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A MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SIAIItSIERVEZETE 

GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA 

Törvény a gyógyszerészetről 
- Olt Kóroly beszéde -

T Or szággyülést 
A törvényjavaslathoz hozzászóló képviselö 

ura/c kiemelték ennele a törvényjavaslatnak 
humánus szellemét és az~, hogy nem kivánJa 
a gyógyszerésztár sadalorn egzíszterwíálís ér de· 
Jceit egy tollvonássallcereszWlhuzni. Ez a körül
mény talán bizonyos ntásoldalu és másirányu 
megvilágításba is helyezhetné ez~ a ~ör vényja· 
vaslatot, mint ami lényegében az íntenció'ja. 

Ennek a törvényjavaslatnak az úttencÍÓJa 
mindertekelőtt az, hogy végre lebontsa, meg
szüntesse "azokat a r1égi fedurilis y:;Wjogolcat, 
amelyek. éppen a gyógyszerészet terén évtize
dek során iát kiváltságok sorozatához ve.zette/c 
és a nagyobb szaktudást, de ezen tulmenően el· 
sősorban a dolgozó/c /cö;térdekét szolgálja 

1946-ban indult rneg ennele a törvényja· 
vaslatnak az ewlcészi!Jése. A törvényjavaslat 
magán viseli lx gondos előkészítés minden jelét .. 
Telcintettel volt arra, hogy olyan kérdésről van 
szó amelyet már az 1876.:XIV. tc, közegész
ségftgyi alaptör·vényiink is helyesen fogalrna· 
zott meg ak/cor, P,mikor· rnegáUapttotta, hOgy 
a gyógyszertár közegészségügyi ~ntézménynek 
teJeintendő Hogy ez az alapelv nem !érvényesült 
és nem érvényesülhetett lk. gyalcor latban, áz "' 
rnul~ idők politikai felfogásában, előjogokat 
biztosító felfogásában gyökerezik Ezeket az 
előjogo.kat messzemenően Zebont.ia ez a tör· 
vényf·avaslat, de ugyanakkor ·-· és ezt szer et
ném most kiemelni - uzáltal, hogy a közüle-· 
teknek, vár osoknak, község e/enek, fcüvaknalc, 
valamint tár sadalombiztositó intézetekne/c lelbe
thséget nyujt arra, hogy gyógyszertári enge
délyhez jussanak, na.gyje!entöségüvé válik. 

A képviselő urak elmondották, hogy a tör
vényjavas7.at a régi wógyszertári jogosultak 

helyzetét rnermyire humánusan kezeli, a másik 
oldalon pedig kiemelté]c, hogy a javaslat a köz
érdeket, a dolgozó/c közérdekét kívánja messze· 
nzenöen szolgálni És ez p,z, ami a törvény
jav·aslatban a le{}lényegesebb. Lényeges azért, 
rnert a gyógyszerellátás terén rmesszemenő le
hetőséget nyujt arra, hogy a gyógyszerellátást 
.egye'(!letessé és olcsóbbá tegyük .. Köztudomásu, 
hogy a gyógyszerára/c rnég a mai helyzetben 
u rendk1vül rnagasaknalc mondhatólc és éppen 
azért, mert nem lehetett hozzányulni a gyógy
sz,ertáralc belső ügyviteléne/c alapos megvizsgá
lásához, ezen nehezen lehetett változtatmi.. Köz. 
tudomásu, hogy a ntultbar~; 150 százalékos ha· 
szan/euleesal dolgozott a gyógyszertár. Ma kö
r•ülbetül százszázalé/cos haszonkulcs az, amely
lyel a gyógyszertára/c dolgoznak Azzal, hogy a 
közületi gyógyszertáraleon keresztül silcerü! 
egyrészt olcsóbbá, széleslcöTüvé tenni a gyógy. 
szerellátás!J, lehetőség '(lyililc arra is, hogy a 
gyógyszerára/c teJeintetében is árcsökkentést 
lehet maid keresztülvinni. 

Ezenbul a gyógyszertár - hogy ugy rmond
jam _ nem lesz Manybányo, egyesele ;;zámár a, 
lu:mem. mint közegészségügyi intézmény, szol
gální fogfa olcsó gyógyszereklcel, pontos, ata·
pos és lelkitsmeretes munlcával a dolgoz6/c és 
a magyar rnép érdekeit, 
' Éppen azzal, hogy /cözületi kezek is bele
nyulhatna/c a gyógyszertári kérdésbe ezentul 
lehetövé válile a gyógyszertáTi ;hálózalt kiszéle
sítése is .. Azzal, hogy !5000 lakosban állapitot
tuk ?neg a tör·vényjavaslatban azt a számot, 
anwlynél kötelezően 8zükséges egy gyógyszer· 
tár létesítése, nen' zár".ia ki a javaslat azt sem, 
hogy ennél kisebb egységek ~ gyógyszertárhoz 
jussanak Ezt biztosítja részben a fiók- és a 
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kézigyógyszertár-ak intézménye. De biztosítja 
maga az, hogy a közület részvétele a gyógyszer~ 
ellátásban létrehozhat egy olydm kiegyenlítő 

< alapot_ hogy olyan helyeken, a)wl a gyógyszm
~ár'1ULk nincs rentabilitási lehetősége, de viszont 
közérdeket és iközszükségletet kell kielégcteni, 
tlyen terűleten is gyógy.~zertá.rak tegyenek {f!nn
tar·thatók. A töTvényfavasLat tárgyalisa során 
kitünt, hogy a törvényiavaslat nvegszava.zása 
ntán lehetövé válik ujabb gyógyszertrirak meg. 
nyitá.'!a. EgyeJlőre 90 ui gyógyszertár megnyitá
.sát teszi lehetövé az, hogy közületek is részt
vehetnek a. gyógyszer ellátásban. 

T. Országgyülésl Re-ök képviselJí UT beszé" 
dében kitért '{ma, hogy a. gyógyszertárak fon
tossága a magisztrális gyógyszerele elkészítésé
nél milyen nagy jelentőségü és a specialitások
k!Jl szemben Iciernelte éppen olesósági szempont
ból a magisztrális gyógyszerele jelentőségét. 
Én a. magam részér ől onegmondorn őszintén, 
nem látom a. specilitás oknak a háttér be szari
tását olyan szükséges dolog-ook, sőt a speciali· 
tások kétségtelenül a jövő gyógyszerellátásá
nak a1apjai lesznek, de a . specialítások na
gyobbára a magánkézben, a kapitalista vállal
kozás kezében levő gyógyszertárak készítmé
nyei voltak i6ddig. 

Agyonr·eklámozott iés különböző változatok
ban u,qyaiw..zt a. gyógyszert reprezentáló készit-

.. nu'nyeloet hoztak forgalomba és ezek a speciali
tások 'I-lyen forneriban valóban a közönség meg
tévesztésére is szolgálhatta.lc De léppen a gyógy
szeripar államosításával keresztül akar iuk vin
ni a szabványositást, tehát a specvalizálást 
mégpedig igenis nagymértékben a gyógyszerel~ 
látás és a gyógyszerészi munka megkönnyítése 
érdekében Ezeknek azonban nmn a reklámo/con 
ker esziül kell éTvényesulniök a. közegészségügy 
.szolgálatában, .hanem valóban olcsóságukkal jó 
ha.tóer e jükkel kell a közérdeket szolgálniok. ' 

T. Or szággyülés r Bálint képviselJí ur fel
szólalásában kérte hogy a törvényjavasla.t által 
a reáljogu gyógydz,ertára.k és ''észben .a sze
mélyjogu gyógyszertárak kérdésében U91,9 ju
ni!Y' 30-bt;n ·megállapított türelmi időt (B á -
l r n t Sandor ( dn) , A reáljoguaknál owm kér
tem, csa.lc a személyi Jogualcnál/) terfesszük ki 
-mégpedig oly r11>esszentenően. hogy a. képr>iseW 
ur az öl'öklést egy generációra kivánja biztosi
tani. 

Ezzel a.z állásponttal nem tudok egyetérte
ni,, Az a jog, ttnwlyet vala.mikor kiváltságként 
szereztek, nem tekinthető jognak, nmelyet mó
dunkban len11e egy évne1 tovább 'fenntartani 
Ellenbétben !állna ez a demolcráciávalésa -közér. 
delekel is. A reáljogu gyógyszertár tulaidonasá
nak gyógyszerészi pályára. készülő gyermeke 
eppen ugy jelentkezhetik a gyógyszertári enge. 
dély elnyerésére, rnint bárki 11UÍ.S alcí gyógysze
r·észi olclevéll:el ''endelkezik Se~rniképpen sem 
indoleolt azonba.n, hogy ezt a privilégurnoti egy 

évi türelmi J:dőn tul !bármilyen formában 
fenntartsuk 

Ami a 37.. §-ra vonatkozó észrevételét illeti 
hogy tndniilhk rni lesz a magán, rlletiibeg a kö; 
zületi gyógyszertári nlkabna.zottak illetm~'nye a 
törvényiavaslat ugy rendelkezik, hogy ez a. k{,.., 
tlés kiilön r endekttel szabályozandó. Már itt le 
kell szögeznem, osztozom abban a véleményben 
amelyet a ,képviselő ur hangoztatott, hogy tu<i. 
>Liillik nent lehet különbség a. rrwg•án-- és a közü. 
Zeti gyó'gyszertárakban alkalmazott r;yógyszer
tári 'f1lkalm.azottak illetntényei között .. (Helyes. 
lés a néppár ton ) 

Ki kell térnen1 egy 'igen lé:nyeges kérdésre: 
a hitel problémMára. Kétségtelen, számos ed
dig éppen szegénységénél fogva gyógysze~tári 
Jogosítványhoz nem Jutott, arra érdeme& 
uyógyszerésza.lkalrnazott 71ólyázhatik gyógy
szertári jogositványra. felmerül azonban a W!ér_ 
dés, hogyan fogjuk ellátni kellő forgótőkével az .. 
uj gyógyszeT'tári jogosítványosokat A törvény_ 
javaslat maga err ől nem rendelkezhetik.. A 
végrehajtás során Icibocsátandó rendeletekben 
azonban módját {ogjuk találni annak, hogy hi_ 
telle1 is ellássuk a szegénysorsu és arra érde' 
mes gyógyszerésze/cet, hogy a nwgpályázott ·és 
elnyert gyógyszertá.ra/c vitelében sernmiféle 
zökkenő •ne álljon ~e. 

Éppen ez az intenció az, amely általában 
keresztülvonul az .egész törvényjavaslaton . 
Közegészségügyről lévén szó, vigy-áznun/c kel
lett arra, hogy egyszer-re nteg ne ibontsunlc eg1J 
épülebet, melynek megbontása válságba .iúttat
.hatná a. gyógyszer ellátást 'Éppen ezért [lehető, 
.séget nyujtottunk arra, hogy a régi gyógysze' 
részek, akik munlcájukkal kiérdemelték a.zt, 
hogy mint gyógyszertár·i tulajdonosok tová>bb
ra is gyógyszer!Járat vezethessenek,lezen a mun
>katerületen továbbra is ér·vényesülj~k . 

·. U gy a. nalcor pedig közérdekből lehetövé tettüle 
azt, - és a kettő ~!em összoogyezhetetlen -
hogy /cözületelc, biztositóintézetek, városole kap. 
hassanak gyógyszertári engedélyeket Ezek a 
kezek azok, amelyek lehetövé fogják tenni ll! 
hitelnyujtást és a nem 'rentábilis gyógyszer tá• . ·. 
rak fenntartását. · 

J!álint igen t. képviselő ur a 12. § (5) be
kezdes b) pontia. ellen tett bízonyos észrevételt. 
arnely az 1ígo,zolási el.iárásban feddésre ·itélt 
gyógyszerészeket is kizárja a 'flyógyszertárjo· 
gositványok nwgszerzéséből Nekünk az a. véle
ményünk, hogy helyes ez a. ,rendelkezés (B á -
l i n t Sándor (dn), ide a joggyakorlattal ellen
kezik') A joggyakorlattal nem ellenkezik, t .. 
képv se'őtársam. Helyes e.z a rendelkezés azért, 
mert olyan iparágról, olyan lcözszolgála.tról var/J 
szó, ahol fokozott mértékben kellett gondol
nunk éB rngyá.znunk arra., hogy csak arra érde
mes, politikai és erkölcsi szempontból ~ninden· 
képpen kifogástalan gyógyszerészek kapha.ssa-
1Ulk jogosítványokat (K o z ma. József !(Icp) :1 
Ugy is van!) 

1' Országgyiilést :A tör,vényjavaslat a. 
gyógyszertári jogo_sitvó.nyok kérdésében végre 
tendet teremt .. Rendet ter•emt abban a kaotikus 

::.nllaiJo:tocm, amely 1943-H-ben vagy talán már 
kezdődöft és anwly 191,5-től, a fel

:: ,.a.o>adu.kís időpontjától is folytatódott A tör
pontot ~e..sz ennele a folyamatnak 

tisztázza a helyzetet a köz_ érdekében, 

' f~~;::i~ik~o~";ze~.~g:;észségügy lés a magyar nép Uó érdekében örömmel vettem 
hogy lényeges ellenzője qészleteiben 

sem volt eddig a ,tör·vényja.vaslatnak. Ezért lcé
hogy a..z igen t .. {)rszággyütés áltatanos

'.<áaba.n is fogadja el a ~örvényjavaslatót (Nagy 
taps a. lcor·mánypártokon. Taps az ellenzé-
ken!) 

Köszöntjük a törvényt 
A napilapole hasábos cilckekben foglalkoz

tak a g1J'Ógyszerészeti tör-vény par lanwnDi meg
: , szavazásár,.al és annak gazdasági lés szociális je
. Rámutattak a reáljogu gyó'gyszer-

e~~~~{J;;~~~,~~~~:~~ar~a >'!zemélyi io:g'O-, silvá1nycrk á és aTr.a a hatal-
rendelkezésr e, ho'(Jy községek és 

közületek is kaphatnak a,z államtól engedélyt 
· rzyilvános gyógyszertárak üzemben tartásár-a .. 

Az UJ tör·vény igazi hatóerejét azonban 
osak mi tndjuk kiértékelni. IMi, akik a saj,át bő
rünkö-n 'éreztük az 1876-os törvény többszörö
sen megcsonkitott par a.grafusa.inak önkényes 
alkalma.zását és világosan látjuk, ho_qy az U 948-
as törvény két főszempontot ismer el. a becsü-· 
.letesen dolgozó, hivatásának élő gyógyszerész 
mrtnkáJának megbecsülését és a. 11Utgya.r köz

. egészségügy tiszta szalgálatát 
Ahogyan az 1876--os tör·vényt többízben 

eredményesen megrohamozfJálc, hogy a sz-rLknta. 
azt a saját képén áta.lakithassa, ugy most is 
m~gmozdu_ltr:nin;J;en nyilt es .titkos erő, hogy ez 
a JelenZegr /Jorveny se juthassa ki a. maga 'koJ'
szerü formá.iát, 

Emlékiratok és memorandumolc, személyes 

llllll 

tiltakozások özöne jutott be a }rniniszt~whez 
Még az utolsó )Jillanatba.n is felhangzott eg1] 
.segélykiáUás: csak legal.ább rnég 'ennek u nem
zedéknek irják át a patikákat, mé{J legalább ö~ 
évi tü1'elrni idővel 

De ahogyan az anya nern emlékszik vissza. 
a wjudás k-íniair-a., arnikor a 'gyermekét ,meg
)nllantia, - mi se bolygassuk a. multat, ami
kor az uj pyógyszerészeti tör·vényt köszöntjük., 
Mert végre itt van, megszületett és rajtunk 
mulik, e szakrrux ereién, öntudatán, elhivátott
ságán, :hogy az írott törvényt beleép-ítsük a 
magyar gyógyszerészet jövőiébe 

És itt álljunk rneg egy pülana.tra AmikM 
az uj törvényt Ja szakma elé visszük és elfogad
juk annak ui irányt szabó rendelkezéseit, első
.sorba.n a törvényhozó~ kell /cöszöntenünk. Igen, 
O l t Kár oly, a. mi kommunista népjóléti mi
·niszteriink kem-én11en átlta, kivédte a lcülönbö
ző szaknwi 'érdekeltsége/c! megismétlődő roha-
1nait. Tárgyalt a szakszer·vezettel, nte_qhallga.tta 
és gyakran elfogadta a dolgozók érveit, de le-
peregtek róla. Intindazok a. mester kedé.selc, me
ly ek a. törvény szociális szellemét igyekezte/o, 
,kikezdeni O l t Károly miniszter, államfér
fiui ,bölcsességgel és szocia.lisfu. tisztánlátással 
rnindig ugy tárgyalt, fogadott el érveket, 'hogy 
csak a részleteket vitatta meg, de az e g é s z 
a. n y a. g o t mi'['dig ő tartotta. kezében. Ezérb 
maradt meg a törvény, szellemben, szocüílis 
vonatkozásaibám, változatlanul ugy, ahogyan, 
azt kommunista. minis"terünk az egész magycer 
közegéBzségügy ter-ületér e ráállította. K ö
s z ö n t i ü k ·minis"terünket és szakszerve
Mtünk gyógyszertá.ri 'dolgozóinak lnervében k ö
s z ö n i ü k a. tiYrvényt. 

És köszöntjük O l t \Károly munkatár sa. it. 
Az államtitkártól, miniszteri tanácsosokon ke
resztül--:- az'iroda.tisztelcig, a gépir6nőkig és 

· alttsztekrg mindenkit .alcik ezt a való'ban kor 
~zo)c~lkotó rnunlcát n;egszövegezté/c, ~egépelték 
,es vrtték-hozták egyik osztályról a másikra.. 

Jf_öszön.iük a törvényt az e~sz magyar 
kor-nwnyza.tnak A magyar· néJJi dmnokrá.eiá-
nak 

(székely) 
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1948. XXX. történycikk a gyógyszerészetről 
I FEJEZET 

Általiinas umdelkezések 

1. §. A gyógysZJmtárak áll~i feli1gyelet 
a.Iwtt álló közegészségügyi intézmények ; mint 
ilyenek az iparüz!letek sorába nem ta.rtoznak. 

