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A hai6siigi gy6gyszei-eillen(frzés kialalmhisa és !fejlődése 1 

m. rész 

DR. BAYER !STVAN ÉS DR. DÖRNYEI SANDOR 

v: A gyógyszerkereskeclelenz szabcilyozdsa 

Tanulnzdnyunknak ez a fejezete kitérőt jelent, n1ivel 
ebben neni a gyógyszerellenőr:.és alakuldsdval foglal
kozunk, lzanenz azokkal a kérdésekkel, nzelyek isnzerete 
né/kii/ a nzagyar gyógyszerészet kiilönösképpen a 
„gyógyszertciriig.,,v'' prahlernatikdjdt 11en1 lehet nzeg
érteni. 

A gazdasdgi és kereskedcbni jel/egz7 ptvbfé;ndk ere
dete a gyógyszerkiilönlegességek nzegjelenésére ve::.et
hetővissza; az előbb kialakult vdlsághe(vzetre a gyógy
s::.erésztdrsadafotn kiilönböz()/.::ép11en reagált Ertrópa 
egyes országaiban. 

1\Jagyarorszcigon az egészségügyi kornuínyzar korld
rozta a gyógyszerészek kcreskedelnzi rel'ékenységének 
bővítésér és biztosüotta, hogy n1eg1naradjon a gyógy
szertár közegézségügyi inté7)nényjellege ( 1934) és sza
bályozta a drogériák~ vala111i11t a gyógydru-nagykeres
kedelem nuíködését ( 1936). Ezek az imézkedések ve
Eettek véget a gyógyszerkülönlegess(!gek drngéridkhan 
történő drusítdsának és a gyógyszerészek és <bvgistdk 
közöai 1öbbi ko11flikwshely;:;e111ek. 

Tanuln1ánvunkban n1ár korábban bernutattuk azt. 
hogy a gyógYszerkülönlegességek rncgjelenése folytán 
hogyan szűnt 1neg a gyógyszertárak gyógyszerclőállítá
si monopolhelyezete. Ennek következn1ényeit - ta
nuln1ányunk cín1ében is rnegjelölt célkitűzésünknek 
n1egfelel6en - a gyógyszerbevezetés és -ellenőrzés 
szernpontjából vizsgáltuk és nen1 tértünk ki a közgaz
dasági és kereskedelnü jellegű kihatásokra. Néhány ke
reskedelmi vonatkozású kérdést n1égis kénytelenek va
gyunk nagy vonalakban érinteni, nlivel ezek is össze
függenek a gyógvszerellenórzés oroblén1akörévcl. 

A gyógySzerklilönlegességck 'forgalornba hozatala 
lij viszonteladói helyzetet is teremtett. An1íg a gyógy
szerek kizárólag a gyógyszertárban készültek, a gyógy
szerészek csupán a gyógyszerkészítéshez szükséges ha
tóanyagokat és alapanyagokat szerezték be az előállí
tóktól vagy viszonteladóktól. Az új helyzetben viszont 
a gyógyszerész 1nár kénytelen volt ugyanezen forrüsok
ból késztern1ékeket is vásárolni. A gyógyszerkülönle
gességek és az ezek előállításával foglalkozó gyárak és 
laboratóriu111ok szán1ának látványos növekedése kor
látozta a gyógyszerészeket abban 1 hogy a kiszerelt ké
szítn1ényeket közvetlenül az előállítótól vagy a forga
lornba hozótól szerezzék be. IviegnÖvekedett a közvetí
tő kereskedelem szerepe és ez~el együttjúrt a gyógy-

; i~Z !. rés;. n1egjdent a Gyógyszerészet 33. (8). 395, ( 1989). ;\II. 
n:sz pt:d1g a Gy,ígyszerészt:t 33, ( 11 ). 573. ( 1989) szün1ban 

szer-nagykereskedelmrnel foglalkozó cégek számának 
a szaporodcísa is. 

A gyógyszertárakat nemcsak a közvetítő kereskede
len1 változott viszonteladói tevékenysége érintette, fel
erősödött a „kiskereskedebni" konkurencia is. A 
gyógyszerészek igyekeztek meggátolni azt a folyama
tot, hogy a gyógyszertárban a klasszikus, galenusi és 
1nagisztrális készítn1ények helyét a gyógyszerkülönle
gességek foglalják el, ezért törvényszerűnek tekinthe
tő, hogy a drogériák mindent niegtettek annak érdeké
ben, hogy jogot szerezzenek specialitások árusítására. 
Ez a konfliktus gyakorlatilag egész Európában lej::it
szöclott, különböz6 kornprornisszun1os n1egoldások
kal. 

