le 

› Tinct(ura)/ Digita(lis) 

› Tinct(ura)/ Acori

› Tinct(ura)/ Hellebo/ri

› Acid(um)/ Nitricum/ Dilutum



Gyógyszerészeti tárgyak és eszközök

› Felfüggesztett kisebb patikai mérleg lapos súlyokkal és 
súlykészlettel a 18. századból



Gyógyszerészeti tárgyak és eszközök

› A lepárlókészülék mellett patikai 
műszerek – fecskendők, bélmosó, 
klizmák, beöntők – vannak kiállítva. 
Ezek alatt orvosi, sebészeti, ortopéd 
(amputáló) eszközök láthatók.



Gyógyszerészeti tárgyak és eszközök

› Orvosi, sebészeti, ortopéd (amputáló), nőgyógyászati, 
fogászati eszközök, láthatók a 18-19. századból.



Köszönjük a figyelmet!



Saját munka

› Szlávecz Tamás: 1-12. diakészítés, adatgyűjtés, képkeresés

› Balatinác Zvonimir: 13-22 diakészítés, adatgyűjtés, képkeresés

› Forrás: http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-
content/uploads/2014/03/A-segesv%C3%A1ri-
patikam%C3%BAzeum.pdf

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2014/03/A-segesv%C3%A1ri-patikam%C3%BAzeum.pdf


Sopron régi patikái

Csiki Sarolta ; Gusmini Klaudia

Bede Jusztin ; Várnagyi Bence





Kronológia
1700-ig alapított gyógyszertárak:

1600 - Arany oroszlán gyógyszertár

1601 - Angyal gyógyszertár

1680 - Angyal gyógyszertár

1700 után alapított gyógyszertárak:

1769 - Magyar Korona

1787 - Megváltó

1893 - Fehér Kereszt

1893 - Vörös Kereszt

1909 - Irgalmasság

1912 - Szent Erzsébet



XIX. Század végén négy gyógyszertár 

működött Sopronban

,,Angyal” 

,,Arany Oroszlán”

,,Megváltó”

,,Magyar Király”



Oroszlán 

gyógyszertár 

története



Pralich Péter 1623-ban alapította ,,Arany Sas” 

néven  a szomszédos házban 

1635-ben kapta mai nevét 

Jelenlegi helyén 1724 óta működik

1917-ben került Nikolics Milivoj tulajdonába, aki 

1950-ig vezette a gyógyszertárat

1945-ben már betegeskedő édesapjától, 

Nikolics Károly átvette az Oroszlán 

gyógyszertár vezetését



Than Károly 

gyógyszertár



1893 -ban Jéhn Vilmos létesítette Vörös Kereszt 

néven a mai Rákóczi u. 49. szám alatt a város 

ötödik gyógyszertárát

1903-ban jelenlegi helyére költözött  (Újteleki u. 54.)

1912-ben nevét Arany Keresztre módosították

1938-ban fiának, Jéhn Antalnak adta át a 

gyógyszertár vezetését, aki egészen az 

államosításig vezette az Arany Kereszt 

gyógyszertárat



1950. Július 28.-án megkezték a patikák 

államosítását

Az addigi tulajdonosokat, bérlőket áthelyezték más 

gyógyszertárakba

Jéhn Antalt az Arany Kereszt gyógyszertárból, az 

Oroszlán gyógyszertárba helyezték át

Nikolics Károly az Oroszlán gyógyszertárból az 

Arany Kereszt gyógyszertárba került



Az Arany Kereszt gyógyszertár ettől kezdve 

az 5/17-es számot viselte

A feliratot, a portált díszítő fém keresztet 

eltávolították 

Közel tíz év elteltével, a gyógyszertár száma 

mellett, a Than Károly nevet is viselhette



1769-ben alapította Herbst János 

1773-1866 között működött 

1773-ban épült rokokó stílusú ház

sarkán Keresztelő Szent Jánosról készült 

szoborral (1775)