' 2. §.. (l) Gyógyszert k'ö:<vetlénül a fo-
gyasvtók, valamint a lk6rh.ázak és egyéb gyógy
int.ézetek részére kizárólag csak gyógyszertác 
rak szolgáltathatnak ki -

(2} Az (l} bekezdés rendelkezése nem ter
jed ki olyan gyógyszer€ilmek a közkórházak, 
az ~zségvédeLmi közintézmények, valamiru11 
az 1927 :XXI tc 92. és 93. §-áJban, illetőleg az 
1928:XL tc. 101. §-ában felsarolt társadalom
biz,tositó ill'bézetek (a továbbiakban: obi·ztositó 
inúéret:ek) ·által fenntartott kórházak és ren
de'lőintézetek részére való kisl'lolgáltaJbá,sár.a, 
amelyeknek adagolásához és f!elhasvnálásáho'l 
további gyógyszerészi munkára nines -azülklség. 

(3) Az illetékes min.iszter a népjóléti mi
niszterrel egyebér~>Ve egyes \pa:rifzleteket fuljo
gosilbhat gyógyszerklént hasmálatoa bizonyos 
anyagoiknak és Joésziilményeknek: ipari, gazda
sági vagy hátz:1latrtási eéJlolkra . való áruS'itására. 

(4) A jelen tő-1vény aílkalma2Jása ·oorcán 
gyógy;szernek kell 'tekinteni a g)'ógysrerlkészit
m~nyeket, va:lamint az emlbmmwoolásban hasz, 
nállaltos védőoltó és kórjelző (día.gmos~i) ké_ 
tszitményelket \is 

(5) Vaá•arrnely .anyag, vagy ~ésr.>;irtmény; 
gyógyszer -.ie'llegét vitáJs esetekiben _ -a,z Or
szágos .Közegészségügyi 11anács meghallgatá
sával - a népjóiélti mimJúilZJt;er· állapítja meg 

3. § .. (l) A a]épjólléltli miniszter rell'cieleté
vel időnként kiadott gyógyszerkönyv hatáTmza 
meg azo1kat a gyógyszer eket, rrebészeti kötöző
szer-eket és gyógyittás céljám szánt más eszikö
zöket amelyeket mindren köez1orgalmn gyógy _ 
szeri:Járnrak tartani kell (hi~-os gyógysze
r-ek) és szabja meg az azok min&ége, előál!i
tása és twrtása tekintetében il•ány;adó kövebel-
ményeket A 1gyógyszerkönyv~ a népjóléti mi
niszter esetenkint rendelettel kiegészi~heti és 
módosilthatja A népjóléti miniszter az Orszá
gos Közegészségügyi Inil:éretet mewbizhatja az-
za:!, hogy szükség esetében a gyógyszerkönyv 
rendelkezéseiitól ellbér ő min.iJségü gyógyszereik 
és sebészeti kötözőszerek for!g'lilombahozatalát 
en,ged<Jlyezze 

(2} A népjóléti miniszter ;rendelettel a 
gyógyszertáral<Jban forgalomba hO'Zhaitó egyéb 
(nem hiva%Jos) gyógyszerel<, sebészeti kötöző
szerek és gyógyítás céljira szánt más eSZikÖZJök 
Ininősége tekintetében is állaplt meg :azahályo
kat .. 

(3} A gyógyszer'ek, sebészeti kötöZ-ŐS2lerelt 
és győgyitás céljára szánt más eszközök kiszol
gál'llatását a népjóléti miniszter rendelettel 
~hályozza 

(4) A népjóléti miniszter egyes cikkeknek 

gyógysrerbárban vaáó á~usitását 
megtilthatja vaglY árusitásukait a nap 
tározott szakára korlátozhatja 

(5) Gyógyszertári jogositvány en:ge<llély'e!l 
gyógyszer eket. gyógyíltás céljára sz:árnt 
közöket és a gy6gyszertá1ak árusitársi 
eső egyéb cikkeket is - ha azokat nem 
lag ·a közvetlen fogya:szták vagy kórházak 
egyéb gyógyintézeteit r!észR'ir e szol:gáltat.ia ki 
csak külön iparigazolvány (iparengedély) 
ján ~.mthaJt elő ,j3 hozhat viszeJn-teladók 

forgalomba Ez a nmcidkezés nem:;];·~~ :a galenikum-készitményekre; ilyen 
nyeket a gyógy;szertári jogosiwány 
se - a gyógyszertári lalboratórium 
- iparigazolvány (i[parengell!ély) 
elöá1lithat és más gyógysze111Járak 
gaáomba hozhat A gyógyszerrtári lliat>or 1ttócrimlii 
kerebét m~ghalació üzem létesítéséhez n~~:~ 
esetben iparigazolvány (iparengedély) s: 
g;es .. 

4 §. (l) A gyógysllerekmek aa~~;:~~;::;t"_; 
tárak álotal felszámttiható ár á t g' 
szabás), ugyszintén a gy•6~mrs2l•~re!k e'lneve2:és(lt. 
valamint a közönség számára való aján1á;ilát 
hirdetését a népjól-éti mLnisZJter rendelettel 
bály;ozza. Ez utóbbi rendelkezés oarmeJY 
készítmény vagy eszkörz tekintetében u itmrlUJ, 

abba;n az esetben, ha az elne;vez~·ée~s,Óg;~t~~~~: 
vagy 'hirdetés· egésmégvédő, va:gy g 
tás•ra, illetéíle,g kórjelző jellegre uta] 

(2) A gyógyszeréSz a gyóg:ycsz.er~\~s-za))ás.; 

ban meghatá1ozo~ - a km~:~~~\: 
esetétől és a népjóléti minim;ter által 
tel megállapitott kivételektól eltekintve __ en~ 
,gedményt nem .adhat 

(3) A gyógys,ei1bári ber 
lés és helyiség, valamint a 
des -és ügyeletes• szolgálat · 
wdó szabályokat a' népjóléti miniszter 
tel áll.apitja meg 

5.. §.. Gyógyszereknek gyógyszentárakon 
vül való előállítását, 1kereslredelmi :fo:1-gmJmát, 
g)"ár i és nagykeresüoedői án\~, vaJcami.nt az 
re vonatko•zó rendelkezések megtartásának 
lenőrzé:aét - a iközegéswégi1gyi érdekek <'iN"P- ', 

]embevételév,el ---) a n6pj&léti miniszterrel 
egyetér,tve, az illet&kes miniszter rendelettel 
szabályozza 

II FE.JEZET 

6. §.. (l) A közforgaGmu gyógyszertárak 
kötelesek a fogyasztók, a kórházak és egyéb 
gyógyintézetek, vatamint a kézigyógy.sze1tárak 
xés2lére gyógyszereket, sebészeti kötözömrer-eket 
és gyógyászati célokra s11án.t más eszközöket 
közvetlenül kiszolgáltatni .. 

(2) Belföldi forgalomra engooélyerettpllya.n 
gyógyszert, am.elynek készletben tartására a 
közforgralmu gyógyszertárt j<JgsmtilJály nem kö-

.az orvos rendelvényére. ha pedig e nél
ki6mlgállta,1!ható, a fél kiváooá.g>á;ra a 

;;.;;iio:vs'*">ész kötetes beszere>;ni ~ ldszol)l'ál
TI;nen esetben ,g fél gyógy:azer árá,n felül 
a külön bes-zer zés•~el felmer illő indukolt 

készkiadások~t is megtériteni.. A 
<rviigyszerr é';z a készikiadágok előrelátJ~a,tó össze-

elől·ege?Jé;;ét is kivánhatja 
(l)_ KözfO'rgalmu gyógyszertá,r felái-

lit&s2cna:K sllükségeo•ségét kérelemre vagy hrV'a
az Ornágos KözregésOISégügyi Tanác.~ 

m<,ghaHgaocasa ntálr - a r.épj ol éti. miniszJ\le>· 
tíJIJI!lprtJ a meg. 

Közforgalmu gyógysz•mtáT felállitás-a 
12. §·-ban meghatározotJ~ fel~ételel~neik 

mergf<~le.lő gyógys<vermz, továbbá la bilztositó tn
J;éo~tEik és az Omvágos Titsz:tviselői Betegsegé-

Alap, va[•amint tö";v'ényhai!Jósági jogu 
wí.ro1sbacn •a törV1ényhatóság,i bizott!S'ág. Ill€igyei 
_vi,ro•Jsba.n és köz:aégb€11• pedig a képviseló'testü

terjesllthet elő .k'émlmet. 
8 § (l} Olyan községben, amelyben köz

fmcgaclmu gyógys•zertá;r még nincs, annlak f~láL 
csak calkkor engedélyezilető, ha a község

nek Iegalább ötezer ~akosa van Ennél kisebb 
községben is engedélyezhető wzm~ban közfor
galmu gyógyszertár :f'e~áHiltása, ha a gyógy
szertán a -' a közlekedési és egyabr helyi viszo
tiyok fi:gyelembevetleléveQ számbajövő s?Joms"é
dos községek l:a!kcJsságával együtt - leg~ább 
ötel'ler lakos esik de ennek az előfeltételnek 
fennfor.glása eSEtében is c~ aikkor, ha -az uj 
gyógyszertár feliálli:tása következtében már meg
léV'Ö közforwaJmu gyógyszertár forgalma' szem
pontjából számbajüvő Íako,sság ·száma r:em es_ik 
a;z -ötezN alá Közfoo.galmu gyógyszerbar fe11al
litása az emlitett elő~eltébel-ek esetében irs csa.l<i 
o[ytan községekben eng'ediélyerzhető, m_nelyb~ 
községi orvO';; vagy körmvos, iaetőleg blZitostto
intézeti orvos lw\k 

(2) VároSba.n, valamint olyan községibelll> 
amelyben már ·van l<öz:Do'rgaJlmn gyógyszertár, 
uj kö·zforg;aclmn gyógyszertá,r felál~itása csak 
akkor engedélyezhető, !ha az enged!élyezés ese
tében a forgalom ·sremporntjából minde-gyik 
g1yógysze11'tiárra legalább öterer lalkos jut. 

(3) A jelen :§ rendelikevéseinek al!mlroozá
sa szoem.pontj ából az irit.ézeti gyógyszeJ:'tjá,rat 
közfor galmu gyógysZElrtárnak kell s2'!ámil1Jai:ll!i. 

g_ §. Az uj közforgalmu gyógyszertár leg
közeLebbi helyét (körrzetét) a felál~i~g eng;e<Jé_ 
lyezé•ével egyideji.\leg a népjóléti miniszter je_ 
!öli Jd. 

10 §. (l) A közforgalmu gyógysze1'tárnak 
az engedélyokiratban meg'hatáT-ol'lOtt körne1len 
kivül lévő helyre való áthelyezését az :e'll@edé
lyces kérelmére ;a népjóléti mirniszter engedé
lYezi 

(2) Az átheiTyezéme adoiJt engedély imtá
lyát veszti, ha annak keltétől !Wám\tott egy év 
alaitt az engedélyes a gyógysrertárat nem he
lyezi át 

11. §. (l) A közforgalmu gyógyszertáti 
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'MAGYAR PHARMA GYÓGYÁRU RT 
B u d a p es t, XIV., T e l e p es- u t c a 53 .. 
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j ogo·sitványt országos pái!Jnázat 'al:apján - az 
Országos Közegésllségügyi Taná.cs, a Magyar 
Magánalkalmazottak Sz.abad S7lakBzlelwe1!etének 
Gyógyszer.észi Szaikoszitá:lya (a: ~:VálJbiakha_:n: 
Szakszer vereit) é• az Országos GyógySve11es·z 
Egyestilet meghallgatása után -- a "'épjóléti 

, miniszrt:er -engedélyezi.. 
(2) Közforgalmu glVÓgyszertári jogosít

vány engedélyezheltő: 
a) uj onnan feláillittur~dó gy&gyszerbáJ•ra -

(8..§.); 
b) megszünt gyógyswrtári j ogositvány 

(34 .. §) helyébe. 
1 z §. (l) K'özforgalimn ll',Vógys".,rtári jo

gositványt: 
a) az alábbi belkezdésekben megha~ároZ<Ytt 

feltételekenek megfelelő gyógyszerésznek; 
h) váwsnak (községnelk) ; 
c) a birvtositó inibézetelknek és az Or1s20ágOS 

•risztviselői Betegse,g;élyezési Al1l]Jnlllk lehet en
gedélyezni. 

(2) Gyógyszerész közforglallimu 'g)'Ógys";er-
tári jogo31tványt csalk alJban az eooúbe1r kap
hat, ha a gyógysZElrtár vezel:!ésére jog,osuft (21. 
§) és gyógyszereszi oklewlénak mE\gSzetzése 
után ténylegesen gyógyszertári, vagy a népdő
léti mmiszter áJ.tail elismert egyéb gyógysooré
szi szakbavágó gy.ak<Yrlatot folyitla.totJt Ez a' 
gyógy;szertár i, vagy egyéb gyógysrerészi sa. 
bavágó gyakorlat nem ilehet kevesebb: 
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a) kis vagy nagykozségll.Jen iffirö ,gyógy
szerMrra vomtko?JÓ pá](}'>Ízak esetében öt ffirnél ; 

b) városba:n i,;vö gy;ógwszer1tána vonatik o_ 
zó pályázat eseltében tiz évnéil; 

c) Bud!lljlest sZJékesfövárrosbrun lévő gyógy. 
~zer~rra vonatkoro pályázat esetében tizenötJ 
evnel. 

(8) A gyógyszerésú szakbatviágó gyaikmlat 
idejébe !<;gfeliebb három évet be kelG számibmli 
mbból az idóböl, amely alaitt a go>'Ógyszerésll 
nem hivatá;sos állományboo teljes1tett tényle
ges katonai swlgálata va~y kö2lérdekü munka.. 
szolgál~ta ,követk<l2ltében, avagy más okból ön
h]báján kirvü~ nem foly-taltihatott gyógyszmt\í,ri 
vagy egyalJ gyógyszerrrezi szakbavágó gyakor
latot. 

(4) Felhatalmaztatik a népjóléti minisz
ter, hogy a jelerr~ törvény hamlylbalépése nap-

' .i ától számitoiit hat hón"'pon beliül a gyógyszer
tári jogositványak adományozáslín>lil kivéte;les 
méltánylást érdemlő es<;tekben a (2) b"kez:dés 
a)-c) pontiaiban megá1lapito'l:lt gyógyszentári 
vagy egy;{jb gyógys2>erészi sz!lkbav>Íigó gyaikor
'l'!lttól eltekinthesserrJ 

(5) N em kaphat közforgaJrrnu gyógyszer-
tári jogositványt az a gyógyszel'ész: . 

a) ::~ki gondnokság vagy esőileljárás a;latt 
áH; 

b) akirvel szemben 1az igazolási el j1árás so
r'án jogerős haitározaMal fedilést cvagy enmé] 
suly o-saJbb bünteJtést s?Jaibit::~k ki; 

c) akinek !111lgá,naJk, va;gy Mzast:í<Tsának 
közforgaJmu gyógyszertári jogositványa már 
v an, ki vérve, ha! a kére1mezö, vagy ház,a1stársa a 
közfor•ga.lmu gyógysrer<tári jogositványról az 
uj engedély elnyel'ése esetér-e fenntar1bás lr&lkül 
lemond. 

, (6) A közforga1mu gyógyszerltári jogomt
vany engedélyez&&éneik részletes S2lahá~yait a: ' 
népjóléti miniszt•er rendeletool áHapitja meg_ 

13. li (1) A közforgaJmu gyógys~.ertári 
jogcsitvány engedélyese köteles az engedélyok. 
irat kézbesitese napjától számított egy éN a•Iat~ 
a tör'vényhatálság első 'tiisZilrviselőjlétöl, Budapes
ten a kmületi elöljárótól a: gy&gyszertánrak a. 
közforgalom r"szére való megnyitás·ához enge. 
délyt kérni &s ennek e!J:rye•rése esetébem "' 
gyógysze.rtárat az engedély kéllbesité,se napjá. 
tól számitott nyolc nap alatt me.gnyitni Ha a 
gyógyszertár 'elhelyezése, benmdlez·ése és fel· 
szereléBe a hatóság megállapitá·sa sZ!erin~ a tör. 
vényes követelményeknek megfelel<. az enge .. 
dé!yt meg kel! adni, ellenkező ese~ben 'al ·enge
délyest megfelelő határidő kitüzésével fel kell 
hh ni a hiányok pótJ~sár"a Ha az engedélyes a 
hiányokat a hatóság álltal m<egállapi,tott határ
idő aJ~tt sem póto[ja, az engedélyt meg kell ta. 
g adni. 

(2) Ha az engedélyes az előbbi b-ekezdés
ben megjelölt határidő '"'rüt a k\\relmet 1rem 
terjesztette elő, ugyszilltén. ha a- hatóság az 
engedélyt az előbbi bekezdés értelmében jog
erösen megtagadta és végül, ha az en~élyes 

A 

a gyógyszertárat az engedély kézbesitése nap. 
jától szlámitott nyolc nap alatt nem nyitja . · 
Ja; gyógysze~tár i j ogpsitvány megszünik 

(3) Kivétécs mél~iámY'Thíst érdenrlő e&'otben 
a népjóléti núniszter az (l) bekezdéshem em[i
tett kére1em előtmje.szkésfue ho3.-"Z8Jbb határidöt 
is megállapithat és a megszrubott határidőt 
meghosszabbi~:hatj a, 

14 § .. (1) A közforgalmu 
jogosítvány - a (2) beike~dés!ben fogJ11a:lt ' 
tellel - élők közöitti jogü«ylettel nem ruh3zc 
~2,t? lát ~s sem tör'V'ényes öröklésn.ek. sem vég" 
rrntezkedesnrn tárgya nem lehet 

(2) A kö.z,folr'galmu gyógyszertári 
vány az 1949 évi junius hó 30. na,pj , az ·-
1876 :XIV. tc 131. §_ánaJk mrumlk $ h:a.rma .. 
dik bekezdésében fog1lalt r'mrdelikeZJések szerint _-.• 
az engedélye'i\nek gyógyszerll1ár vezetésére , ..• "J"'-' •• , 
g;ositó. oklevéllel rendelkező háza~táTs8,ra rvaey 
gyermekére átruházható, kivéve ha a-" átru. 
házás-t loérökkel (a gyógyszertár ~tadój á v ai' 
á,tvevőjéwl) szemben az igamalJási eljár ás soráll 
jogerŐB hatámt.allt:al feJddési!J, vagy ennél 
sabb büntetés•t 1sz.abtak ki .. Az 1949. 
hó l napjától a gyógysrertári .io~Josdtvlimv 
ilyen átruházásának sinK:S helye. 

