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2006-os év nem csak az egészségügyben, de az oktatás-
ban, a szakképzésben is változást hozott, megszűnik több 
iskola köztük olyanok is, amelyeket a gyógyszerész kol-
légák továbbra is etalonként említenek. A gyógyszerészi 
közbeszédbe bekerül a „garázsképzők, gyorstalpalók” fo-
galma. 

A kamarai jogosítványok 2011-es megerősítésekor az 
MGYK a gyógyszertári asszisztensképzéssel kapcsolatos 
céljait is megfogalmazta, mint:

 − a kötelező óraszám minimum előírása,
 − a óraszámok növelése,
 − a kötelező gyakorlati idő,
 − a gyógyszerész oktatók részvételi arányának növelése,
 − az MGYK bekapcsolódása a képzésbe/vizsgáztatásba/

ellenőrzésbe.
Egyben az is megfogalmazásra került, hogy milyen tu-

lajdonságokkal kell rendelkezzen az asszisztens, hogy jó 
segítsége legyen a mesternek, a gyógyszerésznek.

MGYK által megfogalmazott elvárások az assziszten-
sekkel szemben:

 − megfelelő képzettség / tudás,
 − lojalitás,
 − kompetencia határok ismerete.

A 2011-ben nevesített célok 2013-ra meg is valósultak 
az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szak-
képesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló a 
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet megjelenésével. Ennek 
ellenére érezhető változást a képzések terén nehéz volt 
tetten érni és továbbra is sok volt a kérdőjel a kollégákban 
az asszisztensképzést illetően. 

Ennek az indoklására a következő adatokat szeretném 
bemutatni: 2020-ban 1767 vizsgázóból 225 fő volt, aki is-
kolarendszerű képzésben végzett (ez mindösszesen az 
összes gyógyszertári szakmacsoportban vizsgázó 13%-a!). 
A jövőben ez az arányszám fog el tolódni az iskolarend-
szerben képződött és vizsgázó irányába, majd 2023 után 
már minden gyógyszertári asszisztensként végző sze-
mélyről elmondható lesz, hogy iskolarendszerű képzés-
ben tanult valamelyik szakképzési centrumban, nappali 
vagy esti képzésben.

Az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ)-t a 175 alapszak-
mát tartalmazó Szakmajegyzék váltotta fel. A gyógyszertári 
asszisztens képzés az Országos Képzési Jegyzék hatálya alatt 
nappali, esti és tanfolyami képzés keretében volt indítható. 
A 2020. december 31. előtt még tanfolyami képzésben elin-
dult csoportok képzése a „régi” induláskor érvényes szabá-
lyok szerint folyik, és e szerint kerül megszervezésre a vizs-
gájuk (azaz még 2022-ben is lesznek ilyen módon vizsgázók).

A gyógyszertári asszisztens képzés 2021. január 1-től 
kizárólag iskolarendszerű képzésben indítható. Ennek a 
részleteit most már nem miniszteri rendelt tartalmazza, 
hanem az Innovativ Képzéstámogató Központ Zrt. hon-
lapján (www.ikk.hu) kerül közzétételre. A gyógyszertári 
asszisztensképzés a 5 0913 03 02 szakma azonosító számú 
– Egészségügyi asszisztens szakma szakmairányaként ke-
rül nevesítésre. Ugyanitt érhető el a Képzési Kimeneti Kö-
vetelmény (KKK) és a Programtanterv (PPT) is.

Nyitott kérdés még a gyógyszerkiadó szakasszisz tens-
képzés jövője, amely „kiesett” a képzési jegyzékről. Sok 
más képzés kiesése miatt várhatóan átrendeződik a fel-
nőttképzési piac, lesznek olyan képzők, amelyek kifuttat-
va folyamatban lévő tanfolyamaikat befejezik a működé-
süket.  E cikk írásig ezzel kapcsolatos jogszabály nem je-
lent meg, a sorozat harmadik részét ezzel fogom folytatni. 

Dr. Horváth-Sziklai Attila
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