Megváltó gyógyszertár



1872-ben a Bécsi Egyetemen szerzett 

gyógyszerészi oklevelet

Pályáját Gölnicbányán kezdte

1883-tól a soproni Megváltó gyógyszertár 

tulajdonosa lett

1884-től a Magyarországi Gyógyszerész 

Egyesület Sopron vidéki kerületének és a Soproni 

Gyógyszerész Testület első elnöke volt 



Arany kígyó 

gyógyszertár



Arany kígyó gyógyszertár

Elődjét ,,Irgalmasság” néven Gallus Jenő alapította 1910-

ben 

1939-1950-ig Hell Aranka tulajdonában állt

Az államosítás után 5/18-as gyógyszertár nevet viselte

Dr. Nikolics Károly majd Dr. Nikolics Károlyné dr. Hartai 

Mária vezette a gyógyszertárat

1977-től Kovács Sándorné

1981-ben Dr. Kárpátiné Gangl Teréz vette át a vezetést



1996-ig a Megyei Gyógyszertári Központ 

tulajdonlása alatt működött a gyógyszertár

Megvásárlást követően Dr. Kárpátiné dr. 

Gangl Teréz vált tulajdonossá

Átadási ünnepen (1996.október 24.) 

vette fel az ,,Arany Kígyó” nevet

1997 óta  működik az ,,Arany Kígyó 

Alapítvány”



Elődjét a Szent Erzsébet gyógyszertárat 1912. Augusztus 1-

jén a fertőszentmiklósi, Desits Lipót gyógyszerész alapította

1970-ben az Erzsébet utcában megszűntetett gyógyszertár 

jogutódjaként vette fel Szebellédy László analitikus nevét

90-es évek közepéig import gyógyszerek tartására kijelölt 

gyógyszertár

1997. december 8. óta Dr. Kocsis Krisztina és Dr.Várnagyi 

Gergely szakgyógyszerészek vezetik 







A berendezés része: portál, táraasztal, 

állványzat, ülőke, rézmozsár

A portál a 20. század elején készült a pécsi 

Zsolnay gyárban

virágokkal, vázákkal díszített korinthoszi 

oszlopos lizénák között van a bejárat és kirakat

Az ajtó jobb oldalán csempékből kirakott 

pálmafa alatt egy oroszlán áll

A neorokokó stílusú officina 1878-ban készült





Az első patika Sopronban a fekete elefánt volt mely 1572-től 

működött

Tulajdonosa volt többek közt ifj. Gensel Kornél

1629-ben a Fekete Elefánt gyógyszertár egyesült a Fehér 

Angyal gyógyszertárral 

Fehér Angyal majd Angyal néven működött egészen a 

múzeum létrehozásáig melyre 1968-ban került sor

Magyarország első patikamúzeumaként felavatták 

ünnepélyes keretek közt

Ezen alkalom tiszteletére megalakult a Magyar 

Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerész- történeti 

szakosztálya



A ház mai alakját 1850-ben nyerte el Franz Waitzky tervei alapján

1966-1967-ben műemlék feltárás és helyreállítás során felszínre kerültek: 

- XIV.századi keresztboltozat csonkjai, 

- az egykori lábak vastag oszlopai, 

- nagy boltíves ablak



Az első teremben a régi officina klasszicista-empire 

stílusú bútorzata látható 

Aranyozott oszlopfőkkel díszített 

XIX. Század elején készült bútorzat 

A bútorzat már az Angyal Patika eredeti 

berendezéséhez tartozott

Az álványedényzet részben eredeti

A bécsi Altwien porcelántégelyeket és üvegcséket 

angyalfej díszíti





A belső szobában kiállított tárgyak 

megismételhetetlenek

Gyógyszerkészítés régi eszközei

Népi gyógyászatban hazsnálatos 

gyógymódok

Kuruzslás és babona tárgyi emlékei



Mindkét helyiségben tablók találhatók

Tartalmazzák a gyógyszertárak múltját, 

egykori tulajdonosaikat

Fényképek, feljegyzések és levéltári 

anyagokkal alátámasztva
i



Értékes könyvanyag gyűjteménnyel rendelkezik

Österreicher Jeromos végrendelete alapján 

sikerült összeállítani

Paracelsus Colligatuma (1572)

Löw- Decard-félefüvészkönyv (1741)

Agricola-Poppius: Observationese (1638)

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók soproni 

gyűlésének előadásainak szövege (1847)



Kreuterbuch -

Gyógyszerkönyv

XVIII. Század



A patikamúzeumban 

megtalálható :

Vinus cerasorum hordócska 

ónkupakkal (1666)



Az oroszlán 

gyógyszertárból 

származó 

oroszlánfejes 

állványedényei 

Alkimistajelzéssel 

díszített üveg





Köszönjük a figyelmet!