15 § (1) A 12. §·,(1) bekezdésének 
pontja alá eső engediéiyes elhaláioZáisával 
gyógyszerr•tári .i<lgosirtlvámy hruszonélvez,eJi:e 
•özvegyre, illetőleg az ellhalt <m~iélyesnek 
swnnegy•edik •életévét be nem töltött ~enne
keke száll 

(2) A has7-onélvezeti jog ,arz; özvegyet ~hi1-
láloZiása naq,jáig, illetőleg ujabb házasságkötéc 
sének napjá,'g ,az elhal~ leQ!•gedélyes gyer1nekeif. 
pedj,g huswnnegyediik életévük betöltésének 
napj áig ill e ti meg 

16 § A közfon galmu gyógyszertári jogo
sitvány •enged!élyese a népjó]éti nrin·i!szte;rhez 
1Jett irásbeli bejelentéssei 'blármikor lemm~dhrut 
a gyógys•ziertMi jo.g1<Ysitványn)l, a gvógyszertár 
müködlését azonhwn a bejelen~tiéstő1 szolmitott 
hat hónapon belül nem s~üntetheti meg. ki~v~ 
hru a népjó~éti lminiszter ditérőeur rende'like~ik. 

17. § ( 1) Reál gyógyszertáJi jogooitványt 
adományo-zni nem lehet 

(2) Az 1876 :XIV tö<rvenrycikk h!atályha
I;épése előtt adományozoltit r.,ál gyó~ys?Jertári 
JOgasitvánryok az 1949 évi junius• hó 30 .. nap· 
.ián hatályukat vesztik Eddi·g; az időpontig a 
!reáljogu gyógyszertá,r az emlitett rt:!ihvénycikk 
130 §-álban fo-glalt rend·el:kezéseknek megfele
lóen továbbra is élők közötti jogügylet és ön·ök
lés tárgya lehet. 

(3) Ha a reáljogu gvógysz;ertárnak csak 
egy tulajdonosa van é•s nz gyógysrertár veze
tésére jogosult gyógyszeréSZ (21 §), a relíJj o". 
gu gyógyszertárra személyéhez kötött gyógy" 
srertá:ri joi'osirtvány. !lngedélyezését kérheti Ha 
~ig a reáljogu w;ó,gyszertár tulajdonosa a 
gyógyszHtár korábbi tulajdonosá.naik özvegye 
vagy huszonnegyedik életévét be nem töltött 
áwá ia és a meghalt férj, illetőleg atya a _ 
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gyógyszertárnak egyedüli 
t u I a j d o n o sa vo•1t, az özvegy, i[iletöl,eg az 
árrv::~ kérheti a 15. § szeri,nti haszonélvezeti jog 
engedélyezését 'A kérelmet legkésőbb a jogo
,;ítvány meg,szünésére a (2) ibekezilésben meg
állapitott hat:í<rnapon iközvetlenü] a népjótéül 
miniszternél kell elöt.mj•EsztenL A rrépjóléti mL 
ni,szter a gyógyszertári jogosítvány, illetőleg a 
]raswnélvezeti jog eng-edél)'eJ?Jéséit Illem tagad
hatja meg; 'a népjóléti mhriszter határaz<'lltá
nak meghozataláig a gyógysze11tár a kérelmező 
vezetésében marad, .. A je]en beikezdés rendelke. 
z€seit megfelelően a[kalmazni kell az esetben 
is, ha a reál gyógyszertári jogositványt kizáró
lag CSa;k egy :sZiemély., rés:~ben mint tukJJjdonos. 
ré·szben nünt haszonélvező jogosult gy;aikorolni 

(4) Azokra a megszünt rmJjogu gyógy-
. szerbárakra amelyekPe ·a (3) beke7Jdés al!apján 

igényt r.em' támasztotta:k, a :nép jóléti m.in]szter 
ors:zág-o-s pályruzat alap.iáE a jden ibörV"énynek' 
megfe,Jelő !közforgnlmu gyógySz:ertáTi jogosit
ványt engediélyez. 

(5) Az IrgaJmasrend részére adományozott 
r eá,l cyógyszeritári jogcsi,tványok helyébe a 
népj-óliéti minüszter .~z I!'galmasrendneik - a 
(2) bekezdesben megál.Japitortt Jidőponti.g elöte:r
jesztett 'kérelmére - a jelerr törvényben melg
ha~árowtt közforgalma gyógyszertári jogosit
ványt engedélyez 

18 §.. (1) orrvan köz~égben, ahol közfor
galmu gyógysventár nincs, valm11int olyan köz .. 
ség. vagy ván:Jsr•iiszben. .9:mely 1a közforgaJrnu 
gyógys,z•ertártól távolabb esilk _ amennvi:ben a 
községben a 8 ~. renilelk:ezései értelmében uj 
közforgalma gyógys.zertá.r fe;láUitá,sa nem en
g'edé1vezhető ·-a népj.&1éti minisz'ter fiókgyógy. 
!~zertár fel'áJlliiiJáJsát engedélyezheti 

(2) Ha o-lyan községben kérik ·f'i6kgyógy
szertár felálii:tásá.nak oogedélye?J~slét, ahol a 8 
~- rendel!kezés,ei al•apján uj közforg,a:Imu gyógy• 
szertár feláH'itható. fiókgyógyszertár feilálliitá
sának en,gtedélyezése helyett uj közforg-almu 
gy;ógvszeritár felállitá~á,r:a országos pályázatot 
kell hirdetni .. Ha a pályázati flelhiwásra a meg
állanitett határidő alatt náiyá,,alt.i kérvény egy
általában nem érkezett 1- e. vagy a 12 § ren·· 
delkez€sei alapján egyik pályázó részére sem 
engedélyezhető közforga1!mu .gyógyszertári jo
gositvá.ny a nép.ióréti miniszter a fi,ólkgyógy
szertár felállitását :az (l) bekezdlesben fogJalt 
JB:ndelkezés eLlenére engedélyezheti 

(3) Fiókgyógyszertár flelál!itásá-ra a köz
lekedesi lehetőségek figye.',embevé'belével a leg
közelebb eső közforgalmu o:yógyszortár engedé. 
!yese kapha!t engedélyt. UgyanannaJk az enge· 

délyesnek egynél töhb fiókgyógy:svertár felá:l
litására eng:e<lJélyt nem leheil: adni. 

(4) A fiókgyógyszertár üzemberrrtar'bását 
a népjóléti miniszter meghatározott idősz1akra 
(idényre) korlátozhaJtja 

(5) A fiókgyógyszertár annak a közfor
galm u gyógyszertá.malk a r$ze, amelynek en
gedély-ese réS'lére a fiókgyógyszer'tár felá!litá· 
sa engedélyeztetett; ehhez képest a fiókgyógy
szertár önállóan haszonbérbe nem adhart:Ki 

(6) Ha a népjóléti miniszter •abban a köz
sétrben, illetőleg a;bban a kö7lSlégben vagy vá
ro~:wé'~zben, ~~tme:lyben a fiókgyó.gysz:ertár nlrü
,k(;dik, közfor gaJimu gyógyszertár felálidltáf!át 
er'gedélyezi, a közfo:rgalmu gyógyszertár meg
nyitásának napján a fiókgyógyszertár ltmtásá
r::~ adott en-gedély hatályárt veszti. 

(7) A fiókgyógyszerltár engedélyrö•l való 
lemondás tekintetében a 16. § rendelikez~·.sel 
iránya:dók 

(8) A fiókgyógyszertárak feláliitásának 
engedély:ezésével, vezetésé!vel k:apc·oo•latos kér· .. 
déseket a népióliéti minis1zter smbályozza 

III FEJEZET 

Zártfor ga.!1nu (JYÓgyszertúrak 

.W. § (1) Intézeti gyógyszer'tár felaiiitá
sára a népjól1éti minisZil€lr a közkórházaknRk (tu., 
dományegyetemi Idi.nikáknak), továbbá, ~ Ma
gyar Agrártudományegyeltem áHatorvosi osztá
lyának és a föidmívelésügyi minis~ter álltalt ja
vasolt mgyon:;Q, foi:gaJmu \í.llatlllórházaknak, va. 
Iamint a b'·zlt:ositó intézeteknek és a oor'Vénv 
alapján [évesmt beitegseg<ély<ezési JJJ131]Jollmak 
adhat enged1élyt. 

(2) A közkórházban (itudományegyetemi 
klinikán) enge;diélyezdt i:nltiézeti gyógyszeri(:ár 
-- sürgős szükség 'esetét kilvéve - esak az ott 
ápolásba fel<vett. illetőleg j ár óbeteg kez•eliésben 
részfésülő IW[1egek valamimt az intézet 'tényleges 
állomiá.nvába tarto•z6 személyeik szám.áni~ a köz 
kórházban· (tu dományegyeltem i klinikán) köz
v0t1en felhas.ználás oétiából szolgáltathat ki 
gyógyszert, éebés?Jeil:i kö[öz,őszert va,gy gyágyi
tás céljára szánt. más eszJközt A Mazyar Ag
rártudományegyetem állato-rvosi oszMlyán és a 
ira"yobb forgalmu állatkór'háziakba.n engedélye. 
Z'et.t intézeti gy6g:yszer11áralk - sürp:őg szükség 
esetét kivéve _ c.o.3k a:z ott áuoM,sba felvett, 
metöleg kezel'éslben részesülő álla't;ok gvógvitá
sára, helyben való kömetlendelhasznáMiJs céljá
ból szolgállt~,thatn"k ld gyógys2lert, sebészeti 
kötö7ő-szert, vagy gyÓQyitás céljára iSziint más 
eszközt A biztositó. intézetek gyógysze1táJrai· 
n"k gvógyszerkiszolgálta!tására nézv:e az 1927: 

V 
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XXI tc. 34 1§-ának rendelikezései iirányaJ<1ók. 
(3) Intézeti gyógysrerltárban csak szabáJ y-. 

,sz:erü orvosi (állatorvosi) r endelvényen rendelt 
gyógyszert, sebészeti kötözőszert, vagy gyógyi. 
tás célj ára smnt más eszkilzt szaibW<l kiszolgál
tatni. 

20 .. § .. (l) Kézigyógysrertár t.alrtására csak; 
o•rvos vagy á[latorvos kaphat engedélyt Az en
gedély személyhez és helyhez kötött. 

(2) Kézigyógys21errrár tal'tására \'l népjóléti 
miniszteT orvos résren' csak alkkoT .adhat lenge
délyt, ha a mawffi>ngyakorl&tának vBJgy szol-gá.]a_ 
tának helyéül bejelentett J\:ö:?Jségben, fulletőleg 
abban a köZi;égben, amely a k<lz1egé>zségügyl 
kör .sz,fkhelye, közforg1almu gyógyszerltár nincs 
és a levközelebbi közfor g;almu gyógyszertár tá
volsága vagy megközelítésének nehézsége miakt 
a gyó~rYs'erellátás akadályoroba ütköz''k 

(3) Az orvos a kézigyógyszertárbői gyógy
szert ·- sürgős szüség esetét kivéve - csak a 
sa j ó,t vazy ugyanazon községben (közeg,észség
ügyi körben) laJkó más orvos rendelvényére és 
ceal< olyan személvek részére szo~gálrtmb!"t ki. 
aJ;5k ·az orvos magángvakorlatának heilvéül be
jelentett köz"égben. illetőle1g közegésZlégügyi 
körben úa rrrózkodnak 

(4) A kézi<:r"Ógyszertár taritására adott en_ 
gedélvt a népjóléti miniszter bí.rmikw vissza-
vonhatja. • 

(5) Ha a népjóléti miniSzlter 1annak a köz
sMrnek tNü1etére. am<llyben orvosi ~ézigyógy
S7mtó.r van, közforgalmu gyóg:vs:?Jer1:ári jogo
sitv,5nyt engedélyez_ a gyó.gvszertár m€lo:nvitá
sának napián a kézigyógyszertár tarlliásáta 
ndott engedélv hatálváJt veszti .. 

(6) A népjóléti 1minöszter rendelettei iá11a
pitia meg azokat a gyógYszeiel~et, sebészeti ko
Dözlkzerek\)t és a gyó,gyitás cé]j,áJm szánt más 
eszközilk<lt, lamelyeknek tartására a kézigvógv
szertár engedélvese köteles. iHet&leg jogo1suJt. 
A igyógvszereknek, sebészeti kötözős?Jmeknek é~ 
gyóg:vitás céliára szánt más eszközökn~!k köz
forgalmu gvÓQ'Ysl'!er'tárból való besze11z,ése ese
tére a népjóléti minisvter azok !beszerzési árlit 
is megáUapithatja: 

(7) Allail:orvosi célra engedélyezett kézi-

)~ .... ·-· --- ... ---
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gyógys~ertárakra vonatkozóan az 1928:XIX. 
tc 96 §~ának, 'alamint a jelen tilrvénynek 
rendelkezés,eit 'kell alka,Jma:zni ,<J;zzal az eltérés
sel, hogy a kézigyógysz:ertár tmtásának enge_ 
délyezése_ illetiHeg az engedély vi.sszavon:ása 
tárgyáiban a n€pjóléti miniszter a földmive:Jiés_ 
ügyi miniszrt:Eirl'el egyeilér1tve határroz és az ál" 
'lato'r'Vosi kézigyógyszertár ból [gyógyszert _ 
sürgős ISZükség esetét kivéve - csaJk abban '"' 
községban, iJletőleg állatorvosi köi'loen ÍlZ1<bad 
kiswlgáJ'tatni: amelyben az 1engEdélyes 
orvos letelepedett 

IV FEJEZET. 

lA gyógys~ertrir·ak vezetése és felügyelete. 

21. § (1) Gyógyszertár at - a kézi gyógv
sz:ertár kivételével - c>ak gyógvsz•ertár vezeté_ 
sé11e jogosult gyógyszerész vezethet 

(2) Gyó.gysze,rtár vezetésére csak az a 
•gyógys:?Jerés7. ,iogo•>ult, :aki magyar állampol
gár, a gyógyszertár vezetéSére :feljogositó ok
l:evelJet megszerezt:e és gyógyszertár vezetésére 
testileg és szellemileg la~kwlmas. 

(3) N em vezethet gyógysrerlráirat az a 
zy6gyszerés:z BJkit a II:Jiróslíg bünrteiltJ miatt, il 
letöleg a népbi,rúsá,g háborus vagy nJépel!lenes, 
avBJgy a demoíkratikus 6:\Jamtend :§s, köztoír~,a
ság ellen elkövetett büll(!ll'elekmény (1946 :VII. 
tc.) miatt jogerő:sen szabadságvesztésbüntetés
re i~élt. · 

(4) A gyógyszertár vei'Jetője ---' b. gyó~zy
s'zertárhoz tartozó fiókgyógyszertár !kivéiiJeiTléiyel. 
- több gyó.o:yszertár at nem vezethet és más 
gyógysz:e>táriban alkalmazás~ sem váLlaJlh:at, to
vábbá egvi<leiüleg drogéria.-ü";letet vagy gyóg:y
áruna,gvkereskedést oom folyta.that és ilyen 
üzletnek a~kaJlmawttjla 'S'em lehelt 

22 .. éi (1) Ha a loi:izfo'rl>)olmu gyógvszeritári. 
jogosítvány engediílyese okl€1Veles gyógyszerész 
(12 § (1) b~k a) ponltja), a gyÓQYszertárat 
gyÓgyszertár vezetésére azonban a (4) beke.zldé,~ 
sekben foglalt ki-vétellel __:_ ,személ}'1esen .kör!Je
les vezetni; a :gvógyszmtárhoz uartoz:ó fiók· 
gvógyszertár veretésére :J;zcmba:n a r 4) bekJe:>Jdé;: 
alapján kiadott renidelebben szrubálymotfmÓ
don felelős vezetőt aJkalmazhat 

(2) na az enJredélye.s a 1~W6gyszertárlat el
háritha~atlan akadály! (betegség indokolt tá
vollét, sth) tmiatt személyesen !Veretni nem 
tudia. köteles flZ akadály :DennáJJásának rl:lartra
mára a gyógyszerifá.r vezetéséről felelős vezető 
alkalmazása utjám gondo•~kodni ; felelős vezető 
csak a'b lehet, aki a 21 §-ban me\g'határozdllt 
feltételeiknek megfelel Ha fclelős vez'<tő \<llka!
mazásár a három rnannáa hosszabb .. de neo:.ywen
két napot me~>C nem haladó időtartamra van 
S7ükség. a felelős vezető alkal!mazás41t az ille
tékes törvényhatóság első tisztviselője utián a 
népjóléti miníszternek be ke],] j.elenteni H:w pe
dig felelős vezető alka1mllmáSára előreláthaltólag; 
negyvenkét napot meghaladó időtartamm van · 
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szükség·, a 1'elelős vezető llJllkalmazá;;ához ,a nép
jóléti miniszrter engedélye szük:ségeB 

(3) Ha 'WZ engjE)délyes a hatvanadik 1éiTH
évét már betöltőtte, vagy a gyógys"8rtámt 
tisztifőOivosi bizonyiltivánnyal igazolt tartó:SI 
munka:képtelensége míatt személyesen vezetni 
nem. tudja, avagy a gyógys:?Jertbí;rat egyéb c:ik
tól önhibáján kivill 'huzamosa:bb időn át sve
mélyesen 01em vezetheti, az enmirlélyes a gyógy_ 
szertán:vt a 2i §-bl&n meghatárr'ozott f,eJtéteiek
nek megfelelo gyógyszerészneJk hasrunbérbe ad
hatja A illaszanbérbeadás érvényességéhez 
tzonban a !llépjóléti nrá.niszter jóválragywsa 
S21ükséges. Az (l) és (2) bekezdései<Jben fog
Jalt rendelke?Jések a gyógysz!erlá;r b!aszonllffilő
jére is iránywdók 

(4) A feleJ.ös vezető alkalim;JJzásán~k bej e-
. :entesére és l'JJZ alkalmazás engedélye:?Jésére', va
camint a haszonbérbeadásra vonatko:z:ó részle_ 
tes sz:a.Mlyo!l!at a népjóléti minisZiter rendel:et
tel állapi~ja meg. 