A perspektívában gondolkoz111 LUOé ;3yógyszerészek 
világosan látták, hogy a gyógyszerkülönlegességek tér
hídótását nen1 lehet niegakadtílyozni és a gyógyszertár 
jöv6jét nem a gyári készítn1ények veszélyeztetik, ha
nen1 sokkal inkább az, ha ezek forgalmazása nen1 a 
gyógyszertárak, hanern a drogériák útján történik. Ezt 
a gondolatot fogalmazta nieg már 1929-ben ifj. dr. 
JJayerA nral, amikor az Orvosok és Tcnnészctvizsgálók 
\l ándorgyúlésének gyógyszerészeti szakosztályában 
Sopronban a következőket n1ondta: „.„hangsúlyo
zom, hogy ne a gyógyszerkülönlegességek ellen harcol
junk oly nagy hévvel, mert hiszen ez a kérdés a gyógy
szerészet történeln1ének csak egy súlyos, dc n1aradan
cló epizódja, de nem sorsdöntő jclentóségtí. ellentétben 
a droguista kérdéssel, rnely kérdésre nem késhet sokáig 
a megnyugtató felelet. .. " ifj. dr. Bayer Antal a gyógy
szcrkülönlegességekkel kapcsolatban ezek forgalomba 
hozatalának szabályozását, továbbá a gyógyszeripar 
íejlcsztésének tán1ogatását sürgette, előre látva ennek 
jelentőségét és szükSégességét'. 

„A rnagyar gyógyszeripar védeln1éhez rendkívül 
nagy köz- és nen1zetgazclasági érdekek fűződnek nuír 
csak a passiv kercskedcln1i Jnérleg szcn1pontjából is. A 
hazai ipar előhaladása és fejlettsége minden jóindulatú 
bírálatot elbír és n1agasan felette áll a környező orszá
gok gyógyszeriparának, 111ely kevés kivétellel jóformán 
nem is létezik. Exportunk állandóan nó. míg békében 
ritkasáaszán1ba ment hogy euy magyar uyógyszerkü
lönlege~ség a tengere

1

ntúlfa kerüijÖn, ni~1 ffiár jó né
hány vállalatunk jó néhány készítn1énye megtalálja a 
külföldre való eladás útját. mely körülmény a mi átko
san passiv kereskedelnli mérlegünk tengeréből néhány 
cseppet niégis csak kiszárít. Iparunk tern1elésének kö
rülbelül felét exportálja. 1927. évi termelés értéke 10-
1 '1 millió pengó, teljesítőképessége ennek 2-3-szoro
sa. Kivitelünk egy év alatt értékben 2 és félszeresen nö
vekedett, de ta\,~aly 111ég niindig körülbelül úgy 7-8 
n1illió pengőt adtunk ki külföldi gyógyszerkülönleges
ségekre, nliért is nen1zetgazdaságunk szen1pontjáböl 
igen lényeges, hogy a hazai tern1clő-iparunk, mely fel-... „„„„„„„„„„„„„„„„„lllllllill 
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tétlenül hivatása magaslatán áll és teljesítőképes, ne le
gyen feleslegesen gátolva működésében ... " 

A gyógyszerészek „specialitásellenessége" azonban 
később - különböző indíttatásból - ismételten fel
színre került. Így 1936-ban Kaszter Ödön, majd Löche
rer Tamás foglalkozott a kérdéssel, s a gyógyszerkülön
legességek létjogosultságát elismerték ugyan, de sze
rintük az ipari gyógyszergyártás nem történhet az egy
szerű készítmények gyógyszertári készítése, a magiszt
rális gyógyszerrendelés rovására. Ugyanakkor gyógy
szerészi és közegészségügyi érdekből is indokolatlan
nak, sőt károsnak tartják a párhuzamos készítmények 
törzskönyvezésének túlburjánzását. 

Ifj. dr. Bayer Antal a gyógyszerkülönlegességek for
galmának a drogériákon át is történő bonyolítását a 
.. kereskedelem túldimenzionálásának" nevezte. ami 
ellen a gyógyszerészeknek fel kell lépniök. . 

