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OGA-FZ2-T FIZIKAI KÉMIA 2.  

Tantárgyfelelős: DR. LENTE GÁBOR, egyetemi tanár 

 TTK Kémiai Intézet Ált. és Fizikai Kémia Tanszék 

3 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Alapozó  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 42 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OGA-FZ1-T teljesített   

 

Tematika  

A Fizikai Kémiai alapmérések elvégzésére szolgáló módszerek, eszközök ismerete, a mérési jegyzőkönyvvezetés helyes 

technikájának tudása a gyógyszerészi ismeretek fontos részét képezik. A gyakorlati munka során megtanulják a hallgatók a 

mérési eredmények értékelésének korszerű módszereit. A gyakorlati munka a fizikai kémia elméleti ismereteit elmélyíti, közel 

hozza. 

A tematika rövid leírása: A korábbiakban hallgatott fizikai kémia alapkollégium különböző területeihez kapcsolódó 

laboratóriumi gyakorlatok elvégzésére kerül sor a félév során. A hallgatók egyéni feladatok megoldása során megismerkednek 

a különböző laboratóriumi eszközök, készülékek, kisműszerek használatával. Jártasságot szereznek a mérési eredmények 

gyűjtésének, feldolgozásának korszerű módszereiben. Megtanulják a gondos, körültekintő laboratóriumi jegyzőkönyv készítés 

technikáját. A munka során elmélyítik fizikai kémiai ismereteiket, megtanulják alkalmazni a számítógépes adatgyűjtés, 

adatkezelés kiértékelés előző stúdiumaik során elsajátított módszereit. A laboratóriumi gyakorlatokhoz kapcsolódó elméleti 
anyagrészek átismétlése megkönnyíti a korábbi kollokviumra elsajátított anyag rögzítését. 

A félév elfogadásának feltételei 

A félév elfogadásának kritériuma: A gyakorlati feladatok sikeres megoldása, az évközi zárthelyi dolgozatok sikeres megírása. 

(Legalább elégséges osztályzat). A gyakorlatokon a részvétel kötelező. A hallgató egy gyakorlatról hiányozhat igazoltan. A 

gyakorlat megkezdése előtt megfelelő időben a hallgató tájékozódik az elvégzendő feladatról. Felkészül a gyakorlat anyagából 

és a hozzá kapcsolódó elméletből. 

Az elvégzendő gyakorlatok anyagából a hallgató a gyakorlat megkezdése előtt röviden beszámol. A gyakorlatra készületlenül 

jelentkező hallgató nem végezhet gyakorlati munkát. Sikertelen, vagy elmaradt gyakorlati munka megismétlésére indokolt 

esetben a hallgató lehetőséget kaphat. A gyakorlati jegyzőkönyv értékelése során az egyes feladatok elvégzésére kapott 

osztályzatból és a félév során írt zárthelyi dolgozatok osztályzatából képzett ötfokozatú jegy kerül a hallgató indexébe (ETR 

record-jába). Elégtelen jegy a teljes féléves gyakorlati munka megismétlését teszi szükségessé.  Maximálisan a három órás 

laboratóriumi gyakorlatról egy alkalommal hiányozhat. 

Félévközi ellenőrzések 

Két zárthelyi dolgozat kerül megírásra. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Sikertelen vagy elmaradt gyakorlati munka megismétlésére indokolt esetben a hallgató 

lehetőséget kaphat. A félév során egy gyakorlat pótlására van lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

A tanszéki honlapon elérhető a praktikum anyaga. Az ott leírt egyes gyakorlatok elvégzése a feladat a félév során. 

- Saját oktatási anyag 

A tanszéki honlapon elérhető a praktikum anyaga 

- Jegyzet 

A tanszéki honlapon elérhető a praktikum anyaga 

- Ajánlott irodalom 

P.J. SINKO: Martin’s Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2011 
és Atkins: Fizikai Kémia vonatkozó fejezetei 

Előadások 
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Gyakorlatok 

1 Oldhatóság meghatározása, differenciális oldáshő kiszámítása 

2 Oldhatóság meghatározása, differenciális oldáshő kiszámítása 

3 Oldhatóság meghatározása, differenciális oldáshő kiszámítása 

4 Háromkomponensű rendszer viselkedése, oldhatósági háromszög diagram készítése 

5 Háromkomponensű rendszer viselkedése, oldhatósági háromszög diagram készítése 

6 Háromkomponensű rendszer viselkedése, oldhatósági háromszög diagram készítése 

7 Reakcióhő mérése adiabatikus kaloriméterrel 

8 Reakcióhő mérése adiabatikus kaloriméterrel 

9 Reakcióhő mérése adiabatikus kaloriméterrel 

10 Hidrolízis kinetikájának tanulmányozása (tercier-butil-klorid v. metil-acetát) konduktometriás úton. 

11 Hidrolízis kinetikájának tanulmányozása (tercier-butil-klorid v. metil-acetát) konduktometriás úton. 

12 Hidrolízis kinetikájának tanulmányozása (tercier-butil-klorid v. metil-acetát) konduktometriás úton. 

13 Gyógyszer bomlási kinetikájának vizsgálata. 

14 Gyógyszer bomlási kinetikájának vizsgálata. 

15 Gyógyszer bomlási kinetikájának vizsgálata. 

16 Homogén katalízis vizsgálata (aszkorbinsav oxidáció) 

17 Homogén katalízis vizsgálata (aszkorbinsav oxidáció) 

18 Homogén katalízis vizsgálata (aszkorbinsav oxidáció) 

19 Hatóanyag kioldódási kinetika tanulmányozása tabletták esetében spektrofotometriás méréssel. 

20 Hatóanyag kioldódási kinetika tanulmányozása tabletták esetében spektrofotometriás méréssel. 

21 Hatóanyag kioldódási kinetika tanulmányozása tabletták esetében spektrofotometriás méréssel. 

22 Potenciometriás mérések tanulmányozása, pH mérés, ion szelektív elektródok szelektivitási koefficiensének 
tanulmányozása, Redoxpotenciál mérés. 

23 Potenciometriás mérések tanulmányozása, pH mérés, ion szelektív elektródok szelektivitási koefficiensének 
tanulmányozása, Redoxpotenciál mérés. 

24 Potenciometriás mérések tanulmányozása, pH mérés, ion szelektív elektródok szelektivitási koefficiensének 

tanulmányozása, Redoxpotenciál mérés. 

25 Vezetőképesség mérés elektrolit oldatokban 

26 Vezetőképesség mérés elektrolit oldatokban 

27 Vezetőképesség mérés elektrolit oldatokban 

28 Elektród folyamatok kinetikájának tanulmányozása, ciklikus voltammogram, Áram-feszültség görbék tanulmányozása, 
Cottrell függvény, Tafel egyenlet 

29 Elektród folyamatok kinetikájának tanulmányozása, ciklikus voltammogram, Áram-feszültség görbék tanulmányozása, 

Cottrell függvény, Tafel egyenlet 

30 Elektród folyamatok kinetikájának tanulmányozása, ciklikus voltammogram, Áram-feszültség görbék tanulmányozása, 
Cottrell függvény, Tafel egyenlet 

31 Oldékonysági szorzat meghatározása potenciometriás úton 

32 Oldékonysági szorzat meghatározása potenciometriás úton 

33 Oldékonysági szorzat meghatározása potenciometriás úton 

34 Indikátor disszociáció állandójának meghatározása spektrofotometriás úton 

35 Indikátor disszociáció állandójának meghatározása spektrofotometriás úton 

36 Indikátor disszociáció állandójának meghatározása spektrofotometriás úton 

37 Kémiai reakciók számítógépes modellezése 

38 Kémiai reakciók számítógépes modellezése 

39 Kémiai reakciók számítógépes modellezése 

40 Diffúziós állandó mérése 

41 Diffúziós állandó mérése 

42 Diffúziós állandó mérése 

Szemináriumok 

  



PTE GYTK Gyógyszerész szak  –  A I1. évfolyam tantárgyai - tantárgyleírások - 2018/2019-es tanév 

 

Vizsgakérdések 

A gázállapot általános jellemzése. Ideális és reális gázok. Transzportfolyamatok gázokban, Diffúzió, hővezetés, viszkozitás, 

Összefüggés a hőkapacitás és a szerkezet között, Megfelelő állapotok tétele. 

Termodinamikai alapfogalmak, hő, energia, belső energia, munka. A termodinamika I. főtétele. Reverzibilis, irreverzibilis 

kiterjedés térfogati munkája. 

Entalpia, Termokémia, Fizikai-, kémia folyamatok entalpia változása, Exoterm, endoterm folyamatok, Hess tétel, Kirchhoff 

törvény 

Kalorimetria, Kaloriméterek, Termikus anyagvizsgálati módszerek, DSC, TG, DTG stb, Képződési entalpia 

Hőkapacitás, Joule kísérlet, Joule-Thomson hatás, hőkapacitások kapcsolata tökéletes gázok esetén, Joule-Thomson 

koefficiens, Gázok cseppfolyósítása, Adiabatikus kiterjesztés munkája tökéletes gázok esetén, reverzibilis, irreverzibilis 

. 

A termodinamika II. főtétele. Carnot-féle körfolyamat. Hatásfok. Entrópia. Az entrópia statisztikus értelmezése. Irreverzibilis 

folyamatok entrópia változása Hőpumpák, hűtőgépek működése, Az alacsony hőmérséklet elérésének módjai. 

Szabadenergia, szabadentalpia, a Helmholz és Gibbs függvények értelmezése, tulajdonságai, Gibbs-Helmholz egyenlet, 

tökéletes gázok kémiai potenciálja, fugacitás 

Fázisdiagramok egykomponensű rendszerek esetében, fázisstabilitás, fázisátmenet, a fázisstabilitás hőmérséklet, nyomás 

függése különböző határfelületeknél, Clausius Clapeyron egyenlet, Olvadás és fagyás.. Módosulat változások 

Gőznyomás görbült felületek felett, felületi feszültség, kapilláris jelenségek, 

Parciális moláris mennyiségek, Gibbs Duhem egyenlet, Az elegyedés termodinamikája, A szabadentalpia és entrópia változása 

elegyedéskor Elegyek általános jellemzése: típusai, összetételük. Az elegyedési entalpia, Raoult törvény, Henry-törvény, 

folyadék elegyek sajátságai. 

Kolligatív sajátságok, Híg oldatok gőznyomás csökkenése. Fagyáspontcsökkenés és forráspont-emelkedés. Ozmózis 

Illékony folyadékok elegyei, desztillálás, azeotrópok, vizgőz desztillálás, reális oldatok, fázistörvény, szilárd-folyadék 

fázisdiagramok. Frakcionált kristályosítás, zónaolvasztás 

Kémiai egyensúlyok, reakció szabadentalpia, különböző tényezők hatása az egyensúlyra, tömeghatás törvénye, Le Chatelier - 

Braun elv 

A kinetikus gázelmélet, eloszlási függvények, Maxwell-Boltzmann féle sebességeloszlás, effúzió, ütközések száma  

Reakciókinetikai alapfogalmak, A reakció sebesség vizsgálatának módszerei, első, másodrendű reakciók, Kormeghatározás 

reakciókinetikai úton 

Összetett reakciók sebességi egyenletei. Párhuzamos elsőrendű reakciók, Konszekutív reakciók, Lindemann-Hinshelwood 

mechanizmus 

Láncreakciók, Robbanások, katalízis 

Enzim katalízis, autokatalízis, oszcillációs reakciók 

 

Az előegyensúly és a stacionárius állapot a reakciók rendjének, kinetikai egyenletének értelmezésében. Heterogén katalízis, 

Heterogén reakciók, Fotokémiai reakciók 

A sebességi állandó értelmezése. Ütközési elmélet, Aktivált komplex elmélete, Arrhenius egyenlet, aktiválási energia, átmeneti 

komplex elmélet, potenciális energiafelületek 

Elektrolit oldatok szerkezete, Debye-Hückel elmélet, aktivitási koefficiens, ionerősség, közepes aktivitási koefficiens, ionok 

képződési entalpiája 

Áram vezetése elektrolitokban, átviteli szám, vezetőképesség mérés, annak alkalmazása, Kohlrausch szabály, Ostwald-féle 

hígítási törvény, 

Elektródpotenciál, elektródpotenciál kialakulása, elektródok felosztása, működésük, a Nernst egyenlet 

Galvánelemek, potenciometriás mérőcellák, Ion szelektív elektródok, működésük, sajátságaik, a szelektivitás, meghatározása 

a diffúziós potenciál 

Elektródfolyamatok, túlfeszültség, polarizáció, átlépési faktor,  a Tafel egyenlet, Erdey Grúz-Volmer-Butler egyenlet 

Polarizációs görbék alakja, Cottrell kisérlet, -egyenlet, diffuzió 

Faraday törvényei, elektrolízis cellák 

Voltammetria, ciklikus voltammetriás görbék, polarográfia, 
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Koncentrációs elemek, gyakorlati szempontból fontos elemek-, szekunder elemek működése, tüzelőanyag cellák 

Keverékelektródok, korrózió, elektrokémiai stabilitási diagramok, passziválódás, Pourbaix diagramok- Az elektrolízis 

gyakorlati alkalmazásai 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Kiss András (KIAIAET.PTE) 
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OGA-KD1-T KOLLOIDIKA 1.  

Tantárgyfelelős: DR. KOVÁCS BARNA SZILÁRD, egyetemi docens 

 TTK Kémiai Intézet Ált. és Fizikai Kémia Tanszék 

2 kredit ▪ vizsga  ▪ Alapozó  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OGA-AM1-T teljesített   

 

Tematika  

A tantárgy feladata a képzésben: A kolloid rendszerek fajtáival, szerkezetével, stabilitásával, kémiai és fizikai-kémiai 
tulajdonságával és kölcsönhatásával kapcsolatos általános törvények, mennyiségi összefüggések megismerése. 

A tematika rövid leírása: A kolloidkémia el&#337;adásokon a hallgatók megismerkednek a kolloidok felosztásával, és 

típusaikkal. A fizikai kémiai ismereteikre alapozva megtanulják a határfelületi jelenségeket, ezek hatását a kolloidok 

stabilitására. Megismerik a kolloidok létrehozásának és megszüntetésének módszereit, ezek jelent&#337;ségét az élelmiszer 

és gyógyszeriparban, a monomolekulás hártyák, tenzidek és liposzómák sajátosságait, ezek biológiai, kozmetikai és 

gyógyszeripari jelent&#337;ségét. A tantárgy keretében mélyebb ismereteket szereznek a hallgatók a kolloid rendszerek 
adszorpciós sajátságait és a kolloid rendszerekben fellép&#337; elektrokinetikus jelenségeket. 

A félév elfogadásának feltételei 

- 

Félévközi ellenőrzések 

2 db elfogadott (50%, nem elégtelen) zárthelyi dolgozat, melyeket az 5. és 10. elhangzott előadás után írnak. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Szántó Ferenc: A kolloidkémia alapjai 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Rohrsetzer Sándor: Kolloidika 

Előadások 

1 Adszorpciós izotermák, adszorpciós hiszterézis. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

2 A kolloid állapot. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

3 A felületi feszültség. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

4 Gáz/folyadék határfelület. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

5 Oldatok határfelülete, felületi rétegek, állapotegyenletük. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

6 Folyadék-folyadék határfelület. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

7 Folyadék-folyadék határfelület. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

8 Szilárd/folyadék határfelület, kapilláriskondenzáció. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

9 Nedvesedés, nedvesítőszerek. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 
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10 Az adszorpció jelensége, adszorpciós hő, adszorpciós állapotegyenletek, 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

11 Elektromos kettősréteg 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

12 A reológia vizsgálati módszerei. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

13 micella képződés, a micella képződést befolyásoló tényezők 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

14 Kolloid rendszerek stabilitasa, a stabilitást befolyásoló tényezők. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

15 Aeroszolok, habok. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

16 Elektrokinetikai potenciál 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

17 Reológiai alapfogalmak, sajátságok. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

18 Makromolekuláris kolloidok vizsgálati módszerei. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

19 Makromolekuláris kolloidok, sajátságaik. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

20 Liposzómák, 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

21 Asszociációs kolloidok. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

22 Elektrokinetikus jelenségek. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

23 Langmuir Blodget rétegek, LB technika. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

24 Szuszpenziók kszítése, állandósága. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

25 A kolloid rendszerek csoportosítása 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

26 Diszperz rendszerek jellemzői, eloszlás, morfológia, diszperzitás fok. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

27 A határfelület szerkezete, határfelületi jelenségek. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

28 Emulziók és stabilitásuk. 

 Dr. Kovács Barna Szilárd 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A kolloid állapot, a kolloid rendszerek csoportosítása 

A határfelület szerkezete, határfelületi jelenségek. A felületi feszültség. 

Gáz/folyadék határfelület. Oldatok határfelülete, felületi rétegek, állapotegyenletük. 

Folyadék-folyadék határfelület. 

Szilárd/folyadék határfelület, kapilláriskondenzáció. Nedvesedés, nedvesítőszerek. 

Az adszorpció jelensége, adszorpciós hő, adszorpciós állapotegyenletek, adszorpciós izotermák (Freundlich, Langmuir, 

Langmuir-Hückel, BET), adszorpciós hiszterézis. 

Elektromos kettősréteg, elektrokinetikai potenciál, elektrokinetikus jelenségek. 

Diszperz rendszerek jellemzői, eloszlás, morfológia, diszperzitás fok. Kolloid rendszerek stabilitása, a stabilitást befolyásoló 

tényezők. 

Aeroszolok, habok, Emulziók, szuszpenziók. 
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Reológia, sajátságok, vizsgálati módszerek. 

Makromolekuláris kolloidok, sajátságaik, vizsgálati módszereik. 

Asszociációs kolloidok, micella képződés, a micella képződést befolyásoló tényezők, liposzómák, Langmuir Blodget rétegek, 

LB technika. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 



PTE GYTK Gyógyszerész szak  –  A I1. évfolyam tantárgyai - tantárgyleírások - 2018/2019-es tanév 

 

OGA-V1E-T SZERVES KÉMIA 1. - ELMÉLET  

Tantárgyfelelős: DR. KÁLAI TAMÁS, egyetemi tanár 

 Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet 

3 kredit ▪ vizsga  ▪ Alapozó  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  42 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 60 fő 

Előfeltételek: OGA-L1E-T teljesített + OGA-AM1-T teljesített + OGA-V1G-T egyidejű felvétel 

 

Tematika  

Az előadás célja, hogy az élettudományi tárgyakhoz megfelelő molekuláris alapot nyújtson, rámutasson a kémiai szerkezet-
biológiai hatás összefüggéseire. 

Az előadások a telített, telítetlen, aromás szénhidrogénektől kiindulva a halogént, oxigént, nitrogént, kénatomot (organogén 

elemeket) is tartalmazó származékok legfontosabb fizikai, kémiai sajátságait és az egyes vegyületcsoportok biológiai 
jelentőségét mutatják be. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A szóbeli vizsga megkezdésének előfeltétele az írásbeli beugró dolgozat sikeres (60 % feletti) teljesítése. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A hiányzások mértékében az ÁOK TVSZ az irányadó. A hiányzás pótlására előre egyeztetett egyéni konzultáció keretében van 

mód. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Antus Sándor, Mátyus Péter: Szerves kémia I-III., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Gergely Pál, Penke Botond, Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2000. 

Novák Lajos, Nyitrai József, Hazai László: Biomolekulák kémiája, MKE, Budapest, 2001. 

Bruckner Győző: Szerves kémia I-1, I-2; II-1, II-2; III-1, III-2; Tankönyvkiadó, Budapest, 1964-1981. 

Szántay Csaba: Elméleti szerves kémia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984. 

T. W. Graham Solomons: Organic Chemistry, 7th edition, Wiley and Sons, New York, 2000. 

William H. Brown: Organic Chemistry, Saunders College Publishing, Fort Worth, 1995. 

Előadások 

1 Bevezetés; A kémiai kötések elmélete; Első és másodrendű kémiai kötések 

 Dr. Kálai Tamás 

2 Bevezetés; A kémiai kötések elmélete; Első és másodrendű kémiai kötések. 

 Dr. Kálai Tamás 

3 Bevezetés; A kémiai kötések elmélete; Első és másodrendű kémiai kötések. 

 Dr. Kálai Tamás 

4 Szerves vegyületek átalakulásának főbb típusai; Sav-bázis fogalom; Funkciós csoportok; Szerves vegyületek 
elnevezésének főbb szabályai. 

 Dr. Kálai Tamás 

5 Szerves vegyületek átalakulásának főbb típusai; Sav-bázis fogalom; Funkciós csoportok; Szerves vegyületek 
elnevezésének főbb szabályai. 

 Dr. Kálai Tamás 

6 Szerves vegyületek átalakulásának főbb típusai; Sav-bázis fogalom; Funkciós csoportok; Szerves vegyületek 
elnevezésének főbb szabályai. 

 Dr. Kálai Tamás 
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7 Szerkezeti, konformációs és geometriai izoméria; Szerves vegyületek ábrázolása; Sztereokémiai alapfogalmak: 

centrális kiralitás, relatív és abszolút konfiguráció, optikai aktivitás fogalma és mérése, diasztereoméria, rezolválás. 

 Dr. Kálai Tamás 

8 Szerkezeti, konformációs és geometriai izoméria; Szerves vegyületek ábrázolása; Sztereokémiai alapfogalmak: 

centrális kiralitás, relatív és abszolút konfiguráció, optikai aktivitás fogalma és mérése, diasztereoméria, rezolválás. 

 Dr. Kálai Tamás 

9 Szerkezeti, konformációs és geometriai izoméria; Szerves vegyületek ábrázolása; Sztereokémiai alapfogalmak: 
centrális kiralitás, relatív és abszolút konfiguráció, optikai aktivitás fogalma és mérése, diasztereoméria, rezolválás. 

 Dr. Kálai Tamás 

10 Nyílt láncú és gyűrűs telített szénhidrogének: sp3-hibridizáció; nevezéktan; fizikai tulajdonságok; előállításuk; kémiai 
sajátságaik, gyökös szubsztitúció mechanizmusa. Gyűrűs szénhidrogének konformációs izomériája. 

 Dr. Kálai Tamás 

11 Nyílt láncú és gyűrűs telített szénhidrogének: sp3-hibridizáció; nevezéktan; fizikai tulajdonságok; előállításuk; kémiai 
sajátságaik, gyökös szubsztitúció mechanizmusa. Gyűrűs szénhidrogének konformációs izomériája. 

 Dr. Kálai Tamás 

12 Nyílt láncú és gyűrűs telített szénhidrogének: sp3-hibridizáció; nevezéktan; fizikai tulajdonságok; előállításuk; kémiai 
sajátságaik, gyökös szubsztitúció mechanizmusa. Gyűrűs szénhidrogének konformációs izomériája. 

 Dr. Kálai Tamás 

13 Telítetlen szénhidrogének (alkének és alkinek): az sp2 és sp-hibridizáció jellemzői; geometriai izoméria; előállításuk; 
reakciókészség, elektrofil addíció mechanizmusa, példák elektrofil addíciós reakciókra; konjugált diének reakciói. 

 Dr. Kálai Tamás 

14 Telítetlen szénhidrogének (alkének és alkinek): az sp2 és sp-hibridizáció jellemzői; geometriai izoméria; előállításuk; 
reakciókészség, elektrofil addíció mechanizmusa, példák elektrofil addíciós reakciókra; konjugált diének reakciói. 

 Dr. Kálai Tamás 

15 Telítetlen szénhidrogének (alkének és alkinek): az sp2 és sp-hibridizáció jellemzői; geometriai izoméria; előállításuk; 
reakciókészség, elektrofil addíció mechanizmusa, példák elektrofil addíciós reakciókra; konjugált diének reakciói. 

 Dr. Kálai Tamás 

16 Fontosabb telítetlen szénhidrogének ipari és biológiai jelentősége: polimerizáció, izoprénvázas vegyületek, mono- és 
diterpének, oxigén tartalmú származékaik, szteroidok, karotinoidok, A-vitamin. 

 Dr. Kálai Tamás 

17 Fontosabb telítetlen szénhidrogének ipari és biológiai jelentősége: polimerizáció, izoprénvázas vegyületek, mono- és 
diterpének, oxigén tartalmú származékaik, szteroidok, karotinoidok, A-vitamin. 

 Dr. Kálai Tamás 

18 Fontosabb telítetlen szénhidrogének ipari és biológiai jelentősége: polimerizáció, izoprénvázas vegyületek, mono- és 
diterpének, oxigén tartalmú származékaik, szteroidok, karotinoidok, A-vitamin. 

 Dr. Kálai Tamás 

19 Aromás szénhidrogének: aromás jelleg, Hückel-szabály; aromás elektrofil szubsztitúciós reakciók, irányítási szabályok 
és értelmezésük. 

 Dr. Kálai Tamás 

20 Aromás szénhidrogének: aromás jelleg, Hückel-szabály; aromás elektrofil szubsztitúciós reakciók, irányítási szabályok 
és értelmezésük. 

 Dr. Kálai Tamás 

21 Aromás szénhidrogének: aromás jelleg, Hückel-szabály; aromás elektrofil szubsztitúciós reakciók, irányítási szabályok 

és értelmezésük. 

 Dr. Kálai Tamás 

22 Alkil- és aril-halogénvegyületek: a Hlg-C kötés jellemzése; előállítási módszerek; kémiai reakciók, reakciókészség; a 

nukleofil szubsztitúciós reakciók mechanizmusa, a mechanizmust befolyásoló tényezők, sztereokémiája; fontosabb 
halogénezett szénhidrogének, biológiai és környezeti hatásaik. 

 Dr. Kálai Tamás 

23 Alkil- és aril-halogénvegyületek: a Hlg-C kötés jellemzése; előállítási módszerek; kémiai reakciók, reakciókészség; a 

nukleofil szubsztitúciós reakciók mechanizmusa, a mechanizmust befolyásoló tényezők, sztereokémiája; fontosabb 
halogénezett szénhidrogének, biológiai és környezeti hatásaik. 

 Dr. Kálai Tamás 

24 Alkil- és aril-halogénvegyületek: a Hlg-C kötés jellemzése; előállítási módszerek; kémiai reakciók, reakciókészség; a 

nukleofil szubsztitúciós reakciók mechanizmusa, a mechanizmust befolyásoló tényezők, sztereokémiája; fontosabb 
halogénezett szénhidrogének, biológiai és környezeti hatásaik. 

 Dr. Kálai Tamás 

  



PTE GYTK Gyógyszerész szak  –  A I1. évfolyam tantárgyai - tantárgyleírások - 2018/2019-es tanév 

 

25 Fémorganikus, elemorganikus vegyületek: elektronszerkezet; előállításuk; reakciókészség, SN és AN reakciók, Mg, 

Li, Cu, Cd, Zn vegyületek reakciói, Si-organikus vegyületek előállítása és alkalmazása. 

 Dr. Kálai Tamás 

26 Fémorganikus, elemorganikus vegyületek: elektronszerkezet; előállításuk; reakciókészség, SN és AN reakciók, Mg, 

Li, Cu, Cd, Zn vegyületek reakciói, Si-organikus vegyületek előállítása és alkalmazása. 

 Dr. Kálai Tamás 

27 Fémorganikus, elemorganikus vegyületek: elektronszerkezet; előállításuk; reakciókészség, SN és AN reakciók, Mg, 
Li, Cu, Cd, Zn vegyületek reakciói, Si-organikus vegyületek előállítása és alkalmazása. 

