
 

  

   PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

H-7624 Pécs • Rókus u. 2. 
Telefon: +36(72) 503-650 / 28828 • E-mail: pecsdrog@gmail.com 

 

Gyógyszerésztudományi Kar 
Farmakognóziai Intézet 

Jelentkezési lap 

Név: ...............................................................................................  Végzettség:  ………………………………………………….. 

Működési nyilvántartási (vagy alapnyilvántartási) szám:  ..........................................................  

E-mail-cím:   Mobil:  ...................................................................................  

Levelezési cím:  ............... irányítószám,  .................................... város,  .......................................................... utca,  .......... házszám 

Gyógyszerész esetében a továbbképzési pontokat nyilvántartó egyetem: .............................................................................................  

Egészségügyi szakdolgozó esetében az a szakmacsoport, amelyre a továbbképzési pontok elszámolását kéri: 

Szakmacsoport:  ...................................................................... ; Szakmacsoporton belüli szakképesítés:  ...............................................  
 

Választott továbbképzés címe, helyszíne, ideje1: 

□ A jelenkor kihívásai és azok gyógyszerészeti megoldási lehetőségei: fókuszban a szenvedélybetegségek és a COVID fertőzés 
(Miskolctapolca, 2022.08.27.) 

□ A jelenkor kihívásai és azok gyógyszerészeti megoldási lehetőségei: fókuszban a gyógynövények és a COVID pandémia 
(Pécs, 2022.09.03.) 

□ A jelenkor kihívásai és azok gyógyszerészeti megoldási lehetőségei: fókuszban a naprakész tudású gyógyszerészi munka 
(Zalaegerszeg, 2022.09.17.) 

□ A jelenkor kihívásai és azok gyógyszerészeti megoldási lehetőségei: fókuszban a multidiszciplináris tudás biztosítása a gyógyszertári 
gyakorlatban (Békéscsaba, 2022.10.01.) 

□ A jelenkor kihívásai és azok gyógyszerészeti megoldási lehetőségei: fókuszban a vakcináció és a gyógyszerkölcsönhatások 
(Budapest, 2022.10.08.) 

□ A jelenkor kihívásai és azok gyógyszerészeti megoldási lehetőségei: fókuszban a modernkori betegségek (Salgótarján, 2022.11.05.) 

 
□ Proforma számlaigény céges befizetés esetén1 

Számlázási adatok: Számlázási név:  ....................................................................................................................................................  

Számlázási cím: ............ irányítószám,  .................................... város,  .......................................................... utca,  .......... házszám 

Adószám (cég esetén):  ......................................................................................................................................................................  
A számlát a következő címre kérem1: □ Levelezési cím  □ Számlázási cím 

 

Megjegyzés:  ................................................................................................................................................................................  

 
 

1 Kérjük, hogy választását x-el jelölje! 
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az intézmény a jelentkezéseket a 
beérkezések sorrendjében fogadja el. Kifejezetten tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen jelentkezési lapkitöltésével bejelentkezek intézményükhöz a 63/2011. (XI.29.) 
NEFMI rendelet alapján szervezett egészségügyi szakdolgozók továbbképzésére, és a továbbképzésen bármilyen indokkal nem jelenek meg, úgy köteles vagyok kifizetni az 
intézmény részére a továbbképzés díját, kivéve, amennyiben bejelentkezési szándékomat a továbbképzést megelőzően 5 munkanappal írásban visszavonom. Elfogadom és 
hozzájárulok ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes 
adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje. Adataimat addig használhatják fel erre a célra, ameddig nem kérem a törlésüket.  

Alulírott beleegyezem, hogy a Pécsi Tudományegyetem a képzés lebonyolításánál megfelelő szakértelemmel rendelkező harmadik személy közreműködését igénybe vegye. 

Kelt:  ...............................................................  
 

……………………………….............. 
A jelentkező aláírása 

Az aktuális járványügyi helyzettől függően a helyszín-, időpont- és programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
A tanfolyam minimum 30 fő jelentkezése esetén indul. 
A jelentkezési lapot kitöltés után, kérjük, küldje el a pecsdrog@gmail.com e-mail-címre vagy az intézet címére (PTE-GYTK 
Farmakognóziai Intézet 7624 Pécs, Rókus u. 2). 
Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a tanfolyam díjának kiegyenlítése kizárólag átutalással lehetséges a következő 
számlaszámra: Pécsi Tudományegyetem. OTP 11731001-23135378-00000000 
Megjegyzésben kérjük feltüntetni a következő témaszámot: 150117-790-101, a résztvevő nevét és nyilvántartási számát, illetve 
hogy melyik tanfolyamot (pl. város szerint) fizeti. 
Részvételi díj gyógyszerészeknek: 14500 HUF, asszisztenseknek és szakasszisztenseknek 4500 HUF tanfolyamonként. 
Proforma számla igényüket előzetesen szíveskedjenek jelezni a pecsdrog@gmail.com e-mail-címen, legalább egy héttel a 
tanfolyam napja előtt.  
Tisztelettel kérjük, legkésőbb a tanfolyam kezdetéig utalja el a részvételi díjat, hogy a pontjait fennakadás nélkül jóváírhassuk. 