A kereskedelem „túldimenzionálása" viszont nem
csak abban nyilvánult meg, hogy a drogériák gyógy
szerkülönlegességeket kezdtek árusítani, a gyógysze
rész-drogista „háborúskodásnak" volt egy másik vetü
lete is. A gyógyszerészek egy jelentős része - részben a 
gyógyszerkülönlegességek előretörése és a magisztrális 
gyógyszerkészítés visszaszorulása következtében 
szélesíteni kezdte a gyógyszertár kereskedelmi profil
ját. Ez tette indokolttá a „gyógyszertárak árusítási kö
rének"' szabályozását. A szabályozás szükségességét 
világosan fogalmazta meg a belügyminiszternek a tör
vényhatóságok első tisztviselőjéhez intézett 260 560/ 
1934 BM sz. körrendelete.: 

„A gyógyszertárak, mint közegészségügyi intézetek 1 

kereskedelmi tevékenységéről, a közegészségügy ren
dezéséről szóló 1876: XIV. tc. 128 §-ban rendelkezik, 
an1ikor megállapítja azt, hogy gyógyszertárak bár két
ségtelenül üzletszerű tevékenységet is fejtenek ki, az 
iparüzletek soniba nem sorozhatók és iparkamarai ille
ték fizetésére nem kötelezhetők. A gyógyszertárak, 
gyógyszertári személyes vagy reáljogú üzleti jogosítvá
nyuk alapján 1 a szorosabb értelemben vett gyógyszere
ken kívül azonban mindinkább oly szerek, készítmé
nyek és egyéb tárgyak árusításával is foglalkoznak, 
amelyek csak közvetetten egészségügyi vonatkozású
ak. 

Ez okból szüksége 1nerült fel annak, hogy oly szerek
nek, készítrnényeknek gyógyszertári árusítását, melyek 
iparüzletek által is korlátlanul árusíthatók, a kereske
delmi érdekekkel összhangba hozzan1 és a helyes gaz
dasági verseny kialakulását elősegítsem; egyúttal a 
gyógyszertárak közegészségügyi jellegének megóvása 
érdekében is körvonalazzam azokat az ipari cikkeket, 
an1elyek a gyógyszertárban egyúltalán nem árusítha
tók''. 

A rendelet előtti helyzetet szemléletesen jellemzi az 
illatszerészi sajtó egyik közleménye, amely szerint 
„csak 1naliciának rninc5síthetjük a ,.szabad ipar'' kifeje
zést szakmánkra nézve azokban az esetekben) mikor a 
nehezen várt vevő cipótisztítús céljára magnéziát, bef6-
zés céljára szalicilt, függönyfestésre hipermangánt, 
vagy kézápolásra egy tubus bórvazelint és n1ég számta
lan ártalmatlan, ehhez hasonló cikket kér és mi kényte
lenek vagyunk szégyenkezve felvilágosítani, hogy saj
nos ezekkel nem szolgálhatunk, mert cipőtisztító és 
lckvárbiztosító szereket csak a patika van jogosÍ,tva ki
adni és így írja elő azt az 1894-ból származó 111.005 
számú úgynevezett táblás rendelef'. 

A belügyminiszter körrendeletével egyidejűleg ke
rült kiadásra a 260570/1934 BM sz. rendelet „a nyil
vános gyógyszertárak árusítási körének szabályozása" 
tárgyában. 

A rendelet két mellékletet tartalmazott; az első mel
léklet a tilalmi listát közölte, a második azon terméke
ket sorolta fel, melyeket a gyógyszertárak a nyílt árusí
tási üzletek zárórája után, illetve azok kötelező munka
szünete alatt nem árusíthattak. Az első jegyzék tehát 
„profiltisztítást" jelentett, a második viszont csupán a 
versenyegyenlőség elvét biztosította. 

Az mellékleteket teljes egészükben közöljük, nem
csak mint történelmi kuriózumot, hanem mint bizonyí
tékot arra, hogy az egészségügyi kormányzat hogyan 
vetett gátat annak, hogy a gyógyszertárak amerikai tí
pustí i,drug-store"-rá alakuljanak . 