 Dr. Kálai Tamás 

28 Alkoholok, fenolok, éterek: kötésrendszer; fizikai sajátságaik; előállítási módszerek; kémiai tulajdonságaik: sav-bázis 

sajátságok, szubsztitúciós, eliminációs reakciók, észterképzés, oxidáció, aromás elektrofil szubsztitúció, vinil-éterek és 
epoxidok reakciói. Élettani jelentőségük, fontosabb származékok. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

29 Alkoholok, fenolok, éterek: kötésrendszer; fizikai sajátságaik; előállítási módszerek; kémiai tulajdonságaik: sav-bázis 

sajátságok, szubsztitúciós, eliminációs reakciók, észterképzés, oxidáció, aromás elektrofil szubsztitúció, vinil-éterek és 

epoxidok reakciói. Élettani jelentőségük, fontosabb származékok. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

30 Alkoholok, fenolok, éterek: kötésrendszer; fizikai sajátságaik; előállítási módszerek; kémiai tulajdonságaik: sav-bázis 

sajátságok, szubsztitúciós, eliminációs reakciók, észterképzés, oxidáció, aromás elektrofil szubsztitúció, vinil-éterek és 

epoxidok reakciói. Élettani jelentőségük, fontosabb származékok. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

31 Szerves kénvegyületek: elektronszerkezetük; tiolok és szulfidok fizikai sajátságai, előállításuk, reakcióik: oxidáció, 
tioészterek előállítása, alkilezés; fontosab tiolok és szulfidok, jelentőségük biológiai folyamatokban, gyógyszerekben. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

32 Szerves kénvegyületek: elektronszerkezetük; tiolok és szulfidok fizikai sajátságai, előállításuk, reakcióik: oxidáció, 
tioészterek előállítása, alkilezés; fontosab tiolok és szulfidok, jelentőségük biológiai folyamatokban, gyógyszerekben. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

33 Szerves kénvegyületek: elektronszerkezetük; tiolok és szulfidok fizikai sajátságai, előállításuk, reakcióik: oxidáció, 
tioészterek előállítása, alkilezés; fontosab tiolok és szulfidok, jelentőségük biológiai folyamatokban, gyógyszerekben. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

34 Alifás, aromás nitrovegyületek: elektronszerkezet; fizikai sajátságaik; előállításuk; kémiai tulajdonságaik, tautoméria, 
SEAr és SNAr reakciók, nitroaldol, Nef-reakció, redukció; fiziológiás hatással rendelkező származékaik. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

35 Alifás, aromás nitrovegyületek: elektronszerkezet; fizikai sajátságaik; előállításuk; kémiai tulajdonságaik, tautoméria, 
SEAr és SNAr reakciók, nitroaldol, Nef-reakció, redukció; fiziológiás hatással rendelkező származékaik. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

36 Alifás, aromás nitrovegyületek: elektronszerkezet; fizikai sajátságaik; előállításuk; kémiai tulajdonságaik, tautoméria, 
SEAr és SNAr reakciók, nitroaldol, Nef-reakció, redukció; fiziológiás hatással rendelkező származékaik. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

37 Alifás és aromás aminok: elektronszerkezet, kötésrendszer; fizikai sajátságok; előállításuk; bázicitás fogalma és 
magyarázata; aminok reakciói: alkilezés, acilezés, Hinsberg-próba, oxidáció, diazotálás. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

38 Alifás és aromás aminok: elektronszerkezet, kötésrendszer; fizikai sajátságok; előállításuk; bázicitás fogalma és 

magyarázata; aminok reakciói: alkilezés, acilezés, Hinsberg-próba, oxidáció, diazotálás. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

39 Alifás és aromás aminok: elektronszerkezet, kötésrendszer; fizikai sajátságok; előállításuk; bázicitás fogalma és 
magyarázata; aminok reakciói: alkilezés, acilezés, Hinsberg-próba, oxidáció, diazotálás. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

40 Biológiailag fontos aminok: aminosavak dekarboxileződésével keletkező aminok; alkaloidok fogalma, főbb 
képviselőik, származékaik ismertetése. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

41 Biológiailag fontos aminok: aminosavak dekarboxileződésével keletkező aminok; alkaloidok fogalma, főbb 
képviselőik, származékaik ismertetése. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

42 Biológiailag fontos aminok: aminosavak dekarboxileződésével keletkező aminok; alkaloidok fogalma, főbb 
képviselőik, származékaik ismertetése. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 
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Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. Nyílt láncú és gyűrűs telített szénhidrogének: sp3-hibridizáció; nevezéktan; szerkezeti és konformációs izoméria; fizikai 

tulajdonságok; előállításuk; kémiai sajátságaik, gyökös szubsztitúció mechanizmusa. 

2. Alkil- és aril-halogénvegyületek: a Hlg-C kötés jellemzése; előállítási módszerek; kémiai reakciók, reakciókészség; a 

nukleofil szubsztitúciós reakciók mechanizmusa, a mechanizmust befolyásoló tényezők, sztereokémiája; fontosabb 

halogénezett szénhidrogének, biológiai és környezeti hatásaik. 

3. Telítetlen szénhidrogének, alkének és alkinek: az sp2 és sp-hibridizáció jellemzői; geometriai izoméria; előállításuk; 

reakciókészség, elektrofil addíció mechanizmusa, példák elektrofil addíciós reakciókra; konjugált diének reakciói. 

4. Fontosabb telítetlen szénhidrogének ipari és biológiai jelentősége: polimerizáció, izoprénvázas vegyületek, mono- és 

diterpének, oxigén tartalmú származékaik, szteroidok, karotinoidok, A-vitamin. 

5. Aromás szénhidrogének: aromás jelleg, Hückel-szabály; aromás elektrofil szubsztitúciós reakciók, irányítási szabályok és 

értelmezésük. 

6. Alkoholok, fenolok, éterek: kötésrendszer; fizikai sajátságaik; előállítási módszerek; kémiai tulajdonságaik: sav-bázis 

sajátságok, szubsztitúciós, eliminációs reakciók, észterképzés, oxidáció, aromás elektrofil szubsztitúció, vinil-éterek és 

epoxidok reakciói. Élettani jelentőségük, fontosabb származékok. 

7. Fémorganikus, elemorganikus vegyületek: elektronszerkezet; előállításuk; reakciókészség, SN és AN reakciók, Mg, Li, Cu, 

Cd, Zn vegyületek reakciói, Si-organikus vegyületek előállítása és alkalmazása. 

8. Szerves kénvegyületek: elektronszerkezetük; tiolok és szulfidok fizikai sajátságai, előállításuk, reakcióik: oxidáció, 

tioészterek előállítása, alkilezés; fontosab tiolok és szulfidok, jelentőségük biológiai folyamatokban, gyógyszerekben. 

9. Alifás, aromás nitrovegyületek: elektronszerkezet; fizikai sajátságaik; előállításuk; kémiai tulajdonságaik, tautoméria, SEAr 

és SNAr reakciók, nitroaldol, Nef-reakció, redukció; fiziológiás hatással rendelkező származékaik. 

10. Alifás és aromás aminok: elektronszerkezet, kötésrendszer; fizikai sajátságok; előállításuk; bázicitás fogalma és 

magyarázata; aminok reakciói: alkilezés, acilezés, Hinsberg-próba, oxidáció, diazotálás. 

11. Biológiailag fontos aminok: aminosavak dekarboxileződésével keletkező aminok; alkaloidok fogalma, főbb képviselőik, 

származékaik ismertetése. 

12. Sztereokémiai alapfogalmak: centrális kiralitás, relatív és abszolút konfiguráció, optikai aktivitás fogalma és mérése, 

diasztereoméria, rezolválás. 

 

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől 

különböző félévközi jegy). 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OGA-V1G-T SZERVES KÉMIA 1. - GYAKORLAT  

Tantárgyfelelős: DR. KÁLAI TAMÁS, egyetemi tanár 

 Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet 

3 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Alapozó  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 42 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 60 fő 

Előfeltételek: OGA-L1E-T teljesített + OGA-AM1-T teljesített 

 

Tematika  

A gyakorlaton a hallgatók a preparátumok elkészítése, valamin természetes vegyületek izolálása során elsajátítják a 

legfontosabb laboratóriumi alapműveleteket. E mellett kémcsőkísérleteket végeznek a funkciós csoportok kimutatására, egyes 
vegyületcsaládok azonosítására. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A gyakorlat anyagából két évközi zh-t írnak, mindkettőt legalább elégségesre (2) teljesíteni kell a félév elfogadásához. Az 

elfogadás további feltételei a gyakorlat anyagát tartalmazó részletes laboratóriumi jegyzőkönyv elkészítése, a preparátumok 

elkészítése és az ismeretlen vegyület meghatározása. A fentiek alkotják egyben a gyakorlati érdemjegy alapját. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Hiányzás esetén a gyakorlatvezetővel kell egyeztetni a pótlás időpontját. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Kálai Tamás: Szerves kémiai praktikum I., Pécs, PTE ÁOK, 2001. 

Kálai Tamás: Szerves kémiai praktikum II., Pécs, PTE ÁOK, 2004. 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Tűz- és balesetvédelmi ismeretek, laboratóriumi eszközök bemutatása, alkánok, alkének, alkinek kémcsőkísérletei 
(6.1.1.-6.1.14.) 

2 Tűz- és balesetvédelmi ismeretek, laboratóriumi eszközök bemutatása, alkánok, alkének, alkinek kémcsőkísérletei 
(6.1.1.-6.1.14.) 

3 Tűz- és balesetvédelmi ismeretek, laboratóriumi eszközök bemutatása, alkánok, alkének, alkinek kémcsőkísérletei 

(6.1.1.-6.1.14.) 

4 Laboratóriumi alapműveletek I. (melegítés, hűtés, kevertetés, szűrés, o.p. meghatározás), acetanilid előállítása. 

5 Laboratóriumi alapműveletek I. (melegítés, hűtés, kevertetés, szűrés, o.p. meghatározás), acetanilid előállítása. 

6 Laboratóriumi alapműveletek I. (melegítés, hűtés, kevertetés, szűrés, o.p. meghatározás), acetanilid előállítása. 

7 Laboratóriumi alapműveletek II. (színezékek oszlopkromatográfiás vizsgálata), aromás szénhidrogének 
kémcsőkísérletei (6.2.1.-6.2.11.). 

8 Laboratóriumi alapműveletek II. (színezékek oszlopkromatográfiás vizsgálata), aromás szénhidrogének 

kémcsőkísérletei (6.2.1.-6.2.11.). 

9 Laboratóriumi alapműveletek II. (színezékek oszlopkromatográfiás vizsgálata), aromás szénhidrogének 
kémcsőkísérletei (6.2.1.-6.2.11.). 

10 Laboratóriumi alapműveletek III. (extrakció, desztilláció, szárítás, f.p. meghatározás), t-butil-klorid előállítása, 1. 
ismeretlen meghatározása. 

11 Laboratóriumi alapműveletek III. (extrakció, desztilláció, szárítás, f.p. meghatározás), t-butil-klorid előállítása, 1. 
ismeretlen meghatározása. 

12 Laboratóriumi alapműveletek III. (extrakció, desztilláció, szárítás, f.p. meghatározás), t-butil-klorid előállítása, 1. 
ismeretlen meghatározása. 
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13 Halogénezett szénhidrogének kémcsőkísérletei (6.3.1.-6.3.4.),  p-bróm-acetanilid előállítása, p-nitro-acetanilid 

előállítása. 

14 Halogénezett szénhidrogének kémcsőkísérletei (6.3.1.-6.3.4.),  p-bróm-acetanilid előállítása, p-nitro-acetanilid 
előállítása. 

15 Halogénezett szénhidrogének kémcsőkísérletei (6.3.1.-6.3.4.),  p-bróm-acetanilid előállítása, p-nitro-acetanilid 
előállítása. 

16 I. zárthelyi dolgozat, Alkoholok, fenolok, éterek kémcsőkísérletei (6.4.1.-6.5.2.). 

17 I. zárthelyi dolgozat, Alkoholok, fenolok, éterek kémcsőkísérletei (6.4.1.-6.5.2.). 

18 I. zárthelyi dolgozat, Alkoholok, fenolok, éterek kémcsőkísérletei (6.4.1.-6.5.2.). 

19 Fluorenol előállítása redukcióval, fluorenon előállítása oxidációval, 2. ismeretlen meghatározása. 

20 Fluorenol előállítása redukcióval, fluorenon előállítása oxidációval, 2. ismeretlen meghatározása. 

21 Fluorenol előállítása redukcióval, fluorenon előállítása oxidációval, 2. ismeretlen meghatározása. 

22 Laboratóriumi alapműveletek IV. (folyamatos extrakció, vékonyréteg kromatográfia, forgatóképesség mérés, IR 

készülék használata), piperin izolálása borsból. 

23 Laboratóriumi alapműveletek IV. (folyamatos extrakció, vékonyréteg kromatográfia, forgatóképesség mérés, IR 

készülék használata), piperin izolálása borsból. 

24 Laboratóriumi alapműveletek IV. (folyamatos extrakció, vékonyréteg kromatográfia, forgatóképesség mérés, IR 
készülék használata), piperin izolálása borsból. 

25 Nitrobenzol előállítása, p-amino-benzolszulfonamid szintézise. 

26 Nitrobenzol előállítása, p-amino-benzolszulfonamid szintézise. 

27 Nitrobenzol előállítása, p-amino-benzolszulfonamid szintézise. 

28 Nitrobenzol előállítása, p-amino-benzolszulfonamid szintézise. 

29 Nitrobenzol előállítása, p-amino-benzolszulfonamid szintézise. 

30 Nitrobenzol előállítása, p-amino-benzolszulfonamid szintézise. 

31 II. zárthelyi, aminovegyületek kémcsőkísérletei (6.6.1.-6.6.6.). 

32 II. zárthelyi, aminovegyületek kémcsőkísérletei (6.6.1.-6.6.6.). 

33 II. zárthelyi, aminovegyületek kémcsőkísérletei (6.6.1.-6.6.6.). 

34 Antranilsav szintézise, 3. ismeretlen azonosítása. 

35 Antranilsav szintézise, 3. ismeretlen azonosítása. 

36 Antranilsav szintézise, 3. ismeretlen azonosítása. 

37 2-Jód-benzoesav szintézise 

38 2-Jód-benzoesav szintézise 

39 2-Jód-benzoesav szintézise 

40 Laborzárás, értékelés. 

41 Laborzárás, értékelés. 

42 Laborzárás, értékelés. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Az évközi zh-k kérdései a gyakorlat anyagát tartalmazzák. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bognár Balázs (BOBGAAT.PTE), Dr. Kálai Tamás (KATFABP.PTE), Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília (PASFADP.PTE) 
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OGO-AI2-T ANATÓMIA, SZÖVETTAN ÉS FEJLŐDÉSTAN 2.  

Tantárgyfelelős: DR. HORVÁTH-OPPER GABRIELLA, egyetemi adjunktus 

 Anatómiai Intézet 

2 kredit ▪ vizsga  ▪ Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 14 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OGO-AI1-T teljesített   

 

Tematika  

Az emberi test makroszkópos, mikroszkópos és ultrastrukturális szerkezetének, fejlődésének, és alapvető funkcionális 

aspektusaiknak megismertetése gyógyszerész hallgatók számára szükséges szinten. A két féléves tantárgycsoport második 
része: endokrin rendszer, nemi szervek, neuroanatómia. Általános fejlődéstan. 

A tananyag elméleti része az előadásokon (heti 1x45 min.) hangzik el. A  gyakorlatokon(kéthetente 1x90 min.) formalinnal 

fixált emberi holttesteken és készítményeken, valamint műanyag modelleken demonstrálják a gyakorlatvezetők a különböző 

anatómiai struktúrákat. A hallgatók önállóan is tanulmányozhatják a szerveket, szervrészleteket. A szöveti szerkezetet 
beszkennelt szövettani metszetek kivetítésével mutatjuk be. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Másik gyógyszerész csoport szemináriumán való részvétellel (félévenként legfeljebb 2 alkalommal lehetséges) 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

http://an-server.pote.hu 

- Saját oktatási anyag 

http://an-server.pote.hu 

- Jegyzet 

http://an-server.pote.hu 

- Ajánlott irodalom 

http://an-server.pote.hu 

Előadások 

1 Férfi nemiszervek 

 Dr. Kiss Péter 

2 Női nemiszervek-I. Petefészek, méhkürt, méh. Menstruációs ciklus. 

 Dr. Tamás Andrea 

3 Női nemiszervek-II. Terhesség, placenta. Hüvely és a külső nemiszervek. 

 Dr. Tamás Andrea 

4 Az ember egyedfejlődésének főbb szakaszai. A zygota és az embryonalis kor főbb történései. 

 Dr. Kiss Péter 

5 Az idegrendszer részei. Perifériás idegrendszer. 

 Dr. Tóth Pál 

6 A központi idegrendszer makroszkópiája (KIR részei, agykamrák, agyburkok, vérellátás) 

 Dr. Tóth Pál 

7 Az idegszövet 

 Dr. Tóth Pál 

8 Érző pályarendszerek 

 Dr. Gaszner Balázs 

 

http://an-server.pote.hu/
http://an-server.pote.hu/
http://an-server.pote.hu/
http://an-server.pote.hu/
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9 Motoros pályarendszerek 

 Dr. Gaszner Balázs 

10 A belső elválasztású mirigyek 

 Opper Balázs 

11 Az autonóm idegrendszer 

 Dr. Nagy András Dávid 

12 A látórendszer felépítése 

 Dr. Horváth-Opper Gabriella 

13 A halló- és egyensúlyozó rendszer felépítése 

 Dr. Horváth-Opper Gabriella 

14 A magzati kor jellemzői. Az újszülött érettségi jelei.  A fejlődési rendellenességek okai. 

 Dr. Farkas Boglárka Anett 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Bonctermi gyak. Kismedence 

2 Bonctermi gyak. Kismedence 

3 Szövettan gyak. Metszetek: ovarium, uterus, vagina, here, prostata 

4 Szövettan gyak. Metszetek: ovarium, uterus, vagina, here, prostata 

5 Bonctermi gyak. Gerincvelő, agyburkok, agyidegek 

6 Bonctermi gyak. Gerincvelő, agyburkok, agyidegek 

7 Bonctermi gyak. Agy makroszkópia 

8 Bonctermi gyak. Agy makroszkópia 

9 Szövettan gyak. Metszetek:  perifériás ideg,  gerincvelő, kisagy, agykéreg 

10 Szövettan gyak. Metszetek:  perifériás ideg,  gerincvelő, kisagy, agykéreg 

11 Szövettan gyak. Metszetek: hypophysis, pajzsmirigy, mellékvese 

12 Szövettan gyak. Metszetek: hypophysis, pajzsmirigy, mellékvese 

13 Bonctermi gyak. szem, fül : műanyag preparátumok 

14 Bonctermi gyak. szem, fül : műanyag preparátumok 

Vizsgakérdések 

A szorgalmi időszak végén tesztet írnak a hallgatók a félév anyagából (A vizsga). Javításra (B, C és D vizsgák) a 

vizsgaidőszakban van lehetőség, szóbeli vizsga formájában. 

http://an-server.pote.hu 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Farkas Boglárka Anett (FABFADO.PTE), Dr. Jüngling Adél (JUARAAO.PTE), Opper Balázs (OPBFAB.T.JPTE) 

http://an-server.pote.hu/
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OGO-G1E-T FARMAKOBOTANIKA 1. - ELMÉLET  

Tantárgyfelelős: DR. FARKAS ÁGNES, egyetemi docens 

 Farmakognóziai Intézet 

1 kredit ▪ vizsga  ▪ Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OGO-G1G-T egyidejű felvétel   

 

Tematika  

A farmakobotanika a teljes növénytan gyógyszerészeti vonatkozásait összegezi. Témája kiterjed a növényi sejttanra, 

szövettanra, a morfológiai alapfogalmak ismertetésére, a növények rendszerezésére. A szisztematikán belül ismerteti a 

gyógynövények földrajzi származását, termeszthetőségét, a természetvédelem szempontjait. Különösen hangsúlyosak a 

kemotaxonómiai ismeretek, hiszen a hatás igen gyakran összefügg a gyógynövény rendszertani helyével, ill. az ehhez tartozó 

kémiai jellemzőkkel. A gyakorlat során a fő hangsúly a gyógynövények felismerésén van, és alapfeltétel a növényhatározó 

könyvek biztonságos használata. A szövettani alapismeretek teszik lehetővé a helyes anatómiai fogalmak használatát, végülis 
a fajok (taxonok) pontos azonosítását. 

A hallgatónak el kell sajátítania azokat az általános és speciális növénytani alapismereteket, amelyek szükségesek a 

farmakognózia (gyógynövény- és drogismeret) megértéséhez. Ismernie kell a külső és belső növénymorfológiai és szövettani 

fogalmakat és a kemotaxonómia alapvető törvényszerűségeit. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A félév során két alkalommal (7. és 13. oktatási héten) az előző előadások anyagának elsajátításáról zárthelyi dolgozat 

formájában kell számot adni. A pótlásra és javításra az eredetileg meghirdetett időponton felül legfeljebb két alkalommal 

biztosítunk lehetőséget. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az előadások Power Point anyaga elérhető a Farmakognóziai Intézet honlapján, az Oktatási anyagok menüpontban, valamint 

a megadott szakirodalmak tanulmányozásával pótolhatja a hallgató a távolmaradást. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Papp N., Farkas Á., Horváth Gy., Bencsik T. (2014): Digitális Herbárium és Drogatlasz. Elektronikus tananyag. TÁMOP-
4.1.2.A/1-11/1-2011-0016 

- Jegyzet 

Papp Nóra: Farmakobotanikai alapok. A gyógynövények sejt-, szövet- és alaktana. PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, 
Pécs, 2012. 

- Ajánlott irodalom 

Dános Béla: Farmakobotanika; kemotaxonómia. Argumentum, Budapest, 1997. 

Dános Béla: Farmakobotanika; gyógynövényismeret. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. 

Haraszty Árpád (szerk.): Növényszervezettan és növényélettan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998 (mindenkori 
legújabb kiadás). 

Mihalik Erzsébet és mtsai: Növényanatómiai praktikum. JATEPress, Szeged, 1999. 

Előadások 

1 A növényi sejt felépítése. Színtestek, zárványok. 

 Dr. Papp Nóra 

2 A sejtfal szerkezete. 

 Dr. Papp Nóra 

3 Növényi szövetek I. Merisztémák. 

 Dr. Papp Nóra 
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4 Növényi szövetek II. Epidermisz; gázcserenyílások, trichómák, másodlagos bőrszövet. 

 Dr. Papp Nóra 

5 Növényi szövetek III. Szállítószövetek; nyalábtípusok. 

 Dr. Papp Nóra 

6 Növényi szövetek IV. Alapszövetek: valódi, szilárdító, kiválasztó és váladéktartó alapszövetek. 

 Dr. Papp Nóra 

7 1. zárthelyi dolgozat 

 Dr. Papp Nóra 

8 Gyökérmorfológia. Módosult gyökerek. A gyökér szövettana. 

 Dr. Papp Nóra 

9 Hajtásmorfológia. A hajtás szöveti szerkezete. Hajtástípusok. 

 Dr. Papp Nóra 

10 Levélmorfológia. Levélállás. Levélerezet. A levél szövettana. 

 Dr. Papp Nóra 

11 Virágmorfológia. Virágzattípusok. 

 Dr. Papp Nóra 

12 Megtermékenyítés, embriogenezis, magkezdemény és mag. Terméstípusok. 

 Dr. Papp Nóra 

13 2. zárthelyi dolgozat 

 Dr. Papp Nóra 

14 Rendszertani kategóriák, kemotaxonómiai összefüggések, a nevezéktan szabályai. 

 Dr. Papp Nóra 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. A növényi sejt felépítése. 

2.      Színtestek, zárványok. 

3. A sejtfal szerkezete. 

4. Merisztémák. 

5. Az epidermisz általános jellemzői, gázcserenyílások. 

6.      Trichómák, másodlagos bőrszövet. 

7. Szállítószövetek. 

8.      Nyalábtípusok. 

9. Valódi alapszövetek. 

10.   Szilárdító alapszövetek. 

11.   Kiválasztó és váladéktartó alapszövetek. 

12. Gyökérmorfológia. 

13.   Módosult gyökerek. 

14.   A gyökér szövettana. 

15. Hajtásmorfológia. 

16.   A hajtás szöveti szerkezete. 

17.   Hajtástípusok. 

18. Levélmorfológia. 

19.   Levélállás. Levélerezet. 

20.   A levél szövettana. 

21. Virágmorfológia. 

22.   Virágzattípusok. 

23. Megtermékenyítés, embriogenezis, magkezdemény és mag. 
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24.   Száraz felnyíló és zárvamaradó terméstípusok. 

25. Húsos termések, terméságazatok. 

26. Rendszertani kategóriák. 

27.   A nevezéktan szabályai. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OGO-G1G-T FARMAKOBOTANIKA 1. - GYAKORLAT  

Tantárgyfelelős: DR. FARKAS ÁGNES, egyetemi docens 

 Farmakognóziai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A farmakobotanika a teljes növénytan gyógyszerészeti vonatkozásait összegezi. Témája kiterjed a növényi sejttanra, 

szövettanra, a morfológiai alapfogalmak ismertetésére, a növények rendszerezésére. A szisztematikán belül ismerteti a 

gyógynövények földrajzi származását, termeszthetőségét, a természetvédelem szempontjait. Különösen hangsúlyosak a 

kemotaxonómiai ismeretek, hiszen a hatás igen gyakran összefügg a gyógynövény rendszertani helyével, ill. az ehhez tartozó 

kémiai jellemzőkkel. A gyakorlat során a fő hangsúly a gyógynövények felismerésén van, és alapfeltétel a növényhatározó 

könyvek biztonságos használata. A szövettani alapismeretek teszik lehetővé a helyes anatómiai fogalmak használatát, végülis 
a fajok (taxonok) pontos azonosítását. 

A hallgatónak el kell sajátítania azokat az általános és speciális növénytani alapismereteket, amelyek szükségesek a 

farmakognózia (gyógynövény- és drogismeret) megértéséhez. Ismernie kell a külső és belső növénymorfológiai és szövettani 

fogalmakat és a kemotaxonómia alapvető törvényszerűségeit. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A gyakorlatokon jegyzőkönyvet kell vezetni, a gyakorlat teljesítését az óra végén a gyakorlatvezető aláírásával igazolja. 

A félév során 2 alkalommal (7. és 13. oktatási héten) kell elfogadható szinten (min. 60%) teljesíteni egy-egy zárthelyi 

dolgozatot. A dolgozatok témakörét az előző heti gyakorlatok anyaga jelenti. 

A pótlásra és javításra az eredetileg meghirdetett időpontokon kívül dolgozatonként legfeljebb 2 alkalommal biztosítunk 

lehetőséget. 

A két zárthelyi dolgozat osztályzata, valamint a jegyzőkönyv értékelése képezi a félévi jegy alapját. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlatok pótlására a soron következő gyakorlatok valamelyikén lehetőséget biztosítunk - a gyakorlatvezetővel történő 

előzetes egyeztetést követően. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Dános Béla: Farmakobotanikai gyakorlatok. Feladatgyűjtemény. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. 

- Saját oktatási anyag 

Papp N., Farkas Á., Horváth Gy., Bencsik T. (2014): Digitális Herbárium és Drogatlasz. Elektronikus tananyag. TÁMOP-
4.1.2.A/1-11/1-2011-0016 

- Jegyzet 

Papp Nóra: Farmakobotanikai alapok. A gyógynövények sejt-, szövet- és alaktana. PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, 
Pécs, 2012. 