(5) Az engedélyes, illertőleg a gyógyszertár 
ha;>zonbérlője an a az időtartamm, ilmely a!latt 
a gyógyszertáraJt elhá!rithata'bl:an akadály miatt 
szem&lyesen ve"8tni nem tudja, szülkség eset~
hen a töT'vényhatóság első ti!SZlmselőjétől halt:ó
sági vezető :kiDellJdellését i;s kér•heti•. 

(6) Az az, eng<jdé:lyes, akr saját gyógysze[
tárát a (2) vagy (3) bekezdlés ~avagy a 28 § .. 
rende]kezései alapjá,n nem ,személyesen veU>ti, 
más gyógyszer'tárak sem vezethet é,s imás 
gyógyszertáriban alkalmazást sem vál[:allhaJt, to
vábbá d'rogfui:aüzletet és gyógyárunagylmres
l<edést nem folytathat és ilyen wletnek alkal
mazdÜtja sem lehet. 

23. § .. A 12 § (l) bekezdésének b) és c) 
pontjliban emflitett engedélyesek, ugyszintén a. 
gyógyszertári j ogasitvány ihaszon@Lvezetére j o_ 
g10sult srem€lyek a gyógyszertár vezetééről -
a 22 .. §. (4) bekezdése alapján kiwdo'tlt !Ienklelet
ben sza:bályozott módon _ felelős vezető aJkal-

i mazása utján kötellesek gondoskodni ; szülcség 
esetében a törvényhatóSág e1ső tiszWiselőjétől 
hatósági V'ezető kirendelmét is kérheti!k... A 
gyógyszentá,ri jogosítvány haszoniélrvezeibére jo
gosult személy a; gyógyszertár vezetéséről - a 
22.. §. (4) bekezdése alapj án kiadott rendelet
ben szabályozott módon - a gyógy>zer1Jár ha
szonbfu:beadása utján is gondoskodhatik 

24 . .§ (1) Ha az engedélye> gyógyszertári 
jogosi.tványa megszünt (34 .. J§), ugyszintén ha 
a felelős ve:?Jető, vagy a gyógySz~rtár haszon
bérlője közforgalmu gyógyszertáTi jogositványt 

kapott, a gyó.gysrerlári jogosítvány megszfulé:. 
sének, metőleg a gyógyszertár megnyiúásánmk 
napján a felelős vezető alikalma:?Jására, ihlető!~ 
a gyógyBzertá~· haszonbérbeadásffi>m adott en
gedély haJtályát veszti .. 

(2) A feleLős vezető alkalmazására, vaJa
mint a közforg1almu gyógyszertár haszo'lllbér"be
adására adott engedélyt vissza kell vonni:: 

a) ha a felclős V'ezető (haszonbérlő) a ma-· 
gyar állampolgá;rságát elV'esvtette; 

b) ha a felelős vezetót (hla:szonbér lőt l a 
21. '§ (3) bekezdésében ernlitlJtt !l:lüncselekmény 
miatt a jelen törvény hatálybaJLépése után jog
er ösen szabac1soígves~ésbüntetésr'e i!tiélték ; 

c) ha a biróság a felelős vezetőt (haszon
bérlőt) a gyógysrerészi gyakorlaJttól j o:geröá . 
iltélettel m~ha.tározdtt időre vagy végleg eltil
totta; 

d) rha az igazoló bioottság ( \JJépbirósá!g) a 
felieiős vezetővel (has?JonJoorlővel) szemben al 
jelen törv:ény hatáJybaJépéSe Ulti\n jog1erősen 
feddésnél sulyosabb bünltetőrendelfuezést tmeg· 
áJ!apitó határozatolt hozott; 

e) ha a lhawonbér~ő neki felróható okból 
a gyógy:szerlfJár müködését megs:züntette. 

(3) A f~elős vezető alkaJmal'lására, va.ld~ 
mint a közforgalmu gyógyszertár haszonlbétbe
adására adott enged€! y visszavarrhaJtó: 

a) ha a biróság a felelős vezető (haszo'r 
bérlőt) nyereségvágyból elkövetett visszaélés 
miaüti jogerősen swbrudságveszrtésbüntetésre 
ltélte; 

b) ha a re! el ős vezetőt (hasoonlbér'i-őt) a 
40 .. § (l) be<kezdlésének 5. a).-c) pontjai allap
Ján kihágás miatt három éven' belül ismételten 
elitéll'b&k 

(4) A (feleLős vezető alkalmBJZására, vala
mint a közforgalmu gyógyszertár haszonbérbe
adásáma adott engedély visszavonása 'ti,\,rgyáhan 
a népjóléti rrrlmiszter hakároz, 

85. §. (l) A gyógwszertárban gyógyszert, 
s'flbészmi kötöző-azert és gyógyítás céljára szoL 
gá:Ló más eszközt csak gyógyszerész, kézigyógy
szertárból csak az mvos, illetőleg az~ állatomros 
szolgáatathat ki. Olyan személy, akinek gyógy
szerászi k€pesitése nincs, gyógyszer készítésé
nél csak gyógyszerész felügyelete és irányitás.a 
m.elletlt segédkezhet 

(2) A j,e[!;n töi!Vényben a. gyógyszerészi 
tevékenységre megállapitott l'endelke:?Jések meg
tartásáért BJZ elikésziitiésit, iHetöleg a kiszo1gál
tatást végző gyógyszerész felelős,. A gyógyszer-



M.r1ban foglalko7Jtatoll:lt olyan srernélynek az (l) 
bekezdés 'körébe eső müködéli'Jétért, akio,ek 
gy(Ígyszerészi képesitéSe nincs, az a ,gorógysze
rész is felel&, a:ki :f1elette a felügyelet ellátásá
ra kCJteles. 

(3) A népjóléiti miniszter rendele'ttel sz~bá
lyozza a gyógysrertái1ban allkalmaocott gyágy
szerészek ibejelenmslét és nyilvántar:tását, vala
mirrt a segédszemélyzethez tarto:z!ó azoknak az 
alkalma:wttakn<JJk működlési kö:rét, a:ki!kneki 
gyógyszerészi képes]tésük nincs .. 

26 §. A gyógyszerész llJz egyéb jogsz·a:bá
lyokba.n megjelölt esetElken feilill a gyógyszer 
árá~ csak abban az eBeifuen kiJteles a fél kiván
ságára hitelezni,. ha az ,orwosi rendelv•ény a sür
gősségre utaló jelz-éssel Va!ll el[átva, Az orvOS 
ilyen jelzést csak életveszely esetében alkal
mazhat 

27. '§. (l) A gyógyszertárakna!k szakszem-· 
poll'tból való ellenőmését az Omz:ágos K!özegészc 
ségügyi Inltézet látja el. 

(2) A gyógyszertárdk felett az emész,~ég
iigyi igazgatási felügyeletet a törvényhaltóság 
első tisztviselője a t.iszü~őorvo;s. - az áJlator· 
voslá~ban ha:aznáil.atos szérumolk tekintetében a 
törvényhatósági állatmNOS __ utján, a közvelt
ien ellencrzést 'pedig a tisz!timwos (tisz'tifőor
.vo•.s) közrem üködésével ki•s- és ru:~gyl<!özségEJk
ben a járási ;főjegyző., m"'glVei városokJban a. 
polgármester, törvényhatósági jogu váwosok
can a polgármester á]ta~ megbizo-et tiszt.v]selő, 
Budapesten a kerm<eti ~löljáró látja eL 

(3) A gyógysz,eritára!k felett a főfelügyele
tet a népjóiéti miniszltm ©Takmol:ja 

(4) A gyógyszertár ak felügyeleDének és 
ellenőrzésének r·éSzletes sza.bálya,it a népjóléti 
mnlszt•er rendelettel ál~apil~ja meg 

V FE..TEZE'l' 

A gyógyszertárak hatósági kezelése. 

28 §. (l) A törvén:y1hatoság első tisztvi
selője a közfmgaiTmu g:yógyszer1tár ve,ZBtésére 
"____; az enged~lyes (haszolllélvező, hiaszonbérlií) 
költség-érle, ha pedig ilyen sz~ly ,nincs, a 
gyógyszertál jövedelmének terhére_ hatósági 
vevetőt köteles ki rendiaini: 

a) ha a közforgalil11Ju gyÓ;glY->zertári jogo
si'tvány megszünll (34. §); 

b) ha az i,gazoló hizattság (néplhiróság) az 
engedélye~t a jogosítvány gyaJkorlásá;tól megJ
határozott időre elitiltotta; 

c) ha a biróság az enged@yest, illetélleg ;v 
gyógy2zertá1 haszonbérlőjét nyeres<\gvágyból 
eliköveteitt vétség, vagy lkábitószerrel elkövetett 
vigszaélés Illiatt jogerősen szabadságv·eszt&s
büntetésr e ítélte, de a népjáléti minisl'Jter a 
gy(ÍgyEzer<tár i .i ogositván:l'h a 32. l§ (2) l:>ékJe2ldét~é
nek a) pontja alapján, ilietőleg a gyógysze1tár 
haszonbérbeBdására adott engedélyt a 24 § (3) 
bekezdésének a) pontja alapján nem vonta 
\-ris.sz.a; 

d) ha az engedélyes a gyógysz<>rtárí jogo.-

sitványró) való lemondás irásbeH U:>ej~entés<l 
(16 §) után a gyógyszertár müköd~ét a beje-
lentéstől számitüli:t hat hónapon Ibelill a népjóc 
Ulti minis2lter engedélye nél!kül megszünt~tte. 
.avagy a gyó.gyszer,tárat nem személyesen vez-e
ti, iHetőJ;eg annak vezetéséről !tl'em a 22 .. § (2) 
bekezdése szerint gcmdoskodik ; 

e) ha az €1'lgedélyes a gyógyszer:tári jogo_ 
sitvá.nyról va1ó JemondJás nélkül neki felróható 
okból a- gyógws;,erbá,r m üködését megszün1bette ; 

f) ha az eng18dély,es (haswrubédő) elhád. 
hata:tlan a!k.adály miatt a gyógyszertár at szemé" 
lY'esen vezetni nem tudja és a gyógyszertár t~ 
vábbi veveté"éről nem :gondoskodik; 

g) ha a 12 ,§ (l) bekeZJdésének b) és c) 
ponjában emlitett engedélyes, vagy a gyug;·v
szeJítári j ogosi tv á ny has"o.n él,V'ezetére- joi~<Yiml·t 
személy (kiskoru gyermeknél a gyermek gyám
ja) a gyógyszertár vez·etéséről figyelmeztetés 
ellenére egyáltaláJhan nem, vagy nem a 23 .. § 
1~ende1kezései :szerint gondos!kod~k; _ , 

h) ha :JCZ engedélyes (haszoné~V'ező, haszon.
bérlő) a 22 § (5) b<llcezdésében, metől8g a 23. 
§-ban foglalt rendel:l<evések alapján hatósági 
vezető kirende]ését kér i .. 

(2) A törvényhaltóság ehő ti1sztviselője a 
közforgalmu gyógysz,ertár -V'eJOEJtésére -· az en
g;edélyes költségére - hatósági vezetőt -
het ki a!kkor is, ha az engedélyesit a 40 .. § (l) 
bekezdésének 5 .. a)-c) paritjai alapj:á,n kih:ág'l\J;; 
n1iatt három éven belül d,sméteillten elitélték Ez 
a rendelkezés a haszonibédőr e is megfelelően 
kiterjed, ha a gyógy.sz;ertár hBlszonbérbeadlásá
r a adott engedélyt a népjóléti minisJOber a 24 § 
(3) bekezdése alapjáill nem vonta vis,sza .. 

29 § .. (l) Habóság.i vezetőül csak a 21. §
ban meghatározott felltételeiknek m1egfelelö 
olyan gyógyszerész rendelhető ki, aki a gyógy
.szertá:r vez,etésér•e feljogositó oldeV'él meg,~zer
zése után legalább három éven át, gyógyszer
táli Vl\gy egyéb gyógyszerészi szal<ba,vág(á gya
iwllatot (12 §) fo!yltaúCYbt 

(2) A kirendelt hatósági vez,ető köteles a 
gyógyszertár fonnitantása és továbbvitelle rvégelt1l 
~szűkséges inté«kedés:eket megtenni. Ehhez. ke~ 
pest az ebbe a:z ügyköribe twrtozó jogesel'elomé
nyeket a hatósági veve!tő az engedélyesnek, il
letőleg a gyógyszertárxal egyébioént rendel•ke.
zésre jogosultnak nevében érvényesen megte- · 
heti ; a gyógyszertár 1 endes á1 usz:üiks1égleté'ti 
meghaladó beszerzésekhez., valamint olyan kö
telezettségek elválialásáhm. ,azonban, amelyek 
csak hiielmüvelettel ;fedezhetők, a: hatósági ve
'zető az engedéll:l'esnek, ·illetőleg a gyócy3,zertár
Jal egyébkent rendelke2iés1e jo.gosultna!k előze
tes hozzájárulását kémi köteles A hozzájáJU
lás megtagadása esetében, ugyszintén abban az . 
esetben, ha a gyógyszertár tekintetében rendel
kezésre jogosult személy nincs, a hozzájárulást 
a törvényhaltóság ellső tiSztviselőjének engedé
lye pótolja; határozata elhm azooban a. népjó
léti miniszter•hez fellebbezésnek van helye. 

(3) A hat&Eá•gi vezető anna:k, aikinek költ-
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ségée kirendelték, havonként elszámolni köte
Jes. l-ta a hatósági vezető kiroodel>ése a 28. § 

(l) bckezdéséne~ . a) vagy" b) pon~ja ala'l?j~n 
történt, a hatósta,g'l vezeto a' torvenyhalbos:ag 
e:ső t'sztviselójének köteles havanként e:lszá
molni; a tisZita jövedelem ezekiben az esetekben 
az 1935 :Ill töwénycikkel létesí~ett alapot 
illeti 

(4) A hatósági vezető javadalniazását 3I 

felelős vezetők részé1e a mindenkori koJl,ektiv 
>szerz.ődiéa szerint járó javadalmazás kereteh1 
beJtil _ aJ .Szakszervezet meghallgatása után -
a törvényOO:bóság első tisztvis,elője állapítja 
meg 

(5) A hatóslá,gi vezető kirendelését é3 mü
ködését ugysúntén a:Timlmootatási viszolllyát 
_ ez utóbibill az igazsámügyminiszterrel egyet

. értve _ a népjóilléti rniniszte1r rendelettel sza
bályozza 

30 .. §.. ( 1) A hatósági vez1ető megbizatását 
a gyóg)"szer'tár hatós,á,gi kezelésére megállapi
tott időtartam letelte .eJőtt viss'za kell vonni: 

a) ha a h:a1tosági vez•etó k<Yz:Co.rgnlmu gorógy
~zertári jogositványt kapoU; 

b) ha a hatósági veztővell szemben a 24 § 
(2) vagy (3) bekezdésében emlitett o!kok va
lamelyike beköv~kezett; 

c) ha a hatásági vez·e:tő a 29. § (2) és (3) 
bekezdésében fo:glalt rendelkezéseket ügyelmez_. 
tetés ellenére megs,zeglte 

(2) A hatósági vezető me.gbizOJJtásának 
visszavonása tárgyában a töriv:ényhatÓ's'á,g első 
tisztvis~lője határoz. A hwtározat ellen a nép· 
jóléti miniszterhez fellebbezésnek van helye 

111. §. A törvényh1a~ósá,g, ·~lisŐ ti.:ztvis1elője ru 
28 § (l) és (2) Ilekezdésében ernlitEJbt esetek
ben a népjóléti minrszter jóváhagyásáva:! a 
g-,Y(,gysrertár mii'ködését ana az ildőre amílll 
hatós•ági veze!tő br.end,eléslél'e lehetőség nincs, 
felfüggesztheti. 

VI FEJEZET. 

A gyógyszertár·i jogositvá,ny, 'IXJ.larnint a 
ha.•zone'lvezeti jog vis szavonása és 1megszünése - . 

82, §. (l) A közforgalmu gyógySrertáril 
jogositványt vissza !cell vonni•: 

a) ha az engedélyes a magy:ar áHampol
gár ságot el vesztette ; 

b) ha ut6laig memál!,apitást nyert, hogy az 
engedélyes a 12., ille!tőleg a 21 !l-ban megálla
pitiott előfeltételek tekín1le~ében a hatJóságot 
megtévesztet~e ; 

c) ha az engedélyest a 2L § (3) bekezdé
sében emlitett büncre]ekmény mia.tt a jogo:sit
Vány engedélyezése után jogelősen sza:badsá.g
vesz,tésbüntetésre ítlélték ; 

d) ha a biróság az engedélyest a gyógy-

szerészi gya;koriattól jogerős ítélettel végleg 
eltiltotta; 

e) ha az engedélyes gyógy,szertá1át a 10. 
§. rendelkezésejnek megszegésével áthelyezte; 

f) ha az erJ.gedélyes a gyógyszertári jogo
sitvá,nylól ,való lemondás nélkül neki felróható 
okból a gyógyszertár müködését megszün'tette, 
avagy arról nem a 22 .. illetőleg a. 23. '§ rendel
kezései szerirli gondoskodott és az ennek kö
vetke-z!tében iható'Eági kellelésbe vett gyógyszer 
tár vezetését egY'évi hatósági kezelés után sem 
vette át vagy annak tOJViilYbvezertJéséről a 22 § .. 
(2) v2egy (3) lbekezdésének, iil.lető!eg a 23 §
nak rendelkezései szerint nem gpndoskodott. 