Források:

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2013/09/A-soproni-Arany-K%C3%ADgyó-Gyógyszertár-története.pdf

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2013/09/Than-Károly-gyógyszertár-Sopron.pdf

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2013/09/Történelmi-és-iparművészeti-értékű-gyógyszertári-berendezések-

magyarországi-topográfiája.pdf

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2016/01/Gyógyszerészettörténet-2004-4.-szám.pdf

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2016/01/Gyógyszerészettörténet-–-2011-–-2.-

szám.pdf?fbclid=IwAR131HWPlvcO7FuObAZc0ah-JcRtke81ifp9T8FBM3q0D35j-GGM5bLDn-I

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2013/08/Régi-magyar-patikák.pdf

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2013/09/Gyógyszertárak-névadásának-érdekességei.pdf

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2013/09/A-soproni-Arany-K%C3%ADgy%C3%B3-Gy%C3%B3gyszert%C3%A1r-t%C3%B6rt%C3%A9nete.pdf?fbclid%3DIwAR15RBWdRRT-X93dvJ3i3K7fn0SCbYPh3QBgT4C6a5n2jW2kvCzxkrAQ1zk&h=AT1d-51xpclohbkr0jzTZtsF69exbEZxR6SMIaFJGOKgsxYHYK7tyl-5Ww5oJv23QgThzuvLl7mDWWlr1T2LE3ikYDeBgx_n_sUG2IbUCZzpe3_Kht2A0JBdYy0aZk7d2eQrpwpm3jc
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2013/09/Than-K%C3%A1roly-gy%C3%B3gyszert%C3%A1r-Sopron.pdf?fbclid%3DIwAR0SJ2MmaV_UcRlXoUZA9VohZ1bu_i8JpQfe9R8Fym9z7J-h81mkVMQxmog&h=AT1d-51xpclohbkr0jzTZtsF69exbEZxR6SMIaFJGOKgsxYHYK7tyl-5Ww5oJv23QgThzuvLl7mDWWlr1T2LE3ikYDeBgx_n_sUG2IbUCZzpe3_Kht2A0JBdYy0aZk7d2eQrpwpm3jc
http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2016/01/Gy%C3%B3gyszer%C3%A9szett%C3%B6rt%C3%A9net-2004-4.-sz%C3%A1m.pdf
http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2013/08/R%C3%A9gi-magyar-patik%C3%A1k.pdf
http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2013/09/Gy%C3%B3gyszert%C3%A1rak-n%C3%A9vad%C3%A1s%C3%A1nak-%C3%A9rdekess%C3%A9gei.pdf


Csiki Sarolta: adatok, források keresése, 

fényképek gyűjtése, szöveg szerkesztése

Gusmini Klaudia: ppt. előadás összeállítása, 

szöveg szerkesztés, rendszerezés, képek 

gyűjtése

Bede Jusztin: az előadás megtartása

Várnagyi Bence: az előadás megtartása



Dr. Lukács Károly és a 

kék-kenőcs története
- Füstös Nóra Veronika, Füstös Mária Karina



Dr. Lukács Károly

 1951. március 7. Zalaegerszeg 👶

 Nemesdéd

 1970-1975 Budapest –

Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

Gyógyszerésztudományi Kar

 elmúlt 70 évben egyetlen 

törzskönyvezett magyar gyógyszer



Lukács és Társa Bt.

 Lukács és Társa Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság

 Székhelye: 8722 Nemesdéd, Fő utca 40.

 1995.09.01.

 Utolsó éves nettó árbevétel: 247 444 000 Ft

 Tulajdonosok: 2 fő, Vezető: 1 fő



Az ötlet

egyéni 
készítmények a 

patikában 
(ekcéma, reuma)

1983 –(600°C 
fémtől égési 

sérülés)

szintetikus & 
növényi h.a. 
kombinálása, 

megfelelő 
segédanyagokkal

kísérletezés



Összetétel

 Kombinációs készítmény

 Hatóanyag: Szulfametoxazol, Azitromicin, Mikonazol

 1 g kenőcs: 0,20 mg azitromicin, 0,20 mg mikonazol, 28 mg szulfametoxazol

 Segédanyagok: cink-oxid, cetil-sztearil-alkohol, lanalkol, cera alba, fehér 

vazelin, kamilla illóolaj, cickafark illóolaj. 