- Ajánlott irodalom 

Dános Béla: Farmakobotanika; gyógynövényismeret. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.Mihalik Erzsébet és mtsai: 

Növényanatómiai praktikum. JATEPress, Szeged, 1999. 

Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok; virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

2000. 

Előadások 
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Gyakorlatok 

1 A mikroszkóp használata. Mikroszkópos technikák, preparátum-készítés (levélderítés, metszet- és nyúzatkészítés). 
Plasztiszok a növényi sejtben. Plasztiszok zárványai. Derített levelek és keményítőkristályok mikroszkópos vizsgálata. 

2 A sejtfal kémiai anyagainak (cellulóz, lignin) és vastagodásának mikroszkópos vizsgálata.  Sejtnedvvakuólumok 

anyagainak (inulin, alkaloid, cserzőanyagok, antocianinok) vizsgálata. Kalcium-oxalát és kalcium-karbonát kristályok 

mikroszkópos vizsgálata. 

3 A gyökér- és hajtástenyészőkúp vizsgálata. Kambiumtípusok mikroszkópos vizsgálata. 

4 Lomblevél epidermiszek és függelékeik vizsgálata sztereomikroszkóppal és fénymikroszkóppal (nyúzatok, 

keresztmetszetek, derített készítmények). 

5 A szállítószövetrendszer és szilárdító szövetek tanulmányozása szár keresztmetszeteken. 

6 Alapszövet típusok mikroszkópos tanulmányozása. Kiválasztórendszerek (skizogén, lizigén váladéktartók, 

tejnedvtartók, mirigyszőrök, mirigypikkelyek, nektáriumok) vizsgálata. Átszellőztető alapszövet, raktározó alapszövet 
vizsgálata. 

7 Mikroszkópos preparátumokon felismerhető szövettípusok azonosítása, jellemző részeik megnevezése. 

8 A gyökér és módosulásainak morfológiai elemzése. Valódi és módosult gyökerek szövettani szerkezetének 

mikroszkópos vizsgálata. 

9 A hajtásrendszer típusai, hajtásmódosulások. Föld feletti és föld alatti hajtástípusok szövettani szerkezetének 
tanulmányozása kereszt- és hosszmetszeteken. 

10 Levéltípusok, levélállás, a levél részei és tagoltsága. A levéllemez alakja, levélerezet, levélmódosulások. Levél 
keresztmetszetek mikroszkópos elemzése. 

11 A virág alaktani elemzése: a virágtakaró, a porzótáj és a termőtáj. Virágképlet, virágdiagram. Virágrészek 
fénymikroszkópos vizsgálata. 

12 Virágzati típusok morfológiája. Virágzat típusának felismerése herbáriumi példányokon. Fészekvirágzat szerkezetének 

fénymikroszkópos tanulmányozása. 

13 Termések morfológiai vizsgálata: Száraz felnyíló és zárvamaradó termések. 

14 Termések morfológiai vizsgálata: Húsos termések, terméságazatok és áltermések. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. A növényi sejt felépítése. 

2. Színtestek, zárványok. 

3. A sejtfal szerkezete. 

4. Merisztémák. 

5. Az epidermisz általános jellemzői, gázcserenyílások. 

6. Trichómák, másodlagos bőrszövet. 

7. Szállítószövetek. 

8. Nyalábtípusok. 

9. Valódi alapszövetek. 

10. Szilárdító alapszövetek. 

11. Kiválasztó és váladéktartó alapszövetek. 

12. Gyökérmorfológia. 

13. Módosult gyökerek. 

14. A gyökér szövettana. 

15. Hajtásmorfológia. 

16. A hajtás szöveti szerkezete. 

17. Hajtástípusok. 

18. Levélmorfológia. 

19. Levélállás. Levélerezet. 

20. A levél szövettana. 

21. Virágmorfológia. 

22. Virágzattípusok. 
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23. Megtermékenyítés, embriogenezis, magkezdemény és mag. 

24. Száraz felnyíló és zárvamaradó terméstípusok. 

25. Húsos termések, terméságazatok. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Papp Nóra (PANAAA.T.JPTE), Filep Rita (FIRQAAT.PTE) 
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OGO-H1E-T ÉLETTAN 1. - ELMÉLET  

Tantárgyfelelős: DR. KARÁDI ZOLTÁN, egyetemi tanár 

 Élettani Intézet 

3 kredit ▪ vizsga  ▪ Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  42 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OGO-GB2-T teljesített + OGO-AI2-T egyidejű felvétel + OGO-H1G-T egyidejű felvétel 

 

Tematika  

Az élettan tantárgy legfontosabb feladata az orvosképzésben az élő szervezet egészséges működési sajátságainak hallgatókkal 

való megismertetése. Az emberi szervezet legfontosabb funkcionális jellemzőinek megértésében ők előzetes biológiai, 

biofizikai, kémiai-biokémiai és anatómiai tanulmányaikra támaszkodhatnak. A tanév során bemutatjuk az egyes szervek és 

szervrendszerek működését, a környezethez való alkalmazkodás által is megkívánt együttműködésüket, valamint az ezeket 

befolyásoló tényezőket. Külön hangsúlyt kapnak az életműködések szabályozásának idegi és humorális folyamatai, amelyek 

alapvető jelentőségűek a szervezet homeosztázisának megőrzésében. Mindezen ismeretek átadásával a hallgatókat olyan 

holisztikus szemlélet kialakításához kívánjuk hozzásegíteni, amellyel ma az egészséges, holnap pedig a beteg emberi szervezet 
működésének jobb megértésére lesznek képesek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli teszt a 11. héten, pénteken 16:00 időpontban. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az elmulasztott gyakorlatot másik tanulócsoporthoz csatlakozva tanácsos pótolni, amíg az adott témakör gyakorlatai zajlanak. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Fonyó A., Ligeti E.: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, Budapest 2014 

- Saját oktatási anyag 

Az elhangzott előadások ábráit az Élettani Intézet honlapján és a Neptun Meet Street-en lehet elérni. 

A fontos oktatásszervezési információkat ETR kurzus üzenetben és az előadásokon tudjuk bejelenteni. 

A legfrissebb és részletes információk, tananyagok mindig az Élettani Intézet honlapján (physiology.aok.pte.hu) 
olvashatók. 

- Jegyzet 

PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatok 1, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2014 

PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatos Feladatlapok 1, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2014 

- Ajánlott irodalom 

Ganong, W. F.: Az orvosi élettan alapjai, Medicina, Budapest 1996. 

Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére, Medicina Kiadó, Budapest 1998. 

Bálint Péter (szerk.): Orvosi élettan I. II. kötet, Medicina, Budapest 1986. 

Bálint Péter (szerk.): Orvosi élettan I. II. kötet, Medicina, Budapest, 1981. 

Donald O. Hebb: A pszichológia alapkérdései, Gondolat, Budapest, 1975. 

Lissák Kálmán: Élettani gyakorlatok és bemutatások, Medicina, 1975. 

Előadások 

1 Bevezetés. Homeosztatikus szabályozások alapelvei. 

 Dr. László Kristóf 

2 Celluláris transzportfolyamatok. 

Humorális szabályozási mechanizmusok. 

 Dr. Környei József László 

3 Az ingerület membrán jelenségei: egyensúlyi potenciál, elektrotónusos potenciál és akciós potenciál. 

 Dr. Buzás Péter 
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4 A vegetatív idegrendszer működése. Izom működés alapjai. 

 Dr. Buzás Péter 

5 Folyadékterek. A vér. 

 Dr. Zelena Dóra 

6 A vér anorganikus és organikus alkotórészeinek jelentősége. Fehérvérsejtek élettani szerepe. 

 Kertes Erika 

7 Hemoglobin. Vasforgalom. 

 Dr. Szabó István 

8 Véralvadás. 

 Dr. Szabó István 

9 Vércsoportrendszerek. 

 Dr. Szabó István 

10 Szívciklus. Ingerületképződés, ingerületvezetés. 

 Dr. Környei József László 

11 Elektrokardiogram. 

 Dr. Gálosi Rita 

12 Nyomás és térfogatváltozások a szív üregeiben. Szívhangok. 

 Dr. Környei József László 

13 Perctérfogat. A szív munkája. 

 Dr. Környei József László 

14 Hemodinamikai alapfogalmak. Vérnyomás, pulzus. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

15 Kapilláris-keringés. Vénás-keringés. Nyirokkeringés. 

 Kóbor Péter 

16 Kisvérköri keringés. Agyi keringés. A máj, bőr és az izom keringése. Koronária keringés. 

 Kóbor Péter 

17 A szív-érrendszer idegi és humorális szabályozása. 

A szív és keringésrendszeri homeosztázis. 

 Dr. László Kristóf 

18 A légzés mechanikája. Mellűri nyomásváltozások. Compliance. Tüdővolumenek, kapacitások. A légutak funkciói. 

 Dr. Környei József László 

19 Gázcsere a tüdőben és a szövetekben. A légzés kémiai szabályozása. O2 és CO2 transzport, pH reguláció. 

 Dr. Környei József László 

20 A légzésszabályozás idegrendszeri mechanizmusai. Akklimatizáció. 

 Petykó Zoltán 

21 A gastrointestinális tractus. A száj emésztési folyamatai. A gyomor emésztési folyamatai. 

 Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó 

22 Duodenum és epehólyag. Emésztés és felszívódás a vékonybélben. 

 Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó 

23 A májműködés élettana. 

 Péczely László Zoltán 

24 A vastagbél szerepe. Székletképződés. Tápanyagok sorsa a szervezetben. Vitaminok. 

 Dr. Ollmann Tamás 

25 Az emésztőtractus működését szabályozó humorális és idegi tényezők. 

 Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó 

26 A glomerulus működése. A clearance fogalma. A vesén átáramló vérmennyiség. Extrakciós koefficiens, filtrációs 

frakció. 

 Dr. László Kristóf 

27 Vesekeringés. Renin-angiotensin rendszer. 

 Dr. László Kristóf 

28 Tubularis folyamatok. Koncentrálás-hígítás. Ozmoreguláció. 

 Dr. László Kristóf 

29 Volumenreguláció. A vizeletürítés mechanizmusa. 

 Dr. László Kristóf 

30 A szervezet pH szabályozása. 

 Dr. Jandó Gábor 
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31 Energiaforgalom. Metabolizmus. A helyes táplálkozás és a testtömeg szabályozás alapelvei. 

 Dr. Környei József László 

32 Testhőmérséklet. Láz. 

 Kertes Erika 

33 A testhőmérséklet perifériás és központi szabályozása. 

 Kertes Erika 

34 A hypothalamo- hypophysealis rendszer. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

35 A hypophysis elülsőlebeny hormonjai és hatásaik. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

36 Hormonok celluláris hatásmechanizmusai. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

37 A női nemi működés szabályozása. 

 Dr. Lengyel Ferenc 

38 Terhesség. Szülés és szoptatás. 

 Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter 

39 Férfi nemi működések. Erectio, ejaculatio, coitus. A szexuális magatartás humorális és idegrendszeri szabályozása. 

 Kóbor Péter 

40 Pubertas, climacterium. 

 Kóbor Péter 

41 A hypophysis hátsólebeny hormonjai. 

 Péczely László Zoltán 

42 Pajzsmirigy. 

 Kovács Anita 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől 

különböző félévközi jegy). 

Elméleti vizsgakérdés témák 

1. A szervezet folyadékterei és meghatározásuk. 

2. A plazma organikus alkotórészei, jelentőségük a szervezet regulációs mechanizmusaiban. 

3. Az intra- és extracelluláris tér anorganikus összetevői, a két tér közötti kapcsolat jellege a szabályozásban. 

4. A vörösvérsejtek tulajdonságai. 

5. A fehérvérsejtek tulajdonságai. 

6. Thrombocyták élettani jelentősége. 

7. Haemoglobin, funkcionális jelentősége és sorsa a szervezetben. Vasforgalom. 

8. A véralvadás előfázisainak folyamatai. 

9. Véralvadás. 

10. Fibrinolysis, a véralvadást gátló mechanizmusok. 

11. A vér pH szabályozása. 

12. Az ABO- vércsoport rendszer. Az Rh- vércsoport rendszer. 

13. A fehérvérsejtek szerepe a szervezet védekező mechanizmusaiban. 

14. A szívmechanikai alapjai. A szívizom háromelemes modellje. A Ca2+ áramlás útjai a szívizomsejtben. 

15. A szív ingerképző- és ingerületvezető rendszere. Refracter periódusok. 

16. A szívciklus fogalma: nyomás és térfogatváltozások a szív üregeiben. 

17. Elektrokardiográfia: az EKG elvezetésének módjai. A szabályos elektrokardiogram jellemzése. 

18. A szívhangok, fonokardiográfia (PKG). 

19. A perctérfogat meghatározása és fiziológiás változásai. 
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20. A szívműködés energetikája (energiaforgalom, munka, teljesítmény) 

21. A szívkamrák összehúzódásának mechanizmusa. Laplace törvény. 

22. A Starling-féle szív-tüdő készítmény. 

23. Az artériás nyomás és az azt meghatározó tényezők. 

24. Artériás és vénás pulzusgörbe. A hemodinamika alapjai. 

25. A capilláris - keringés jellegzetességei. 

26. A nyirokkeringés jellegzetességei. 

27. A vénás keringés. A gravitáció hatása a vérkeringésre. 

28. A kisvérköri keringés. A véráramlás megoszlása a tüdőben. 

29. A coronaria-keringés. 

30. Az agyi keringés. A vér - agy gát. 

31. A splanchnicus terület keringése. 

32. A harántcsíkolt izom és a bőr keringése. 

33. A szívműködés idegi szabályozása. 

34. A vérkeringés szabályozásának általános jellemzése. 

35. A szervek vérátáramlásának lokális szabályozása. 

36. Az autoreguláció fogalma és jelentősége a szervek vérátáramlásának szabályozásában. 

37. Baroreceptorok szerepe és jelentősége a keringés szabályozásában. 

38. A vérkeringés reflex-szabályozása. 

39. Vasoconstrictor és vasodilatator mechanizmusok. 

40. A légzés mechanikája (légzőizmok működése, compliance, mellkasi nyomásviszonyok, légterek). 

41. Az alveolaris levegő, alveolaris ventilláció, holtterek. A légutak funkciói. 

42. Gázcsere a tüdőben és a szövetekben. 

43. Az O2 és a CO2 szállítás mechanizmusai. 

44. A légzésszabályozás perifériás és központi idegrendszeri mechanizmusai. Légzésszabályozó reflexek. 

45. A légzés kémiai szabályozása. Acidosis, alkalosis. 

46. Oxigénhiánnyal járó állapotok. Oxigénkezelés. Az akklimatizáció mechanizmusai. Nitrogén narcosis. Keszonbetegség. 

47. Nyál, nyálelválasztás. 

48. A gyomornedv elválasztás szabályozása. 

49. Az emésztőtractus motorikája: serkentő és gátló tényezők. 

50. A pancreasnedv emésztésben játszott szerepe. A pancreasnedv elválasztás szabályozása. 

51. Az epeszekréció szabályozása. Az epehólyag működése. 

52. A vékonybél és a vastagbél működése. 

53. A szénhidrátok emésztésének folyamata. 

54. A zsírok emésztésének folyamata. 

55. A fehérjék emésztésének folyamata. 

56. A vese glomerulus működése. A glomerulus-filtratum mennyiségének meghatározása. A clearance fogalma. 

57. A vesén átáramló vérmennyiség meghatározása. Extrakciós kofficiens. 

58. A vese vérkeringése. A vese haemodinamika szabályozása. A renin képződése és szerepe. 

59. A vesetubulusok reabszorpciós és szekréciós működése. Vizsgálatuk módszerei. 

60. A vese koncentráló és hígító működése. 

61. Az izovolémia fogalma; az izovolémia fenntartásában szerepet játszó tényezők. 

62. Az izoozmózis és az izoionia fenntartásában szerepet játszó tényezők. 
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63. Az anyagcsere és befolyásoló tényezői. 

64. A szervezet energiaforgalma. Energetikai alapfogalmak. 

65. Táplálékszükséglet, fehérjeszükséglet. Vitaminok. Ásványi anyag szükséglet. 

66. Az emberi testhőmérséklet és fiziológiás ingadozásai. Hyperthermia, láz, hypothermia. 

67. Kémiai hőszabályozás és annak változásai alacsony és magas környezeti hőmérsékleten. 

68. Fizikai hőszabályozás és annak alakulása alacsony és magas környezeti hőmérsékleten. 

69. A hőtermelés és a hőleadás központi szabályozó mechanizmusai. 

70. A hormonok hatásának mechanizmusai: (Receptorok, sejten belüli hírvivők: cAMP, Ca2+ és diacilglycerol, protein 

kinázok) 

71. Hormonális szabályozás mechanizmusai. Negatív és pozitív feedback szabályozás az endokrin rendszerben. 

72. A hypophysis elülső lebeny endokrinológiai szerepe, regulációja és hibás működésének következményei. 

73. A növekedési hormon szekréció zavarának tünetei fejlődő és felnőtt szervezetben. Somatomedinek. 

74. A pajzsmirigy eltávolításának tünetei fejlődő és felnőtt szervezetben. Golyvakeltők. 

75. A pajzsmirigy hormonok szintézise és a hormon szekréció szabályozásában szerepet játszó tényezők. A szervezet 

jódforgalma. 

76. A női nemi ciklus alatt lejátszódó endocrinológiai változások. 

77. A terhesség alatt lejátszódó endocrinológiai események. A placenta és a foetoplacentaris egység. 

78. A laktáció kialakulásáért, fenntartásáért felelős endocrinológiai tényezők. 

79. Az erectio és ejaculatio mechanizmusai.  A coitus. 

80. A here, mellékhere, ondóhólyag és a prostata működése. 

81. A szexuális magatartás szabályozása. Az anyai magatartás. 

82. Pubertás és climax. 

83. Vasopressin és oxytocin. ANH (szívhormon) endocrinológiai szerepe. 

84. Prostaglandinok hatásai. 

 

Gyakorlatos beszámoló kérdései: 

1. Hematokrit 

2. Vvt-szám meghatározása 

3. Fehérvérsejtszám meghatározása 

4. Kvalitatív vérkép 

5. Ozmózisos rezisztencia meghatározása 

6. Hemoglobin koncentráció meghatározása 

7. MCV, MCH, MCHC értékek  

8. Protrombin-idő 

9. AB0 és Rh vércsoportok meghatározása 

10. Hgb spektroszkópos vizsgálata 

11. Élettani mérőállomások és kezelésük 

12. A szívműködés vizsgálata és regisztrálása in situ 

13. Extraingerek alkalmazása 

14. Thermikus ingerek hatása békaszíven 

15. A szív ingerképző és ingervezető rendszerének vizsgálata 

16. Bowditch „minden vagy semmi” törvényének demonstrálása 

17. Summatio 
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18. A szív működési áramának regisztrálása emberen (EKG) 

19. A pulzus vizsgálata 

20. Vérnyomás mérése emberen 

21. Izolált túlélő szív készítése Straub kanüllel 

22. Acetilkolin hatásának vizsgálata izolált szíven 

23. Adrenalin hatásának vizsgálata izolált szíven 

24. Ionhatás vizsgálata izolált békaszíven 

25. A vérnyomás direkt mérése macskán 

26. Vérkeringés vizsgálata béka nyelvén 

27. Pulzushullám vizsgálata ujj plethysmográffal 

28. Légzésfunkciós vizsgálatok emberen, dinamikus paraméterek. 

29. Tüdővolumenek és kapacitások. 

30. Maximális légzési nyomások meghatározása  (Müller- és Valsalva-féle kísérlet) 

31. Donders modell 

32. Gyomornedv vizsgálata:BAO, MAO, PAO meghatározása 

33. Epe vizsgálata: epefesték kimutatása 

34. Széklet vizsgálata: Vér kimutatása (Guajac-próba, benzidin-próba, Hematest) 

35. Az energiaforgalom mérése emberen 

36. Oxigén fogyasztás mérése patkányon, energiaforgalom kiszámítása. 

37. A vizelet fajsúlya és pH-ja. 

38. Vizelet üledék vizsgálata 

39. Vizelet vizsgálata teszt-csíkkal 

40. Kóros vizelet vizsgálata: fehérje, cukor, genny, epe, vér, aceton kimutatása 

 

A kollokviumi tesztvizsgák anyaga a kötelező tankönyvben és az intézeti honlapon elérhető tananyagok, valamint az 

előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretek összessége. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OGO-H1G-T ÉLETTAN 1. - GYAKORLAT  

Tantárgyfelelős: DR. KARÁDI ZOLTÁN, egyetemi tanár 

 Élettani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OGO-GB2-T teljesített + OGO-AI2-T egyidejű felvétel 

 

Tematika  

Az élettan tantárgy legfontosabb feladata az orvosképzésben az élő szervezet egészséges működési sajátságainak hallgatókkal 

való megismertetése. Az emberi szervezet legfontosabb funkcionális jellemzőinek megértésében ők előzetes biológiai, 

biofizikai, kémiai-biokémiai és anatómiai tanulmányaikra támaszkodhatnak. A tanév során bemutatjuk az egyes szervek és 

szervrendszerek működését, a környezethez való alkalmazkodás által is megkívánt együttműködésüket, valamint az ezeket 

befolyásoló tényezőket. Külön hangsúlyt kapnak az életműködések szabályozásának idegi és humorális folyamatai, amelyek 

alapvető jelentőségűek a szervezet homeosztázisának megőrzésében. Mindezen ismeretek átadásával a hallgatókat olyan 

holisztikus szemlélet kialakításához kívánjuk hozzásegíteni, amellyel ma az egészséges, holnap pedig a beteg emberi szervezet 
működésének jobb megértésére lesznek képesek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli teszt a 11. héten, pénteken 16:00 időpontban. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az elmulasztott gyakorlatot másik tanulócsoporthoz csatlakozva tanácsos pótolni, amíg az adott témakör gyakorlatai zajlanak. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Fonyó A., Ligeti E.: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, Budapest 2014 

- Saját oktatási anyag 

Az elhangzott előadások ábráit az Élettani Intézet honlapján és a Neptun Meet Street-en lehet elérni. 

A fontos oktatásszervezési információkat ETR kurzus üzenetben és az előadásokon tudjuk bejelenteni. 

A legfrissebb és részletes információk, tananyagok mindig az Élettani Intézet honlapján (physiology.aok.pte.hu) 
olvashatók. 

- Jegyzet 

PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatok 1, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2014 

PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatos Feladatlapok 1, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2014 

- Ajánlott irodalom 

Ganong, W. F.: Az orvosi élettan alapjai, Medicina, Budapest 1996. 

Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére, Medicina Kiadó, Budapest 1998. 

Bálint Péter (szerk.): Orvosi élettan I. II. kötet, Medicina, Budapest 1986. 

Bálint Péter (szerk.): Orvosi élettan I. II. kötet, Medicina, Budapest, 1981. 

Donald O. Hebb: A pszichológia alapkérdései, Gondolat, Budapest, 1975. 

Lissák Kálmán: Élettani gyakorlatok és bemutatások, Medicina, 1975. 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Ismerkedés a laboratóriummal. Általános információk, állatkísérletes etikai, munkavédelmi és balesetvédelmi 
szabályok. 

2 Ismerkedés a laboratóriummal. Általános információk, állatkísérletes etikai, munkavédelmi és balesetvédelmi 

szabályok. 

3 A vér vizsgálata I. 

4 A vér vizsgálata I. 
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5 A vér vizsgálata II. 

6 A vér vizsgálata II. 

7 A vér vizsgálata III. 

8 A vér vizsgálata III. 

9 A vér élettana. Beszámoló. 

10 A vér élettana. Beszámoló. 

11 Élettani mérőállomások és kezelésük. 

12 Élettani mérőállomások és kezelésük. 

13 A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai I. 

14 A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai I. 

15 A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai II. 

16 A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai II. 

17 A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai III. 

18 A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai III. 

19 A szív és a keringés élettana. Beszámoló. 

20 A szív és a keringés élettana. Beszámoló. 

21 A légzés vizsgálata. 

22 A légzés vizsgálata. 

23 Az emésztés vizsgálata. 

24 Az emésztés vizsgálata. 

25 Vizeletvizsgálat. 

26 Vizeletvizsgálat. 

27 Az energiaforgalom mérése patkányban és emberen. Beszámoló 

28 Az energiaforgalom mérése patkányban és emberen. Beszámoló 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Elméleti vizsgakérdés témák 

1. A szervezet folyadékterei és meghatározásuk. 

2. A plazma organikus alkotórészei, jelentőségük a szervezet regulációs mechanizmusaiban. 

3. Az intra- és extracelluláris tér anorganikus összetevői, a két tér közötti kapcsolat jellege a szabályozásban. 

4. A vörösvérsejtek tulajdonságai. 

5. A fehérvérsejtek tulajdonságai. 

6. Thrombocyták élettani jelentősége. 

7. Haemoglobin, funkcionális jelentősége és sorsa a szervezetben. Vasforgalom. 

8. A véralvadás előfázisainak folyamatai. 

9. Véralvadás. 

10. Fibrinolysis, a véralvadást gátló mechanizmusok. 

11. A vér pH szabályozása. 

12. Az ABO- vércsoport rendszer. Az Rh- vércsoport rendszer. 

13. A fehérvérsejtek szerepe a szervezet védekező mechanizmusaiban. 

14. A szívmechanikai alapjai. A szívizom háromelemes modellje. A Ca2+ áramlás útjai a szívizomsejtben. 

15. A szív ingerképző- és ingerületvezető rendszere. Refracter periódusok. 

16. A szívciklus fogalma: nyomás és térfogatváltozások a szív üregeiben. 

17. Elektrokardiográfia: az EKG elvezetésének módjai. A szabályos elektrokardiogram jellemzése. 

18. A szívhangok, fonokardiográfia (PKG). 

19. A perctérfogat meghatározása és fiziológiás változásai. 

20. A szívműködés energetikája (energiaforgalom, munka, teljesítmény) 

21. A szívkamrák összehúzódásának mechanizmusa. Laplace törvény. 
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22. A Starling-féle szív-tüdő készítmény. 