(2) A közforgalmu gyógyszertári iomosit
vány visszavonható: 

· a) ha a bir óság az oogedclyest nyer eségc 
vágyb6l ellikövetett . vétség, va:gy kábitószenel 
elMvetett vissz,ruélés miatt jogerősen szabad .. 
ságvesztés!biintetésre itélte; 

b) ha a gyógys:~Jertár haltóság i k<;zelé~e 
(28. ,§) az engedélyesnek felróható okbol ma
sodszor vált szüJmégessé, feltéve, hogy az en
gedélyesnelk (felróható okból előzőleg elrendelt 
hat6sági kezelés időtartamának ~ej á:rtától szá
mitva hárCll11 év il11Jég nem tellit el ; . 

c) ha az engedélyest a 22 § (6) , beke~dle. 
s&ben f'o<glalt rendelkezések meg.szegese mratt 
a 40 .. § (l) bekezdésének 6. pontja alapján lhar
m[tdizben büntették meg, fcltéve, 'hogy a máso· 
dik al'ka1omma1 hozott büntetőhatározatt jog
erőre emelkedésétől számit-va hiiJrom év még 
mem te1t el. 

(3) Az intézeti gyógyszertár f~láaliilá!Sá" 
sára adott er1gedélyt vi.ssza keN vOIJ11llJ,: . 

a) ha a gy6gyszertá;rat az engedelyokrr,at
oan foglalt feltételektől eltérően vagy egyeh
ként szabá.Jye!ienes,en vezetik; 

b) ha az engedélyes :hlYbé2!mény sz.eJv,ezet:é
ben olyan v:áltozás állott be, aJmelynek követ
keztében az intézeti gyógyszertár felállitá;sá,J a 
már nem lehetne engedélyt 2Jd!ni ; 

c) ha az intézeti gyógyszertár;at az eng~
délyezéstől szárniitott egy év :alatt nem ál>Jitot
ták fel. 

(4) A közforgalmu gyógySZ!erári jogosít
vány visszavonársa tárgyáham az Országos Köz .. 
egés2lségügyi Tanács, a Sz.akszerve:oet és az Or
szágos Gyógyszerész Egyesiilet meghallgil tá oa· 
utám, az intéZJeti gyó,gyszer'tá;r felállitására a:dott 
engedély visszavonása tárgyában pedig az Or .. 
szágas Köze~szségügyi Tanács meghal1gatása 
után a nép j ól éti minszteri határoz. 

3 3 .. §. (l) A gyógyszer-tári jogosítvány ha
.$zonélvezetét meg keH virnni attól a haszonéi
' ező személytől; 

a) a.ki (<).• magyal ál:lampolgárságát elvesz. 
tette; 
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b) akit a 21 § (3) bekezdésében erclitett 
büncselekmény miactt n jelen törvény hatfi:lyba
lépése után jogerősen szabadság:vesztésbünte-
tésre ítéltek c 

(2) A gyógyszertári jogosítvány haszon
elvezete megvonitató az öwegytől, ha mint <Jk
leveles gyógyszerész, egy.>Zersmind a gyógy
szertár fel'elős vezetője is és a bir óság őt nye
i eségvágy1ból elkövetett vétség, vagy 'kábi~ó
<lzerrel elkövetett visszaéléS miatrt .J o gerősen 
szabadságvesztésbüntetésre itélte 

(3) A gyógyszertári jogositvány haszoOliél
vezetére való jogo~;;n!tság meg:szünik, ha az iga
zoló bizottság (népbiníság) a haszon&lvező sze
mélyt. •a jogos11Jvány haszonélvezetétől végleg 
megfosztotta. 

(4) A gyógys•zertá.ri jogosítvány haszcmél
\ ezeté[ől való megvonás, valamint a jogosít
vány haszonélvezetéTe val6 j ognsuWts'ág xneg
szünése tárgyában a n,épjóléti miniszter h:atá-
!OIZ,. 

3 4 § (l) A köozfor ga!mu gyógyszeTitári 
jogosítvány megszüni!k: 

a) ha a gyógyszertárook a közfmgalom 
részére való megrryitá:s<iJa a;z oogediély1es a 
megállapitott haJtár időben engedélyt nem kél't, 
vagy az engedélyt a ha~ó!ság megtagadJI:!a, avagy 
az engedéilyes a gyógyszertárlat a;z engedély 
kézbesitése napjától számitcltt :nyolc nap alatt a 
közfo1galom részére nem nyitotta meg ( 13 §) ; 

ib) ha az: Bngedél}nes a gyógyszertári jogo
~itvwnyról le!lllondo~t (16 .. §); ~ 

c) ha az igazoló bizottság (népbiróság) az 
engedélyest a gyóg:y1szer1Jári jogosil;vám,Ytól 
megfosztotita; 

d) ha az engedélyes meghalt és utwna ha
szonélvezetre jogosult személy (15. §) ,nem ma_ 
rad ; 

e) ha a gyógyszettiri jogosítvány haszon
i'Lvezete meg1s2funt; 

fl ha a népjóléti miniszter a gyógyszertári 
jogositványt visszavonta (32. §) 

(2) A gyógyszertári jogositvá-ny megsz:ü
nésél a népjóléti müüsz[er áHapitja meg, Az 
ene vcn.atkozó határozatot a hwatalos lapban 
közzé kell tenni 

(3) A megsvü'l1t gyógyszertári jogo,it<vány 
helyébe engeiélyezhető közforgalmu gyógyszer_ 
tári jogositványra a jogoSi'Vány megsrunésér'e 
vona·~kozó határozatn<~ik a hivatailos 1alpba;n :va
ló köz:zétélele .napjától számitot:t harminc nap 
alatt crszágm pályázatot keli hirdetni.. 

- -~ ] 
VII FEJEZET. 

Fegyes rendelkezések" 
35. § (l) A megszünt gyógy,'Szertári jo

gosítvány helyébe enged!élyezett nj gyógyszer
tár i j ogositvány engedéiyese köteles - a ko
rábbi engedélyemek, illetőleg örökösének ki
vánságára _ a gyógyszertár berendezését, fel
szerelését és anyagkész1letét átvenni és azoknak 
értékét a korábbi engedélyesnek (örökösének) 

megtériteni. Ha pedig az uj engedélyes olyan 
kö?Jség:ben fel:á'lQitandó közforgalm n · · , 
tán a l<apott gyógys"'"' tár i 
ben fiókgyógyszertár van, az en:;,;eclél~res KOl;e..·•;, 

les _c a fiók. illetőleg kézigyó1gyszertir 

]ye&ének kivánságára --ba:11~~~~~f~s~~~:;~~~ illetőleg kézigyógyszertár 
r elését és anyagkésZiletét átveruri és azok!ra;l<: ,: 
forgalmi értékét a korálbbi eng1edélyesnek 
térit eni, 

(2) Ha az uj engedélyes és a korábbi 
gedélyes (örökös) az (l) bekevdés ailia;pján 
vényesithető követelések összeg~ben, vagy a 
vetelések egyes tétekiben megáll:a:pCJdni 
tudnak, a köveltelések tárgyában minden . 
eljárás kizáráJsával az ewégből szervezett 
tőlbizottság Uratár oz. A döntőbizottság 
zetére, mega:lakitásár a, eljáráSára. és i'i O'V•>it., •• 

]lére vonatkozó ré-szletes srz:abályokat e·g~:~t~~·····~ 
~- a költségekre is kiterjedően - az 
ügyminiszten e1 egyetértve a népjóléti 
ter r endelett•el állapitj a meg. 

36,. § .. A jelen törvény rendelikezései a 
védJlég intézményei által [ermtartott k•atomai[ 
gyógyszertár alkr a nem vonatkoznak 

S7. §. A városok1~t:~~:~~[~~év~a~l~~rum~~li~nt~i bi2lte>sitó intézetek és 
Betegsegélye·zési Alap : 
forgalmn ,gyógysz.ertá;rakban · . · ' 
jjelelős vezetők gyógyszerész-alkalma:zottak 
gyógyszertári ~egédszemélyzet s.zolgálati · 
szo.nyát a magyar kövtársaság kormánya 
delettel •sz:abályozz:a .. 

3 8. §.. Az l. § r·endelkez:éséhez képest 
1884 :XVII. tánénycikkbe .i!ktato'tt ipartö!'V'ény 
és az· ezt kiegész.itő és módosi~ö törvényes 
bályok a gyógyszerés17Jetre nem ny:ernek al·.k:al~C 

maz:ást. Egyébként a gyógyszertári ~:~~~,:,~· 
1923 :V.. tc 30 §~ában meghatáro~ott 
nak, a gyógyszerészt pedig az 1875 
tc. 3 .. §~a értelmében kere~kedőnek ~:.;;:v,nrrr 
teni, azzal[ azonban, hogY az 1875 
törvénycikknek a kereskedelmi cégeik r e és a 
cégvezetésre \'Onatkozó r endelke~ései a gyóg:y
szerészre esa;k abban a:z eootJben nyermek , · 
mazást ha -· függetlenül üzlf!tének terjedel
métőll ~ cégét önlként l:le.ie!\l.Y'ezteti 

g .9. §. Felha:talmaztlitik a magyar kö:ztársa-' 
ság \kormánya, hogy a 
törzskönyvének vezetését, tmró:hhó 
táraknak jelzáloggal való terhelését, 
a gyógyszertárra .elrendelt vég.rehajtá~ wJs-c • 

n.,tos'tását rendelettel szabályazza,. 

VIII FEJEZET 

Büntető 1 endelkezések. 

W §.. (l) Amennyiben a cselekmény 
ly osabb biin:tl€tő rendelkezés alá nem 
hágást követ el é.s két hóna.pi.g terjedhető 
r ás sal büntetendő: 

1. az a gyógyszerész, aki a 4 §-bba~n~'.i· ~:f~~ 
rendelkezések ellenére gyógyszert a g 

A QYOGYSZER'€SZ 

· árszll!b'á.sban megállap'rt.ottnál magasabb ároh 
szalgáJtat ki, vagy .r gyógyszerársZlllbá:sban 
meghatározott :ár aki:ól ·- a közszállitws eseté
től és a népjóléti miniszrter által rendelettel 
megállapitott kivételektől elteki.rrtve ~ enged

.. ményt ad ; 
· 2. az a gyógyszmész, ~~ki ar 6. §-ban foglalt 
. rendelkezéseknek n•em tesz eleget; 

3 az a gyógyszerész, aki az mvos, iiletől1eg 
az áll "tor vo'S ált&l r~nde!!t gyógyszert _ hacsak 
ene jogszabály k'fejezetten fel nrem jogosirtija 
_ a remdeléstől eltérően ugy szalgáltatja ki, 
hogy abból valamely gyógyhartásu aJkotárrész 
egészen vagy oly rés~hen hiányzik, amely a 
gyógyszer haJtását érinti ; 

4, az a gyógyszerész, aki romlott, vagy 
gyógyászati cél '€~érésére ,,lkalmatlan szennye~ 
zett gyógyszert (gyó;g<y.szerkésiitményt) for
gaQomba hoz; 

5 annak a gyóg)'SZBI,támak vezetője (en
gredé]yes, haszonb&r1ő, felelős vez:ető kire:ndelt 
hatósági vezető) : ' 

a) wki a 2 L § (4) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket f'igyelmez~etés ellenére meg~ 
szeg i vagy ki j:á~sza ; 

'b) aki a gyógys",ertárat neiki felrúható ok~ 
ból figyelmeztetés eJ[enére nem személyesen 
\"ezeti, vagy .a gyógyszertár további vezetéséről 
neki felróható okból figyelmeztetés ellenére 
'nem a 22 § (2) vagy (3) bekezdésében, i:lletö~ 
leg a 23 §_ban foglalt I'endclkezések S'lerint 
gondoskodik : 

c) aki a közönség gyógysz.epellátását a 
, gyógyszertár helytelen, vagy szaJbá:Jyta!an ve
zetésével figyelmeztetés ellenér1e sulyooa:n ve
szélyezteti ; 

d) aki a gyógyszertári jogosítványról voaló 
.lemondás ~rá:sbeli bejdentése ( 16. §) u~án a 
gyógvszertár müköde'&ét a bejelentéstől számi~. 
tott hat hónapon belül nelki felróható okból, a 
népjól'bti mniszter engedélye nélkül megszün. 
teti; 

e) aki a gyógyszertári jogositványró~ való 
lemondás nélkül neki felróható okból a gyógy
szertár müködését megszünteti; · 

6. az, a·z engedélyes, aki a 22. § :(6) b<Jkez
dé"sében foglalt r endelklezéselket figyelmeztetés 
e]l~néie megsz.eg·i; 

7, az, aki a 25 § (l) bekezdésében fogllrlt 
rendelkezést me,gszegi; 

8 .. az a hatósági vez:ető, aki a 29 § (2) 
vagy (3) bekevdésében fcgl11lt rendelkezéseket 
figyelmeztetéR ellenlére megszegi. 

(2) A pénzbüntetés tekintetében az 1928: 
. X. törvénycilkk és az ezt móde>sitó és kiegész.itő 

jogszAbályok rende1kezése'rt kell alkaJ!mazni 
· (3) A kihágáll miatt az eljárás a közigaz-

gatási hatóságnak mint rendőri büntetőbiró~ 
ságnak a hatáskörébe tartoziik. Az 1929 :XXX 
le 59. §~" (l) bekezdese 3 .. pontiának aJkal-
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mazása szempántjából szaikminisztemek a nép
jóléti miniS7tert. az á;J.lator<voslásban ha~náJa
tc"' szémmok tEJkintetében pedig a földmivel'és~ 
ügyi minis?'tert kell tekittteni 

1,1 § (l) Vétséget követ el és két évig 
terjedhető fogházzal büntetendő: 

l. aki az orvos vagy az állatorvas által 
r endeit gyógyszert a '' endelésro1' eltérően -
jogtalan yagyoni haswn e1rryerlés•e céljáJból ~ 
ugy eznlgáltat.ia ki hogy abból valmnely gyógy_ 
h~tisu a'l:katr<észt egé>Zben vagy o•lyan mennyi
segben von ~l. hogy ezáltal a gyógysver hatása 
csökken; 

• 2. aki wmlott. vagy gyógyászati cél eléré
sere .alkalmatlan s:rJel'nyeze~t gyógyszert 
(gyógyszerkészitményt) jogtalan vagyoni ha~ 
szon elérése cél!j:árból forg'~iomba hoz ;-

3 .. aki megfe1elő ,iogo,5itvány :n:é1kül bár
~ely anyagat vagy készítményt jogtalán vagyo~ 
m haswn elét'!\se céljáJból forgalomba hoz 
.. (2) Az (l) beloez.dés l pontja •esetében: az 

elltéltet a :g:yógyszetészi foglalkozás gyakorlá
sától határozült idől'e vagy végleg 'el l~het trl
tami. Az 1908 :XXXVI tc 36. !>~ána:k •·endel
kezés3 ene az es·etre is meg~elelően irányadó., 

M?. § Amerm0~ben 1a eselekmény &u!yosaJbb 
büntető r er1dellkezés a1lá nem esik. vétséget kö
vet el és ·egy évig terJedlhető \fo1ghwz~al: bünte
te:ndő az a gvógyszerész., aiki a bizto<sivó in,té
:e'~k avagy ~1Jegsegélyezéssd J1og1alkozó más 
antézet vagy mtézménv ~erhére az inJté;oet (in· 
tézménv) rendelvérÍveim. rendelt ,gyógyszer he
lyett vagy ahelyett kiszo]~á~tatható máls gyógy~· 
S'ler helyett n1á'S árnt szolgáJta~ ld. 

48 S. Fe1haJt:almazJtatik a nénjóléti minisz
ter, hogv a jelen törvény alarpján kitboesqtott 
rendeletei, rendellkevései·nelk megszegését kihá· 
.rrr~i~!S~ nvilvánithassa és iB.Z ilven ki11á;o-ás biin
te:tését két hónapig terjedhető relzár :í;e.baln álla~ 
pitha•ssa meg 

IX ,fEJEZET 

Életbeléptető rende.lloezések 

H .~. (l) A jelen törvénv hatálvba;Jépésé
nek na,pját a népi6léti mini·s7!l:er rendelebbel áJ~ 
lapitja meg; a nénjóléti miniszter " i:elen tör
v~nv erryEs rendeJIT,e7.ésein~ hatál:Vbalén&se te
kintetében kiilön-külön napot j., :me~á!l.aroithat 

(2\ A jelen törv.énv hatAlyebaliénésével az 
ezzel eHen•kező io~sza:bálvok, il!'V ikülönösen RZ 

1876:XIV tc 124-.1R8 s~a valamint az 1940: 
VI k 45. és 46 .. §_a hatá)yuht ve,s7tik 

on A i:elen törvénvf :n térdekelt mini:s7ltB
l'ekkf'l egyetértve a népjóléti miniszter hajtja 
végre 

Budlapest 1948 évi április hő 29 napjáll 

Olt Károly R. k, 
népjóléti mniszter. 

a gyáros pihen, helyette a reklám dolgozik. 