Egyáltalán nem a véletlen műve - és nem kizáróla
gosan az új (I\l. kiadású) Magyar Gyógyszerkönyv 
n1egíelenésének tulajdonítható - hogy a gyógyszertá
rak •iprofilrendezésével" egyidejűleg jelent nleg a bel
ügyminiszter két további rendelete. 

„A gyógyszerészi működés és eljárás szabályozása., 
tárgy,lban kiadott 260 510!1934BfvI sz. rendelet és na 
gyógyszertárak berendezése és felszerelése" címmel 
megjelent 260 52011934 BM sz. rendelet rendkívül 
részletezően rendezte mindkét kérdést, a közegészség
ügyi szempontok elsődlegességének figyelembe vételé
vel, továbbra is az időtálló 1876. évi XIV. tc. szellemé
vel és szövegével teljes összhangban. 

I(özegészségügyi érdekeket szolgált. de egyben a 
gyógyszertárak gazdasági érdekeit is ;védte a kézi 
gyógyszertárak kérdésének rendezése. A belügymi
niszter 232 900/ 1935 BM sz. rendelete előírta, hogy 
kézi gyógyszertár tartása csak olyan községben lakó 
orvos, illetve állatorvos részére engedélyezhető, ahol 
nyilvános gyógyszertár nincs. A rendelet pontosan és 
tételesen előírta a kézi gyógyszertár kötelező felszere
lését és gyógyszerkészletét is. Ezzel a rendelettel szá
rnos olyan orvosi kézi gyógyszertár szűnt rneg, rnelyek 
sokszor jelentettek a gyógyszerészek számára tisztes
ségtelen konkurrenciát. 

._A gyógyszerészek és drogisták között dúló „speciali
tásháborúnak" a kereskedelem és közlekedésügyi mi
niszter 21000/ 1936 KKM sz. rendelete vetett véget az
zal, hogy a gyógyszerkülönlegességeket kitiltotta~a dro
gériákból. 

1. s::. nicf!~•kfrt a :!öO. 570:' 193.f IUJ s;:. reridelt:rhc;:. 

Azoknak a dkk..:knd: a jl'gyzéke. amdy.:k <t gy(1gyszertárakban 
egvál!alán nem 1ahí!ha1ók. 
~ i\utoinataszifonok, 

bajuszkötcík, fixáki-kcfék. 
bokavéd6k. bokasztíkit6k. gurniharlsnyák. borotvü!!;:ozógépck. 

eszközök . .:esetek. 
cip6krén1ek. antilopk6. stb. (kod:<iban. porban. pasztiíban és 

f(1!yadékban). 
cukorkú!i.. csokol{tclt'.: O::s Lnk<1cí, <":tnennvibcn !!VÓ!!VCdt nem 

szolgálnak (gyógycélt szolgálnak eibis. sZahnüí!':: nl<Ílátacukor és 
egyéb gyögycukorkákJ. 

egésL~égügyi (toilette) papfrok. papírsza!véták. arctörlcí pap!
rok (ptÍderczve is). 

ételízesítők. leveskockák. krém- és süt6pur. 
fénuisztitó paszt:.ik. beír-. bütor-. pad!óbc:.•reszttí és fénycsliú 

anyagok, 
fényképészet! anyagok és vegyszerek (a fogyasztó közönség 

céljára gy<Írilag kiszerelt ;i!lapotban lév6k). fényképészeti eszkö
zök. fésúk. hajcsatok, hajkcfék. ondolúlöcikkek és -készülékek, 
!'Ütcíva~ak. hajsütólf!n1pák. 

fog.kefetartó, 
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folttisztító szerek és anyagok (a fogyasztóközönség céljára gyári
lag kiszerelt állapotban lévók), 

fürdő-, toilettc- és mosdó felszerelési cikkek, fürdósapkák. fürdó-
cipók, frottírkesztyúk. és törülközők, 

görögtüzek, bengáli fények, az ezekhez való anyagok. 
tűzijátékok (rakctták, csillagszórók), 
gyertya (mécses), 
húsvéti locsolókészülékck. 
illatszórók, illatpermetezók, füstölókészülékck, illatosítópárnák, 

kékítók, tinták, tojás- és ruhafestékek, mindenféle vegyi és földfes
tékek 

lég),papír, 
likőr- és rumesszenciák 
punktrollcr-készülékek, villamos massage-készülékek, villanyo-

zógépek, ragasztószcrck, kalap- vagy másféle lakkok és színezők, 
szappan tartók, 
szeszkocka 
~zénsavas Patronok, 
szivacsok, 
tojáskonzervcíló szerek, 
tükrök, útikészletek, 
végül niindennenní díszműáru és iparcikkek. amelyek a gyógyú~ 

szat körén kívül esnek. 