23. Az artériás nyomás és az azt meghatározó tényezők. 

24. Artériás és vénás pulzusgörbe. A hemodinamika alapjai. 

25. A capilláris - keringés jellegzetességei. 

26. A nyirokkeringés jellegzetességei. 

27. A vénás keringés. A gravitáció hatása a vérkeringésre. 

28. A kisvérköri keringés. A véráramlás megoszlása a tüdőben. 

29. A coronaria-keringés. 

30. Az agyi keringés. A vér - agy gát. 

31. A splanchnicus terület keringése. 

32. A harántcsíkolt izom és a bőr keringése. 

33. A szívműködés idegi szabályozása. 

34. A vérkeringés szabályozásának általános jellemzése. 

35. A szervek vérátáramlásának lokális szabályozása. 

36. Az autoreguláció fogalma és jelentősége a szervek vérátáramlásának szabályozásában. 

37. Baroreceptorok szerepe és jelentősége a keringés szabályozásában. 

38. A vérkeringés reflex-szabályozása. 

39. Vasoconstrictor és vasodilatator mechanizmusok. 

40. A légzés mechanikája (légzőizmok működése, compliance, mellkasi nyomásviszonyok, légterek). 

41. Az alveolaris levegő, alveolaris ventilláció, holtterek. A légutak funkciói. 

42. Gázcsere a tüdőben és a szövetekben. 

43. Az O2 és a CO2 szállítás mechanizmusai. 

44. A légzésszabályozás perifériás és központi idegrendszeri mechanizmusai. Légzésszabályozó reflexek. 

45. A légzés kémiai szabályozása. Acidosis, alkalosis. 

46. Oxigénhiánnyal járó állapotok. Oxigénkezelés. Az akklimatizáció mechanizmusai. Nitrogén narcosis. Keszonbetegség. 

47. Nyál, nyálelválasztás. 

48. A gyomornedv elválasztás szabályozása. 

49. Az emésztőtractus motorikája: serkentő és gátló tényezők. 

50. A pancreasnedv emésztésben játszott szerepe. A pancreasnedv elválasztás szabályozása. 

51. Az epeszekréció szabályozása. Az epehólyag működése. 

52. A vékonybél és a vastagbél működése. 

53. A szénhidrátok emésztésének folyamata. 

54. A zsírok emésztésének folyamata. 

55. A fehérjék emésztésének folyamata. 

56. A vese glomerulus működése. A glomerulus-filtratum mennyiségének meghatározása. A clearance fogalma. 

57. A vesén átáramló vérmennyiség meghatározása. Extrakciós kofficiens. 

58. A vese vérkeringése. A vese haemodinamika szabályozása. A renin képződése és szerepe. 

59. A vesetubulusok reabszorpciós és szekréciós működése. Vizsgálatuk módszerei. 

60. A vese koncentráló és hígító működése. 

61. Az izovolémia fogalma; az izovolémia fenntartásában szerepet játszó tényezők. 

62. Az izoozmózis és az izoionia fenntartásában szerepet játszó tényezők. 

63. Az anyagcsere és befolyásoló tényezői. 

64. A szervezet energiaforgalma. Energetikai alapfogalmak. 
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65. Táplálékszükséglet, fehérjeszükséglet. Vitaminok. Ásványi anyag szükséglet. 

66. Az emberi testhőmérséklet és fiziológiás ingadozásai. Hyperthermia, láz, hypothermia. 

67. Kémiai hőszabályozás és annak változásai alacsony és magas környezeti hőmérsékleten. 

68. Fizikai hőszabályozás és annak alakulása alacsony és magas környezeti hőmérsékleten. 

69. A hőtermelés és a hőleadás központi szabályozó mechanizmusai. 

70. A hormonok hatásának mechanizmusai: (Receptorok, sejten belüli hírvivők: cAMP, Ca2+ és diacilglycerol, protein 

kinázok) 

71. Hormonális szabályozás mechanizmusai. Negatív és pozitív feedback szabályozás az endokrin rendszerben. 

72. A hypophysis elülső lebeny endokrinológiai szerepe, regulációja és hibás működésének következményei. 

73. A növekedési hormon szekréció zavarának tünetei fejlődő és felnőtt szervezetben. Somatomedinek. 

74. A pajzsmirigy eltávolításának tünetei fejlődő és felnőtt szervezetben. Golyvakeltők. 

75. A pajzsmirigy hormonok szintézise és a hormon szekréció szabályozásában szerepet játszó tényezők. A szervezet 

jódforgalma. 

76. A női nemi ciklus alatt lejátszódó endocrinológiai változások. 

77. A terhesség alatt lejátszódó endocrinológiai események. A placenta és a foetoplacentaris egység. 

78. A laktáció kialakulásáért, fenntartásáért felelős endocrinológiai tényezők. 

79. Az erectio és ejaculatio mechanizmusai.  A coitus. 

80. A here, mellékhere, ondóhólyag és a prostata működése. 

81. A szexuális magatartás szabályozása. Az anyai magatartás. 

82. Pubertás és climax. 

83. Vasopressin és oxytocin. ANH (szívhormon) endocrinológiai szerepe. 

84. Prostaglandinok hatásai. 

 

Gyakorlatos beszámoló kérdései: 

1. Hematokrit 

2. Vvt-szám meghatározása 

3. Fehérvérsejtszám meghatározása 

4. Kvalitatív vérkép 

5. Ozmózisos rezisztencia meghatározása 

6. Hemoglobin koncentráció meghatározása 

7. MCV, MCH, MCHC értékek  

8. Protrombin-idő 

9. AB0 és Rh vércsoportok meghatározása 

10. Hgb spektroszkópos vizsgálata 

11. Élettani mérőállomások és kezelésük 

12. A szívműködés vizsgálata és regisztrálása in situ 

13. Extraingerek alkalmazása 

14. Thermikus ingerek hatása békaszíven 

15. A szív ingerképző és ingervezető rendszerének vizsgálata 

16. Bowditch „minden vagy semmi” törvényének demonstrálása 

17. Summatio 

18. A szív működési áramának regisztrálása emberen (EKG) 

19. A pulzus vizsgálata 
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20. Vérnyomás mérése emberen 

21. Izolált túlélő szív készítése Straub kanüllel 

22. Acetilkolin hatásának vizsgálata izolált szíven 

23. Adrenalin hatásának vizsgálata izolált szíven 

24. Ionhatás vizsgálata izolált békaszíven 

25. A vérnyomás direkt mérése macskán 

26. Vérkeringés vizsgálata béka nyelvén 

27. Pulzushullám vizsgálata ujj plethysmográffal 

28. Légzésfunkciós vizsgálatok emberen, dinamikus paraméterek. 

29. Tüdővolumenek és kapacitások. 

30. Maximális légzési nyomások meghatározása  (Müller- és Valsalva-féle kísérlet) 

31. Donders modell 

32. Gyomornedv vizsgálata:BAO, MAO, PAO meghatározása 

33. Epe vizsgálata: epefesték kimutatása 

34. Széklet vizsgálata: Vér kimutatása (Guajac-próba, benzidin-próba, Hematest) 

35. Az energiaforgalom mérése emberen 

36. Oxigén fogyasztás mérése patkányon, energiaforgalom kiszámítása. 

37. A vizelet fajsúlya és pH-ja. 

38. Vizelet üledék vizsgálata 

39. Vizelet vizsgálata teszt-csíkkal 

40. Kóros vizelet vizsgálata: fehérje, cukor, genny, epe, vér, aceton kimutatása 

 

A kollokviumi tesztvizsgák anyaga a kötelező tankönyvben és az intézeti honlapon elérhető tananyagok, valamint az 

előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretek összessége. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Budai Anna (BUAPABO.PTE), Dr. Fülöp Diána (FUDRAAO.PTE), Dr. Varga Csaba (VACWAAP.PTE) 
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OTT3-T TESTNEVELÉS 3.  

Tantárgyfelelős: FINAK GÁBORNÉ GOMBOSI ESZTER GYÖNGYI, testnevelő tanár 

 ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont 

0 kredit ▪ aláírás  ▪ Kritérium követelmény  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OTT2-T teljesített   

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Az egyetemi testnevelés elsődleges célja a hallgatók egészségfejlesztése. A sportmozgások és más mozgáskészletek 

bemutatásán és gyakoroltatásán keresztül a korszerű edzésmódszerek alkalmazásával fejlesztjük a hallgatók erőnlétét, 
motorikus képességét. Feladatunknak tartjuk a rendszeres testedzés beépítését a hallgatók életmódjába. 

A félév elfogadásának feltételei 

Tíz heti dupla órás gyakorlati foglalkozáson való részvétel a félév elfogadásának minimum követelménye. A szemeszter során 

két heti összidejű (4x45 perc) hiányzás megengedett. További két heti (4x45 perc) hiányzás elfogadása, igazolása a 

foglalkozásvezető hatáskörébe tartozik. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőséget biztosítunk három heti (6x45 perc) időtartamban, melyet a foglalkozásvezetővel kell egyeztetni. Ebből a 

szervezeti egység által meghatározott időben és helyen két heti (4x45 perc) hiányzást lehet pótolni a vizsgaidőszak első hetében. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Dr. Ángyán Lajos: Testnevelés, Motio, Pécs, 2002. 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-28 A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez! 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Rugási Endre (RUEMAAP.PTE), Farkas György (FAGMAAO.PTE), Lipcsik Zoltán (LIZIAAT.PTE), Németh Attila 

Miklós (NEAGAET.PTE), Petőfi Áron (PEAEAB.T.JPTE), Téczely Tamás (PETLAAT.PTE) 
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OGA-M1E-T MŰSZERES ANALITIKA - ELMÉLET  

Tantárgyfelelős: DR. KILÁR FERENC, egyetemi tanár 

 Bioanalitikai Intézet 

2 kredit ▪ vizsga  ▪ Alapozó  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OGA-L2E-T teljesített + OGA-M1G-T egyidejű felvétel 

 

Tematika  

A műszeres elemzés elméletének és gyakorlatának részletes tárgyalása. A hallgatók megismerkednek a legfontosabb műszeres 
analitikai vizsgáló-módszerekkel 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Két zárthelyi dolgozat a félév folyamán (7. és 13. hét), az addig leadott elméleti órák anyagából. A félév végén szóbeli vizsga, 

amelynek értékelésébe beleszámít a félévközi zárthelyi dolgozatok eredménye. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A Bioanalitikai Intézet honlapjáról letölthetők az előadások anyagai, valamint a gyakorlatok leírásai 

(http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/160). A honlapon található anyagok letöltéséhez szükséges jelszót az 
előadáson megkapják a hallgatók. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Kékedy László és Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia. 

Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés 

D.A. Skoog, F.J. Holler, S.R. Crouch: Principles of Instrumental Analysis, Thomson 

D.G. Watson: Pharmaceutical Analysis 

Előadások 

1 Műszeres jelképzés 

 Dr. Kilár Ferenc 

2 Mérési hiba, adatgyűjtés 

 Dr. Kilár Ferenc 

3 Kemometriai alapfogalmak 

 Dr. Kilár Ferenc 

4 Elektroanalitikai módszerek (potenciometria, konduktometria, voltammetria) 

 Dr. Kilár Ferenc 

5 Spektrofotometria 

 Dr. Kilár Ferenc 

6 Spektrofotometria 

 Dr. Kilár Ferenc 

7 Molekulaspektroszkópia (IR, fluoreszcencia) 

 Dr. Kilár Ferenc 

8 Molekulaspektroszkópia (IR, fluoreszcencia) 

 Dr. Kilár Ferenc 

  

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/160
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9 Folyadék-kromatográfia 

 Dr. Kilár Ferenc 

10 Folyadék-kromatográfia 

 Dr. Felinger Attila 

11 Gázkromatográfia 

 Dr. Poór Viktória 

12 Gázkromatográfia 

 Dr. Kilár Ferenc 

13 Elektrokinetikus módszerek, kapilláris elektroforézis 

 Dr. Kilár Ferenc 

14 Elektrokinetikus módszerek, kapilláris elektroforézis 

 Páger Csilla 

15 Atomspektroszkópia 

 Dr. Kilár Ferenc 

16 Atomspektroszkópia 

 Páger Csilla 

17 Mágneses módszerek - elektronspinrezonancia-spektroszkópia (ESR) 

 Dr. Dergez Tímea 

18 Mágneses módszerek - elektronspinrezonancia-spektroszkópia (ESR) 

 Dr. Kilár Ferenc 

19 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia (NMR) 

 Dr. Kilár Ferenc 

20 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia (NMR) 

 Dr. Berente Zoltán 

21 Tömegspektrometria 

 Dr. Kilár Ferenc 

22 Tömegspektrometria 

 Dr. Kilár Ferenc 

23 Ultracentrifugálás 

 Dr. Kilár Ferenc 

24 Ultracentrifugálás 

 Dr. Kilár Ferenc 

25 Mössbauer spektroszkópia 

 Dr. Kilár Ferenc 

26 Optikai forgatóképesség és cirkuláris dikroizmus 

 Dr. Kilár Ferenc 

27 Termoanalitika 

 Dr. Kilár Ferenc 

28 Termoanalitika 

 Dr. Kilár Ferenc 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. A jelképzés fizikai-kémiai alapjai. Az analitikai mérőkészülékek részei. Az analitikai mérési folyamat. Kalibrációs 

módszerek. A mérések jósága. Hiba megadása. A mérési zaj. Jel/zaj viszony. 

2. Potenciometriás mérések. Potenciometriás elektródok. A potenciometria gyakorlata. 

3. Vezetőképességmérésen alapuló módszerek. A konduktometria gyakorlata és felhasználásának ismert területei. 

4. Spektrokémiai eljárások. A főbb módszerek elvi alapjai. Az (elektrongerjesztésű) spektrofotometria elvi alapjai. Spektrális 

tartományok. Koncentrációmérés spektrofotometriás mérésekkel. A Lambert-Beer törvény. A koncentrációmeghatározás 

hibái, határai, mérési pontossága. 

5. A spektrofotometria gyakorlata. Az egysugaras és kétsugaras spektrofotométer működési elvének részletes tárgyalása. 

Monokromátorok. Küvetták. Fotomultiplikátor cső. 

6. A molekulaspektroszkópiai módszerek elvi alapjai. UV, látható és infravörös spektroszkópia. Az infravörös spektrumok 

felhasználása. 
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7. Fluoreszcencián alapuló analitikai módszerek. A fluoreszcencia gyakorlata. Fluorométer és spektrofluorométer. 

Flureszcenciás gerjesztési és emissziós spektrum. Quenching. Fluoreszcens jelölés. 

8. Atomspektroszkópia. Mérési módszerek. Abszorpciós, emissziós technikák. ICP-MS. 

9. Mágneses módszerek a minőségi, mennyiségi és szerkezetanalízisben. A módszerek áttekintése. A mágneses magrezonancia-

spektroszkópia gyakorlati alkalmazásának főbb elvi kérdései. Az etanol spektrumának részletes tárgyalása. Kémiai 

eltolódás. Spin-spin csatolás. Csatolási állandó. 

10. Az elektronspinrezonancia-spektroszkópia gyakorlati alkalmazásának főbb elvi kérdései. A nitroxil szabad gyökök 

spektruma. 

11. A kromatográfiás elválasztás elvi alapjai. A kromatográfiás elválasztások fajtáinak áttekintése. A kromatogramok 

kiértékelésének gyakorlati kérdései. Minőségi és mennyiségi kiértékelés. 

12. A folyadékkromatográfia gyakorlata. Injektálás. Detektálási módszerek. A HPLC gyakorlata. 

13. A gázkromatográfia elméleti és gyakorlati kérdései. 

14. Az elektroforetikus elválasztás elvi alapjai. Az elektroendozmózis. Előnyei és hátrányai. Zónaelektroforézis. 

15. Gélelektroforézis. Izoelektromos fókuszálás. Kapilláris elektrokromatográfia. Királis vegyületek elválasztása. 

16. Tömegspektrometria. A módszer elvi alapjai. Tömegspektrométer fajták. Ionforrások (elektrospray, elektronimpakt, kémiai 

ionizáció, MALDI, FAB, APCI, APPI). 

17. MS-analizátorok (mágneses, kvadrupól, ion-csapda, repülési idő), detektorok. 

18. A tömegspektrometriás elemzés gyakorlati megvalósítása. A tömegspektrometria, mint detektáló módszer (GC-MS, LC-

MS, CE-MS, ICP-MS). A n-bután tömegspektrumának áttekintése. 

19. Termoanalitikai módszerek: termogravimetria; differenciális termikus analízis; differenciális pásztázó kalorimetria. 

 

A Bioanalitikai Intézet honlapján aktualizált vizsgatételek az Oktatás, Szakleírások helyen megtalálhatók. 

Vizsgakurzus nem vehető fel, amennyiben a gyakorlatok átlaga nem éri el az elégséges szintet. 

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett vagy már korábban teljesített gyakorlati tárgy sikeres 

teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy). 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OGA-M1G-T MŰSZERES ANALITIKA - GYAKORLAT  

Tantárgyfelelős: DR. KILÁR FERENC, egyetemi tanár 

 Bioanalitikai Intézet 

3 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Alapozó  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 42 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OGA-L2E-T teljesített + OGA-M1E-T egyidejű felvétel 

 

Tematika  

A hallgatók, megismerkednek a legfontosabb műszeres analitikai vizsgáló-módszerekkel, a gyakorlatban megtanulják a 
műszerek kezelését, valamint elsajátítják az eredmények kiértékelésének módszereit. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A gyakorlatok elején tudásfelmérő dolgozat, amely szükséges a feladat sikeres elvégzéséhez. A gyakorlati jegy megszerzéséhez 

a félév folyamán a gyakorlatok legalább 75 %-át sikeresen teljesíteni kell, és a gyakorlatokra kapott jegyek átlagának legalább 

elégséges értékelésűnek kell lennie. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlatokról való távolmaradás esetén egy alkalommal lehetséges pótlás bizonyos gyakorlatokból. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A Bioanalitikai Intézet honlapjáról letölthetők az előadások anyagai, valamint a gyakorlatok leírásai 

(http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/160). A honlapon található anyagok letöltéséhez szükséges jelszót az 

előadáson megkapják a hallgatók. 

- Jegyzet 

Műszeres analitika gyakorlatok  -  http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/kemia7/www/book.html 

- Ajánlott irodalom 

Kékedy László és Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia. 

Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés 

D.A. Skoog, F.J. Holler, S.R. Crouch: Principles of Instrumental Analysis, Thomson 

D.G. Watson: Pharmaceutical Analysis 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Bevezetés a gyakorlati munkába 

2 Bevezetés a gyakorlati munkába 

3 Bevezetés a gyakorlati munkába 

4 Potenciometria 

5 Potenciometria 

6 Potenciometria 

7 Konduktometria 

8 Konduktometria 

9 Konduktometria 

10 Spektrofotometria 

11 Spektrofotometria 

12 Spektrofotometria 

13 Atomabszorpció 

14 Atomabszorpció 

15 Atomabszorpció 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/160
http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/kemia7/www/book.html
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16 Gázkromatográfia (GC) 

17 Gázkromatográfia (GC) 

18 Gázkromatográfia (GC) 

19 Kapilláris elektroforézis (CE) 

20 Kapilláris elektroforézis (CE) 

21 Kapilláris elektroforézis (CE) 

22 Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) 

23 Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) 

24 Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) 

25 IR spektroszkópia 

26 IR spektroszkópia 

27 IR spektroszkópia 

28 NMR spektroszkópia 

29 NMR spektroszkópia 

30 NMR spektroszkópia 

31 Tömegspektrometria 

32 Tömegspektrometria 

33 Tömegspektrometria 

34 Tömegspektrometria 

35 Tömegspektrometria 

36 Tömegspektrometria 

37 Kapcsolt technikák 

38 Kapcsolt technikák 

39 Kapcsolt technikák 

40 Pótlás 

41 Pótlás 

42 Jegymegállapítás 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatas/160 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bufa Anita (BUAEAA.T.JPTE), Dr. Dergez Tímea (DETCAA.T.JPTE), Dr. Felinger Attila (FEANAAP.PTE), Dr. Kilár 

Ferenc (KIFGAAO.PTE), Dr. Makszin Lilla (MALHAAT.PTE), Dr. Poór Viktória (POVAAA.T.JPTE), Nagy Laura 

(NALPACT.PTE), Páger Csilla (PACMAAO.PTE) 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatas/160
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OGA-V2E-T SZERVES KÉMIA 2. - ELMÉLET  

Tantárgyfelelős: DR. KÁLAI TAMÁS, egyetemi tanár 

 Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet 

3 kredit ▪ szigorlat  ▪ Alapozó  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  42 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 60 fő 

Előfeltételek: OGA-V1E-T teljesített + OGA-M2E-T teljesített + OGA-V2G-T egyidejű felvétel 

 

Tematika  

Az előadás célja, hogy az élettudományi tárgyakhoz megfelelő molekuláris alapot nyújtson, rámutasson a kémiai szerkezet-
biológiai hatás összefüggéseire. 

Az előadások a telített, telítetlen, aromás szénhidrogénektől kiindulva a halogént, oxigént, nitrogént, kénatomot (organogén 

elemeket) is tartalmazó származékok legfontosabb fizikai, kémiai sajátságait és az egyes vegyületcsoportok biológiai 
jelentőségét mutatják be. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A szóbeli vizsga megkezdésének előfeltétele az írásbeli beugró dolgozat sikeres (60 % feletti) teljesítése. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A hiányzások mértékében az ÁOK TVSZ az irányadó. A hiányzás pótlására előre egyeztetett egyéni konzultáció keretében van 

mód. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Antus Sándor, Mátyus Péter: Szerves kémia I-III., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Gergely Pál, Penke Botond, Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2000. 

Novák Lajos, Nyitrai József, Hazai László: Biomolekulák kémiája, MKE, Budapest, 2001. 

Bruckner Győző: Szerves kémia I-1, I-2; II-1, II-2; III-1, III-2; Tankönyvkiadó, Budapest, 1964-1981. 

Szántay Csaba: Elméleti szerves kémia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984. 

T. W. Graham Solomons: Organic Chemistry, 7th edition, Wiley and Sons, New York, 2000. 

William H. Brown: Organic Chemistry, Saunders College Publishing, Fort Worth, 1995. 

Előadások 

1 Oxovegyületek, a C=O kötés elektronszerkezeti értelmezése, enol-oxo tautoméria, fontosabb reakcióik, származékaik, 

biológiai jelentőségük. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

2 Oxovegyületek, a C=O kötés elektronszerkezeti értelmezése, enol-oxo tautoméria, fontosabb reakcióik, származékaik, 

biológiai jelentőségük. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

3 Oxovegyületek, a C=O kötés elektronszerkezeti értelmezése, enol-oxo tautoméria, fontosabb reakcióik, származékaik, 

biológiai jelentőségük. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

4 Egyszerű szénhidrátok csoportosítása, gyűrűs szerkezet kialakulása, anomerek, enol-oxo tautoméria, epimerizáció. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

5 Egyszerű szénhidrátok csoportosítása, gyűrűs szerkezet kialakulása, anomerek, enol-oxo tautoméria, epimerizáció. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

6 Egyszerű szénhidrátok csoportosítása, gyűrűs szerkezet kialakulása, anomerek, enol-oxo tautoméria, epimerizáció. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 
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7 Di- és oligoszacharidok; Összetett szénhidrátok, tartalék tápanyag és váz szénhidrátok. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

8 Di- és oligoszacharidok; Összetett szénhidrátok, tartalék tápanyag és váz szénhidrátok. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

9 Di- és oligoszacharidok; Összetett szénhidrátok, tartalék tápanyag és váz szénhidrátok. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

10 Karbonsavak: fizikai és kémiai tulajdonságok jellemzése az elektronszerkezet alapján. Biológiai jelentőségük, 
fontosabb képviselőik. 

 Dr. Kálai Tamás 

11 Karbonsavak: fizikai és kémiai tulajdonságok jellemzése az elektronszerkezet alapján. Biológiai jelentőségük, 
fontosabb képviselőik. 

 Dr. Kálai Tamás 

12 Karbonsavak: fizikai és kémiai tulajdonságok jellemzése az elektronszerkezet alapján. Biológiai jelentőségük, 
fontosabb képviselőik. 

 Dr. Kálai Tamás 

13 Alfa-helyzetben helyettesített karbonsavak, di- és polikarbonsavak. 

 Dr. Kálai Tamás 

14 Alfa-helyzetben helyettesített karbonsavak, di- és polikarbonsavak. 

 Dr. Kálai Tamás 

15 Alfa-helyzetben helyettesített karbonsavak, di- és polikarbonsavak. 

 Dr. Kálai Tamás 

16 Karbonsav származékok, reakciókészségük, előállítási reakcióik. Biológiai jelentőségük, zsírok, foszfolipidek. 

 Dr. Kálai Tamás 

17 Karbonsav származékok, reakciókészségük, előállítási reakcióik. Biológiai jelentőségük, zsírok, foszfolipidek. 

 Dr. Kálai Tamás 

18 Karbonsav származékok, reakciókészségük, előállítási reakcióik. Biológiai jelentőségük, zsírok, foszfolipidek. 

 Dr. Kálai Tamás 

19 Szénsavszármazékok, előállítási módszerek, reakcióik. Alkalmazásuk a peptidszintézisben, biológiai jelentőségük. 

 Dr. Kálai Tamás 

20 Szénsavszármazékok, előállítási módszerek, reakcióik. Alkalmazásuk a peptidszintézisben, biológiai jelentőségük. 

 Dr. Kálai Tamás 

21 Szénsavszármazékok, előállítási módszerek, reakcióik. Alkalmazásuk a peptidszintézisben, biológiai jelentőségük. 

 Dr. Kálai Tamás 

22 Szervetlen savakkal képzett észterek, gyakorlati jelentőségük. 

 Dr. Kálai Tamás 

23 Szervetlen savakkal képzett észterek, gyakorlati jelentőségük. 

 Dr. Kálai Tamás 

24 Szervetlen savakkal képzett észterek, gyakorlati jelentőségük. 

 Dr. Kálai Tamás 

25 Alfa-aminosavak, kémiai és fizikai tulajdonságaik, csoportosításuk az oldallánc szerint, peptidkötés kialakítása, 
peptidszintézis, fehérjék szerkezete és biológiai szerepe. 

 Dr. Kálai Tamás 

26 Alfa-aminosavak, kémiai és fizikai tulajdonságaik, csoportosításuk az oldallánc szerint, peptidkötés kialakítása, 
peptidszintézis, fehérjék szerkezete és biológiai szerepe. 

 Dr. Kálai Tamás 

27 Alfa-aminosavak, kémiai és fizikai tulajdonságaik, csoportosításuk az oldallánc szerint, peptidkötés kialakítása, 
peptidszintézis, fehérjék szerkezete és biológiai szerepe. 

 Dr. Kálai Tamás 

28 Heterociklusok: egy és két heteroatomos, 5-tagú heterociklusos vegyületek. 5-Tagú heteroaromás vegyületek 
elektronszerkezete, kémiai tulajdonságai, biológiailag fontos származékok. 

 Dr. Kálai Tamás 

29 Heterociklusok: egy és két heteroatomos, 5-tagú heterociklusos vegyületek. 5-Tagú heteroaromás vegyületek 
elektronszerkezete, kémiai tulajdonságai, biológiailag fontos származékok. 

 Dr. Kálai Tamás 

30 Heterociklusok: egy és két heteroatomos, 5-tagú heterociklusos vegyületek. 5-Tagú heteroaromás vegyületek 
elektronszerkezete, kémiai tulajdonságai, biológiailag fontos származékok. 

 Dr. Kálai Tamás 
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31 Heterociklusok: egy és két heteroatomos, 6-tagú heterociklusos vegyületek. 6-Tagú heteroaromás vegyületek 

elektronszerkezete, kémiai tulajdonságai, biológiailag fontos származékok. 

 Dr. Kálai Tamás 

32 Heterociklusok: egy és két heteroatomos, 6-tagú heterociklusos vegyületek. 6-Tagú heteroaromás vegyületek 

elektronszerkezete, kémiai tulajdonságai, biológiailag fontos származékok. 

 Dr. Kálai Tamás 

33 Heterociklusok: egy és két heteroatomos, 6-tagú heterociklusos vegyületek. 6-Tagú heteroaromás vegyületek 
elektronszerkezete, kémiai tulajdonságai, biológiailag fontos származékok. 

 Dr. Kálai Tamás 

34 Nukleotidok, nukleozidok, nukleinsavak. 

 Dr. Kálai Tamás 

35 Nukleotidok, nukleozidok, nukleinsavak. 

 Dr. Kálai Tamás 

36 Nukleotidok, nukleozidok, nukleinsavak. 

 Dr. Kálai Tamás 

37 Vitaminok 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

38 Vitaminok 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

39 Vitaminok 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

40 Áttekintés, összefoglalás. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

41 Áttekintés, összefoglalás. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

42 Áttekintés, összefoglalás. 

 Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1., Nyílt láncú és gyűrűs telített szénhidrogének: sp3-hibridizáció; nevezéktan; szerkezeti és konformációs izoméria; fizikai 

tulajdonságok; előállításuk; kémiai sajátságaik, gyökös szubsztitúció mechanizmusa. 

2., Alkil- és aril-halogénvegyületek: a Hlg-C kötés jellemzése; előállítási módszerek; kémiai reakciók, reakciókészség; a 

nukleofil szubsztitúciós reakciók mechanizmusa, a mechanizmust befolyásoló tényezők, sztereokémiája; fontosabb 

halogénezett szénhidrogének, biológiai és környezeti hatásaik. 

3., Telítetlen szénhidrogének: alkének és alkinek: az sp2 és sp-hibridizáció jellemzői; geometriai izoméria; előállításuk; 

reakciókészség, elektrofil addíció mechanizmusa, példák elektrofil addíciós reakciókra; konjugált diének reakciói. 

4., Fontosabb telítetlen szénhidrogének ipari és biológiai jelentősége: polimerizáció, izoprénvázas vegyületek, mono- és 

diterpének, oxigén tartalmú származékaik, szteroidok, karotinoidok, A-vitamin, D-vitaminok. 

5., Aromás szénhidrogének: aromás jelleg, Hückel-szabály; aromás elektrofil szubsztitúciós reakciók, irányítási szabályok és 

értelmezésük. 

6., Alkoholok, fenolok, éterek: kötésrendszer; fizikai sajátságaik; előállítási módszerek; kémiai tulajdonságaik: sav-bázis 

sajátságok, szubsztitúciós, eliminációs reakciók, észterképzés, oxidáció, aromás elektrofil szubsztitúció, vinil-éterek és 

epoxidok reakciói. Élettani jelentőségük, fontosabb származékok. 

7., Fémorganikus, elemorganikus vegyületek: elektronszerkezet; előállításuk; reakciókészség, SN és AN reakciók, Mg, Li, Cu, 

Cd, Zn vegyületek reakciói, Si-organikus vegyületek előállítása és alkalmazása. 

8., Szerves kénvegyületek: elektronszerkezetük; tiolok és szulfidok fizikai sajátságai, előállításuk, reakcióik: oxidáció, 

tioészterek előállítása, alkilezés; fontosab tiolok és szulfidok, jelentőségük biológiai folyamatokban, gyógyszerekben. 

9., Alifás, aromás nitrovegyületek: elektronszerkezet; fizikai sajátságaik; előállításuk; kémiai tulajdonságaik, tautoméria, SEAr 

és SNAr reakciók, nitroaldol, Nef-reakció, redukció; fiziológiás hatással rendelkező származékaik. 

10., Alifás és aromás aminok: elektronszerkezet, kötésrendszer; fizikai sajátságok; előállításuk; bázicitás fogalma és 

magyarázata; aminok reakciói: alkilezés, acilezés, Hinsberg-próba, oxidáció, diazotálás. 

11., Biológiailag fontos aminok: aminosavak dekarboxileződésével keletkező aminok; alkaloidok fogalma, főbb képviselőik, 

származékaik ismertetése. 
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12., Sztereokémiai alapfogalmak: centrális kiralitás, relatív és abszolút konfiguráció, optikai aktivitás fogalma és mérése, 

diasztereoméria, rezolválás. 

13., Egy és két heteroatomos, 5-tagú heterociklusos vegyületek: heteroaromás vegyületek elektronszerkezete, kémiai 

tulajdonságai, biológiailag fontos származékok. 

14., Egy és két heteroatomos, 6-tagú heterociklusos vegyületek: heteroaromás vegyületek elektronszerkezete, kémiai 

tulajdonságai, biológiailag fontos származékok. 

15., Oxovegyületek: a C=O kötés elektronszerkezeti értelmezése, alifás és aromás karbonilvegyületek szintézise, enol-oxo 

tautoméria, nukleofil addíciós és kondenzációs reakciók. 

16., Karbonsavak: előállításuk, fizikai és kémiai tulajdonságok jellemzése az elektronszerkezet alapján, reakcióik, savasságot 

befolyásoló tényezők; Biológiai jelentőségük, fontosabb képviselőik. 

17., Alfa-Helyzetben helyettesített karbonsavak, di- és polikarbonsavak: szintézisük, egymásba alakíthatóságuk, biológiai 

jelentőségük. 

18., Karbonsavszármazékok: előállítási reakcióik, reakciókészségük; Biológiai jelentőségük (zsírok, foszfolipidek). 

19., Szénsavszármazékok: előállítási módszerek, reakcióik. Alkalmazásuk a peptidszintézisben, biológiai jelentőségük. 

20., Alfa-Aminosavak: kémiai és fizikai tulajdonságaik, csoportosításuk az oldallánc szerint, peptidkötés kialakítása, 

peptidszintézis, fehérjék szerkezete és biológiai szerepe. 

21., Szervetlen savakkal képzett észterek: Kénsav, salétromsav és foszforsav gyakorlati és biológiai szempontból jelentős 

észterei. 

22., Egyszerű szénhidrátok: nyílt láncú és gyűrűs szerkezet, kiralitás a monoszacharidokban, mutarotáció jelensége, 

epimerizáció, redukciós-oxidációs reakcióik, éter- és észterképződés. 

23., Összetett szénhidrátok: redukáló és nem-redukáló diszacharidok, invert cukor, O- és N-glikozidok szintézise, tartalék 

tápanyag és váz szénhidrátok szerkezete, biológiai jelentősége. 

24., A nukleinsavak építőkövei, elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezetük, nukleinsav alapú 

gyógyszerek, a mutációk kémiai háttere. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OGA-V2G-T SZERVES KÉMIA 2. - GYAKORLAT  

Tantárgyfelelős: DR. KÁLAI TAMÁS, egyetemi tanár 

 Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet 

3 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Alapozó  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 42 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 60 fő 

Előfeltételek: OGA-V1E-T teljesített   

 

Tematika  

A gyakorlaton a hallgatók a preparátumok elkészítése, valamin természetes vegyületek izolálása során elsajátítják a 

legfontosabb laboratóriumi alapműveleteket. E mellett kémcsőkísérleteket végeznek a funkciós csoportok kimutatására, egyes 
vegyületcsaládok azonosítására. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A gyakorlat anyagából két évközi zh-t írnak, mindkettőt legalább elégségesre (2) teljesíteni kell a félév elfogadásához. Az 

elfogadás további feltételei a gyakorlat anyagát tartalmazó részletes laboratóriumi jegyzőkönyv elkészítése, a preparátumok 

elkészítése és az ismeretlen vegyület meghatározása. A fentiek alkotják egyben a gyakorlati érdemjegy alapját. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Hiányzás esetén a gyakorlatvezetővel kell egyeztetni a pótlás időpontját. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Kálai Tamás: Szerves kémiai praktikum I., Pécs, PTE ÁOK, 2001. 

Kálai Tamás: Szerves kémiai praktikum II., Pécs, PTE ÁOK, 2004. 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Munkavédelmi, tűzvédelmi ismeretek, felszerelések átvétele, benzaldehid tisztítása, benzoin előállítása 

2 Munkavédelmi, tűzvédelmi ismeretek, felszerelések átvétele, benzaldehid tisztítása, benzoin előállítása 

3 Munkavédelmi, tűzvédelmi ismeretek, felszerelések átvétele, benzaldehid tisztítása, benzoin előállítása 

4 2,6-Dibenzilidén-ciklohexanon előállítása, oxovegyületek kémcsőkísérletei (6.7.1.-6.7.7.) 

5 2,6-Dibenzilidén-ciklohexanon előállítása, oxovegyületek kémcsőkísérletei (6.7.1.-6.7.7.) 

6 2,6-Dibenzilidén-ciklohexanon előállítása, oxovegyületek kémcsőkísérletei (6.7.1.-6.7.7.) 

7 Benzil előállítása, 4. ismeretlen azonosítása. 

8 Benzil előállítása, 4. ismeretlen azonosítása. 

9 Benzil előállítása, 4. ismeretlen azonosítása. 

10 Szénhidrátok kémcsőkísérletei (6.8.1.-6.8.12), glükóz acetiletése. 

11 Szénhidrátok kémcsőkísérletei (6.8.1.-6.8.12), glükóz acetiletése. 

12 Szénhidrátok kémcsőkísérletei (6.8.1.-6.8.12), glükóz acetiletése. 

13 Oxálsav előállítása, citromsav izolálása, pektin izolálása, 5. ismeretlen azonosítása 

14 Oxálsav előállítása, citromsav izolálása, pektin izolálása, 5. ismeretlen azonosítása 

15 Oxálsav előállítása, citromsav izolálása, pektin izolálása, 5. ismeretlen azonosítása 

16 III. Zárthelyi dolgozat (oxovegyületek, szénhidrátok); aszpirin előállítása. 

17 III. Zárthelyi dolgozat (oxovegyületek, szénhidrátok); aszpirin előállítása. 

18 III. Zárthelyi dolgozat (oxovegyületek, szénhidrátok); aszpirin előállítása. 

19 Lidocain szintézise (I.), karbonsavak, karbonsavszármazékok kémcsőkísérletei (6.9.1.-6.9.11.) 

20 Lidocain szintézise (I.), karbonsavak, karbonsavszármazékok kémcsőkísérletei (6.9.1.-6.9.11.) 
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21 Lidocain szintézise (I.), karbonsavak, karbonsavszármazékok kémcsőkísérletei (6.9.1.-6.9.11.) 

22 Lidocain szintézise (II.) 

23 Lidocain szintézise (II.) 

24 Lidocain szintézise (II.) 

25 5-tagú heterociklusok előállítása, kémcsőkísérletek (6.10.1.-6.10.3), benzimidazol, 1-fenil-3-metil-5-pirazolon és 
dilantin előállítása. 

26 5-tagú heterociklusok előállítása, kémcsőkísérletek (6.10.1.-6.10.3), benzimidazol, 1-fenil-3-metil-5-pirazolon és 
dilantin előállítása. 

27 5-tagú heterociklusok előállítása, kémcsőkísérletek (6.10.1.-6.10.3), benzimidazol, 1-fenil-3-metil-5-pirazolon és 

dilantin előállítása. 

28 6-tagú heterociklusok előállítása, 4-fenil-5-karbetoxi-6-metil-1,2,3,4,-tetrahidropirimidin-2-on, 4-metil-7-hidroxi-
kumarin, barbitursav előállítása 

29 6-tagú heterociklusok előállítása, 4-fenil-5-karbetoxi-6-metil-1,2,3,4,-tetrahidropirimidin-2-on, 4-metil-7-hidroxi-
kumarin, barbitursav előállítása 

30 6-tagú heterociklusok előállítása, 4-fenil-5-karbetoxi-6-metil-1,2,3,4,-tetrahidropirimidin-2-on, 4-metil-7-hidroxi-

kumarin, barbitursav előállítása 

31 IV. Zárthelyi dolgozat (karbonsavak, karbonsav származékok, heterociklusok), koffein izolálása. 

32 IV. Zárthelyi dolgozat (karbonsavak, karbonsav származékok, heterociklusok), koffein izolálása. 

33 IV. Zárthelyi dolgozat (karbonsavak, karbonsav származékok, heterociklusok), koffein izolálása. 

34 Kvercetin, mirisztinsav izolálása. 

35 Kvercetin, mirisztinsav izolálása. 

36 Kvercetin, mirisztinsav izolálása. 

37 Aminosavak és fehérjék kémcsőkísérletei (6.12.1.-6.12.5.) 

38 Aminosavak és fehérjék kémcsőkísérletei (6.12.1.-6.12.5.) 

39 Aminosavak és fehérjék kémcsőkísérletei (6.12.1.-6.12.5.) 

40 Laborzárás, pótlások, értékelés. 

41 Laborzárás, pótlások, értékelés. 

42 Laborzárás, pótlások, értékelés. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Az évközi zh-k kérdései a gyakorlat anyagát tartalmazzák. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bognár Balázs (BOBGAAT.PTE), Dr. Kálai Tamás (KATFABP.PTE), Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília (PASFADP.PTE) 
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OGG-GI1-T GYÓGYSZERÜGYI ISMERETEK 1.  

Tantárgyfelelős: DR. BOTZ LAJOS, egyetemi tanár 

 Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OGO-GB2-T teljesített   

 

Tematika  

A gyógyszerészet felépítésének áttekintése, a gyógyszerekre vonatkozó alapvető ismeretek megismertetése: gyógyszerek 

fogalma és csoportosítása, a gyógyszerré válás folyamatának áttekintése, a gyógyszerkönyvek kialakulása és szerepe, kis, 

közép- és nagyüzemi gyógyszerkészítés helye és célja. A gyógyszerellátás és a közforgalmú és intézeti gyógyszertárak 

helyének és szerepének a megismertetése. Az előadások és a megadott témakörök kellő mélységű ismerete képezi a tanulmányi 

követelmények alapját. Az előadásokon elhangzó, de a jegyzetben nem szereplő témák is a dolgozat anyagát jelentik. A leadott 

anyag ábráinak másolatait a hallgatóság megkapja. Általános alapozó elméleti tárgyak ismerete előnyös. A tantárgy feladata a 

képzés céljainak megvalósításában: A tantárgy alapvető feladata a hallgatók gyógyszerészeti szakismeretek iránti 

érdeklődésének felkeltése, illetve ilyen irányú ismereteik megalapozása. A cél, hogy a megszerzett alapvető gyógyszerészeti 

ismereteik segítségével egy bevezető, szakmai szemléletre tegyenek szert, mely a nyári szakmai gyakorlatokat is megalapozza. 

A félév elfogadásának feltételei 

A félév elfogadásának kritériumai: részvétel az órák legalább 75%-án. 

Kritérium követelmény: „Receptúra és latin kifejezések” kiadott tananyagrészből megírt dolgozat minimum 60,1%-os 

teljesítése szükséges, ez egyben a félévzáró dolgozat megírásának a feltétele. Sikertelen dolgozat esetén a tárgyrész javítása a 

félév 13. hetének végéig lehetséges, összesen két alkalommal. A javítási szándékkal az évfolyamfelelős az évfolyam nevében 

e-mailen keresztül keresi meg az Intézetet. 

Félévközi ellenőrzések 

Félévközi dolgozat a félévközi számonkérés része, javítási lehetőség nincs. Akinek a félévközi dolgozata elégtelen, annak a 

félévet záró dolgozatban plusz két esszékérdést is ki kell dolgoznia. A dolgozat sikeres teljesítéséhez a plusz esszé feladatokat 

is 60,1%-ra kell megírni. 

Félévzáró dolgozat: A félévzáró dolgozat tesztkérdésekből és esszé kérdésekből áll. A megajánlott jegy százalékhatárai a 

következőek: min. 60,1%= 2, &gt;68,1%=3, &gt;77,1%=4, &gt;86,1%=5. 

A félévzáró dolgozat érdemjegyének javítására a vizsgaidőszak második hetének végéig két alkalommal nyílik lehetőség. A 

javítás/pótlás esetén a teszt kérdések 60,1%-os teljesítése szükséges. Az érdemjegy az esszékérdésekre, valamint az esetleges 

plusz esszékérdésekre adott pontszám alapján kerül meghatározásra. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyagai a Neptun MeetStreet-en megtalálhatóak. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Regdon Géza: Gyógyszerészet története és gyógyszerészeti alapismeretek, egyetemi jegyzet, Szeged, 1992. 

Benke József: Az orvostudomány története, egyetemi jegyzet, Pécs, 1994. 

Előadások 

1 A gyógyítás és gyógyszerészet története: a gyógyítás kezdete 

 Dr. Botz Lajos 

2 Az Ókor orvostudománya és gyógyszerészete 

 Dr. Botz Lajos 

3 Az indiai és kínai orvoslás kialakulása, hatásai napjainkig 

 Dr. Botz Lajos 
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4 A görög orvostudomány I.: humorálpatológia 

 Dr. Botz Lajos 

5 A görög orvostudomány II.: típustanok, alkalmazott gyógyszereik 

 Dr. Botz Lajos 

6 Róma orvostudománya és gyógyszerészete 

 Dr. Botz Lajos 

7 Galenus működése és tanai 

 Dr. Botz Lajos 

8 Arab (iszlám) orvostudomány és gyógyszerészet 

 Dr. Botz Lajos 

9 Skolasztikus orvostudomány és gyógyszerészet 

 Dr. Botz Lajos 

10 A reneszánsz kor orvostudománya és gyógyszerészete 

 Dr. Botz Lajos 

11 A placebo hatás helytálló értelmezése és fontossága 

 Dr. Botz Lajos 

12 A gyógyításra használt szereink csoportosítása 

 Dr. Botz Lajos 

13 Gyógyszerkészítmények vizsgálata és engedélyeztetése 

 Dr. Botz Lajos 

14 Gyógyszertárak kialakulása 

 Dr. Botz Lajos 

15 Az első gyógyszerészeti kiadványok 

 Dr. Botz Lajos 

16 Az orvos- és gyógyszerészképzés kialakulása 

 Dr. Botz Lajos 

17 Iatrokémia és vakcináció 

 Dr. Botz Lajos 

18 Hatóanyagok kivonása és előállítása. XIX. század gyógyszerei 

 Dr. Botz Lajos 

19 Az Egyetemi Gyógyszertárban készült gyógyszerkészítmények bemutatása 

 Dr. Mayer Anna 

20 A gyógyszerek hatásának igazolása 

 Dr. Botz Lajos 

21 A gyógyszerekkel szembeni elvárások fejlődése 

 Dr. Botz Lajos 

22 Szabványos vényminták gyűjteménye (Formulae Normales-FoNo) 

 Dr. Molnár Béla 

23 A szabványos vényminták szerepe és alkalmazása 

 Dr. Molnár Béla 

24 A gyógyszerrendelés és az orvosi vény alapvető ismeretei 

 Dr. Molnár Béla 

25 Alapvető dozírozási elvek 

 Dr. Molnár Béla 

26 Gyógyszerek előállítása: magisztrális-, középüzemi- és ipari gyógyszerkészítés, illetve gyártás 

 Dr. Mayer Anna 

27 A gyógyszerkönyvek kialakulása 

 Dr. Szabóné Dr. Schirm Szilvia 

28 A gyógyszerkönyvek szerepe a gyógyszerészetben 

 Dr. Szabóné Dr. Schirm Szilvia 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 
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Vizsgakérdések 

1. A gyógyítás és gyógyszerészet története: a gyógyítás kezdete. 

2. Az Ókor orvostudománya és gyógyszerészete. 

3. Az indiai és kínai orvoslás kialakulása, hatásai napjainkig. 

4. A görög orvostudomány I.: humorálpatológia. 

5. A görög orvostudomány II.: típustanok, alkalmazott gyógyszereik. 

6. Róma orvostudománya és gyógyszerészete. 

7. Galenus működése és tanai. 

8. Arab (iszlám) orvostudomány és gyógyszerészet. 

9. Skolasztikus orvostudomány és gyógyszerészet. 

10. A reneszánsz kor orvostudománya és gyógyszerészete. 

11. A placebo hatás helytálló értelmezése és fontossága. 

12. A gyógyításra használt szereink csoportosítása. 

13. Gyógyszerkészítmények vizsgálata és engedélyeztetése. 

14. Gyógyszertárak kialakulása. 

15. Az első gyógyszerészeti kiadványok. 

16. Az orvos- és gyógyszerészképzés kialakulása. 

17. Iatrokémia és vakcináció. 

18. Hatóanyagok kivonása és előállítása. XIX. század gyógyszerei. 

19. Az Egyetemi Gyógyszertárban készült gyógyszerkészítmények bemutatása. 

20. Szabványos vényminták gyűjteménye (Formulae Normales - FoNo). 

21. A szabványos vényminták szerepe és alkalmazása. 

22. A gyógyszerrendelés és az orvosi vény alapvető ismeretei. 

23. Alapvető dozírozási elvek. 

24. Gyógyszerek előállítása: magisztrális-, középüzemi- és ipari gyógyszerkészítés, illetve gyártás. 

25. A gyógyszerkönyvek kialakulása. 

26. A gyógyszerkönyvek szerepe a gyógyszerészetben. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OGO-G1B-T GYÓGYSZERÉSZI BIOKÉMIA 1.  

Tantárgyfelelős: DR. SIPOS KATALIN, habilitált docens 

 Gyógyszerészi Biológiai Tanszék 

3 kredit ▪ vizsga  ▪ Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 14 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OGA-L1E-T teljesített + OGA-AM1-T teljesített 

 

Tematika  

A két féléves tantárgy a sejtekben zajló anyagcsere-folyamatokkal foglalkozik. Leírja ezen folyamatok lépéseit, szabályozási 

mechanizmusait. Az első szemeszterben a hallgatók megismerkedhetnek számos anyagcsere út működésével, a sejt 

energiaháztartásával. Különösen alaposan tanulmányozzuk az enzimek jellegzetességeit, szabályozását, tekintettel a 

gyógyszeres beavatkozás lehetőségeire. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A félév során két dolgozatot írnak a hallgatók, amelyek eredménye beleszámít a vizsga eredményébe. Pótlásra az utolsó 

szemináriumon van lehetőség. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Megegyezés alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások és gyakorlatok anyaga a Neptunon jelenik meg. 

- Jegyzet 

A tanszék elektronikus jegyzete a Neptunon jelenik meg. 

- Ajánlott irodalom 

Ádám Veronika: Orvosi biokémia 

Thomas M. Devlin: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations 

Előadások 

1 Bevezetés 

 Dr. Sipos Katalin 

2 Termodinamikai alapok, biokémiai reakciók 

 Dr. Sipos Katalin 

3 Biomembránok. Transzport folyamatok I. 

 Dr. Sipos Katalin 

4 Transzport folyamatok II. 

 Dr. Sipos Katalin 

5 Enzimek: jellemzők, típusok, katalitikus aktivitás 

 Dr. Sipos Katalin 

6 Proteázok 

 Dr. Pandur Edina 

7 Metabolizmus alap szabályozási folyamatai 

 Dr. Sipos Katalin 

8 Glikolízis 

 Dr. Farkas Viktória 

9 Glukoneogenezis 

 Dr. Farkas Viktória 
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10 Glikogén metabolizmus 

 Dr. Farkas Viktória 

11 Cori kör 

 Dr. Farkas Viktória 

12 Pentóz foszfát út 

 Dr. Farkas Viktória 

13 Komplex szénhidrátok metabolizmusa 

 Dr. Sipos Katalin 

14 Piruvát dehidrogenáz komplex 

 Dr. Farkas Viktória 

15 Citrátkör 

 Dr. Farkas Viktória 

16 Mitokondriális transzport folyamatok 

 Dr. Farkas Viktória 

17 Terminális oxidáció, ATP szintézis I. 

 Dr. Farkas Viktória 

18 Terminális oxidáció, ATP szintézis II. 

 Dr. Farkas Viktória 

19 Lipidlebontás 

 Dr. Sipos Katalin 

20 Ketontestek 

 Dr. Farkas Viktória 

21 Zsírsavak bioszintézise 

 Dr. Farkas Viktória 

22 Komplex lipidek bioszintézise 

 Dr. Sipos Katalin 

23 Koleszterin metabolizmus I. 

 Dr. Farkas Viktória 

24 Koleszterin metabolizmus II. 

 Dr. Farkas Viktória 

25 Aminosavak jellemzése 

 Pap Ramóna 

26 Nukleinsavak: építőkövek, szerkezet 

 Pap Ramóna 

27 Felkészülés a vizsgára 

 Dr. Sipos Katalin 

28 Felkészülés a vizsgára 

 Dr. Sipos Katalin 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Makromolekulák a biokémiában 

2 Táplálkozás és vitaminok a biokémiában 

3 Szénhidrátok biokémiai jellemzése. Extracelluláris tér szénhidrátjai. 

4 Szénhidrátok klinikai jelentősége. 

5 Enzimek szabályozása. 

6 Enzimkinetika. Enzimgátlás. 

7 Fehérjék szerkezete, foldingja és lebontása. 

8 Lipidek: zsírsavak, foszfolipidek, szfingolipidek, koleszterin. 

9 Lipidek klinikai jelentősége. 

10 Terminális oxidáció klinikai jelentősége. 

11 Szénhidrát metabolizmus. 

12 Lipid anyagcsere. 

13 Enzimgátló gyógyszerek 

14 Felkészülés a vizsgára 
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Vizsgakérdések 

Külön vizsgakérdések nincsenek. A vizsga anyaga az előadásokon és szemináriumokon elhangzottak 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Farkas Viktória (FAVSAAP.PTE), Dr. Pandur Edina (PAEFAA.T.JPTE), Dr. Sipos Katalin (SIKMAAO.PTE), Pap 

Ramóna (PARTAAT.PTE) 
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OGO-G2E-T FARMAKOBOTANIKA 2. - ELMÉLET  

Tantárgyfelelős: DR. FARKAS ÁGNES, egyetemi docens 

 Farmakognóziai Intézet 

1 kredit ▪ vizsga  ▪ Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OGO-G1E-T teljesített + OGO-G2G-T egyidejű felvétel 

 

Tematika  

A farmakobotanika a teljes növénytan gyógyszerészeti vonatkozásait összegezi. Témája kiterjed a növényi sejttanra, 

szövettanra, a morfológiai alapfogalmak ismertetésére, a növények rendszerezésére. A szisztematikán belül ismerteti a 

gyógynövények földrajzi származását, termeszthetőségét, a természetvédelem szempontjait. Különösen hangsúlyosak a 

kemotaxonómiai ismeretek, hiszen a hatás igen gyakran összefügg a gyógynövény rendszertani helyével, ill. az ehhez tartozó 

kémiai jellemzőkkel. A gyakorlat során a fő hangsúly a gyógynövények felismerésén van, és alapfeltétel a növényhatározó 

könyvek biztonságos használata. A szövettani alapismeretek teszik lehetővé a helyes anatómiai fogalmak használatát, végülis 
a fajok (taxonok) pontos azonosítását. 

A hallgatónak el kell sajátítania azokat az általános és speciális növénytani alapismereteket, amelyek szükségesek a 

farmakognózia (gyógynövény- és drogismeret) megértéséhez. Ismernie kell a külső és belső növénymorfológiai és szövettani 

fogalmakat és a kemotaxonómia alapvető törvényszerűségeit. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A hallgatóknak a félév során két alkalommal írásbeli dolgozatban kell számot adni az előző előadásokon elsajátított 

ismereteikről. 

A dolgozat pótlására az eredetileg meghirdetett időpontokon kívül legfeljebb két alkalommal biztosítunk lehetőséget. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az előadások PowerPoint anyagai letölthetőek a Farmakognóziai Intézet honlapjáról (Oktatási anyagok menüpontból). 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Dános Béla: Farmakobotanika; kemotaxonómia. Argumentum, Budapest, 1997. 

- Saját oktatási anyag 

Papp N., Farkas Á., Horváth Gy., Bencsik T. (2014): Digitális Herbárium és Drogatlasz. Elektronikus tananyag. TÁMOP-
4.1.2.A/1-11/1-2011-0016 

- Jegyzet 

Papp Nóra: Farmakobotanikai alapok. A gyógynövények sejt-, szövet- és alaktana. PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, 

Pécs, 2012. 

- Ajánlott irodalom 

Dános Béla: Farmakobotanika; gyógynövényismeret. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. 

Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok; virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

2000. 