302 

v .. Diák p ariament 
Május 10 
S z a I a y B é l a a MEFESZ elnöke f.melke-. 

dik szólásta .. Beszámol a IV .. Diákparlament óta végbe .. 
ment döntő- politikai, ga~asági és ;tiársadalmi változá
sokról. A ,jobboldali szociáldemoluácia felszámolásál'al 
megszilárdult az üzemekben a rend és munkafegyelem 
és mE",gtisztult 1a kol"mányzret az utolsó népellenes erők_ 
től is, A Magl'R!' Dolgozók Pártjának rnegszületésével 
lehetŐ"\>'é válili, hogy kib:üszöbÖljük a pazicióharcot' és 
felVáltsuk azt a dolgozók nemzeti összefogását'3l A 
másih: politikai változás a 100 mtmkáson felüli fuernek 
államositása volit. Ezután bátran eimondhatjuk, hogy 
hazánk már· nem kapitalista ország, a nagyipar az áL 
lamé, ~z ~íllam pedig a népé! Nekiinl{ értelmisé"gielmek 
nem Jmll. félni a munkanélküliségtől, előttünk sohá l1e-m 
álmodott lehetőségek vannak 

A IV .. Diá){parlament óta a magyar ifjusági:. moz. 
galom fejlődésében is örvendetes előrehaladás mutaL 
kozil< A legdöntóbb tén;rező ·az ifjusági egységszerveze.t 
kialakulása" Az ifjusági egységben egymásra talált 
munl{ás, paraszt és értelmlségi fi'atalság na.g)' •tettelu·e 
készül hazánkban és hatalmas szerepe lesz! a magyar· 
jövő fejlődésében. A márciusi fiatalok példáján kelTi 
nekünk is utwt rp.utatnunk a nemzetne-It! A magya1· ifju_ 
ságnak erejét két vonaira kell, hogy összpontosítsa: 
az otszáépitésre és a 'tamdásra. Az az Hjuság, .amely 
ta.nul és dolgozik, a nenJJzet sziemefénye és hüszlwsége. 
A hallgatóság gazdasági helyzetében is örvendetes váL 
tozás történt, A MEFESZ ruhaosztási akciója kereté
hen hateze1 egyetemi hallgatónak, mintegy négymillió 
folint ért.ékü Iuhanemii,t 'adtunk ing~en. A hallgatóság
nal{ a \nofesszorokhoz Htló viszonya is javult.. Látják 
professzol ainl\, hogy ma már 24 hel) ett 20 év a nagy_ 
koruság hatá1a és igy az egyetemistát{ zöme is nagy_ 
lwrul\ént li'ezelendő Az egyetemi hallgatóság politikai 
magataltása és a népi demokr·áciához való viszonya is 
.soh:at. megváltozott Ez elsősorban a Tanulj Többet 
IHozgalomnak köszöiíhető A diákság belátta a szerve_ 
7:ettség előnyeit és a üunilók csoportokban való koUek~. 
tiv tanulásánali helyességét ·)Legfontosabb feladatnak 
az elnök továbbiakban a szervez-et.i .eg.) ség .megte-remté_ 
8ét látja. Ezé1t alapitjuk meg la Magyar ·Egyetemisták 
és F'őiskolások egységes szervezetét, az eddig ünálló 
alapszabáll,}al bit'ó kari egyesületeket pedig az uj ME_ 
FESZ kari csoportjaivá alakitjuk A I{Ö\' 2tkező hóna
poli progummjául az uj eg;ret:emek kinlakitását jelöli: 
meg :az elnök A harmadik feladata az egyetemi halL 
gatóságnak a nemzet Jlolitikai életébe v:aM bekapcsoló_ 
d ás 

Ezután Halász .József főtitl{áfi beszámolóját daL 

totta meg, Először röviden vázolta a MEFESZ fejlődé_ 
sét 1945. Ota. A IV .. Diál{padament jelentett határkij~ 
~et a mozgalom fejlődésében, azóta nemcsak a diákság 
érdekvédelme jelenti a munka dandárját, haneiD a Ta_ 
nulj Többet l\fozgalom meginditásával tanulmányi szin_ 
vonal fe-lemelése és az iegyetenN.stál{ bekapcsolása. az 

ujjáépitésben a fő cél, A központ er-ősödésével feJiődí:t'-k 
a )kad szezvezetek is, '\ez-etöik teldntél,)e meg·nőtt. 

Majd foglalkozik a nagy karok teljesitményeivel. A his 
karok közül elsőnek a gyógyszerészekről és állat.orvo_ 
sokrói emlékezi{{ meg, ahol először Yálasztottak demo~ 

kratikus vezetősége{ és kiemeli, hogy a gyóg~rsz(J.rész 

hallgatók már. 'bent :vannal\ a kari tanácsban1 amit nagy 
tetszéssel fogad a hallgatóság, 

A főtí,tkári bes7-ámoló után a hozzászólásol\ KOf&_J 

keznek, 
Sol{an a fe!szólalúk köz-ül a gyOzelem parlamen-t~ 

jének neve.zil{ az V. Diákpatlamentet. De ezt csak az 
uj f.eladatol{ megoldása U:t~n mondhatjuk el, mondott~ 
a felszólalásolua \álszolva, - Halász József fötitldr. 
Ezután az alapszahályn:ódositásra tér Já a Diákparl~...; 

ment" 
Meg\'álasztjál\ a 1\lEF-ESZ vezetőségét, választmá_ 

nyát, fegyelmi_ és számvi~sgáló bizottlsá,gát 
Az egyetemi mozgalommal párhuzan1osan .\\ 

k a r u n k o n is az: utolsó 3 hónapban döntő váL 
tozás ~történt Március iel.ején eUmlitottuk a T T. i.\Lt., 
Ez a 8 ezer egyetemi hallgatót számláló -egyete~1i 
szervezetnel\ egJik legbecsültebb ,tagszervezete lett .. Cé~ 
Iul tüzte ki a hallgatóság szal~lt..ai szi'nvonalának 
Jését és a közösségi szellem k:ialaldtásáit-. ör·ömmel álla~ 
pithatjul{ nH',g, hogy a haladó szellemü professzoraink 
minden támogatást ~uegadfak ennek a mozgalomnak. 8 
müködö 1 tanulók<irünk és ~. szakl{örünk van, összesei:~ 
l 00 taggal. Mindeg;\ Hwn a hallgatóság a legnagyobb 
ISZOf'galommal és érdeldödésesl V1esz részt Az igazi_ 
eredménye tula,jdonképpen jövőre fog mrutatkozni, amL 
lml is é\ elejétől rendszeresen tartjuk a t.anuló
szakköröliet, De remélj ül{, 'hogy már· a mostani RZJ•orc < 
latok is javulást fognak h9zni 

A T .. T M.. révén 69 hallgatóna-k tudtunl{ ruhase_, 
gélyt osz,t:ani ~EHáttuk kollégáinkat }{Önyvekkel és jegy;, 
zetekkel, 400 0 forint éJrtékben IabOl'atóriunti segélyt osz~, 
tottunk ki ~zegénysorsu, jóelőmenetelü és a köú)sségi 
munkában részvevő'~{ között" Április 28-án a roham
munkán és lmájus l-én, a dolgo7JÓI{ tinnepén megmutat_ 
tuk, hogy mi is a népi demokrácia harcosai aka.runll 
lenni. 

Megszervez't'ük a szegedi gyógJszerészhallgatók hu~ 
dapesti tanuJm:inyutját, Mint a Diákparlamentben 
Jász ..József főtitkár kim~elte, r~sztveszünk a Kai'J{ÖZÍ 
Bizottság ülésein és a diál{ság jogos Id.vámoágait ame_ 
lyeket mi ismerhetiink legjobban, adjul{ elő és közösen 
oldjuk meg professzorainhkal. 

A munka még nem folyik 1eg) enlő mértéi{ben min_ 
den évfolyambrun, de ez csak szervezési és nevelési kér
dés, ami 1övőre megoldásra fog kerülni, Nyári program. 
munl{ keretében a MEFESZ ré~·én több hallgatót tu
dunk üdülésr·e küldeni és gyáraliban elhelyezni Jövö 
tanév1e a célunk, hogy a munkába bekapcsoljuk a hall
gatóság Jegszélesebb réteg-eit is, pezsgő diákéletet te
remtsünk, jó tallulókat és népéhez hU demoluatál{at ne
veljün}{ 

TABÁN EGON 

A. ea.f! ".e~ ma.9-&fl-tuea.id(}"., 
vt ea.f" a. "!iéd ". 
Őfl-ma.g,adé.~t dt4(}z(}e, 
& a. e~()é t&m(}~a.taci.. 
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A gyógyszerészeti 
Dr. Weil Emil előadó -

törvény 

T .. Országgyülks! 

Van szerenesém ísmcrtet.ní a g.) ógJ szerészetről szóló 
tlt számu-tör\ényja,aslatot 

Ez a tö:rvényjavaslat lmmol;r haladást ,jelent a ma
gyar egészségügJ fejlődésében. 1Egyes hE'J~·e1mn nem 
mélt.ányoljál{ kellően a g~ógyszerészet jelentőségét a 
köl){'gészs-égügy szempontjából Különösen az utóbbi 
idó'kben. amióta a ,magisz:t,raliter ell{észitett !Q'Ógysz·c_ 
.r ek száma egyre csö-kken és ia g) .. ógyszer _kincsünk 
nagJ részét kész specialitasok alkotjáh:, sokan a.zt hi~ 

szik, hogy !talán már nincs is szükség ana, hogy ~ 
gyógyszertár ak vezetését ){é.pz~tt, egyet-emi qualifiká~ 
ciójn gyógyszerészek vég-ezzék. 

Véleményünk szerint w, az elképzelés teljesen hi-. 
bás Ep;Jiész6 a gyógJ szert.árakban még ma is sol{ 
grógysze1t lu~szitenek el magisztraliter és egy hibáS 
gyóg) szerne,k sem szabad a b.'3teghez herülni,- n~rásréizt 
a specialitások Sokfélesége, amelyekbó1 még mindig 
több és \ál'tozatosabb jellleg-ü herül a fo-t galomba s 
amel;\· ek }{ezelése, cHartásának különböző módszerei kü_ 
lönös gondot igényeine-l\, még inkább szükségessé teszi, 
hogy jól }{épzeU g;\Ógyszerészeh:, jól vezetetit győgy
szedárakban szolgálják ki a b2teget, 

Eg;\es országoliban a gyógysze1ttáiali szabad le_ 
telt·pedési rendszer 'n.-:~llet.t müködnel\, más országok_ 
ban, mint nálun]{ is, a koneessziós rendszer van éleL 
bell A szabad Ietelevedés me-llett a gyógyszertár egy_ 
!n.e1 üen ipar üzlet. íEWJek a rendszernek hivr:i aZ1t hiszi1i, 
hogy szabad versennyel a l{özegészsé·güg~ i problémálmt 
ís lehet szabályozni, 'és hog) a sza.bad \Crseny. követ
keztében a gJ'ÓgJ szel'rt:ár ak Iefnoz·zsolódnak, 8 gyógy _ 
szertárak Iéte,sülnek Olyan h-elJeken is, ahol <:\ lakosság 
szegény, A tapasztalat éppen az ellenkezőjét mu't!atja 
A versen~ lúivetkeztében az árak nem Jesznek illacso~ 

nyabbal\, de a gJ·Ógyszerek itnin-ősége határozo~tan rom_ 
lik" A gazdag gyógyszertárak felfalják a szegényeb
beket s a gyógyszertálak eg)·re !inkább a város cenfTU-' 
mában sürüsödnek, a. visszaélése}{ pedig, a kábitószer_ 
re.I 'aló üzérkedések egyre szaporodnak \A legjellemzőbb 
példa ure az Eg,Jesült Államoké,. itt a gyÓgJ-'Szertárak_ 
ban, amint t.udjuk, 1 uházad cil{keket, élelmiszereket, 
fagylaltot, feketekávét szolgáltatnak ki. Az eredlllény 
az, hogy az O!'\OSol< és a közönség nem biznak a 'gyógy .i. 
szertárakban. A gazdagabb betegek ol;\·an gyógyszertá~ 

ral{at keresnek f,el, amely~k a mieiukhez hasonlőan 

csak gyógyszereket árus:itanak, ezekben a: gyógyszer .. 
tárakban azonban a gyógysur.ek ára jelentösen irl11aga 
sa bb 

A koncessziós rendszert ponilosan j·ellemzi tözvény. 
javao;:latunli: -1 .. §-a, amely lazt mondja.: ,,A gyógyszer .. 
tárak hatósági felügJelet alatt álló közegészségügyi in_. 
tézményel\~'. Ez a törvényja\'aslat olyan irányban fej 
leszti tovább g,JÓgyszer·észetünket, hogy gyógyszer'tá. 
r aink mindteUesebben hatósági it·án:ritás alatt 3.Uó ·köz~ 
eg"észségügyi i~t.ézményél,ké fejlődjenek, és kereskedői 
feladatok hel:rett mindteljeE>ebben a közegészségügy 
céljait szolgálják 

Nálun!; már az 1876:XIV, tc. életl;>elépte~ése el(itt 

is a gyógysze.rtára.k enged-ély ata.pján müködít<€1k. Az 
Ug,\ nevezett .reáljogu gyógyszer tárak ebben az időben 

egy -eg> család tulajdo_nát képe.zték és a tulajdonos nem 
\olt szükségk-éppen gyógyszer<ész. Reáljogu gyógyszer. 
tár ak cladhai·ók nemgyógyszerész rész-ér·e is. Ilyen reáL 
jogu gyógyszertárak mindmáig müi{ödésben ~·annak, Ez 
a J"endsz2r teljesen megfelelt. az akkori Magya.rország 
félfeudális jellegének A re.áljogu gyóg,\·sz.ertárak t-Uiaj

donkétJPeni családi hitbizományoli Az 1876:XIV. fc 
Pj';f'.Jl az állapo.rt'On csak részben Segített Egyrészt m~~g 
.is hagyta a xégi reáljogu gyóg:yszertára.kat,, amel,rek 
·- mint. említettem - mindmáig még életben vannak, 
másrészt ugJ intézkedett, hogy bár ujabban gyógyszer. 
tár-engedélyeket csak g,\ÓgJ'szerészeknek adnak h:i, e-zek 
az ugy:nt>vezett s·zemélyjogu gJógysz~tárai{ örökölhetóK 
és más gyógyszerész:ek számára eladhatlők Az 1876: 
XIV. tc, ezzel lén)e,gében a gyÓgJszerészet félfeudális, 
céhszerii ]ellegét m~görizte 

A je:! en tör vén,\ jm asia t ezt a helyzetet. ala·pjában 
\áltoztatja me.g A reáljogu gyógyszmtára:kat végleg 
megszünteti, a személyjogu gJ-ógj·szertlámknál meg_ 
Szünteti a.z öröklést és a sze,mélyjogu gyógyszertál'ak 
1öbbé nem adhatók el 

Humánus szempontból azonban ezeken a n:mdellu~· 

zésPI{el\ átmenetileg enyhiteni kellett, hogy egyes csa..:. 
ládok, amel,elmek eg-"etlen jöv<delmi fonása a gyóg.l'
szcr't1ár,. fle mcnjf:nel{ tönkr-e. A reáljogu gyÓgy~zei'tárak 
m~~gszüntetése ezéJ"t csak 1949 julius Lén lép élet,bPJ. 
Ha. a gyógyszertár tulajdonosa gyógyHzer·ész, alikOr a 
gyógyszeitár leugedélyét megkaphat,ia., 1949 julius 1~ig 
a reáljogu g;\'Ógyszet tár eladható, ig,\· tehát a család, 
a-mennyiben nincs gJ ógyszerész tagja., értékesitheti 
gyógyszertárát A személyjogu gyógyszmtár szintén 
1949 julius Lig :a család gyógyszerész t.agjainak áL 
adható. 

En)hitésnek ISzámit az is, hogy bái az öröklés 
megsziint, a haszonélvezeti jogot az özveg) illetve a 
g)'etmfk 21 éves lwrig megkapja. 

További fejlődést jelent a 21 §-nak ~z a. rendelke, 
zé~·c. amel,\nelc értelmében közforgalinu g;rógyszertára_ 
kat a }'árosol{, a. község·e·k ·és a társada,JOmlJizt-ositó in~ 
tézetek, valamint a.z OTBA is meglmphatnak" Bet.egrl_ 
látásunk tulnyomó ·r-észét már rita is a társadalombiz. 
tositó intézetek 1teljesitjl{, egészségvédelmünk az állam 
és a váro~ok ke:zében van.. A köze.Imultban rendkivül 
sok :r...avart okozott az, hog)·- a társadalomhiztositók t.ag~ 
jaiknak gyógyszer-ellátását a magángyógyszertár al{ nem 
voltak kép2s-ek zavartalanul e11átni. Igen fontos tehát 
az, hogy a jövőben a társadalornhiztosifól{, a. l·árosok 
és hi:iz!>égek ,maguk is részv-esznek a betege}{ gJ ógyszrr_ 
ellátásában. A közület.i' gJ·ógyszertáral{ segitSégével 
sókkal mélyebb betekintést nyerünk a gyógyszel: tárak 
üz~mébe és a gyógyszerárak alakulásába. Ahhoz, hogy 
a magángyógyszertárali iránlitása valóban hatásos le_ 
ggn, és hogy a gyógyszCI'táralr ne csak formá.Hsan, 
hanem lén:yegileg is közegészségügl'i intézményekl{é 
v;ilja.nal{, feltétll~nül szükség van azokra a gyógyszer." 
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Alkalmi munkák elvégzésével bizzub: meg ptunka
nélküli kartársainkat, ők minden munkára szivesen vál~ 
lalkozna.k, hogy keresethez jussanak 

.tárakm, amelyeknek engedélye a t~:özületek birtokában 
van, 

További fejlődést jelent az a rendelkezés, hogy 
g;J'Ógyszeitárakát csali: ötezer Ia·koson felüli helységek
ben lehet felállitani. ~em volna !helyes, ha olyan hely
ségel{ben alakulnának gyógyszert.;irak, ahol a gyógy .. 
szerf<á:mk fenntarfása a gyógyszeráral{at !emelné. 