Szulfometaxazol

 szulfonamid gyököt tartalmazó 

vegyület

 Bakteriális THF képzéséhez szükséges 

enzim 

egyik alkotórészére hasonlít

 gátolják az ezt az alkotórészt igénylő 

anyagcsere-folyamatokat



Azitromicin

 Makrolid, szintetikus eritromicin 

származék

 Széles hatásspektrum

 Gram- , Gram+ , anaerob , klinikailag 

atípusos

 50S riboszóma alegységhez köt

 FEHÉRJESZINTÉZIS GÁTLÓ



Mikonazol

 imidazol származék

 gomba sejthártya permeabilitását

változtatja

 ergoszterol szintézis gátlás ezáltal

 H2O2 koncetráció megnő

 gomba sejt elpusztul



Cink-oxid

 technológiai segédanyag (állag)

 hámosító

 adstringens

 sebfelszín kedvezővé tétele



Illóolaj komponensek

 Achillea aetheroleum:

 Kamazulént tartalmazó: kék

 Antibakteriális, gyullagdáscsökkentő

 Aetheroleum chamomillae: 

 Kék színű, sűrűn folyó, jellegzetes szagú

 Gyulladáscsökkentő, illatanyag



Javallat

 Staphylococcus pseudointermedius (mikrobiológiai vizsgálat)

 különböző fokú bőrgyulladások és sebek helyi kezelésére 

 célállat: kutya

 kizárólalg külsőleges

 naponta 2x

 legfeljebb 20nap

 Indokolatlan alkalmazást kerülni kel



Szabadalmaztatás

1993-tól
2024-ig 

érvényes

Magyarországi 
szabadalom

USA 
szabadalom



AUV Törzskönyvezés

 2009. 04. 05.

 2016. 07. 27.

 Érvényesség: 5 év

 Törzskönyvi szám: 3799/1/16 NÉBIH ÁTI, 3799/2/16 NÉBIH ÁTI

 Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Lukács és Tára Bt.

 Vényköteles, kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

 Állatgyógyászati ATC kód: QD06C





Gyártás nehézségei

 megfelelő vivőanyag megtalálása a hatóanyagokhoz

 gyártó keresés

 patikai készítés üzemesítése

 technológiai műveletek optimalizálása

 készítménnyel kompatibilis eszközök

 Készítménnyel kompatibilis csomagolóanyag



Csomagolás

 Többrétegű polietilén tubusban (5 réteg)

 Faltkartonban

 (hagyományos tubus, tégely nem megfelelő)



Eltarthatóság

 Legfeljebb 25°C tárolva

 Eredeti csomagolásban 2 év

 Felbontás után 30 nap

 Fagyástól óvni kell

Mikrobiológiai stabilitás

 Vizet nem tartalmaz

 Antibiotikum tartalma ellenére vizsgálni kell 



Érdekesség: célállat-tolerancia 

vizsgálatok 

 beagle fajtájú kutyák (44)

 törzskönyvezés megújításakor: bármilyen kutyafajta, feljegyezve

 javasolt adag 3x, 5x kezelt beagle kutyákon nem figyeltek meg nemkívánatos

hatást



Egyéb készítmények

 Sárga kenőcs
 Akne stop



Egyéb készítmények

 Gomba stop krém
 Vadgesztenyés krém



Saját munka

 Internetes források hiányában 

 Gyógyszerész úr személyes megkeresése általi tájékozódás



Köszönjük a figyelmet!



NŐK SZEREPVÁLLALÁSA A 
GYÓGYSZERÉSZETBEN A 

KEZDETEKTŐL

2018.11.27.                                                                 Katics Réka                              



Társadalmi szerepvállalás Magyarországon

■ Magyarországon a társadalmi norma szerint a lányokat 

családcentrikusan nevelték

■ XIX.század első felében a nők főbb feladata a házasságra való 

felkészülés és a gyermekvállalás volt

■ Kb 1850 után volt a váltás, mikor a gazdaság úgy kívánta, hogy 

fokozatosan a nők is munkát vállalhassanak



A gyógyszerészeti szakmába való 
beilleszkedésre való törekvések

■ 1893-ban a gyógyszerészeti szaksajtó leírást adott arról, hogy 2 

női csoport a prágai Minerva nőegyesület és a galíciai Orosz 

nőegyesület, engedélyt kért az Osztrák Parlamenttől, hogy a nők 

is választhassák a gyógyszerészeti hivatást.