2. sz. n1ellékler a 260. 5701193-t. BAf. s-:.. rendelethez. 
1\zoknak a készítn11.!nyeknek és tárgyaknak jegyzéke, an1dyek a 
gyógyszertárakban a nyi1t árusítási üzle!ek zárórája után. il!et61eg 
azok kötelező n1unkaszüncte ah1tt nem árusíthatók. 

Ajak- és arcfestékek, pirosítók, szemöldökfcs!ékek, arcporok, 
kendőzószerck, talc púderek (a fogyasztóközönség célj<ira gyárilag 
kiszerelt állapotban levők). 

fürdcísó és fürdcípót!ékok (amennyiben nem gyógyszeres készít
n1ények), 

hajmosóvizek, schamponok, lottionok. toilettvizek, hajkozn1eti
kun1ok, hajfestó szerek, szórtelenítók (a fogyasztóközönség céljüra 
gy<irilag kiszerelt állapotban lévők), 

illatszerek, illatosító anyagok, 
kéz- és körömápoló t.:szközök, kölnivizek (kivévt.: azokat. an1e-
!yck a gyógyszerkönyv elcíínísa szerint készültek), 

mcnthol-cigarctta, 
n1osó- és pipereszappanok, sznppanforgács. szappanpdidy, 010~ 

sóporok (a gyógyszappanok, mint pl. gyennckszappan. túlz.sfrosí
tott szappan, kátrányszappan, stb. valanlint fertótlcnít6 hat<Ísra uta
ló megjelöléssel forgalomba hozott szappanok kivétclévd), 

o!tóviaszkok, gazdasági és vegyi készít1nények (a fogyasztúkö~ 
zönség céljára gyárilag kiszerelt állapotban lévcík), an1ennyiben 
ne1n gyógyászati célt szolgálnak, 

pipere borax (a fogyasztóközönség céljára gyürilag kiszerdt ülla~ 
potban levők), 

sósborszesz (eredeti cson1agolúslÍ, a fogyasztó közönség céljára 
gyárilag kiszerelt állapotban lévők). 

De a „gyógyszerek és gyógyszerfélék keresk.edeln1i 
forgalmáról"' kiadott rendelet jelentősége nem korláto
zódott a gyógyszerkülönlegességek kiskereskedeln1i 
forgalmának a szabályozására, hanem elvben és gya
korlatban részleteiben is meghatározta a drogériák és 
gyógyáru-nagykereskedők tevékenységi körét. Tekin
tettel arra, hogy ennek a szabályozásnak közvetve és 
közvetlenül egyaránt kihatása volt a gyógyszerellenőr
zéssel kapcsolatos kérdésekre, szükségesnek látszik né
hány fontosabb előírás ismertetése. 

A rendelet iparjogi jelentősége abban áll, hogy a dro
géria-üzletet és a gyógyáru-nagykereskedést azonos 
képesítéshez kötött rokoniparoknak minősíti, de éles 
határt von a két kategória „üzletköre" között. 

Az iparengedély kiadásának feltételéül szabta a ren
delet, hogy drogéria, illetve gyógyáru-nagykereskedés
re iparengedélyt csak akkor lehet kiadni, ha az illető 
község (város) területén (Budapesten az illető kerület
ben) ilyen üzlet nincs, vagy egy-egy ilyen üzletre ötezer
nél több lakos esik. 

Az iparengedély megszerzéséhez drogista, gyógy
szerészi, vegyészi, kén1iatanári, orvosi, vegyészn1érnö
ki, állatorvosi vagy vegyész felsóipariskolai végzettség
re és szakmai gyakorlat igazolására volt szükség. 