A gyógyszertáraktól távolesö, ikisebb lakosságu he. 
lyeken, fiókgyógyszertárakat kell felállitani; ezeknek 
ber-endezése es fenntartása sokkal olcsóbb. Minthogy a 
falusi lakosság egészségügyi kulturája a népi demokrá_ 
ciában hatalmasan növekszik, olyan helyeken, ahol fiók_ 
gyógyszertáT nem létesülhet, de a lakosok kivánják a 
gyógyszertár :felállitlását, szaporitani kell az; orvosok 
által vezetett kézigyógyszertárak számát 

Mind a gyógyszerész társadalom, tmind a gyÓgf
!óiZerellátás szempontjából fontos az a rendelkezés, hog~' 
gyógyszertári engedélyt községekben ötévi, v.árosokban 
tízévi és a fővárosban tizenötévi gyógyszertári szolgálat 
után Imphat meg a gyógyszerész, !Ezzel végetér az az 
állapot, amely miatt a gyógyszerészk ál1andóan panasz~ 
kodtah:, hogy a jó g;\-Ógyszertálakhoz eddig csak a- ga.z
dagok és a protekciósok jutottak hozzá, mig a szegény 
gJÓgyszer€szsegéd élete végéig segé,d maradt 

Az OTI, a városok és a községel{ gyógyszertárait 
felelős vezetők fogják l'ezetni; ezeknek fizetése 1termé.~ 
szetesen magasabb lesz .. Ez a rendelkezés lehetŐl'é teszi 
azt is,. hogy azok a gyógyszerészek, akiknek nincs va~ 
gyonuk, egy gyógyszertái berendezéséhez, mégi-s elö're
juthassanal{, 

Fontos r·endelkezése a törvényjavaslatnak hogy a 
felelö's vezetők müködését és alkalmazását igen pOnto
san szabályozza, és ugyancsak haladás a hatósági veze~ 
tól{ kir-Endelésénel{ pontosabb szabályozása 'is .. HatJósági 
vezetőt ezentul nemcsak akkor rendelnek ki, ha a 
gyógysz·erf1ár· mül{ödése valamilyen okból mkgszü1ük, 
hanem a gyógyszerész maga is kér·heti ezt, és a 'gJógy .. 
:szm·tár közegészségügyi szemponthól való hibás veze.~ 

tése t{övet.keztében a hatósági vezető büntetésképpen is 
ldrendelhetö 

Az ár akat a népjóléti llninisZiter ut állapítja meg. 
Ennél seiil lllk\gasabb, ~em alacsoi).Y,abb árat kémi nem 
lehet.. Nag~jelentőségü ujitás az is, hogy a gyógyszer-ek 
gyári ái ait az metékes minisztere]{kel, hatóságokkal 
egyÜÚ- szintén a népjóléti ruhliszter ur hatá~~:ozza meg, 

Végül a 40 .. , 41 és 42 § szigoru büntetésekett ró 
a. gJ·Óg;\'Szerészekre abban az estb2n, ha a gyógysze.r·tá
rat a ){Özegészsé.gügyre káros triódon vezet1k. A gJógy_ 
szertárak szabálytalan, a közegészségügyre k;íros \eze. 
tése \ égső fokon az engedély megvonásával járhat 
Sulyos büntetésben (részesül az. aki a társadalombizto
sitó receptjeire más gyógyszert szolgáltat ki, vagy ald 
receptekre kevésbbé értékes gy ó g~ szer-t ad ki Sulyos, 
többhónapi, sőt két lévig terjt'-~het.ö börtönnel bünte_ 
tendö az, aki uyerészkedési vágyból az egészségre liá
tos gyógyszert szolgáltat ki A ,büntető rendelkezések 
elveszik a g,róg~·szer.tári engedélyt att-ól, akit népelle-

A GYóGYSZERESZ 

nes vagy más :büntett mia.tt elítéltek, Ezt a t·endelkeL. 
h:ezés is helyesnek kell tiar:t:anunk, ha ait akarjuk~ _hOgy 
.l· gyógyszertárak mind a falun, mind a városban m.:_ 
gas szinvonalu közegészségügyi intézményként müköd~, 
jenek li'eltét!enül fontos és helyes tehá~ hogy ·az a 
gyógyszer·ész, a-ki az engedély birtokában, a. felelős 

"g}ógyszertár ,,ezetöje, morális szempontból is teljesen 
megfelelő legyen.. · 

T. Országgyülés! Ez a törvén;\·javaslat bhtositja, 
hogy gyógyszertáraink a tudomány és a. közegészség~ 
ügy Ji_hánalmainak megfelelő-en, s.,;abadon fejlődjenek, 
ezért liérem a tiirvén)javaslat elfogadását 

.s.zecetf'f.ém Ó.Vhi 
ka.r;tá.r;.scuna t 

A mult lapszámban közölt nyugdijinté~eti 
tervezettel kupcsolatban szeretném állásponto
mai, mely a k ö t e Z e z ő. t u g s á g mel
lett szál, kzssé ulapos(Jjbban nbegvilágitani .. Le
hd, hogy •megállapításom egyéni, mert suját 
bőrömön tapasztultam, de a mindenkit ér het 
baleset elve alapján, igen sz01nor·u 

A pályán eltöltött 41 év alatt voltum al· 
kalmazott, egyedül dolgozó bérlő és tula,idonos. · 
1945 juniusától, amikor a csehszlovák, hatásá
,qok magyar állampolgár ságom miatt kiutasi
lJottak s g·yógyszertáramw.t is teljes felsz,erel'é- _ 
séVel együt.t elvették, ismét olka)m11$0tt vapyok. 
Ezt nem zokszóként ernlitent, sőt ellenkezőleg, 
mer t hdlo l st;ennek egy pillanatig sem voltum 
munka nélkül s igy ~saládom részére is mindig 
rneg volt a !megélhetés .. De ha történetesen ke· 
reset nélkül maradbam volna, vagy betegség, 
esetleg rokkunts-rig rniatt rnunkaképtelenné vál
nék ma 11ugy holnap, ki fog gondoskodni ró
lam lés családomról? 

Annak ürején a gyógyszerészek nyugdíjin
tézetének is tagjo voltarn, életbiztosítást is kö' 
töttem. ez mo rnind semmivé vált. Itt állok 
minden nélkül, 58 éves koromra, sulyos müté
teket átélve a sors sz,eszélyének !teljesen kiszol
gáltatva .. E;ér t kívánom, sőt követelern is min
den dolgozó gyógyszerész részére .a kötelező 
nyugdíjintéz-eti tagság ot H ogy egy élet nehéz 
küzdel?nei után ne könyöradományokru szoTul- · 
junk, hanein tisztességes megélhetésünk legyen. 
Sohasem kuptarn gyógy.szertári jogot, mert 
nem volt protekciórn, falusi patikárnat öröki5f 
robotommal és szor gaianunal szer eztem s öreg
ség emre rnégis szomoru sorsnak nézek -elébe 

A kötelező nyugdiJbiztositással nwg szerel
ném óvni miruien kartársanwt ·U hosonló sors
tól" Ezért ugy a sz•er kesztőséget, rnint minden 
lcollégámat ana kér em: kövessenek el nrirulen 
lehetőt a kötelező nyugdi]biztositá.s érdekében. 

NÉMETH JóZSEF gyógyszerész, 
Nagykamzsa .. -
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Induljanak el falujárdink 
- Vezetőségi ülés -

Ezek a kéthetenkint rnegisrru!t!ődő vezefő
Bégi ülések, illetve az azokon megtri1'gyolt szak
szervezeti anyag, tel.ies egészében és minden 
r·és~l-el!éb~n, egyre í,nkább az egész tagság elé 
Jcrvankozzk, Szakoztalyunk lapja éppen ezért 
~ö~elességé~w~ tartja, hogy núnden ve.zetőségi 
ules Zetolyasat - a maga telJes hatóe1'eiében 
átadJa a szoknw. nyilvánosságának Legyen vé
ge a régi re,i~élye_s buió;;skaiátiéknalc (Én, mint 
u szakma kromloasa, latarn és egyre inkább 
!átnorn kell, hogy az egész vezetőség együtt és 
annak_ minden ta(!.ia külön - felelőssége teljes 
. tudataban mmdzg oz egész togsád é1'dekében 
javasol, tárgyal és határoz) 

RÉGI RENDSZERüEK 
_ Felterjesztést intéztek a 'közoktatá.sügyi 

mmzsz~erl~ez, hogy régi rendszerü, tirocinális 
bzzonyztva;znya! r'endelkező gyógyszerészek 
1-9l9-ben zs bmratikozhassanolc két évi össz·e
v~nt kiképzésre. Ugyanebben a beadvány,ban 
/cenk azt zs, hogy a 45 évnél idősebb nem 'okle' 
11eles, (le a p~lyán, müködő kortársa/c még a 
vzost k~vet/oezo trinevben egy év alatt rnegsze
!"ezhessek oklevelüket.. Elhatározzák, lwgy ezt 
nem csak szaklapunlcban, hanern ez hivatalos 
lapban fs meghirdetik Tekintetb-e rwtték azt a 
korulmenyt Vwgy éppen u megfelelő széles 
körben történő meghirdetés hiánywban,' sokon 
1Wrn ~zer.ezhettek tucwmást erről a szociális ta .. 
nubnanyr _ lehetőség'I'Ől Mielőtt cez az engedély, 
mznt mrr;zszten hotározat visszakerült az -egye. 

e~ szakosztályunkhoz_ kériüle az érd·e-
- lcort":rsakat, hogy egyelőre csak szakosz

~alyunlcnal szóba.n vagy irásbon haladéktalanul 
.1elentkezzen~k. Vezetőségünk minwent elkövet 
ho.qy arra, erqemes /oartársféinkat támo11ass~ 

szandekuk kMesztülvitelében 
ES TAGSÁG 

l t Károly népjóléti miniszterrel történt 
nnei7b<?.,, <z·é lés után •most már bízonyosna/c te-' 

hog'!!, a kötelező nyugdiiintézeti tag
vz~eto. keresztül Ez Zényegében felelet 

.- t,,sit,ésévelkerdeSJe. melyet a Nyugdiiintéiet lé-
• · 'b kapcso.latban szakloprmlc lnult szá

ma an f:Zv•etet~ii':k . Elhatározzák, hogy a leg
kozelebbl vez~toseg2 zilésen dr, L o s o n e z y 

ko_rtár;<unkl:al különösen 12 Nyugdijki
.. e1rés.zitő penztar telJeS anyagát átbeszélilc. ,iz 

, ~ör;;ény hatóereie 1neghat
eletképes Wyugdiiintézet meg-

KOLLEKTIV SZERZőDÉS 

ETre vonatkozólag, O l t Károly miniszterünk 
por Zame;;t! 'beszéde is tel.ies és tiszta képet: ad 
A lveze!Jos~gnek nincs és nem is lehet rruis je
lada_ta,, mznt hogy e legilletékesebb megnyilat
leozag ertelmében és szellemében vuÚ nw st 
moz~almat ind!tson az ~ntézményeknél dolgozó 
~art<ar·,samk . fzzetésének megfelelő jélemelése 
e~ dekeben Az első Zévés már megtörtént é< 
nmes o~un~ l~ételkedni benne, hoqy rl!em 'rfog
nr;k elza r kozm szakosztályunk méltánuos lczván-

. saga e!,ő! Közös.ségi rnunloánkban t6.mogat és 
rn_egerosd •UZ o tudat, hogy kommunista. mi
nzszterünk, O l t Kár oly, rno_qáévá tette a 
szakszervez-et álláspontját. 

OKT AT ÁS! REFORM 

Az ~gye6emi 'oktatá-si ref'orrn kérdé<·ét H a .. 
r o n q z Sri,';dor, -Szolcoszt<ilyunk elnöke "'eti, 
fel, Ez.'! '!roblento iélenbeg minden egyetemi Ica
r on eloterbe kerül Ternrészetes.en nern w 1y. 
hoq-'! lc~vesebb tanulással lefokozzák nz eddz'qi 
k,_k':pz~st _ha;nem ho ov a rno.ay.ar né1Ji 'dernok
roc;a szhun konzeriisitsék. Ha ok".nk: rrnn félni 
attol- fwrl~f, -a gyári készr:tm.ények helyenkint 
meg?enzt?a_k • a. (!1JÓ_qyszerészi kéziivar hívatás_ 
R~er~n ~t~-lcode8~t, uoy a ~rtJJ-Óa'j.JBzerész tudá,srít 
lcr_kenzeset el/z2votoit,sá,qát, rnüködési terüf.etSt 
kr, k;ll :9zél-es~:ter>i, Nincsenek és nem ii lehetne:k 
h~tar vrllo;>qasok a> or·1:os és u. oyóguszeré.s> kö
zott, annkor mznd a két szaknw. effy•eternleae
'e" ~ ?""'9 :'ar lc;;zegés7Séqüqy Szol.a-álatában alT 
~ k~zo~, cel e~Salc ~z lehet.: 'ho ou an dolgozhatnak 
(.r:uu~t ef: rqu1·e .Jobban a közö.s.séq rt magyw· " 
nep erdelcében. - ' ·• -

, Elhutár;ozzák, hoqy e hó 31 -én egJI tizen-
nefJu. ta.(Ju ~e;t-ekezleten meavitatiók az oktatáRi 
>eforrn Ua'/jet E> a , ,_,_ bl b" t , 

, # . .. , ' ~ .r;z1~tiB· J 1.7.rd.. sag rnunlrxí .. 
rot, equ S.'élr;sebb a11két keretében folrJtatirz, 
":ard szuk!Sea esetért döntését eay Vl1JÓa1Jsze
resz nogy ""l' l' " , , " · · ·· - - ayu es e e mszz ~ m>egegyezésnek 
azonban rneq kell történnie ~ mi t k . ayar >n' , d ,, , . , uun am&
, em emn":racw UtJa, a rnogya1' nél' b l 
dogulása és feilődése. - 0 

·· 

MUNKANÉLK(JLJSÉG 

Minden .szokma leülőn számon ta t, ·"k t 
é< a--o f 'ad "Ic . r ra o e ·. ' n ar azz homJ számukat fokról-! k 
leo7~a ss za A munlcanélküliség a ~uír:om.éve otera 
soran rneg j -- · , s 1 v 

r--==~=-==:--::----::"----~~-.,...._:~:_:::__:_::_:_ og szunm, Elég -egy ió termés, 

''
'E R L A'' Központi iroda, üzem és rend&lés ~eT 
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hogy ezreket allítkassunk 'be tt ternteW ntunká
ba .. Mert u jó termés, ~Wogyon jól tudJuk, nent 
csak több kenyeret ~jelent han.~rn export-!dte
tőséget fontos nyer sany.agokat és ezzel Ujabb 
és ujabb rnunkaalkalrnat. " • 

Szomoruan kell rnegoJ!aptto.nunk, • h?.!IY 
szakoszt!ilyunlcban jelereleg \244 '"V:nlcanellcülrt 

· tar tana/c nyÍlván \Ezek lcö.zül, mondJU~, vannak 
első és másodile oszf<ílyu rnunkanéllcühelc .. A_k~d
nalc köztük olyanok, akik csak tuezeto-aTlást 
11állalnalc :és nem rnennelc el alkalrrwzottnalc. 
Solcan azért nem jutottak eddig álLríshoz. nrert 
rninden midélci koridició~ visszautasítottale és 'im .. 
kálrb várnak és segélyből élnek. hogy előbb· 
utóbb Pe.stre kerülhessenek De '-ennek a 844' 
f!YÓayszertári doloozónak a zör;1e önhibáján ld
";j} ~ett 11nmlcanéllcüli. Többny11·e azért, rnert a 
!őke tul.sokafJ akart és akar rnég rna is profi
fáT";, 'Azé> t. tnPrf 111/o rnindio nanyon távol ríl
lunk a szakmai közösséqi érzéstől Azért, rne;t 
~. töke nem gondol rá, ho,ay a >rnunkanélkü1ised 
észszerii. levezetésével _ a saját szükebb lehe
tősérieit is beleépítheti (f 11!11.{/'1/ar· néjJÍ d_mnokr~
ria testébe. Még rnindía nern eszmeltek r·a, 
ho a y ezt a z H rnunkanélkü!it még kiilönleqes 
igér;yeikkel eauii.tt iis erryszerwen széloszthat
nák eaurn.ós közöft és rnnnkába állí~hat"'!k És 
ugyan biznnv ki 'és rnikor akarna ?antant, l>~wa~ 
FPnd.~znlJályo.,.n,?' e(J1/ nl1Wn ~ZO k1nat. 'Yite7·u Zl1fB'I-·: 
dicsrh etJ~eméltó szocü1li's lcészséogel ,Q?.üntett' 
1ne(J, Qúnte egy ;;::;sapá.s1<a, (( 1nwnkan6lkii.li.séqet 

Komolyan szóba került és i.lletékes he!ure 
továbbitiálc :-,zt a tervet hog11 ál!ítsarrnk fel 
egy _:_ ,q y ó g y s z e r 'V i z s ,q ~ z .. ". t. 1 

s z e r v e t .. U oriarrcsak a rnunk:a .. nelkülrseq 
r észlea es lekii.zdésére_ 'JJe rna.radéktalann! a 
közeg.Úz.ségü{IY vonalán 

'MU NKANÉLKüLIEK KATASZTERE 
- Felhivrís'-
A qyógyszertári Ilolaozók szakoszfál11Ónak 

vr,zet.ösége · felhivia a. nyi!vánt<;rtott mrmk.a~l
lcülieket. hog'l/ a aYÓg11szertán dolaozák t~tkar_
.sáaárvil hal!adélétalanul mutassák be \Jkmanya!
k,at és 'jelent.sék be lakcinúiket. Csak eau ilyen 
minden~e kiberjedő pontos kataszter birtoká-

Előfizet:ési dij: 
1 hóra 15.-· forint 
Negyedévre 45,-· forint 

Falus] tö1:'Pe gyógysz·ertár aknak: 
1 hóra 10.- forint 
-s háTa 25.- forint 

Szakszervezeti tagokna:k: 
l hóra 
3 háta 

7.- forint 
20-foTinrt: 

Gyógyszertári segédmunikásoknak és 
f'gyetemi hallgatóknak neg~·edé-r1·e 10.-- forint. 
Posta~.karékpénztári csekkgzámla szám: 1402 

ban tehetünk komoly és eredrnényes lépéseket 
rnunka.né!kiiliség rneg.szünt{3tésére. A ve.z,et:ősréa
nek tudnia keU lwf!Y ki rni..ért lett és 
rnunkanéllcüli és ~wgy kit m.ilyen rnunka e1vég
.zésére tarthat alkalmasrvak 