Előadások 

1 Algae (Phaeophyceae, Rhodophyceae), Fungi, Lichenes 

 Dr. Papp Nóra 

2 Pteridophyta, Coniferophytina, Cycadophytina. Magnoliidae. 

 Dr. Papp Nóra 

3 Caryophyllidae 

 Dr. Papp Nóra 

4 Hamamelididae 

 Dr. Papp Nóra 
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5 Rosidae I. 

 Dr. Papp Nóra 

6 Rosidae II. 

 Dr. Papp Nóra 

7 Dilleniidae 

 Dr. Papp Nóra 

8 Cornidae 

 Dr. Papp Nóra 

9 Lamiidae I. 

 Dr. Papp Nóra 

10 Lamiidae II. 

 Dr. Papp Nóra 

11 Asteridae 

 Dr. Papp Nóra 

12 Alismatidae. Liliidae. 

 Dr. Papp Nóra 

13 Zingiberidae 

 Dr. Papp Nóra 

14 Commelinidae, Arecidae 

 Dr. Papp Nóra 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől 

különböző félévközi jegy). 

A félév végi vizsgán 5 herbáriumi és 1 gyógynövénykerti növényt kell felismerni és morfológiailag röviden jellemezni. Az 

elméleti tudásról 2 tétel ismertetésével szükséges megfelelő tájékozottságot nyújtani, az adott növénycsaládok általános 

bemutatásával és az oda tartozó gyógynövény fajok morfológiai és kemotaxonómiai jellemzésével. 

Vizsgakérdések: 

1. Algae, Fungi, Lichenes 

2. Lycopodiaceae, Equisetaceae, Aspidiaceae, Polypodiaceae 

3. Ginkgoaceae, Abietaceae, Cupressaceae, Taxaceae, Ephedraceae 

4. Myristicaceae, Illiciaceae, Lauraceae, Piperaceae, Aristolochiaceae 

5. Berberidaceae, Ranunculaceae (Helleboraceae) 

6. Papaveraceae, Fumariaceae 

7. Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Polygonaceae 

8. Hamamelidaceae, Fagaceae, Betulaceae (Corylaceae), Juglandaceae 

9. Grossulariaceae, Crassulaceae, Droseraceae, Rosaceae 

10. Mimosaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae 

11. Myrtaceae, Punicaceae, Lythraceae, Onagraceae 

12. Rutaceae, Anacardiaceae 

13. Hippocastanaceae, Geraniaceae, Linaceae, Erythroxylaceae 

14. Polygalaceae, Krameriaceae, Rhamnaceae, Vitaceae, Loranthaceae 

15. Araliaceae, Apiaceae 

16. Violaceae, Passifloraceae, Caricaceae, Cucurbitaceae 

17. Brassicaceae, Salicaceae 

18. Tiliaceae, Sterculiaceae, Malvaceae 

19. Moraceae, Cannabaceae 
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20. Urticaceae, Euphorbiaceae 

21. Elaeagnaceae, Theaceae, Hypericaceae, Primulaceae 

22. Aquifoliaceae, Caprifoliaceae (Sambucaceae), Valerianaceae, Ericaceae 

23. Loganiaceae, Rubiaceae 

24. Apocynaceae, Gentianaceae, Menyanthaceae, Oleaceae 

25. Solanaceae, Convolvulaceae 

26. Boraginaceae, Scrophulariaceae 

27. Plantaginaceae, Pedaliaceae, Verbenaceae 

28. Lamiaceae 

29. Lobeliaceae, Asteraceae (Cichoriaceae) 

30. Dioscoreaceae, Convallariaceae, Asparagaceae, Ruscaceae, Agavaceae 

31. Asphodelaceae, Hyacinthaceae, Alliaceae 

32. Amaryllidaceae, Melanthiaceae, Colchicaceae, Iridaceae, Orchidaceae 

33.   Zingiberaceae, Bromeliaceae, Poaceae, Arecaceae 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OGO-G2G-T FARMAKOBOTANIKA 2. - GYAKORLAT  

Tantárgyfelelős: DR. FARKAS ÁGNES, egyetemi docens 

 Farmakognóziai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OGO-G1E-T teljesített   

 

Tematika  

A farmakobotanika a teljes növénytan gyógyszerészeti vonatkozásait összegezi. Témája kiterjed a növényi sejttanra, 

szövettanra, a morfológiai alapfogalmak ismertetésére, a növények rendszerezésére. A szisztematikán belül ismerteti a 

gyógynövények földrajzi származását, termeszthetőségét, a természetvédelem szempontjait. Különösen hangsúlyosak a 

kemotaxonómiai ismeretek, hiszen a hatás igen gyakran összefügg a gyógynövény rendszertani helyével, ill. az ehhez tartozó 

kémiai jellemzőkkel. A gyakorlat során a fő hangsúly a gyógynövények felismerésén van, és alapfeltétel a növényhatározó 

könyvek biztonságos használata. A szövettani alapismeretek teszik lehetővé a helyes anatómiai fogalmak használatát, végülis 
a fajok (taxonok) pontos azonosítását. 

A hallgatónak el kell sajátítania azokat az általános és speciális növénytani alapismereteket, amelyek szükségesek a 

farmakognózia (gyógynövény- és drogismeret) megértéséhez. Ismernie kell a külső és belső növénymorfológiai és szövettani 

fogalmakat és a kemotaxonómia alapvető törvényszerűségeit. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A gyakorlatokon szerzett tudásról a 2. héttől kezdődően minden gyakorlaton írásban számot kell adni (gyógynövények 

felismerése és jellemzése). 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, mulasztás esetén legfeljebb két gyakorlat pótolható - a gyakorlatvezetővel történő 

előzetes egyeztetést követően. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Papp N., Farkas Á., Horváth Gy., Bencsik T. (2014): Digitális Herbárium és Drogatlasz. Elektronikus tananyag. TÁMOP-
4.1.2.A/1-11/1-2011-0016 

- Jegyzet 

Papp Nóra: Farmakobotanikai alapok. A gyógynövények sejt-, szövet- és alaktana. PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, 

Pécs, 2012. 

- Ajánlott irodalom 

Dános Béla: Farmakobotanika; kemotaxonómia. Argumentum, Budapest, 1997. 

Dános Béla: Farmakobotanika; gyógynövényismeret. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. 

Dános Béla: Farmakobotanikai gyakorlatok. Feladatgyűjtemény. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. 

Mihalik Erzsébet és mtsai: Növényanatómiai praktikum. JATEPress, Szeged, 1999. 

Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok; virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
2000. 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Fungi: Ganoderma lucidum, Fomes fomentarius és Lentinus edodes morfológiája. Lichenes: Cladonia pyxidata és 

Cetraria islandica alaktani összehasonlítása. 

2 Pteridophyta: Lycopodium clavatum és Equisetum arvense spórái, spóratartó képletei; Dryopteris filix-mas rizómája. 

3 Spermatophyta: Coniferophytina: Ginkgo levél keresztmetszete. Pinus nigra reproduktív hajtásai, tűlevele, fateste. 

Angiospermatophytina: Dicotyledonopsida: Magnoliidae: Aristolochiaceae. 

4 Ranunculaceae, Helleboraceae. Helleborus sp. levél és tüszőcsokor. 
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5 Berberidaceae. Papaveraceae -  Papaver sp. termője, termése. Fumariaceae. 

6 Caryophyllidae: Phytolaccaceae. Polygonaceae: Rumex fajok levelének morfológiája. Caryophyllaceae - levélállás, 

Saponaria officinalis gyökere. 

7 Hamamelididae: Fagaceae - Fagus és Quercus fajok levélmorfológiája és terméstípusai. Betulaceae. Juglandaceae - 

Juglans regia termése. 

8 Rosidae I.: Grossulariaceae, Crassulaceae. Növényhatározás gyakorlása. 

9 Rosidae II. Rosaceae: Rosaceae virág- és terméstípusok. Rosa canina és Malus domestica áltermése. 

10 Fabaceae - a virág, a levél és a termés morfológiája. Laburnum, Medicago, Sophora fajok levele és termése. 

11 Rosidae III.: Araliaceae: Hedera helix és Panax ginseng alaktani jellemzői. Apiaceae: összetettt ernyő virágzat, 

ikerkaszat termés. 

12 Punicaceae, Lythraceae, Onagraceae, Rutaceae. Citrus limon heszperidium termése. 

13 Rosidae IV.: Anacardiaceae, Hippocastanaceae, Geraniaceae. Celastraceae: paraléc és paraszemölcs Euonymus fajok 

hajtásain. Rhamnaceae. 

14 Vitaceae, Loranthaceae, Violaceae, Cucurbitaceae. Dilleniidae: Brassicaceae - becő és becőke termés. Salicaceae. 

15 Dilleniidae: Tiliaceae - Tilia fajok levélmorfológiája. Cannabaceae - Humulus lupulus horgas kapaszkodószőre és 

mirigypikkelye. 

16 Malvaceae, Moraceae. Urticaceae: Urtica dioica csípőszőre. Euphorbiaceae - cyathium virágzat. Elaeagnaceae:  
Elaeagnus angustifolia csillagszőrei. Hypericaecae, Primulaceae. 

17 Cornidae: Caprifoliaceae - Sambucus nigra hajtása. Valerianaceae, Rubiaceae. Apocynaceae. Asclepiadaceae. 
Oleaceae - terméstípusok. 

18 Növényhatározás gyakorlása. 

19 Lamiidae: Solanaceae: terméstípusok. Plantaginaceae: Plantago fajok levélmorfológiája. 

20 Boraginaceae - fedőszőrök. Scrophulariaceae - Verbascum phlomoides fedőszőre. Verbenaceae. 

21 Lamiidae: Lamiaceae. 

22 Lamiaceae fajok szár- és levélmorfológiája. Az ajakos virág szerkezete. 

23 Asteridae: Asteraceae 

24 A fészekvirágzat típusai. 

25 Monocotyledonopsida: Dioscoreaceae, Convallariaceae, Asparagaceae, Ruscaceae. 

26 Alliaceae, Orchidaceae, Poaceae. Allium ursinum és Convallaria majalis megkülönböztetése morfológiai bélyegek 
alapján. 

27 Botanikuskert látogatása. 

28 Gyógynövénykert látogatása. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A hetente írt dolgozatok osztályzata, valamint a jegyzőkönyv értékelése képezi a félévi jegy alapját. 

 

Vizsgakérdések: 

1. Algae, Fungi, Lichenes 

2. Lycopodiaceae, Equisetaceae, Aspidiaceae, Polypodiaceae 

3. Ginkgoaceae, Abietaceae, Cupressaceae, Taxaceae, Ephedraceae 

4. Myristicaceae, Illiciaceae, Lauraceae, Piperaceae, Aristolochiaceae 

5. Berberidaceae, Ranunculaceae (Helleboraceae) 

6. Papaveraceae, Fumariaceae 

7. Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Polygonaceae 

8. Hamamelidaceae, Fagaceae, Betulaceae (Corylaceae), Juglandaceae 

9. Grossulariaceae, Crassulaceae, Droseraceae, Rosaceae 

10. Mimosaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae 

11. Myrtaceae, Punicaceae, Lythraceae, Onagraceae 

12. Rutaceae, Anacardiaceae 

13. Hippocastanaceae, Geraniaceae, Linaceae, Erythroxylaceae 

14. Polygalaceae, Krameriaceae, Rhamnaceae, Vitaceae, Loranthaceae 
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15. Araliaceae, Apiaceae 

16. Violaceae, Passifloraceae, Caricaceae, Cucurbitaceae 

17. Brassicaceae, Salicaceae 

18. Tiliaceae, Sterculiaceae, Malvaceae 

19. Moraceae, Cannabaceae 

20. Urticaceae, Euphorbiaceae 

21. Elaeagnaceae, Theaceae, Hypericaceae, Primulaceae 

22. Aquifoliaceae, Caprifoliaceae (Sambucaceae), Valerianaceae, Ericaceae 

23. Loganiaceae, Rubiaceae 

24. Apocynaceae, Gentianaceae, Menyanthaceae, Oleaceae 

25. Solanaceae, Convolvulaceae 

26. Boraginaceae, Scrophulariaceae 

27. Plantaginaceae, Pedaliaceae, Verbenaceae 

28. Lamiaceae 

29. Lobeliaceae, Asteraceae (Cichoriaceae) 

30. Dioscoreaceae, Convallariaceae, Asparagaceae, Ruscaceae, Agavaceae 

31. Asphodelaceae, Hyacinthaceae, Alliaceae 

32. Amaryllidaceae, Melanthiaceae, Colchicaceae, Iridaceae, Orchidaceae 

33.   Zingiberaceae, Bromeliaceae, Poaceae, Arecaceae 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Papp Nóra (PANAAA.T.JPTE), Filep Rita (FIRQAAT.PTE) 
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OGO-H2E-T ÉLETTAN 2. - ELMÉLET  

Tantárgyfelelős: DR. KARÁDI ZOLTÁN, egyetemi tanár 

 Élettani Intézet 

3 kredit ▪ szigorlat  ▪ Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  42 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OGO-H1E-T teljesített + OGO-H2G-T egyidejű felvétel 

 

Tematika  

Az élettan tantárgy legfontosabb feladata az orvosképzésben az élő szervezet egészséges működési sajátságainak hallgatókkal 

való megismertetése. Az emberi szervezet legfontosabb funkcionális jellemzőinek megértésében ők előzetes biológiai, 

biofizikai, kémiai-biokémiai és anatómiai tanulmányaikra támaszkodhatnak. A tanév során bemutatjuk az egyes szervek és 

szervrendszerek működését, a környezethez való alkalmazkodás által is megkívánt együttműködésüket, valamint az ezeket 

befolyásoló tényezőket. Külön hangsúlyt kapnak az életműködések szabályozásának idegi és humorális folyamatai, amelyek 

alapvető jelentőségűek a szervezet homeosztázisának megőrzésében. Mindezen ismeretek átadásával a hallgatókat olyan 

holisztikus szemlélet kialakításához kívánjuk hozzásegíteni, amellyel ma az egészséges, holnap pedig a beteg emberi szervezet 
működésének jobb megértésére lesznek képesek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli teszt a 11. héten, pénteken 16:00 időpontban. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az elmulasztott gyakorlatot másik tanulócsoporthoz csatlakozva tanácsos pótolni, amíg az adott témakör gyakorlatai zajlanak. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Fonyó A., Ligeti E.: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, Budapest 2014 

- Saját oktatási anyag 

Az elhangzott előadások ábráit az Élettani Intézet honlapján és a Neptun Meet Street-en lehet elérni. 

A fontos oktatásszervezési információkat ETR kurzus üzenetben és az előadásokon tudjuk bejelenteni. 

A legfrissebb és részletes információk, tananyagok mindig az Élettani Intézet honlapján (physiology.aok.pte.hu) 
olvashatók. 

- Jegyzet 

PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatok 2, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2015 

PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatos Feladatlapok 2, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2015 

- Ajánlott irodalom 

Ganong, W. F.: Az orvosi élettan alapjai, Medicina, Budapest 1996. 

Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére, Medicina Kiadó, Budapest 1998. 

Bálint Péter (szerk.): Orvosi élettan I. II. kötet, Medicina, Budapest 1986. 

Bálint Péter (szerk.): Orvosi élettan I. II. kötet, Medicina, Budapest, 1981. 

Donald O. Hebb: A pszichológia alapkérdései, Gondolat, Budapest, 1975. 

Lissák Kálmán: Élettani gyakorlatok és bemutatások, Medicina, 1975. 

Előadások 

1 A mellékvesekéreg endokrinológiai szerepe I. 

 Dr. László Kristóf 

2 A mellékvesekéreg endokrinológiai szerepe II. 

 Dr. László Kristóf 

3 A mellékvese velő működése. A stressz endokrinologiája. 

 Dr. László Kristóf 
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4 A calcium homeosztázis humorális szabályozása. 

 Dr. Lengyel Ferenc 

5 A pancreas belső szekréciós működése. 

 Dr. Zelena Dóra 

6 Az intermedier anyagcsere hormonális szabályozása. 

 Dr. Zelena Dóra 

7 Az egyedi fejlődés fiziológiájának egyes kérdései. Az öregedés élettana. 

 Dr. Lengyel Ferenc 

8 Az ingerület membrán jelenségei. 

Az akciós potenciál és terjedése. 

 Dr. Buzás Péter 

9 A szinapszisok elektrofizilógiája és neurokémiája. 

A neuromusculáris junctio működése. 

 Dr. Buzás Péter 

10 Az izomműködés molekuláris mechanizmusa. 

Az izomműködés mechanikája, energetikája, hőtermelése. 

 Dr. Környei József László 

11 Az izomműködés elektromos jelenségei, izomtónus, fáradás. A simaizom működése. 

 Dr. Környei József László 

12 A motoros egység működésének szabályozása. 

 Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó 

13 Receptorműködések sajátságai. 

 Dr. Buzás Péter 

14 Gerincvelői reflexek. A gerincvelő integratív funkciói. 

 Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó 

15 A spinális shock. Decerebrációs rigiditás. 

 Péczely László Zoltán 

16 Poszturalis koordináció, felállás. Lokomóció. 

 Péczely László Zoltán 

17 A labyrinthus működése. 

 Dr. Ollmann Tamás 

18 A kisagy működése. 

 Dr. Ollmann Tamás 

19 Az extrapyramidalis rendszer. 

 Kertes Erika 

20 Kortikális motoros működések és a pyramis-rendszer. 

 Dr. Hernádi István 

21 Szomesztéziás mechanizmusok. Szomatotopiák. 

 Dr. Buzás Péter 

22 A thalamus és az érzőkéreg élettana. 

 Dr. Buzás Péter 

23 A fájdalom élettana. Ópiát receptorok. 

 Dr. Buzás Péter 

24 Optika. A szem törőközegeinek hibái. 

Retinális mechanizmusok. 

 Dr. Nemes Vanda 

25 Látópályák, középagyi mechanizmusok. 

A látás centrális mechanizmusai. 

 Dr. Nemes Vanda 

26 Szemmozgások. 

 Dr. Nemes Vanda 

27 A hallószerv élettana. 

A hallás központi idegrendszeri mechanizmusai. 

 Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó 

28 A vegetatív idegrendszer működése. 

 Dr. Környei József László 
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29 Kémiai ingermodalitások. Szaglás. Ízérzés. 

 Dr. Szabó István 

30 Electroencephalographia. A kiváltott potenciál technika klinikai jelentősége. 

 Dr. László Kristóf 

31 Az alvás- ébrenlét szabályozása. Biológiai ritmusok szabályozása. 

 Dr. László Kristóf 

32 A diencephalon (hypothalamus) szerepe a motoros, vegetatív és hormonális szabályozásban. 

 Dr. Ollmann Tamás 

33 Homeostatikus hajtóerők. Az éhség és szomjúság központi idegrendszeri szabályozása. 

 Dr. Szabó István 

34 Motivációs mechanizmusok. A limbikus rendszer. 

 Dr. László Kristóf 

35 A monoamin rendszerek jelentősége. I. 

 Péczely László Zoltán 

36 A monoamin rendszerek jelentősége. II. 

 Péczely László Zoltán 

37 Az emóciók központi idegrendszeri mechanizmusai. 

 Dr. Ollmann Tamás 

38 A tanulás mechanizmusai. 

 Péczely László Zoltán 

39 Memóriafolyamatok, memóriazavarok. 

 Péczely László Zoltán 

40 Plaszticitás az idegrendszerben. A frontális kéreg működése. 

 Dr. Varga Csaba 

41 A parieto-temporalis kéreg működése. 

 Dr. László Kristóf 

42 Féltekei dominancia. A beszéd idegélettani mechanizmusai. Beszédzavarok. 

 Dr. László Kristóf 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől 

különböző félévközi jegy). 

Elméleti vizsgakérdés témák 

1. A szervezet folyadékterei és meghatározásuk. 

2. A plazma organikus alkotórészei, jelentőségük a szervezet regulációs mechanizmusaiban. 

3. Az intra- és extracelluláris tér anorganikus összetevői, a két tér közötti kapcsolat jellege a szabályozásban. 

4. A vörösvérsejtek tulajdonságai. 

5. A fehérvérsejtek tulajdonságai. 

6. Thrombocyták élettani jelentősége. 

7. Haemoglobin, funkcionális jelentősége és sorsa a szervezetben. Vasforgalom. 

8. A véralvadás előfázisainak folyamatai. 

9. Véralvadás. 

10. Fibrinolysis, a véralvadást gátló mechanizmusok. 

11. A vér pH szabályozása. 

12. Az ABO- vércsoport rendszer. Az Rh- vércsoport rendszer. 

13. A fehérvérsejtek szerepe a szervezet védekező mechanizmusaiban. 

14. A szívmechanikai alapjai. A szívizom háromelemes modellje. A Ca2+ áramlás útjai a szívizomsejtben. 

15. A szív ingerképző- és ingerületvezető rendszere. Refracter periódusok. 

16. A szívciklus fogalma: nyomás és térfogatváltozások a szív üregeiben. 
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17. Elektrokardiográfia: az EKG elvezetésének módjai.A szabályos elektrokardiogram jellemzése. 

18. A szívhangok, fonokardiográfia (PKG). 

19. A perctérfogat meghatározása és fiziológiás változásai. 

20. A szívműködés energetikája (energiaforgalom, munka, teljesítmény) 

21. A szívkamrák összehúzódásának mechanizmusa. Laplace törvény. 

22. A Starling-féle szív-tüdő készítmény. 

23. Az artériás nyomás és az azt meghatározó tényezők. 

24. Artériás és vénás pulzusgörbe. A hemodinamika alapjai. 

25. A capilláris - keringés jellegzetességei. 

26. A nyirokkeringés jellegzetességei. 

27. A vénás keringés. A gravitáció hatása a vérkeringésre. 

28. A kisvérköri keringés. A véráramlás megoszlása a tüdőben. 

29. A coronaria-keringés. 

30. Az agyi keringés. A vér - agy gát. 

31. A splanchnicus terület keringése. 

32. A harántcsíkolt izom és a bőr keringése. 

33. A szívműködés idegi szabályozása. 

34. A vérkeringés szabályozásának általános jellemzése. 

35. A szervek vérátáramlásának lokális szabályozása. 

36. Az autoreguláció fogalma és jelentősége a szervek vérátáramlásának szabályozásában. 

37. Baroreceptorok szerepe és jelentősége a keringés szabályozásában. 

38. A vérkeringés reflex-szabályozása. 

39. Vasoconstrictor és vasodilatator mechanizmusok. 

40. A légzés mechanikája (légzőizmok működése, compliance, mellkasi nyomásviszonyok, légterek). 

41. Az alveolaris levegő, alveolaris ventilláció, holtterek. A légutak funkciói. 

42. Gázcsere a tüdőben és a szövetekben. 

43. Az O2 és a CO2 szállítás mechanizmusai. 

44. A légzésszabályozás perifériás és központi idegrendszeri mechanizmusai. Légzésszabályozó reflexek. 

45. A légzés kémiai szabályozása. Acidosis, alkalosis. 

46. Oxigénhiánnyal járó állapotok. Oxigénkezelés. Az akklimatizáció mechanizmusai. Nitrogén narcosis. Keszonbetegség. 

47. Nyál, nyálelválasztás. 

48. A gyomornedv elválasztás szabályozása. 

49. Az emésztőtractus motorikája: serkentő és gátló tényezők. 

50. A pancreasnedv emésztésben játszott szerepe. A pancreasnedv elválasztás szabályozása. 

51. Az epeszekréció szabályozása. Az epehólyag működése. 

52. A vékonybél és a vastagbél működése. 

53. A szénhidrátok emésztésének folyamata. 

54. A zsírok emésztésének folyamata. 

55. A fehérjék emésztésének folyamata. 

56. A vese glomerulus működése. A glomerulus-filtratum mennyiségének meghatározása. A clearance fogalma. 

57. A vesén átáramló vérmennyiség meghatározása. Extrakciós kofficiens. 

58. A vese vérkeringése. A vese haemodinamika szabályozása. A renin képződése és szerepe. 

59. A vesetubulusok reabszorpciós és szekréciós működése. Vizsgálatuk módszerei. 
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60. A vese koncentráló és hígító működése. 

61. Az izovolémia fogalma; az izovolémia fenntartásában szerepet játszó tényezők. 

62. Az izoozmózis és az izoionia fenntartásában szerepet játszó tényezők. 

63. Az anyagcsere és befolyásoló tényezői. 

64. A szervezet energiaforgalma. Energetikai alapfogalmak. 

65. Táplálékszükséglet, fehérjeszükséglet. Vitaminok. Ásványi anyag szükséglet. 

66. Az emberi testhőmérséklet és fiziológiás ingadozásai. Hyperthermia, láz, hypothermia. 

67. Kémiai hőszabályozás és annak változásai alacsony és magas környezeti hőmérsékleten. 

68. Fizikai hőszabályozás és annak alakulása alacsony és magas környezeti hőmérsékleten. 

69. A hőtermelés és a hőleadás központi szabályozó mechanizmusai. 

70. A hormonok hatásának mechanizmusai: (Receptorok, sejten belüli hírvivők: cAMP, Ca2+ és diacilglycerol, protein 

kinázok) 

71. Hormonális szabályozás mechanizmusai. Negatív és pozitív feedback szabályozás az endokrin rendszerben. 

72. A hypophysis elülső lebeny endokrinológiai szerepe, regulációja és hibás működésének következményei. 

73. A növekedési hormon szekréció zavarának tünetei fejlődő és felnőtt szervezetben. Somatomedinek. 

74. A pajzsmirigy eltávolításának tünetei fejlődő és felnőtt szervezetben. Golyvakeltők. 

75. A pajzsmirigy hormonok szintézise és a hormon szekréció szabályozásában szerepet játszó tényezők. A szervezet 

jódforgalma. 

76. A női nemi ciklus alatt lejátszódó endocrinológiai változások. 

77. A terhesség alatt lejátszódó endocrinológiai események. A placenta és a foetoplacentaris egység. 

78. A laktáció kialakulásáért, fenntartásáért felelős endocrinológiai tényezők. 

79. Az erectio és ejaculatio mechanizmusai.  A coitus. 

80. A here, mellékhere, ondóhólyag és a prostata működése. 

81. A szexuális magatartás szabályozása. Az anyai magatartás. 

82. Pubertás és climax. 

83. Vasopressin és oxytocin. ANH (szívhormon) endocrinológiai szerepe. 

84. Prostaglandinok hatásai. 

85. A pancreas belső szekréciós működése. 

86. Az insulin szekréció elégtelenségének (diabetes mellitus) főbb jellemzői. Insulin szerepe a szervezetben folyó anyagcsere 

folyamatok szabályozásában. 

87. A szénhidrát anyagcsere hormonális regulációja. 

88. A calcium és phosphor anyagcsere hormonális szabályozása. 

89. A mellékvesekéreg működésének szabályozása, a hypophysis-mellékvesekéreg tengely. Stressz és általános adaptációs 

szindróma. 

90. A mellékvesekéreg hormonok hatása az elektrolit- és vízforgalomra. 

91. A glucocorticoidok hatásai. 

92. Mellékvesekéreg hypo- és hyperfunkciója emberben. A mellékvesekéreg adrogénjeinek és oestrogénjeinek hatásai. 

93. A mellékvesevelő hormonok hatásai. A sympatho-adrenális rendszer jelentősége. 

94. Az egyedfejlődés és az öregedés élettana. 

95. Az izomműködés molekuláris alapja; a Ca 2+ szerepe izomműködésben. 

96. Az izomműködés mechanikája, a harántcsíkolt izomrostok típusai. A kötőszövet szerepe az izomműködésben. 

97. A fáradás mechanizmusa és élettani jelentősége. 

98. Az izomműködés elektromos jelenségei (elektromiográfia.) 

99. Aerob és anaerob energiatermelő folyamatok az izomban. Az izom hőtermelése. 
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100. A neuromusculáris junkció működése. 