Az iparengedélyt a kereskedelmi és közlekedésügyi 
1niniszter adta ki, az elsőfokú iparhatóság előterjeszté
se és a belügyminiszter vélen1énye alapján, 

Lényeges volt a rendelet azon korlátozó előírása, 
hogy „gyógyszertár tulajdonosa, felelős vezetője, al
kalmazottja, egyidejűleg drogéria-üzletet. gyógyáru
nagykereskedést vagy gyógyszer és gyógyszerféle 
anyag adásvételének közvetítésére irányuló tevékeny
séget nem folytathat és ilyen üzletnek alkalmazottja 
sem lehet:' 

Az „üzletkör"" szempontjából a rendelet alapvető 
különbséget tesz a gyógyáru-nagykereskedés és a dro
géria között oly n1ódon, hogy a gyógyáru-nagykereske
clőt feljogosítja arra, hogy gyógyszereket, a rendelet 
mellékleteiben felsorolt gyógyszerféle anyagokat, köt
szereket, mérgeket, vegyszereket viszonteladók részére 
szállítson, de fogyasztónak nem árusíthat. A. drogériák 
kereskedelmi profilját szélesebben szabta 1neg a rende
let, elsődleges feladatnak a fogyas:.rókrészére való áru
sítást jelölve n1eg, de gyógyszerek közül csak a rendelet 
n1ellékletében említett gyógyszerfélc anyagokkal fog
lalkozhatott. 

AJapvet6 az a rendelkezés, hogy drogista orvosi ren
delvényre se1nn1iféle szert el nen1 készíthet és ki nen1 
szolgálhat, továbbá gyógyítás céljüra semrniféle úrut 
senkinek sen1 ajánlhat és gyógyítlls cél cn1lítésével l;:i 
nern adhat. 

Fontos rendelkezés volt az is) hogy gyógyító hatásra 
való mecrjelöléssel csak törzskönyvezett nyótryszert volt 
szabad ~llátni, ez alól kivételt csak az ~,e~szségnek, 
testi állapotnak közönséges ápolásával kapcso!Utban 
elérhető hatásra utalás" képezett. 

/\ rendelet szövege a rendelethez rnellékclt 2 jcg-y
zékben felsorolt „gyógyszerfélc anyagokra'' uú11:· a 
n1ellékletek cín1ében viszont n1Ür ncn1 szerepel a kifeje
zés, e helyett „gyógyítási, háztartási, gazdasági, ipari, 
laboratóriun1i stb. célra szolgáló anyagok'' rnegjelölés 
található. Az L jegyzék azon anyagokat sorolja fel, rne
lyeket fogyasztók részére gyógyszertáron felül csak 
drogériák adhatnak L'l, a 2. jcgyz0k azon anyagokat tar
taln1azza) melyeket n1ég n1ás kereskedők is árusítanak. 
A két jegyzék kb. 700 terméket sorol fel. ezek kb 
60(.~1;1-a drog~ 1ocxi-a pedig zsíros vagy illcíolaj. 

'TCnnészetes. ho!!v ,.a gvögvszcrek és !!VÓ!!vszeríélék 
kercskedeln1i fÓrgtliinárÓÍ'. SZöló rcndel'Ctel;t kereskc
delcn1 és közcgéSzségügvi n1iniszter adta ki. hiszen az 
1884, évi -1922-he; m(~dosított - ipartörvény végre
hajtására ez a tárca volt illetékes. Ugyanakkor az is ter
n1észetes, hogy a rendeletet a kereskcdelen1- és közle
kedésügyi nliniszter az egészségügyért fclel6s belügv
íniniszt~rrel egyetértésbeil adta Ii~--n1ivel a hozott inté~
keclések közvetlenül érintették a gyógyszertárak n1ú
ködését. va!.!yis a közegészségügyet. f\ belügvrniniszter 
negyetértés'é" nem voTt forrrlalitás: a rencle!~t n1egszö
vegezésében aktív szerepet vállalt az ()szágos ](öz
cgészségügyi Intézet, elsősorban szernély szefint Schu
lek Elemér is. 

A rendelet végrehajtása során scn1 n1aradt ki az 
egészségügyi szempontok érvényesítése; az iparható
sügi ellenőrzés rnellett a rendelet kötelezte a közegész
séf.!ügyi hatóságot a szükség szerinti, de legalább éVente 
egYs~eri ellenó'fzó vizsgáhTtra. "' 

J-..\ rendeletet az érdekeltek: a gyógyszerészek, a dro
~!isták és az illatszerészek közül egvik fél sern fogadta 
~gyértelmú örörnmeL IVIincl a ~gyógyszerésze'""'knek, 
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mind az illatszerészeknek az volt a véleménye, hogy a 
rendelet a drogistáknak kedvez, az ő üzletkörüket bőví
tette érdemlegesen. Az illatszerészek odáig mentek, 
hogy lapjuk a rendelet megjelenését „Az illatszerészek 
Trianonja" című vezércikkel fogadta. A drogisták sé
relmét jól mutatja, hogy a Budapesti Drogista Ipartes
tület elnökének le kellett mondania, mert olyan heve
sen támadták a szakma érdekeinek nem megfelelő kép
viselete miatt. 