■ Először, sok akadályba, és elutasító válaszokba ütköztek.



A szakma kifogásai a nőkkel szemben:

■ Attól tartottak, hogy a nők anatómiai adottsága mellett erkölcsi problémák miatt 

sem lennének alkalmasak.

■ Félő, hogy kimerülnének hamar a sok fizikai megterheléstől, nem tudják ezeket a 

nagy eszközöket mozgatni.

■ Azt állították, hogy a nőknek sokkal nehezebb lenne a titoktartást betartani.

■ Csökkenne a pálya tekintélye, mert szerintük, sokan csak a szép gyógyszerésznők 

,miatt keresnék fel a gyógyszertárakat.

■ Ezzel kávéházi minőségbe degradálnák a patikákat



Lépések az elfogadás felé:

■ A magyarországi gyógyszerész egyesület 1895.június 27.ei 

közgyűlésén tűzte napirendre a nők gyógyszerész pályára 

bocsájtásának kérdését.

■ 1895.december 31.én 72.039. számú vallás és közoktatási 

rendelet oldotta meg, amely engedte a képzésre 

jelentkezést.



Dr. Budai Emil üdvözlő szavai:

■ A budapesti gyógyszertár tulajdonos így köszöntötte a nőket a 

szakmában

■ „ a nők bevonulása a patikákba az igazság és az egyenlőség diadalát, 

számos család boldogulását fogja hirdetni és ezért szívből, és lélekből 

üdvözöljük, a mi kedves és szeretetre méltó női kortársainkat”



Első női végzettek:

■ 1903-ban Kolozsvárott Thinagl Szerafin (1880-1956) rövid életrajza:

„Az első magyar gyógyszerésznő Thinagl Szerafin Nagyszombaton született, kisnemesi családba. Családja ellenkezése dacára 

1898-ban gyógyszerész gyakornoknak állt, az így keresett pénzből pedig Kolozsvárra utazott, ahol beiratkozott az egyetemre. 

Nő lévén csak a tanárral együtt léphetett be az előadóterembe, és nem ülhetett a férfihallgatók közé, külön széket kapott. 

Minden nehézség ellenére 1903-ban kitüntetéssel diplomázott. Egy évre rá házasságot kötött Pesthy Miklós gyógyszerésszel, 

Déván nyitottak gyógyszertárat, amit közösen vezettek. 1915-ben a család Isaszegre költözött, ahol megvásárolták az Angyal 

gyógyszertárat. Lánya szintén gyógyszerésznek, fia orvosnak tanult. Férje 1930-ban bekövetkezett halála után Szerafin 

egyedül vezette a patikát, később lánya dolgozott mellette.”

Forrás: https://nokert.hu/k-20161227-1659/1608/8/thinagl-szerafin-az-elso-magyar-gyogyszereszno-1880-1956



Budapesti Tudományegyetemen végzettek 
rövid bemutatása:
■ 1905 májusában avatták fel az első gyógyszerészeket.

• Bokor Anna

• Légrády Erzsébet

• Murányi Vera 

• Horváth Erzsébet

• Hamman Olga

■ Első gyógyszerész doktor Dr. Légrády Erzsébet.



Dr Légrády Erzsébet rövid önéletrajza:

■ (Budapest, 1874. XI. 15. - Budapest, 1959. XI. 15.)

■ Magda Károly magyaróvári Segítő Mária gyógyszertárában végezte gyakorlatát.

■ A Budapesti Tudományegyetemen 1905-ben gyógyszerészi, majd 1906-ban 
gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. 

■ Részt vett 1913-ban a hollandiai Hágában tartott Nemzetközi Gyógyszerész 
Kongresszuson.

■ A budapesti Király utcai Isteni Gondviselés gyógyszertár tulajdonosa volt 1916-1928 
között.

■ A MGYT 1937-ben Jakabházy emlékéremmel tüntette ki a kimagasló munkásságáért.

Forrás: http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2013/10/L%C3%A9gr%C3%A1dy-Erzs%C3%A9bet-Dr..pdf



Köszönöm a figyelmet!