101. Strukturális és funkcionális különbségek a harántcsíkolt és a simaizom között. A simaizom működése. 

102. Membránpotenciál és az akciós potenciál fogalma és mechanizmusa. Neuronok membrántulajdonságai. 

103. Az idegkötegről elvezetett (összetett) akciós potenciál; a különböző rostfajták vezetési tulajdonságai. 

104. A szinaptikus működés neurokémiája, transzmitterek és modulátorok, posztszinaptikus receptorok, IPSP, EPSP. 

105. Myotaticus reflex. Gamma motoneuronok. 

106. A motoros egység. Az izomösszehúzódás erejének centrális szabályozása. 

107. A mechanoreceptorok fajtái és szerepe a mozgás szabályozásában. 

108. A bőr tapintó és nyomásérzékelői, szerepük a környezet megismerésében. 

109. A gerincvelő és az agytörzs szomatoszenzoros mechanizmusai. 

110. A fájdalomérzékelés centrális és perifériás összetevői. 

111. A fájdalomérzés és a fájdalmi reakciók descendens szűrése. 

112. Ismertesse a thalamocorticális kapcsolatok jelentőségét és az érzőkéreg működését. 

113. Ismertesse az elektroenkefalográfia (EEG), valamint az agyi kiváltott potenciál technika jelentőségét. 

114. Az alvás idegi mechanizmusai: szomatikus, vegetatív és elektromos kísérőjelenségei. A formatio reticularis szerepe az 

alvás - ébrenlét szabályozásában. 

115. A diencephalon (hypothalamus) szerepe a motoros, vegetatív és hormonális szabályozási funkciókban. 

116. Az éhség és szomjúság mechanizmusai. A táplálékfelvétel és folyadékfelvétel központi idegrendszeri szabályozása. 

117. A lokomoció központi idegrendszeri mechanizmusai. 

118. A decerebrációs rigiditás és spinalis shock (tünetek és mechanizmus). 

119. Posturalis és felállási reakciók lokalizációja és mechanizmusa a gerincvelőben, az agytörzsben, és az agykéregben. 

120. Az extrapyramidális rendszer struktúrái és működésének jelentősége. 

121. A különböző extrapyramidális struktúrák sérülését követő tünetegyüttesek. Neurotranszmitterek szerepe az 

extrapyramidális működésben. 

122. A cerebellum működésének jelentősége. 

123. A cerebellaris kéreg elemi működési sajátságai. 

124. A vestibularis rendszer szerkezete és működése. 

125. A vegetatív idegrendszer működésének általános jellemzése, vegetatív tónus, vegetatív reflexek. 

126. A vegetatív idegek kémiai mediátor anyagai. Adrenerg, cholinerg, és opioid receptorok. 

127. A limbicus rendszer struktúrái, kapcsolatai és funkcionális jelentősége. 

128. A motoros kéreg működésének jelentősége és sérüléseit követő tünetek. 

129. A corticospinalis (pyramispálya) rendszer. A pyramispálya és a periferiás motoneuron sérülésének következményei. 

130. Mit nevezünk drive-nak, motivációnak és milyen idegrendszer struktúrák felelősek az integrációjukért; Reticularis 

aktivációs rendszer. 

131. Az emóciók alapvető jelenségei és feltételezett idegrendszeri mechanizmusai. 

132. A klasszikus (pavlovi) feltételes reflex és az instrumentális (operáns) válasz. A megerősítés fogalma és mechanizmusa. 

133. Elektromos és kémiai öningerlés. Jutalmazó (pozitív) és büntető (negatív) megerősítés. A tanulás legegyszerűbb formái. 

A kondicionálási folyamatok korlátai és kivételes esetei. 

134. Az emléknyomképződés folyamata, főbb szakaszai, mechanizmusaik. Memóriazavarok. 

135. Cerebralis dominancia, az agyféltekék aszimmetriája. Hasított-agy (split-brain) vizsgálatok. 

136. Parietális és temporális asszociációs (intrinsic) kéregterületek funkcionális jelentősége (apraxiák, agnóziák). 

137. A beszéd idegélettani mechanizmusai. 

138. A frontalis lebeny élettana (prefrontalis intrinsic area). 

139. A temporalis lebeny élettana (Kluver-Bucy szindróma). 
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140. Agyi monoaminergiás rendszerek jelentősége. 

141. A hallás perifériás mechanizmusai (légvezetés, csontvezetés, külső és középfül, Corti-szerv). 

142. A hallás centrális mechanizmusai, a hangérzet pszichofizikai jellemzői. 

143. A szem, mint optikai rendszer. 

144. Retinalis mechanizmusok. 

145. A látás központi idegrendszeri mechanizmusa (retina, látópályák, látókéreg). 

146. Szín- és térlátás. 

147. A szaglás perifériás és centrális mechanizmusai. 

148. Az ízlelés perifériás és centrális mechanizmusai. 

149. Plaszticitás az idegrendszerben. A szenzoros depriváció következményei a látókéregben. Kritikus érési periódusok. Az 

idegrendszer öregedése. Transzplantáció. 

 

Gyakorlatos beszámoló kérdései: 

1. Oestrus ciklus vizsgálata patkányon 

2. Terhességi reakciók 

3. Szénhidrát anyagcsere vizsgálatok emberben 

4. Ideg-izom készítmény direkt és indirekt ingerlése; 

5. Komplett és inkomplett tetanus; Rángásgörbe 

6. Megterhelés hatása az izomkontrakcióra 

7. Fáradási görbe regisztrálása ideg-izom készítményen és emberen 

8. Az elektromyogram regisztrálási technikája (EMG) 

9. Az idegingerület terjedési sebességének mérése 

10. Összetett akciós potenciál regisztrálása 

11. A poláris ingerület jelensége 

12. Pflüger féle rángási szabály 

13. Chronaxia és rheobasis meghatározása 

14. Narkózis vizsgálata béka idegen 

15. Reflexvizsgálatok sértetlen békán és spinális békán 

16. Reflexvizsgálatok emberen 

17. Sztereotaxikus technika alkalmazása 

18. Reflexidő, reakcióidő, cselekvési idő meghatározása 

19. Electroencephalographia (EEG) 

20. Látásélesség meghatározása 

21. A refractio hibáinak korrigálása szemüveggel 

22. Az astigmia vizsgálata 

23. A pupilla reakciók vizsgálata 

24. Perimetriás vizsgálatok 

25. Színtévesztés és színvakság vizsgálata 

26. Audiometria 

 

A szigorlati tesztvizsgák anyaga a kötelező tankönyvben és az intézeti honlapon elérhető tananyagok, valamint az előadásokon 

és gyakorlatokon elhangzott ismeretek összessége. 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OGO-H2G-T ÉLETTAN 2. - GYAKORLAT  

Tantárgyfelelős: DR. KARÁDI ZOLTÁN, egyetemi tanár 

 Élettani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OGO-H1E-T teljesített   

 

Tematika  

Az élettan tantárgy legfontosabb feladata az orvosképzésben az élő szervezet egészséges működési sajátságainak hallgatókkal 

való megismertetése. Az emberi szervezet legfontosabb funkcionális jellemzőinek megértésében ők előzetes biológiai, 

biofizikai, kémiai-biokémiai és anatómiai tanulmányaikra támaszkodhatnak. A tanév során bemutatjuk az egyes szervek és 

szervrendszerek működését, a környezethez való alkalmazkodás által is megkívánt együttműködésüket, valamint az ezeket 

befolyásoló tényezőket. Külön hangsúlyt kapnak az életműködések szabályozásának idegi és humorális folyamatai, amelyek 

alapvető jelentőségűek a szervezet homeosztázisának megőrzésében. Mindezen ismeretek átadásával a hallgatókat olyan 

holisztikus szemlélet kialakításához kívánjuk hozzásegíteni, amellyel ma az egészséges, holnap pedig a beteg emberi szervezet 
működésének jobb megértésére lesznek képesek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli teszt a 11. héten, pénteken 16:00 időpontban. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az elmulasztott gyakorlatot másik tanulócsoporthoz csatlakozva tanácsos pótolni, amíg az adott témakör gyakorlatai zajlanak. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Fonyó A., Ligeti E.: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, Budapest 2014 

- Saját oktatási anyag 

Az elhangzott előadások ábráit az Élettani Intézet honlapján és a Neptun Meet Street-en lehet elérni. 

A fontos oktatásszervezési információkat ETR kurzus üzenetben és az előadásokon tudjuk bejelenteni. 

A legfrissebb és részletes információk, tananyagok mindig az Élettani Intézet honlapján (physiology.aok.pte.hu) 
olvashatók. 

- Jegyzet 

PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatok 2, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2015 

PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatos Feladatlapok 2, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2015 

- Ajánlott irodalom 

Ganong, W. F.: Az orvosi élettan alapjai, Medicina, Budapest 1996. 

Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére, Medicina Kiadó, Budapest 1998. 

Bálint Péter (szerk.): Orvosi élettan I. II. kötet, Medicina, Budapest 1986. 

Bálint Péter (szerk.): Orvosi élettan I. II. kötet, Medicina, Budapest, 1981. 

Donald O. Hebb: A pszichológia alapkérdései, Gondolat, Budapest, 1975. 

Lissák Kálmán: Élettani gyakorlatok és bemutatások, Medicina, 1975. 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Vércukorszint mérése nyúlban és emberben. 

2 Vércukorszint mérése nyúlban és emberben. 

3 Gonádrendszer vizsgálata. Terhességi próbák. 

4 Gonádrendszer vizsgálata. Terhességi próbák. 

5 Endokrinológia. Beszámoló. 

6 Endokrinológia. Beszámoló. 
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7 Izomgyakorlatok békán. 

8 Izomgyakorlatok békán. 

9 Fáradás vizsgálata. Elektromiográfia 

10 Fáradás vizsgálata. Elektromiográfia 

11 A perifériás idegrendszer vizsgálata békán. Idegélettani alapjelenségek. 

12 A perifériás idegrendszer vizsgálata békán. Idegélettani alapjelenségek. 

13 Chronaxia vizsgálata emberen, motoros pont lokalizáció. 

14 Chronaxia vizsgálata emberen, motoros pont lokalizáció. 

15 A harántcsíkolt és simaizom élettana. Idegélettani alapok. Beszámoló. 

16 A harántcsíkolt és simaizom élettana. Idegélettani alapok. Beszámoló. 

17 Reflexvizsgálatok békán és emberen. Reakcióidő, cselekvési idő. 

18 Reflexvizsgálatok békán és emberen. Reakcióidő, cselekvési idő. 

19 Sztereotaxikus agyműtét 

20 Sztereotaxikus agyműtét 

21 Érzékszervi vizsgálatok. Látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés. 

22 Érzékszervi vizsgálatok. Látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés. 

23 Érzékszervi vizsgálatok. Látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés. 

24 Érzékszervi vizsgálatok. Látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés. 

25 Elektroenkefalográfia. Speciális neurofiziológiai vizsgálati technikák (video demonstráció). 

26 Központi idegrendszer, érzékszervek. Beszámoló. 

27 Élettani gyakorlatos megbeszélés és beszámoló. 

28 Élettani gyakorlatos megbeszélés és beszámoló. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Elméleti vizsgakérdés témák 

1. A szervezet folyadékterei és meghatározásuk. 

2. A plazma organikus alkotórészei, jelentőségük a szervezet regulációs mechanizmusaiban. 

3. Az intra- és extracelluláris tér anorganikus összetevői, a két tér közötti kapcsolat jellege a szabályozásban. 

4. A vörösvérsejtek tulajdonságai. 

5. A fehérvérsejtek tulajdonságai. 

6. Thrombocyták élettani jelentősége. 

7. Haemoglobin, funkcionális jelentősége és sorsa a szervezetben. Vasforgalom. 

8. A véralvadás előfázisainak folyamatai. 

9. Véralvadás. 

10. Fibrinolysis, a véralvadást gátló mechanizmusok. 

11. A vér pH szabályozása. 

12. Az ABO- vércsoport rendszer. Az Rh- vércsoport rendszer. 

13. A fehérvérsejtek szerepe a szervezet védekező mechanizmusaiban. 

14. A szívmechanikai alapjai. A szívizom háromelemes modellje. A Ca2+ áramlás útjai a szívizomsejtben. 

15. A szív ingerképző- és ingerületvezető rendszere. Refracter periódusok. 

16. A szívciklus fogalma: nyomás és térfogatváltozások a szív üregeiben. 

17. Elektrokardiográfia: az EKG elvezetésének módjai.A szabályos elektrokardiogram jellemzése. 

18. A szívhangok, fonokardiográfia (PKG). 

19. A perctérfogat meghatározása és fiziológiás változásai. 

20. A szívműködés energetikája (energiaforgalom, munka, teljesítmény) 

21. A szívkamrák összehúzódásának mechanizmusa. Laplace törvény. 

22. A Starling-féle szív-tüdő készítmény. 

23. Az artériás nyomás és az azt meghatározó tényezők. 
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24. Artériás és vénás pulzusgörbe. A hemodinamika alapjai. 

25. A capilláris - keringés jellegzetességei. 

26. A nyirokkeringés jellegzetességei. 

27. A vénás keringés. A gravitáció hatása a vérkeringésre. 

28. A kisvérköri keringés. A véráramlás megoszlása a tüdőben. 

29. A coronaria-keringés. 

30. Az agyi keringés. A vér - agy gát. 

31. A splanchnicus terület keringése. 

32. A harántcsíkolt izom és a bőr keringése. 

33. A szívműködés idegi szabályozása. 

34. A vérkeringés szabályozásának általános jellemzése. 

35. A szervek vérátáramlásának lokális szabályozása. 

36. Az autoreguláció fogalma és jelentősége a szervek vérátáramlásának szabályozásában. 

37. Baroreceptorok szerepe és jelentősége a keringés szabályozásában. 

38. A vérkeringés reflex-szabályozása. 

39. Vasoconstrictor és vasodilatator mechanizmusok. 

40. A légzés mechanikája (légzőizmok működése, compliance, mellkasi nyomásviszonyok, légterek). 

41. Az alveolaris levegő, alveolaris ventilláció, holtterek. A légutak funkciói. 

42. Gázcsere a tüdőben és a szövetekben. 

43. Az O2 és a CO2 szállítás mechanizmusai. 

44. A légzésszabályozás perifériás és központi idegrendszeri mechanizmusai. Légzésszabályozó reflexek. 

45. A légzés kémiai szabályozása. Acidosis, alkalosis. 

46. Oxigénhiánnyal járó állapotok. Oxigénkezelés. Az akklimatizáció mechanizmusai. Nitrogén narcosis. Keszonbetegség. 

47. Nyál, nyálelválasztás. 

48. A gyomornedv elválasztás szabályozása. 

49. Az emésztőtractus motorikája: serkentő és gátló tényezők. 

50. A pancreasnedv emésztésben játszott szerepe. A pancreasnedv elválasztás szabályozása. 

51. Az epeszekréció szabályozása. Az epehólyag működése. 

52. A vékonybél és a vastagbél működése. 

53. A szénhidrátok emésztésének folyamata. 

54. A zsírok emésztésének folyamata. 

55. A fehérjék emésztésének folyamata. 

56. A vese glomerulus működése. A glomerulus-filtratum mennyiségének meghatározása. A clearance fogalma. 

57. A vesén átáramló vérmennyiség meghatározása. Extrakciós kofficiens. 

58. A vese vérkeringése. A vese haemodinamika szabályozása. A renin képződése és szerepe. 

59. A vesetubulusok reabszorpciós és szekréciós működése. Vizsgálatuk módszerei. 

60. A vese koncentráló és hígító működése. 

61. Az izovolémia fogalma; az izovolémia fenntartásában szerepet játszó tényezők. 

62. Az izoozmózis és az izoionia fenntartásában szerepet játszó tényezők. 

63. Az anyagcsere és befolyásoló tényezői. 

64. A szervezet energiaforgalma. Energetikai alapfogalmak. 

65. Táplálékszükséglet, fehérjeszükséglet. Vitaminok. Ásványi anyag szükséglet. 

66. Az emberi testhőmérséklet és fiziológiás ingadozásai. Hyperthermia, láz, hypothermia. 
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67. Kémiai hőszabályozás és annak változásai alacsony és magas környezeti hőmérsékleten. 

68. Fizikai hőszabályozás és annak alakulása alacsony és magas környezeti hőmérsékleten. 

69. A hőtermelés és a hőleadás központi szabályozó mechanizmusai. 

70. A hormonok hatásának mechanizmusai: (Receptorok, sejten belüli hírvivők: cAMP, Ca2+ és diacilglycerol, protein 

kinázok) 

71. Hormonális szabályozás mechanizmusai. Negatív és pozitív feedback szabályozás az endokrin rendszerben. 

72. A hypophysis elülső lebeny endokrinológiai szerepe, regulációja és hibás működésének következményei. 

73. A növekedési hormon szekréció zavarának tünetei fejlődő és felnőtt szervezetben. Somatomedinek. 

74. A pajzsmirigy eltávolításának tünetei fejlődő és felnőtt szervezetben. Golyvakeltők. 

75. A pajzsmirigy hormonok szintézise és a hormon szekréció szabályozásában szerepet játszó tényezők. A szervezet 

jódforgalma. 

76. A női nemi ciklus alatt lejátszódó endocrinológiai változások. 

77. A terhesség alatt lejátszódó endocrinológiai események. A placenta és a foetoplacentaris egység. 

78. A laktáció kialakulásáért, fenntartásáért felelős endocrinológiai tényezők. 

79. Az erectio és ejaculatio mechanizmusai.  A coitus. 

80. A here, mellékhere, ondóhólyag és a prostata működése. 

81. A szexuális magatartás szabályozása. Az anyai magatartás. 

82. Pubertás és climax. 

83. Vasopressin és oxytocin. ANH (szívhormon) endocrinológiai szerepe. 

84. Prostaglandinok hatásai. 

85. A pancreas belső szekréciós működése. 

86. Az insulin szekréció elégtelenségének (diabetes mellitus) főbb jellemzői. Insulin szerepe a szervezetben folyó anyagcsere 

folyamatok szabályozásában. 

87. A szénhidrát anyagcsere hormonális regulációja. 

88. A calcium és phosphor anyagcsere hormonális szabályozása. 

89. A mellékvesekéreg működésének szabályozása, a hypophysis-mellékvesekéreg tengely. Stressz és általános adaptációs 

szindróma. 

90. A mellékvesekéreg hormonok hatása az elektrolit- és vízforgalomra. 

91. A glucocorticoidok hatásai. 

92. Mellékvesekéreg hypo- és hyperfunkciója emberben. A mellékvesekéreg adrogénjeinek és oestrogénjeinek hatásai. 

93. A mellékvesevelő hormonok hatásai. A sympatho-adrenális rendszer jelentősége. 

94. Az egyedfejlődés és az öregedés élettana. 

95. Az izomműködés molekuláris alapja; a Ca 2+ szerepe izomműködésben. 

96. Az izomműködés mechanikája, a harántcsíkolt izomrostok típusai. A kötőszövet szerepe az izomműködésben. 

97. A fáradás mechanizmusa és élettani jelentősége. 

98. Az izomműködés elektromos jelenségei (elektromiográfia.) 

99. Aerob és anaerob energiatermelő folyamatok az izomban. Az izom hőtermelése. 

100. A neuromusculáris junkció működése. 

101. Strukturális és funkcionális különbségek a harántcsíkolt és a simaizom között. A simaizom működése. 

102. Membránpotenciál és az akciós potenciál fogalma és mechanizmusa. Neuronok membrántulajdonságai. 

103. Az idegkötegről elvezetett (összetett) akciós potenciál; a különböző rostfajták vezetési tulajdonságai. 

104. A szinaptikus működés neurokémiája, transzmitterek és modulátorok, posztszinaptikus receptorok, IPSP, EPSP. 

105. Myotaticus reflex. Gamma motoneuronok. 

106. A motoros egység. Az izomösszehúzódás erejének centrális szabályozása. 
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107. A mechanoreceptorok fajtái és szerepe a mozgás szabályozásában. 

108. A bőr tapintó és nyomásérzékelői, szerepük a környezet megismerésében. 

109. A gerincvelő és az agytörzs szomatoszenzoros mechanizmusai. 

110. A fájdalomérzékelés centrális és perifériás összetevői. 

111. A fájdalomérzés és a fájdalmi reakciók descendens szűrése. 

112. Ismertesse a thalamocorticális kapcsolatok jelentőségét és az érzőkéreg működését. 

113. Ismertesse az elektroenkefalográfia (EEG), valamint az agyi kiváltott potenciál technika jelentőségét. 

114. Az alvás idegi mechanizmusai: szomatikus, vegetatív és elektromos kísérőjelenségei. A formatio reticularis szerepe az 

alvás - ébrenlét szabályozásában. 

115. A diencephalon (hypothalamus) szerepe a motoros, vegetatív és hormonális szabályozási funkciókban. 

116. Az éhség és szomjúság mechanizmusai. A táplálékfelvétel és folyadékfelvétel központi idegrendszeri szabályozása. 

117. A lokomoció központi idegrendszeri mechanizmusai. 

118. A decerebrációs rigiditás és spinalis shock (tünetek és mechanizmus). 

119. Posturalis és felállási reakciók lokalizációja és mechanizmusa a gerincvelőben, az agytörzsben, és az agykéregben. 

120. Az extrapyramidális rendszer struktúrái és működésének jelentősége. 

121. A különböző extrapyramidális struktúrák sérülését követő tünetegyüttesek. Neurotranszmitterek szerepe az 

extrapyramidális működésben. 

122. A cerebellum működésének jelentősége. 

123. A cerebellaris kéreg elemi működési sajátságai. 

124. A vestibularis rendszer szerkezete és működése. 

125. A vegetatív idegrendszer működésének általános jellemzése, vegetatív tónus, vegetatív reflexek. 

126. A vegetatív idegek kémiai mediátor anyagai. Adrenerg, cholinerg, és opioid receptorok. 

127. A limbicus rendszer struktúrái, kapcsolatai és funkcionális jelentősége. 

128. A motoros kéreg működésének jelentősége és sérüléseit követő tünetek. 

129. A corticospinalis (pyramispálya) rendszer. A pyramispálya és a periferiás motoneuron sérülésének következményei. 

130. Mit nevezünk drive-nak, motivációnak és milyen idegrendszer struktúrák felelősek az integrációjukért; Reticularis 

aktivációs rendszer. 

131. Az emóciók alapvető jelenségei és feltételezett idegrendszeri mechanizmusai. 

132. A klasszikus (pavlovi) feltételes reflex és az instrumentális (operáns) válasz. A megerősítés fogalma és mechanizmusa. 

133. Elektromos és kémiai öningerlés. Jutalmazó (pozitív) és büntető (negatív) megerősítés. A tanulás legegyszerűbb formái. 

A kondicionálási folyamatok korlátai és kivételes esetei. 

134. Az emléknyomképződés folyamata, főbb szakaszai, mechanizmusaik. Memóriazavarok. 

135. Cerebralis dominancia, az agyféltekék aszimmetriája. Hasított-agy (split-brain) vizsgálatok. 

136. Parietális és temporális asszociációs (intrinsic) kéregterületek funkcionális jelentősége (apraxiák, agnóziák). 

137. A beszéd idegélettani mechanizmusai. 

138. A frontalis lebeny élettana (prefrontalis intrinsic area). 

139. A temporalis lebeny élettana (Kluver-Bucy szindróma). 

140. Agyi monoaminergiás rendszerek jelentősége. 

141. A hallás perifériás mechanizmusai (légvezetés, csontvezetés, külső és középfül, Corti-szerv). 

142. A hallás centrális mechanizmusai, a hangérzet pszichofizikai jellemzői. 

143. A szem, mint optikai rendszer. 

144. Retinalis mechanizmusok. 

145. A látás központi idegrendszeri mechanizmusa (retina, látópályák, látókéreg). 

146. Szín- és térlátás. 
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147. A szaglás perifériás és centrális mechanizmusai. 

148. Az ízlelés perifériás és centrális mechanizmusai. 

149. Plaszticitás az idegrendszerben. A szenzoros depriváció következményei a látókéregben. Kritikus érési periódusok. Az 

idegrendszer öregedése. Transzplantáció. 

 

Gyakorlatos beszámoló kérdései: 

1. Oestrus ciklus vizsgálata patkányon 

2. Terhességi reakciók 

3. Szénhidrát anyagcsere vizsgálatok emberben 

4. Ideg-izom készítmény direkt és indirekt ingerlése; 

5. Komplett és inkomplett tetanus; Rángásgörbe 

6. Megterhelés hatása az izomkontrakcióra 

7. Fáradási görbe regisztrálása ideg-izom készítményen és emberen 

8. Az elektromyogram regisztrálási technikája (EMG) 

9. Az idegingerület terjedési sebességének mérése 

10. Összetett akciós potenciál regisztrálása 

11. A poláris ingerület jelensége 

12. Pflüger féle rángási szabály 

13. Chronaxia és rheobasis meghatározása 

14. Narkózis vizsgálata béka idegen 

15. Reflexvizsgálatok sértetlen békán és spinális békán 

16. Reflexvizsgálatok emberen 

17. Sztereotaxikus technika alkalmazása 

18. Reflexidő, reakcióidő, cselekvési idő meghatározása 

19. Electroencephalographia (EEG) 

20. Látásélesség meghatározása 

21. A refractio hibáinak korrigálása szemüveggel 

22. Az astigmia vizsgálata 

23. A pupilla reakciók vizsgálata 

24. Perimetriás vizsgálatok 

25. Színtévesztés és színvakság vizsgálata 

26. Audiometria 

 

A szigorlati tesztvizsgák anyaga a kötelező tankönyvben és az intézeti honlapon elérhető tananyagok, valamint az előadásokon 

és gyakorlatokon elhangzott ismeretek összessége. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Fülöp Diána (FUDRAAO.PTE), Dr. Varga Csaba (VACWAAP.PTE) 
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OTT4-T TESTNEVELÉS 4.  

Tantárgyfelelős: FINAK GÁBORNÉ GOMBOSI ESZTER GYÖNGYI, testnevelő tanár 

 ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont 

0 kredit ▪ aláírás  ▪ Kritérium követelmény  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OTT3-T teljesített   

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Az egyetemi testnevelés elsődleges célja a hallgatók egészségfejlesztése. A sportmozgások és más mozgáskészletek 

bemutatásán és gyakoroltatásán keresztül a korszerű edzésmódszerek alkalmazásával fejlesztjük a hallgatók erőnlétét, 
motorikus képességét. Feladatunknak tartjuk a rendszeres testedzés beépítését a hallgatók életmódjába. 