A gyógyszerészek számos hiányosságot, következet
lenséget találtak a rendeletben. A drogisták által is el
készíthető galenikumok között szerepel pl. a Solutio 
iodi spirituosa, a Spiritus camphoratus, a Spiritus sapo
natus, a Tinctura ratanhiae, a Vaselinum cum acido bo
rico. A rendeletből azonban nem derül ki, hogy a. dro
gistáknak milyen előiratokat kell használniuk. Ervé
nyesek-e rájuk a Gyógyszerkönyv rendelkezései? Az!. 
jegyzék szabadon árusíthatóvá tesz olyan szereket. 
an1elyek a gyógyszertárakban keresztesek, pl. az ace
ton, azacidum aceticum stb., az acidun1 oxalicurn pedig 
kétkeresztes. A II. jegyzékben is található keresztes 
szer, a Sernen cocculi. 

Az egyik lényeglátó gyógyszerész (a marcali Galam
bos János) cikkében viszont kie1neli: ,,Az egész rende
let elvi alapját az alábbiakban vélem megtalálni: 32 § 2. 
Az áru minősége ... tekintetében megállapított - külö
nösen egészségügyi - követelmények sze111pontjából 

felelős a) a készítő, illetőleg forgalomba hozó; b) a to
vábbárusító, amennyiben az áru raktározására, kezelé
sére, kiszolgáltatására vonatkozó rendelkezéseket fi
gyelembe nem vette". 

IRODALOM 

Jogs:ahdlyo/.:.: 260 .510/ 19.J+ Bi\l rendelt:! a „gyögyszcrészi nnikö
J~s és eljür<is szabü!yozüsa" türgy'üban · 260.520/193..J. BIYI rende
let a „gyógyszert<Írak berendezése és fdszen::lése" tárgyában · 232 
900/ 193.5 Btvl rcndekt a .. k2zi gvögvszcnürakró\"' · 21 OOO/ 1936 
KKi'vl rendelet a .. gvögvszcn:k J:~ !.!VZígvszcrfrlék kereskedelmi for-
galm<ircíl" -- -- -- ~-

1. Bayer a n d S. D ü r ny e i: (iem:si".1- and dcrclopn1ent oftlll.' 
regu!atory drug coturol Part 3 

Chapter V of this stuJy is un ly indircct!y linked with the di:velop
mt:nt of the regula1orv drug control btH without tbc knowkdge of 
tbc ccononlic <ind con1nierclal euntlicts of tbc !930s it is irnpos~~ibl...: 
10 undcrqand thi.: problt:rns of thc Hungarian pharn1acists. 

The reaction of tlw pharrrwclsts 10 thc nppcarancc and propagati
on of thc specialitics was not unifonn in thc diffcn:nt European cu
urHries hut then.:: was a gcncral trend to cxtend thc „comrnercia! pro
fik" of pharruacies 10 con1pi:nsatc th·.c !osscs duc to the decrcasc in 
con1poundlng. 

In Hungarv. in 1934, 1-!ealth authorítics introdtH.:ed 111easurt.:s li
ni!ting 1hc~inL;reasing cornmcrcial activities nf pharmacisis and assu
ring the public hca!th institution character of pharmacics. On the 01-
hi:r hanti. thc regulation issucd ín l 936 put an end 10 thc sak of spe
cialitics hv dnl!.!dsts. dcrincd the ri!dHs and lirnits of drll!!!„!Íst.s and 
\Vholesa!é'rs. Ti'lese rcgubtions solve-d. at lea~t parti<:lly. t!l~lnost im
portant points of cnnllicts. 

(01:'!ztigos Gyóg_vszerészeti Inté:et, Buda11est, JJ}:: 450 - 1372) 

Érkezett: 1990. IV. 9. 
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