A ZOMBAI PATIKA ÉS 
GYÓGYSZERÉSZEI



ZOMBA

• Zomba



TÖRTÉNELEM

lA település a török hódoltság idején teljesen elpusztult

l1720: Zomba-puszta

l1725: újjátelepítés

l1767: úrbéri összeírás Zombáról:

„A zombai családok száma 78, lakossai magyarok, több német, a földesúr Kápolnai 
Monaszterly István és a Dőry-család.”

l1756: az első gyógyszertár Tolna megyében: Szekszárd, „Fekete Sas” patika

lEzután következett Paks (1778.), majd Dunaföldvár (1796.) – Szentháromság 

lXIX. század első felében újabb 8 patika létesül (víz vagy víziút mellett)



A ZOMBAI GYÓGYSZERTÁR

lZomba nem feküdt víz vagy víziút mellett

lDőry Frigyes szorgalmazta a gyógyszertár megalakulását Zombán, mert Zomba és 
környékének lakossága megnövekedett (kb. 10000 főre)

lPályázatot írtak ki Tolna megyére 

l1861. október 18-án Rozsnyay Mátyás nyerte el a pályázatot

l Így megalakult a megye 13. gyógyszertára



ROZSNYAY ÉS A ZOMBAI GYÓGYSZERTÁR

l„Isteni gondviselés” gyógyszertár

lFelállításának éve: 1863.

lElismerésre tett szert rövid idő alatt 

lJól felszerelt és szakszerűen vezetett 
gyógyszertár

l1865. november 19-i 
gyógyszertárvizsgálatról szóló 
jegyzőkönyv néhány pontja: 



lDr. Kelen József körzeti orvos bíztatására kezdett el foglalkozni az íztelen kinin 
előállításával

l1863. július 30-án közös beadvány a Magyar Királyi Helytartó Tanácshoz, hogy a 
„Kinal czukorkák”-at forgalmazhassák, hirdethessék

lGyógykontárkodás miatt elutasították

l1869, Fiume, XIV. vándorgyűlés: elismerés, pályadíj

lAz nyeremény összegét valószínűleg a gyógyszertár bútorzatára költötte: 1870. 
október 13-án kelt gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyv:

lA bútorzat ma is a zombai gyógyszertárban található







l Rozsnyay 1874. augusztus 9-én megvette az aradi Szentháromság gyógyszertárat

l 1874 októberében bérbe adta Osváth Ferenc gyógyszerésznek 

l 1879-ben Rozsnyay a távozásakor Poór Endre sógorára ruházta a gyógyszertár 
jogosítványát (1891-ig vezette)

l 1891-1900-ig Villinger Márton volt a tulajdonos

l 1900: Rothfuschs Jakab a tulajdonos

l 1901-1913: Polonyi János a tulajdonos 
(kezelő: Vaskovits Ödön)

l 1913. november 26-án Józsa Dezsőre 

ruházta át



JÓZSA DEZSŐ





l1926: a gyógyszertár kezelője Czira Jenő

l1927-ben Józsa Dezső örököseire száll

l1929-1944-ig Földes Jenő okleveles gyógyszerész tulajdona 

Zsidó volt, elvitték



l1945. december 7-én állami kezelésbe vették a gyógyszertárat

lA gyógyszertár nevét megszűntették, helyette egy hatósági számot kapott: 11/41

lHatósági kezelője: Csúzi József

lA háborús rongálások következtében tönkrement berendezési tárgyakat helyrehozta, 
pótolta 



l1973-tól Kleitsch Zsuzsanna gyógyszerész a gyógyszertárvezető

l1996-ban privatizálta a gyógyszertárat

l1996-tól a gyógyszertár neve Rozsnyay Patika lett 





l2005-ben átadta a gyógyszertár vezetését Németh Istvánnak



FELHASZNÁLT IRODALMAK

lBoros István és dr. Zboray Bertalan: Zomba község neves gyógyszerésze, Rozsnyay
Mátyás élete és munkássága

lGábor Józsefné (Szőcsényi Julianna) okleveles gyógyszerész Gyógyszerész-doktori 
értekezése: Tolna megye gyógyszertári hálózatának kialakulása és fejlődése  
(1767-1950)

lLászló Péter: Zomba község monográfiája

lwww.gallery.hungaricana.hu



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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