A félév elfogadásának feltételei 

Tíz heti dupla órás gyakorlati foglalkozáson való részvétel a félév elfogadásának minimum követelménye. A szemeszter során 

két heti összidejű (4x45 perc) hiányzás megengedett. További két heti (4x45 perc) hiányzás elfogadása, igazolása a 

foglalkozásvezető hatáskörébe tartozik. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőséget biztosítunk három heti (6x45 perc) időtartamban, melyet a foglalkozásvezetővel kell egyeztetni. Ebből a 

szervezeti egység által meghatározott időben és helyen két heti (4x45 perc) hiányzást lehet pótolni a vizsgaidőszak első hetében. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Dr. Ángyán Lajos: Testnevelés, Motio, Pécs, 2002. 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-28 A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez! 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Rugási Endre (RUEMAAP.PTE), Farkas György (FAGMAAO.PTE), Lipcsik Zoltán (LIZIAAT.PTE), Németh Attila 

Miklós (NEAGAET.PTE), Petőfi Áron (PEAEAB.T.JPTE), Téczely Tamás (PETLAAT.PTE) 
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OGR-AZV-I-T ANGOL VAGY NÉMET SZAKNYELVI ZÁRÓVIZSGA - ÍRÁSBELI  

Tantárgyfelelős: DR. RÉBÉK-NAGY GÁBOR, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

0 kredit ▪ aláírás  ▪ Kritérium követelmény  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 0 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 400 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A Kari Szaknyelvi Vizsga (KSzV) középfokon méri a szaknyelvi készségeket. Szóbeli („A”) és írásbeli („B”) részekből áll, 

melyek egyszerre és külön-külön is letehetők. A vizsga akkor számít sikeresnek, ha a vizsgázó mind a szóbeli, mind az írásbeli 

részvizsgán legalább 60%-os eredményt ér el. Emellett a sikeres vizsgához a 3 szóbeli és 3 írásbeli vizsgarészt egyenként 

legalább 40%-ban kell teljesíteni. 

A félév elfogadásának feltételei 

- 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OGR-AZV-S-T ANGOL VAGY NÉMET SZAKNYELVI ZÁRÓVIZSGA - SZÓBELI  

Tantárgyfelelős: DR. RÉBÉK-NAGY GÁBOR, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

0 kredit ▪ aláírás  ▪ Kritérium követelmény  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 0 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 400 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A Kari Szaknyelvi Vizsga (KSzV) középfokon méri a szaknyelvi készségeket. Szóbeli („A”) és írásbeli („B”) részekből áll, 

melyek egyszerre és külön-külön is letehetők. A vizsga akkor számít sikeresnek, ha a vizsgázó mind a szóbeli, mind az írásbeli 

részvizsgán legalább 60%-os eredményt ér el. Emellett a sikeres vizsgához a 3 szóbeli és 3 írásbeli vizsgarészt egyenként 

legalább 40%-ban kell teljesíteni. 

A félév elfogadásának feltételei 

- 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OGR-SG1-T SZAKMAI GYAKORLAT 1.  

Tantárgyfelelős: DR. FITTLER ANDRÁS TAMÁS, egyetemi docens 

 Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár 

0 kredit ▪ aláírás  ▪ Kritérium követelmény  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 160 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 160 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 90 fő 

Előfeltételek: OGG-GI1-T egyidejű felvétel + OGG-GPR-T teljesített 

 

Tematika  

A 4. félév után teljesítendő nyári gyakorlat célja a gyakorlati képzőhely, elsősorban a közforgalmú- és intézeti gyógyszertárnak, 

mint egészségügyi egységnek a megismerése. A gyakorlat teljesítését követően a gyógyszerészhallgatónak megfelelő 

ismeretekkel kell rendelkeznie a személyi- és tárgyi feltételekről, a gyakorlati képzőhely működéséről és az ott végzett 

munkafolyamatokról. 

A hallgató a gyakorlatát teljesítheti továbbá gyógyszeripari vállalatnál (gyógyszergyárban), a gyógyszer nagykereskedelem 

területén és a felsorolt szakmai területeknek megfelelő külföldi képzőhelyen is. Külföldön teljesíteni kívánt gyakorlat (pl. 

Erasmus+, HUPSA) a tantárgyfelelős részére a jelentkezési határidőig benyújtott írásos kérvény alapján engedélyezhető. 

Külföldi gyakorlat esetén előzőleg javasolt 2 hét magyar gyógyszertári gyakorlatban tapasztalatot szerezni. A hallgatónak 

lehetősége van a 4 gyakorlati hetet egybefüggően két képzőhelyen elvégezni, 2-2 hetes bontásban. A nyári gyógyszertári 

gyakorlat jelentkezési lapja, tematikája és az igazolás formanyomtatványa a Tanulmányi Csoport honlapján található. 

A gyakorlati képzőhely akkreditációja ajánlott, ugyanakkor hivatalosan nem kötelező a nyári szakmai gyakorlatok idejére. 

A gyakorlat időtartama 4 hét, napi 8 óra, melyből 2 óra egyéni felkészülésre fordítható. A gyakorlat során a hallgató jelenléti 

ívet vezet. Az oktató közforgalmú gyógyszertárak esetén legalább napi 8 órás nyitva tartás elvárás. A hallgató az oktató 
gyógyszerész ill. helyettesei mellett és felügyeletével dolgozhat, munkájáról napi rendszerességgel jegyzőkönyvet készít. 

A gyakorlat helyének és időpontjának egyeztetése a hallgató feladata. A gyakorlat megkezdése előtt, legkésőbb április 29-ig 

szükséges a gyakorlati képzőhely vezetőjével, illetve oktató gyógyszerészével a Befogadó nyilatkozat aláírattatása és annak a 

Tanulmányi Csoportra történő benyújtása. A hallgató felel azért, hogy meghirdetett határidőig a szükséges dokumentumokat a 
Tanulmányi Csoport részére eljuttattatja. 

A félév elfogadásának feltételei 

A gyakorlatot elkezdeni akkor lehet, ha a Gyógyszerügyi ismeretek 1. tárgyból aláírt /elismert féléve van. 

A szeptember 10-ig leadott Jelenléti ív, Jegyzőkönyv, valamint az oktató gyógyszerész által aláírt teljesítési Igazolás alapján 

kerül elfogadásra a szakmai gyakorlat. Az oktató gyógyszerész a gyakorlat végén a hallgató összesített gyakorlati munkáját 

háromfokozatú értékeléssel minősíti és szövegesen értékeli a teljesítést igazoló nyomtatványon. 

Félévközi ellenőrzések 

A hallgató az oktató gyógyszerész ill. helyettesei mellett és felügyeletével dolgozhat, gyakorlatról rövid jegyzőkönyvet vezet 

és feljegyzéseket készít. Az oktató gyógyszertárban egyetemi oktató látogatást tehet, melyről feljegyzést készít. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorló helytől való távolmaradást hitelt érdemlően igazolni szükséges az oktató gyógyszerész és a tantárgyfelelős felé. A 

gyakorlat 4 hetében orvosi igazolással való hiányzást a nyár folyamán be kell pótolni. A 4 hét gyakorlati idő egészségügyi 

okokból két részletben is elvégezhető. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

A Gyógyszerészi propedeutika és Gyógyszerészi ismeretek 1. tárgyak jegyzetei. 

- Ajánlott irodalom 

Magyar Gyógyszerkönyvek 

Formulae Normales 

Compendium 

Előadások 
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Gyakorlatok 

1-160 KÖZFORGALMÚ GYÓGYSZERTÁR A gyógyszertárban dolgozó szakemberek feladatkörének megismerése. 

 A gyógyszertár helyiségeinek, felszerelésének megismerése 

 Tárolással, raktározással kapcsolatos ismeretek: helyes eltartások, - körülmények; hatáserősség szerinti felosztás 

 A gyógyszertári munkaeszközök, gyógyszertári kisgépek, mérlegek kezelése 

 A már tanult kémiai anyagok ill. drogok tanulmányozása 

 Szabályos csomagolás, szignálás 

 Technológiai alapműveletek gyakorlása (mérés, szitálás, porok keverése, hígítás, oldatkoncentráció kiszámítása, 

dózisszámolás, valamint a gyógyszertári gyakorlatban előforduló egyéb egyszerű számolások) 

  Munkafolyamatok és munkavédelmi előírások megismerése. 

 Gyógyszerészi munka során alkalmazott kézikönyvek és szakmai folyóiratok megismerése 

  

GYÓGYSZERIPAR 

 A gyógyszergyár feladatai a gyógyszerellátás szintjeiben 

 A gyógyszergyár organogramja, kulcsemberei 

 Helyes gyógyszergyártási gyakorlat (GMP) jogszabályi és alkalmazási megismerése 

 Gyártási folyamatokban való részvétel 

 Minőségbiztosítási részleg feladatainak megismerése 

 Minőségellenőrzési részleg feladatainak megismerése 

 A gyógyszergyártás mikrobiológiai szemléletének megismerése 

 Speciális gyári feladatkörök megismerése 

  

0INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR 

 Kórházi gyógyszerkészítés jellegzetességei 

 Steril és nem steril középüzemi gyógyszerkészítés, egyedi receptúrák 

 Kórházi informatikai program megismerése 

 Fekvőbeteg ellátás és gyógyszer-finanszírozás rendszere 

 Gyógyszerrendelés / tárolás / kiadás osztályok részére Gyógyszergazdálkodás (beszerzés és kiadás) 

 Terápiás konzultáció 

 Minőségbiztosítási rendszer 

 A gyógyszertár munkatársaival és a kórház diplomás és nem diplomás alkalmazottjaival való megfelelő kommunikáció 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A gyakorlat alatt elkészített jegyzőkönyvet a tantárgyfelelős fogadja el. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tematikában 

felsorolt témakörökhöz kapcsolódó két gyakorlati kérdés/szakmai probléma megoldásának szöveges leírását egyenként 

legalább fél oldal (min. 400 szó) terjedelemben. A gyakorlat teljesítését követően a hallgató a gyakorlóhelyet és az oktató 

gyógyszerész tevékenységét véleményezi. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Fittler András Tamás (FIAQAAK.PTE), Dr. Mayer Klára (MAKMABO.PTE), Dr. Pál Szilárd (PASMAAO.PTE) 
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OTT1-2-3-4 TESTNEVELÉS 1-2-3-4. KURZUSOK  

 

sportág nap tól ig helyszín 
min. 

létszám 
max. 

létszám 
oktató 

Aerobic hétfő 18:00 19:00 
SPO-SOR Sörház (Xavér u. 
19.)  

2 10 
Dr. Szilárdné 
Kordély Erika 

Aerobic kedd 19:00 20:00 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

2 14 Pajor Marietta 

Aerobic szerda 18:00 19:00 
SPO-SOR Sörház (Xavér u. 
19.)  

2 10 
Dr. Szilárdné 
Kordély Erika 

Aerobic szerda 19:00 20:00 
SPO-SOR Sörház (Xavér u. 
19.)  

2 10 Pajor Marietta 

Aerobic  csütörtök 18:00 19:00 
SPO-SOR Sörház (Xavér u. 
19.)  

2 10 
Dr. Szilárdné 
Kordély Erika 

Aerobic (pompom) Kedd 20:00 21:30 
Pécsi sasok 
Mozgásközpont (Búza tér 
6/b.) 

2 12 Rill Laura 

Airsoft szombat 10.00 11.30 
Pécs, István akna, Károly 
tér 8. 

5 15 Kovács Szabolcs 

Alakformáló edzés csütörtök 20.30 21.30 
SPO-FIT FITNEXX 
Premium (Jászai Mari u. 2,) 

3 10 Solt Edit 

Asztalitenisz hétfő 12:00 13:30 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

4 16 Farkas György 

Asztalitenisz hétfő 13:30 
  
15.00 

SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

4 16 Farkas György 

Asztalitenisz hétfő 17:15 
 
18.45 

SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

4 16 
Finak Gáborné 
Gombosi Eszter 
Gyöngyi 

Asztalitenisz hétfő 19:00 20:30 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

4 16 Németh Attila Miklós 

Asztalitenisz kedd 12:00 13:30 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

4 16 
Finak Gáborné 
Gombosi Eszter 
Gyöngyi 

Asztalitenisz kedd 13:30 15:00 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

4 16 
Hajduné Dr. László 
Zita 

Asztalitenisz kedd 15:00 16:15 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

4 16 Lipcsik Zoltán 

Asztalitenisz szerda 12:00 13:30 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

4 16 Farkas György 

Asztalitenisz szerda 13:30 15:00 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

4 16 Lipcsik Zoltán 

Asztalitenisz csütörtök 12:00 13:30 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

4 16 
Finak Gáborné 
Gombosi Eszter 
Gyöngyi 

Atlétika Kedd 17:00 18:30 
SPO-ATP PTE Atlétika 
pálya Ifjúság út 6. 

2 16 
Hajduné Dr. László 
Zita 

Atlétika csütörtök 17:00 18:30 
SPO-ATP PTE Atlétika 
pálya Ifjúság út 6. 

2 16 
Hajduné Dr. László 
Zita 
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sportág nap tól ig helyszín 
min. 

létszám 
max. 

létszám 
oktató 

Body slim 
(Alakformáló fittness) 

hétfő 19:00 20:00 
SPO-MFK Mecsek Fitness 
Központ (Ybl Miklós u. 10.)  

2 7 Szőke Zita 

Cross training hétfő 20:30 22:00 
SPO-CRF Cross Factory, 
Professor Gym udvarban 
Megyeri út 4. 

1 6 Téczely Tamás 

Elite challenge 
training 

hétfő 18.00 19.30 
Expo Center (Megyeri út 
72.) 

4 4 Koltai Arnold 

Elite challenge 
training 

szerda 18.00 19.30 
Expo Center (Megyeri út 
72.) 

4 4 Koltai Arnold 

Elite workout hétfő 18.00 19.00 
Expo Center (Megyeri út 
72.) 

4 4 Koltai Arnold 

Elite workout szerda 18.00 19.00 
Expo Center (Megyeri út 
72.) 

4 4 Koltai Arnold 

Fallabda hétfő 15:00 16:30 
SPO-SOR Sörház (Xavér u. 
19.)  

2 8 Dr. Karsai István 

Fallabda kedd 15:00 16:30 
SPO-SOR Sörház (Xavér u. 
19.)  

2 8 
Finak Gáborné 
Gombosi Eszter 
Gyöngyi 

Fallabda kedd 16:30 18:00 
SPO-SOR Sörház (Xavér u. 
19.)  

2 8 
Finak Gáborné 
Gombosi Eszter 
Gyöngyi 

Fallabda szerda 16:30 18:00 
SPO-SOR Sörház (Xavér u. 
19.)  

2 8 Németh Attila Miklós 

Fallabda szerda 20.00 21.30 
SPO-SOR Sörház (Xavér u. 
19.)  

2 8 Németh Attila Miklós 

Fallabda csütörtök 15:00 16:30 
SPO-SOR Sörház (Xavér u. 
19.)  

2 8 Németh Attila Miklós 

Fallabda csütörtök 16:30 18:00 
SPO-SOR Sörház (Xavér u. 
19.)  

2 8 Németh Attila Miklós 

Falmászás kedd 19:00 20:30 
SPO-PSM Pécsi Sasok 
Mozgásközpont (Búza tér 
6/b.)  

4 12 Téczely Tamás 

Futás szerda 17:00 18:30 
SPO-JSK Jakabhegyi úti 
szabadtéri kézilabda pálya  

2 15 Lipcsik Zoltán 

Gerinctorna hétfő 16:30 18:00 
SPO-SOR Sörház (Xavér u. 
19.)  

4 20 Dr. Tihanyi Csabáné 

Hosszúkard vívás 
(kétkezes) 

szerda 20:00 21:30 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

2 8 Dr. Pap Márton 

Jóga kedd 18:30 20:00 
SPO-JOG Jóga Kuckó 
(Nagy Flórián u. 19.)  

4 15 Dénes Györgyné 

Jóga vasárnap 18:00 20:00 
SPO-SOR Sörház (Xavér u. 
19.)  

1 5 
Kisföldi-Szabó 
Ágnes 

Kardio jóga péntek 15:00 16:30 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

2 10 Ragács Renáta 

Kangoo  hétfő 19.00 20.30  Sörház (Xavér u. 19.)  4 9 Téczely Tamás 
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sportág nap tól ig helyszín 
min. 

létszám 
max. 

létszám 
oktató 

Karate haladó kedd 20:00 21:30 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

2 15 József Kristóf 

Karate haladó  csütörtök 20:00 21:30 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

2 15 József Kristóf 

Kézilabda (férfi) szerda 19:30 21:00 
SPO-TCS Jakabhegyi úti 
Tornacsarnok (Jakabhegyi 
út 6.)  

2 8 Lipcsik Zoltán 

Kézilabda (női)  hétfő 19.00 20.30 
SPO-TCS Jakabhegyi úti 
Tornacsarnok (Jakabhegyi 
út 6.)  

2 8 Lipcsik Zoltán 

Kick-boksz kedd 17:30 19:00 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

2 16 Horváth László 

Kondicionálás hétfő 12:00 13:30 
SPO-GYJ Professors' Gym 
(Jakabhegyi út 8.)  

4 20 
Finak Gáborné 
Gombosi Eszter 
Gyöngyi 

Kondicionálás hétfő 12:00 13:30 
SPO-GYM Professors' Gym 
(Megyeri út 4.)  

4 20 
Hajduné Dr. László 
Zita 

Kondicionálás hétfő 13:30 15:00 
SPO-GYM Professors' Gym 
(Megyeri út 4.)  

4 20 
Hajduné Dr. László 
Zita 

Kondicionálás kedd 12:00 13:30 
SPO-GYJ Professors' Gym 
(Jakabhegyi út 8.)  

4 20 Németh Attila Miklós 

Kondicionálás kedd 12:00 13:30 
SPO-GYM Professors' Gym 
(Megyeri út 4.)  

4 20 Lipcsik Zoltán 

Kondicionálás kedd 13:30 15:00 
SPO-GYJ Professors' Gym 
(Jakabhegyi út 8.)  

4 20 Farkas György 

Kondicionálás kedd 13:30 15:00 
SPO-GYM Professors' Gym 
(Megyeri út 4.)  

4 20 Dr. Karsai István 

Kondicionálás szerda 12:00 13:30 
SPO-GYJ Professors' Gym 
(Jakabhegyi út 8.)  

4 20 Dr. Rugási Endre 

Kondicionálás szerda 13:30 15:00 
SPO-GYM Professors' Gym 
(Megyeri út 4.)  

4 20 Farkas György 

Kondicionálás csütörtök 12:00 13:30 
SPO-GYJ Professors' Gym 
(Jakabhegyi út 8.) 

4 20 Németh Attila Miklós 

Kondicionálás csütörtök 12:00 13:30 
SPO-GYM Professors' Gym 
(Megyeri út 4.)  

4 20 Dr. Karsai István 

Kondicionálás csütörtök 13:30 15:00 
SPO-GYJ Professors' Gym 
(Jakabhegyi út 8.)  

4 20 Farkas György 

Kondicionálás csütörtök 13:30 15:00 
SPO-GYM Professors' Gym 
(Megyeri út 4.)  

4 20 Dr. Rugási Endre 

Kondicionálás 
(alakformáló női 
torna) 

kedd 18:00 19:30 
SPO-SOR Sörház (Xavér u. 
19.)  

4 16 
Finak Gáborné 
Gombosi Eszter 
Gyöngyi 

Kosárlabda (férfi)  hétfő 20:30 22:00 
SPO-TCS Jakabhegyi úti 
Tornacsarnok (Jakabhegyi 
út 6.)  

4 20 Németh Attila Miklós 

Kosárlabda (női)  szerda 18:00 19:30 
SPO-TCS Jakabhegyi úti 
Tornacsarnok (Jakabhegyi 
út 6.)  

2 10 Németh Attila Miklós 
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sportág nap tól ig helyszín 
min. 

létszám 
max. 

létszám 
oktató 

Külső sportegyesület 
(kérvénnyel) 

        2 20   

Labdarúgás kedd 19:30 20:45 
SPO-TCS Jakabhegyi úti 
Tornacsarnok (Jakabhegyi 
út 6.)  

4 12 Dr. Rugási Endre 

Labdarúgás kedd 20:45 22:00 
SPO-TCS Jakabhegyi úti 
Tornacsarnok (Jakabhegyi 
út 6.)  

4 12 Dr. Rugási Endre 

Gyógyszerész 
labdarúgás (csak 
gyógyszerész 
hallgatóknak) 

szerda 18.00 19.30 
SPO-JSK Jakabhegyi úti 
szabadtéri kézilabda pálya  

6 15 Téczely Tamás 

Lacross péntek 19:00 20:30 
SPO-V13 PTE Sporttelep 
(Verseny u. 13.)  

2 4 Dr. Rugási Endre 

Lovaglás (hat 
alkalom) 

vasárnap 9:00 13:00 
Apró Paták Lovas 
Egyesület - Siklós, 
Postaszállás utca 11. 

2 6 Bohár Áron 

Műveleti Testnevelés 
I. (funkcionális 
testnevelés) 

Kedd 16:15 17:30 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

1 8 Lipcsik Zoltán 

Önvédelem  szerda 18:30 20:00 
SZEA-EDZ Elméleti Tömb 
edzőterem  

2 20 Kovács Szabolcs 

Röplabda (férfii)  szerda 16:30 18:00 
SPO-TCS Jakabhegyi úti 
Tornacsarnok (Jakabhegyi 
út 6.)  

2 8 Balla Róbert 

Röplabda (női)  kedd 16:30 18:00 
SPO-TCS Jakabhegyi úti 
Tornacsarnok (Jakabhegyi 
út 6.)  

2 8 Schrauff Júlia 

Shaolin Kung Fu hétfő 19:00 20:30 
SPO-EP8 Építők u.. 8.  
Általános Iskola  

1 6 
Bornemissza 
Gergely 

Táncoló Egyetem - 
Alakformáló 
táncaerobik kezdő 

szerda 17.30 19.00 
SPO-I6T Táncterem Ifjúság 
út 6.  

1 4 Szalai Kata 

Táncoló Egyetem - 
Bachata 

csütörtök 21:00 22:00 
SPO-I6T Táncterem Ifjúság 
út 6.  

1 4 Kovács Mónika 

Táncoló Egyetem -
Breakness 

kedd 16.00 17.30 
SPO-I6T Táncterem Ifjúság 
út 6.  

1 4 Filkóházi Zoltán 

Táncoló Egyetem - 
Hastánc 

csütörtök 18.00 19:30 
SPO-I6T Táncterem Ifjúság 
út 6.  

1 4 Indzsi Deniz 

Táncoló Egyetem - 
Hip-hop 

hétfő 18:30 20:00 
SPO-I6T Táncterem Ifjúság 
út 6.  

1 4 Horváth Tamás 

Táncoló Egyetem - 
Horvát, szerb, 
makedón táncok 

kedd 17:30 19:00 
SPO-I6T Táncterem Ifjúság 
út 6.  

1 4 Vélin Veszna 
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sportág nap tól ig helyszín 
min. 

létszám 
max. 

létszám 
oktató 

Táncoló Egyetem - 
Kubai salsa 

csütörtök 19:30 21:00 
SPO-I6T Táncterem Ifjúság 
út 6.  

1 4 
Vágási Barbara, 
Kutni Balázs 

Táncoló Egyetem - 
Latin freestyle 
aerobik 

hétfő 17:00 18:30 
SPO-I6T Táncterem Ifjúság 
út 6.  

1 4 Buda Réka 

Táncoló Egyetem - 
Latin táncok 

kedd 20:30 22:00 
SPO-I6T Táncterem Ifjúság 
út 6.  

1 4 Józsa János 

Táncoló Egyetem - 
Önvédelem 

péntek 13.00 14.30 
SPO-I6T Táncterem Ifjúság 
út 6.  

1 4  Lenkei Zsolt 

Táncoló Egyetem - 
Társastánc 

kedd 19.00 20:30 
SPO-I6T Táncterem Ifjúság 
út 6.  

1 4 Dr. Papp Judit 

Tenisz hétfő 17:00 18:00 
SPO-MAT Makár Tanya 
Sportcentrum  

2 12 Daróczi Balázs 

Tenisz kedd 17:00 18:00 
SPO-MAT Makár Tanya 
Sportcentrum  

2 10 Daróczi Balázs 

Tenisz kedd 18:00 19:00 
SPO-MAT Makár Tanya 
Sportcentrum  

2 6 Daróczi Balázs 

Természetjárás MSK hétvégente     Mecsek 4 20 Farkas György 

TRX köredzés szerda 15.00 16.00 
SPO-FIT FITNEXX 
Premium (Jászai Mari u. 2,) 

3 7 Solt Edit 

Tollaslabda  csütörtök 16:30 17:45 
SPO-TCS Jakabhegyi úti 
Tornacsarnok (Jakabhegyi 
út 6.)  

2 8 Lipcsik Zoltán 

Kezdő úszás kedd 20:00 21:00 
SZEA-USZ Elméleti Tömb 
uszoda  

1 9 Mucsi Dezső 

Úszás hétfő 12:00 13:30 
SZEA-USZ Elméleti Tömb 
uszoda  

3 12 Dr. Rugási Endre 

Úszás hétfő 13:30 15:00 
SZEA-USZ Elméleti Tömb 
uszoda  

3 12 
Finak Gáborné 
Gombosi Eszter 
Gyöngyi 

Úszás hétfő 15:00 16:00 
SZEA-USZ Elméleti Tömb 
uszoda  

3 12 
Hajduné Dr. László 
Zita 

Úszás kedd 12:00 13:30 
SZEA-USZ Elméleti Tömb 
uszoda  

1 4 Dr. Karsai István 

Úszás kedd 13:30 15:00 
SZEA-USZ Elméleti Tömb 
uszoda  

3 12 
Finak Gáborné 
Gombosi Eszter 
Gyöngyi 

Úszás kedd 15:00 16:00 
SZEA-USZ Elméleti Tömb 
uszoda  

3 12 Téczely Tamás 

Úszás kedd 17.00 18.30 
PTE TTK uszoda Ifjúság út 
6. 

1 4 Kovács Zsófia 

Úszás szerda 12:00 13:30 
SZEA-USZ Elméleti Tömb 
uszoda  

3 12 Németh Attila Miklós 

Úszás szerda 13:30 15:00 
SZEA-USZ Elméleti Tömb 
uszoda  

3 12 Czéh László 
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sportág nap tól ig helyszín 
min. 

létszám 
max. 

létszám 
oktató 

Úszás szerda 15:00 16:00 
SZEA-USZ Elméleti Tömb 
uszoda  

3 12 Czéh László 

Úszás szerda 17.00 18.30 
PTE TTK uszoda Ifjúság út 
6. 

1 4 Kovács Zsófia 

Úszás csütörtök 12:00 13:30 
SZEA-USZ Elméleti Tömb 
uszoda  

3 12 Dr. Rugási Endre 

Úszás csütörtök 13:30 15:00 
SZEA-USZ Elméleti Tömb 
uszoda  

3 12 Lipcsik Zoltán 

Úszás csütörtök 15:00 16:00 
SZEA-USZ Elméleti Tömb 
uszoda  

3 12 Czéh László 

Úszás csütörtök 16.00 17.00 
PTE TTK uszoda Ifjúság út 
6. 

3 12 Dr. Karsai István 

Vívás csütörtök 17:30 19:00 
SPO-BEL Belvárosi Iskola 
tornaterme (Megye u. 15.)  

4 12 Farkas György 

Vívás kedd 17:30 19:00 
SPO-BEL Belvárosi Iskola 
tornaterme (Megye u. 15.)  

4 12 Farkas György 

Vízilabda csütörtök 21:30 23:00 
SPO-HUL Pécsi 
Hullámfürdő (7623 Pécs, 
Szendrey Júlia utca)  

4 20 Németh Bálint 

Zumba (részvételi díj 
fizetés szükséges) 

szerda 18:00 19:00 
SPO-FOR Fordan 
Tánccentrum (Batthyány u. 
9/a.)  

2 16 Varga Zsuzsanna 

PTE-PEAC 
szakosztályai 
(kérvénnyel) 

        2 20   

Táborok (sí, vizi, 
természetjáró) 
(önköltséges) 

        2 20 Farkas György 

 

 

 


