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IV. ÉVFOLYAMOS GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓK SZÁMÁRA 

Gyógyszerhatástan és toxikológia 2012/13. I. félév  



 

Gyógyszerhatástan és toxikológia előadások 

IV. éves gyógyszerészhallgatók számára 

2012/2013. tanév I. félév  

 

Hétfő    9.30 – 11.10 barna előadóterem 

Kedd  12.15 – 13.55 barna előadóterem 

 Szeptember  Előadó 

1.  10. Receptor-elmélet, gyógyszerek hatásmódja I. Bagdy György 

  11. Receptor-elmélet, gyógyszerek hatásmódja II. Bagdy György 

2. 17. Farmakokinetika I. Tóthfalusi László 

 18. Farmakokinetika II. Tóthfalusi László 

3. 24.  A gyógyszerek hatáserősségét befolyásoló tényezők Tóthfalusi László 

 25. A klinikai farmakológia alapjai Tóthfalusi László 

 Október  

4.  1. A vegetatív idegrendszer gyógyszertana I. Török Tamás 

  2. A vegetatív idegrendszer gyógyszertana II. Török Tamás  

5.  8. A vegetatív idegrendszer gyógyszertana III. Török Tamás 

  9. Neurotranszmisszió a központi idegrendszerben Bagdy György 

6. 15. Általános érzéstelenítők Tábi Tamás 

 16. Opioid analgetikumok  Szökő Éva  

7. 27. Antidepresszánsok és a lithium  Bagdy György 

 29. ZH 1. 

Szorongáscsökkentő és altató szerek  

Bagdy György 

8. 30. Antipszichotikumok Szökő Éva 

 November  

9.  5. Neurodegeneratív betegségek gyógyszertana Magyar Kálmán  

  6. Kábítószerabúzus, pszichostimulánsok, élvezeti szerek  Szökő Éva 

10. 12. Antiepileptikumok  Tóthfalusi László 

 13. Az immunrendszer működésére ható szerek I. Tóthfalusi László 

11. 19. Az immunrendszer működésére ható szerek II. Tóthfalusi László 

 20. Glukokortikoidok Tóthfalusi László 

12. 26. ZH 2. 

A migrén gyógyszerei 

Bagdy György 

 27. Nem-szteroid gyulladáscsökkentők és a köszvény 

gyógyszerei 

Török Tamás 

 December  

13.  3. A légzőrendszer működését befolyásoló gyógyszerek Szökő Éva 

  4. Helyi érzéstelenítők, harántcsíkolt és simaizom-

relaxánsok 

Török Tamás 

14. 10. Gyógyszerinterakciók Szökő Éva 

 11. Gyógyszerek mellékhatásai Szökő Éva 

 

Javító Zh-k tervezett időpontja 

ZH 1. első javítás: november 5. 17.30 Sz-06  

ZH 2. első javítás: december 3. 17.30 Sz-06 

Második javítás: december 10. 17.30 Sz-06 

 



 

 

 

Gyógyszerhatástan gyakorlatok beosztása 

2012/2013. tanév I. félév 

 

 

A1 szerda   11.15-12.45  Sz-02  Tábi Tamás 

A2 péntek  11.00-12.30  Sz-03  Tóthfalusi László 

B1 csütörtök 11.00-12.30  L-04  Tekes Kornélia  

B2 szerda  10.25-11.55  L-06  Tóthfalusi László 

C1 szerda  10.00-11.30  Sz-08  Szökő Éva 

C2 csütörtök 10.30-12.00  L-01  Laufer Rudolf  

 



A zárthelyi dolgozatok lebonyolításának rendje a 2012/2013-es tanévben 

Tájékoztató a hallgatók számára 

 

A hallgatóknak a gyakorlati jegy megszerzéséhez 2 zárthelyi teszt-dolgozatot kell írniuk, 

mindkettő eredményének el kell érnie legalább az elégséges szintet. Az egyes zárthelyik 

javítására, rontására vagy pótlására a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltaknak 

megfelelően 2-2 alkalmat biztosítunk.  

 

A zárthelyi dolgozatokon való részvétel feltétele, hogy a hallgatóknak diákigazolványukkal, 

ennek hiányában valamilyen másik, fényképes okmánnyal igazolniuk kell magukat. Ha erre 

valamelyik hallgató nem képes, úgy tekintjük, mintha nem jelent volna meg és elégtelen 

osztályzatot kap. A hallgatók a zárthelyi dolgozatokat az előadás ideje alatt írják. Aki 

valamilyen okból az első alkalmon nem jelent meg vagy elégedetlen az elért eredményével, az 

első javító ZH idejében lesz lehetősége a ZH javítására, pótlására. Az ismételt zárthelyi esetén 

rontani is lehet, így aki ezen a második alkalommal megtartott zárthelyi vizsgán elégtelen 

osztályzatot ér el, csak a félév végén, az összevont javító ZH keretében kap lehetőséget a 

javításra. Az év végi, összevont javító ZH-n az elérhető legjobb osztályzat az elégséges. Az 

félév végi javítási lehetőségre egy közös időpontban kerül sor, amelyen minden hallgatónak a 

korábbi, elégtelenre írt ZH(-k) témájából vagy témáiból kell megírnia a teszt-dolgozatot. Ezen 

időpontokon felül pótlásra más lehetőséget vagy időpontot nem áll módunkban biztosítani. 

Felhívnánk továbbá a figyelmet arra, hogy a ZH-kon a hallgatónál vagy a hallgató asztalán a 

diákigazolvány és 1 db kék vagy fekete színű toll kivételével semmilyen egyéb eszköz (másik 

toll, vonalzó, mobiltelefon, számológép, táblaszámítógép, stb.) nem lehet. Akinél mégis ilyet 

találunk, automatikusan elégtelen osztályzatot kap! 

 

Ha e feltételek mellett a hallgató egyik vagy mindkét dolgozata elégtelen, vagy azokon 

egyszer sem jelent meg, gyakorlati jegye elégtelen és vizsgára nem bocsátható. 

 

A fenti feltételektől eltérni csak olyan kivételes esetben van lehetőség, ha a hallgató az adott 

zárthelyit megelőzően jelzi személyesen vagy telefonon a tanulmányi felelősnek (Dr. Szökő 

Éva), hogy azon részt venni nem tud, és ezt meg is indokolja. A tanulmányi felelős az 

intézetvezetővel együtt dönti el, hogy elfogadja-e a hallgató indokát, és milyen lehetőséget 

biztosít számára a dolgozat pótlására vagy a beszámolásra. A lezajlott zárthelyit követően 

semmilyen ilyen jellegű kérésnek helye nincs. 