A GYóGYSZERT AR-TU LA !DO NOHOKHOZ 
- Harangi Sándor ifelhivá<Ja -- -

Szakosztályunk elnöke kiilön kéréssel 
dul a gyóqyszertár-tulaidonosokhoz. ho,ay 
iarwk ntellénk 'a. szak>nai · · 
előbbi felszánwW.sában. Hivata;losan is ó.ti,·t",,,r,:; 
az ér·dekeltségeknek, hogy nnnden nagy 
mai kérdést közösen tárgyalfunk trneg és 
bá.liunk meaoldani Erre a felszólitrísra 
két tulaidonasi érdekeltség a 'le~•nrt.C/Y!>bO 
eoyüttrnüködési szándékkal várja a nueaa•ldcLn; 
dó feladatokat Más Iválaszt nem is ka:nlutt&u,nlá 

ÉS rnár•is felmer'iilt az első erpyüttn1iii'ciirlé'i'. 
lehető.ség .: Z 44 gyógusze;tríri. ~olgozó nt:. ie)))bt>.t.. 
elhelyezése. A' rnunkanelkulrs~g 7~r;ezetese. 
kint.sük ezt az első lépést probate!Jelnek 
bonyolultabb kérdés,ek rnegvitalása és tisztééz<L·; 
'a felé. , 

Aki ma 1nég egyéni áldozatok Ó1"án 
munltrit, kenyeret a.d rr rnunka.nélkülieknek, 
ezzel a ténnyel arról is hitet tesz 
kér a maquar népi: demokrácia rnegerösité~iéé>·/; 
fol?JÓ rnunldibnl. A'lm~ 'JIW 1tf!1f száJnol, 
nél Whb dolgozót állít m.unltába, az tw1,aic<ib,aii! 
van a lcözös sé,qi m köles ellcötelezettséqének. 
jJedia mindenkit egyformán érint, 'aid ?Mf!Y 

gazik. hnau kö2!ben 'e!őr'e néz 
A ké:f !tulajdonosi érJekelt.r!ég vezetősége 

hasson oda hom! ez a felhir>á.~ ne 9Jusztába 
áltó szó rna.radion csupán É·rtessék mk!.ff a 
lajdanosokkal, 'hogy am.it epy ember 
azt két ernber iobban ell.átia és több ~~~~=~~~~~;~ 
hni~ annaTc aki rna .sziikségsz,erüen 
dolgozik.. . , 

Eddia szál H a r a n a 1 Sandor~tnk. 
osztályu.n/c elnökének !elhi11ása. Nem 'hrf:sZ:UJti 
hoqy az eqyüttmülcö~és eLső .... 
silcer·üliön a szaknwt ~nunkan-e"lkul!seg 
malása 

GY AIWRNOKOK ELHELYEZÉSE 
- Felhívási -
A vezetőség ezzel a kérdéssel is 

zott Ez már n~m szociális hanem tisztán 
nrai kérdés Arról van szil, hogy vegyünk 
az utánunk jö·vő ,qyógyszerész-nenrzed<'k 
tásá/ran Nyissuk 'rmea szá.nwkra mniatiSZ•Br4 
tárainkat A hatósági kezelésben 
Bzer tárak ezen a téren rnindig jJe'ldát rnrlfa.ttau,; 

a maaánpatikák felé, rnert a X üg~~;~~t~:~~~~~I 
telezőleq ~/rendelte számukra a 
tartást" De nern rnondlwtiulc a.zt 
magánr:yógysz>ertámlc elzár k:óztak 
ink befooadása, elől Mo.st azonban .foj~o;;otta1' 
fel ke U hívnunk az egész szakma 
lwr/1! közeledik ltz év vége, fogadj(l,k 
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sze·1 e~et~l a Jelentkezőket és főként - alkal
mazzak oket ... (Ettől függetlenül a jelzett idő
ben rnegkezdodrk az oktatási 1-ejorrn rnegvíta.tá

és az &ern egészen valószinütlen hogy ay el· 
ső éveb lehallgatott eoyeternistáink a nuis~dllo1 
/;vet is. az ea11_etemen fogják tölteni. De gya .. ko1 -

n~k .rmndenkepen lesz. Jla nem .az első év 
'/!egen, akkor esetleg a Mgyedík év után, 
ahogyan egyszer egy kar közi bizottság Mqy 
több)ége már állást is ifogla!t ebben a icérd6s-

, 8ZAKSZER•VEZETI SZEMINAR/UM 

· · .Elhatár ozt~k, •h~ gy mielöbb rnegnyitiák a 
szakszervezett szennnMiurnot Az eredeti ter·v 
a: vo.lt,, ~ogY. Ti?.fsz.on?bös csopor tokbdn folyile a 
s.ermnanumr ktkepzes E gyenlör e csak v.z okoz 
zav<:rt, h~ gy még nr:ncs me q felelő helyiség en e 
~ celra, bar szakszer_vezetünk jelenlegi székháza 
!S hel'!(et tudn~ adm 1-2 csoport r'észére. PUla.
natnYt}ag hatarozott Iciesést iél~Ynt' /way a két 
munkásr:árti gyógyszerés.z-csoJJort '1, 0 lÜikai vo
nala tel.?~sen átff:,vődö~t szakszervezeti síkra .. 
Megfelelo helyral és terernről kell gondoskod
nunk, hogy tagságunk ne •csak ltagoyüléseken 
találkozzék egymással, hanern egy er;e a célra 
~lk,almas klubban <esebenként a6b'észélhessék 

.1diíszer ü probZérnáíkat. 

lFJUSAGI CSOPORT_ 

Felvetődött ao a gondolat Í9, hogy az orvo. 
.. sz~kszer-vezete ijw;ági csopor t iának minfiá.

,Jara. rnalnnk is alakulion rneg a gyógyszertári 
dolq z 'k 'f .. • · , .. · · . o o t 1usagt c'Eroport.Ja. Terntés;.Jetesen m 
szakszmvezet ker·etén belül. Itt .elsősorban az 
egyetemi ifjw;ág bevanásár ól 'lehet szó 
· A megvalósítása sür g ös és feltétlenül szük-
. oéges M' ' · - : _J egrs ngyanugy, mmt a szakszervezeti 
Rzemrnartun;ok tar trísánál, ,ez is azon mulik.:· 
tudunk-e,szamukra, az ő 'befogadásukra és fo _ 
lalkoztatasukr a megfeleZő helyr ől gondonlcodnf? 
ho Igy alakult ki az tc sürqős szükségszerü.iÚJ, 
r·üfY sza~osztályunk ha!cuféktalanul nézzen kö-
1 t? hol eB ho.ayan elhetnen1c szakszervezeti 'éle_ 

· ·h:r · Fl ol kezdhetnők mea a kötelező és 'halaszt
.. ta:,za,~ Pktatás} munkát? Hol tarthatnánk kü_ 

lonbozo szakmar. ((s ideológiai előadasokat? 
Ez ~zak?sztályunk vezetliségé1wk egyik lea

na·gy.obi~. mrndent megelőző fela<futa 'Még ak-
~~. ~~ az; M 1Yf Sz .. Sz. r<i székház4ban t:rn
rde,en allando és >minden igér1yt kielégi'tií 
. kaphatunk 

SZAKMUNKA8-TANFOLY AM 

Megirtuic már. hogy ez~. vár?Ja.várt és 
annY,iszor beharangozott tanfolyarn, ősszel végre 
rnegr,ndul Addig ís leérjük gyógyszertári 'dol
gozóinkat, hogy az őszi szakrnunJoás .. tanfolyam-· 
ra már \nost felentirezzenek szakosztályunk .tit
kárságánál Hamarosan közölni fogfuk a tftn/o
lyarn anyagát és előadóit lis, 

FALUJAR6[( 

ielentkezzenek a Magyar )f)olgozók Pártjá
b~n körzetJeiknél . Hogy mit ,1elent ma, mit jel
kepez rna a falnjá ró lntunkája, azt nem kell ki
hangsulyoznunk. N ern csnpán egy kapcsolat 
megteremtéséről vetn szó a 1!áros és 'a falu dol
gozói, a szellemi és fizikai rnunkásolc, a pa
rasztság, n munkásság és 'az értelmiség között 
hanem segitségről is M egsegitésről. A falu~ 
iárók együtt afféle e;:errnesterelc, alcík rnir;den
hez értenele mind.ent •rnegcsinálnalc. Traktort és 
a Icatolileus tern)Jlorntor·nyot, iskolát és ,gazda
sági épületet, öntözőberendezést és rniséző ol. 
tárt. 

!nduljanak el falu,iáróínk és C)Jitsék be 9Zak... 
mar tudasnkat a körzetült munkájába 

?zakosztályunk vezetősége l T· . '·" .. de ~ le ti ... eu on ""'r nnn-.:n ·e. n ce;or, rninden aktiv falujár át, hogy a, 
korzetuk utan szakoszti6lyunk t'tka'r sa' 't . , t 't 'k • ' · · · ga 18 er
esr s.e · Eleg "![!Y, levelez,őlap és azon annyi, 

hogy B T ~alujar·o rnunkam ct III/6-os körzet
be }elen~~e~ett, vagy esetleg >ott rnár rendsze
r BB falu]aro munkát végez hl''! j'án.úunlc ilo z-a' 
O l t IC l · · .. . - . . -~ 
·.o • . ar o Y 1n;mszterunk nag1/SZerii elqondo-

.Z" .. a~oz: .az or szag legeldugottabb falvai )né)Jé
he~ ' 8 eljusson a közegészségügy ntinden er,ed· 
menye . 

NEM TARTOZTAK EGYMÁSNAK 

1 
Mr'n~nyai.a'!: 'nagyon }ól emlékszünk arra, 

wgyan ~s muködtek az eddigi u n ,, té " b· ti ' k • . cn ZO- l-
za 8 ago ; Hogyan helyezkedtek, ha valami hi· 
1;atal, a?c,ar 'csak nte"ltóság is kinálkozott · h 
.ayan a;jar;lrratták 'egymá._st megbizható, h~r·cZ• 
~N~cra!,r..stokn;tk A kataszter-bizottság egyes tag
ra< elobb-utabb rrtegundorodtak ie'tt .. 1 'ltat 
la "t ''·t ·z . o a me ~ 
. n 711 e,., o A kde azonba1r • · b __ , t k , · .. · vegrp ennrnmu..u· 
a .

0 

a,ok bees1il~ttel Icipontozták egyrná..sl 
egyetlen elv a 1al']Ctrr' ha te 50 pontot ad.
kem, akkor én azt visszaadont 'M"k ··d A '.n~ le /'bb ·~ ",, veqe,, 

ga a nem tartoztak eg1Jmásnak sernmi~el .. 
N em csoda, lw O l t Kár oly trniniszteriink nem 
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· t t treszabott ka. 
óhajtja igénybe ver:m ~on~n~~zá.snríl kikérr 
tasztert, rie tm~nrien .1°lgalegi vez.etőség vélent<l-· 
és megluillgfLiJa f1 1e en 
nyét. 

EGY KIS ATSUGARZÁS 
. . l 't · k . gondoltam N o tmost mfLrri meg a 1':' • -;-. · f!" _ 

- . fL!nbfLn. Valójában most vrzsgazrk o •. veze"' 
~~g Ez a 'nagy próbatétel és e~en nwhh '::~:;,11 
a 'öelenleqi v·ezetőség sem rnost, sem a JOVOM . 

' ·. nt á s t P o n t o z n r. eg 
nent fog w, e q Y , , ·t , 'Uásokért lovfLg-
Bem kiséritk hoq]l ctmekm es a 
uá üssék eaynuist -, k 
. Mert ·~Wkerült egy ügy, rnely nuír honapok 
• • 7 o a s·aknwban N é ha 'be tort a ~za -
n ta r mb o Y g . " , . ~ k nult hogy masok. 
Rzervezet be1·ke~be, 1'1WJf.h wo . ' · · . T e r . 
kal, má.sféle tár' sasiátékb~ ~cezri!.en ~~a öt ern· 
l a- ü q y kerül~ most UJ' a ~;wnyeg . állásról 
bert kéttek a szakszervezettol Ner;r . . 
rwlt szó inkább csak afféle gr:;'td;'-~aq~_lszer ep· 

.. 1 vagy' ha ugr./ 'akarjátok, >n1e' os.agro; 
ro · · · h azerb ma-És itt meg kell morulfLn.onr, ogy, .. t, .. 

. , . ''t··t" " a mgrtn ezn-r•adhatot.t még valann " 11 0 er o _,. t .. •
0 

b . tt , . ból m•elv átsugár'zott a rnrtt veze os e, 
zzo sog . · · . .1 • . rierélc bnean

eqpes taa.iaira. Mer·t. rrne ne ranlt~k a nvakak: 
'l ·~-tt la széken es m.eqnyu. , 

.<za O<LU . , u. v~zető.ségben is voltale 
lqen. veU.ruk be, az .1 , k E . 1·osszern. 
11Jmi heluezkei(é~i nu;wdvanyo gy 
lékü mult ör·öksegekent. • 
• ., . rZa hiszen 11 '/'er!áról volt sz~. 

.fll'em ~s cso ' , . 'b , · 011szere-
'A . 'l Terláról. m.elrf V'iÜOJfL an a ,qy.o, · 

rro a "l'' 11 éhán1! ontudatos 
,zek.é és az~n a belcer u 0

. ' az 'ö szocialistlfl 
.szakszervezem tagon mulrk.Ter'la a iövőlren o, 
mar<atartá3ukon, hogfl ·6~ a l 'álni Lehet, 

k ' l " " . net foqra~e .szo g 
.~za ma.t wzossel:f~ . . '.hán-11 "·ef-
hoaY ezér.t rnuto~kozot:,;;;;g,q O:g:esne tapjaina/c 
rex>rn·wzras o.z UJ vez v 

eUh e hajlásában. 

'A. G-róGYSZERESZ 

szakszervezeti ta_qság rnínél széles~bb rétepé-re 
'h .·t t'ntaSzkorini ÉS iha rnost ot kart~rsal 0 

.aJ k at'il" k akkor mi ezt az öt kartarsa.t kerne o un ' , , . . k . l" 
csak a tagsáJJ soraibal szolvthatJU e ~ .. · · 

És 11811~ volt senki, aki vítá?a sza.~~t .volna . 
• l ~, s lDkfeitéssel. Az u.r vezetoseg VO-

ez.e a vr'ago · · t · J '7 k 1 , . 'zott e'" azzal a tzsz a szan""e c a lóban "'ev~z.sga · " , , , . . 
folr!iatta rnunk.áiát, hogy ma. ma~ m_eg egyem 
érdemeket is csak a közöség szolgalittában lehet 
szer-ezn1: 

MEGINT KB!ARADTUNJ( 
Tf ll. 1 . be hogy hivatalos 1körök r_ólunk. , a JU c , , . 

ógyszerészelcről, '{Jyakran es t,q·en. s~rvesen 
gy f l JI ek Tlany arn i rnég enn el 1.s r osz·. nw a e e"" cezn . ., " · .. k I · " 
szab b. egyszerüen elnéznek felettun , gy Ja?'· 
tunk a 6·00011948_as wkásrenrielet~el ts E re~
rielet '0 paragrafusának 7. pontra felsorolJa . 
rni~ria,~okat a foglalkozási ~gaka:, n_wly_ek;te~ 

. . , eq"' "• n. rJ,olg0008ZObara !S tge. n?J tagrar rne.rr " "h 
t Úua.tnak Mi gyógyszerészek, nern sz~repe-
ar · · '···t t' b n t;11pen eeert e1 

Wnk ebben a ktmu a as a. . /, N; ··w 
h,ahározta a vezetőség, ;hopy ~:dv- a .e~1o 

1
' 

. . 7 k 'sügyi hrvatalahoz, nwltányo · 
Mimszténun: _a "' ; : . ie el l on a gtlóarr 
·a szern,pcntJamJw.t .e>=: 7-'m~er • ' t Y. "l"i.; 
~zerész n. napi lnw.nk~ján tul vs _tan~ln: feJ o:.!· 
.u kar. Um;ariugy, 1n;nt ~z ?-;/3Zfl·.n to~~t ,,mag 
fo/eu szellemi munlwt vegzo riolgozoJa , 

VÁDAK ÉS FELJELENTÉSEK . _ 
Még núndig r; annak :Olyan s~a.kszerveze;• 

taook ~kik ugp akarna.lc eLőreiutnr, hog~ 11~:~ 
solenak á·rtsa.nak Ré.ai ariato_kat. kot~l1na. e ?.· 
h bebizonyítsók: el kell tfLvolrtfLnt laz .rJletn-

OflY_ . • '·~t ;;ztetni a helyükbe '[1errneszete-lceb es r?utBOtw w •• .. 

sen elsősorban a felJelentoket , 
Ezt a vádasleorZó nu5ds~ert, már;. '?'""'rJ,ne~; 

renaszert kivánta le.,zerelm a ve"etoseg ~zzall· 
· . t. · d • l lJ y /Wt leartarsun" hatá1·ozott 1n ez ke esse., w g, · , . nrZő _ 

közül az egyiknek az üg1!ét a. ~a.zria~agv r~ r 
HARANGI SANDOR \EWZBESZ6~ • .séahez. a m&likét az állfLrnverielrm osztalyhoz 

. _ El"társairn, Klflrtársaim.: aU.1unk 111
:'

0 tette at. . . , n ;re 
~ .. t .. k Mrg ebben a km- · ·z·•k 'J y ltr men y"· eqy 1,iUanatra. Ne u,nn srm o · . ;. OU mairi kivrzsgo. ra Lng, , ' al. a· kit 

• · · · e~ "r'sz'"ztunk e arr r.aen ' 611 Y 8· on Jolatlanul variolt v · riesben. 'arnrrr n "" "· v L lt . t, öbizottságá- okkal vagy 11Wgg "" . .. " 
_, . 'llas' ontat A nvu rn .ez De nrent(!!)r.ulJ'a'k e.ov. esek azt !S. h_ogy 

oes ~vr a: P obb hibMa. hogu " · 7 
nak ugr1anrs az volt a legnagy , .. >tt ._ iaen 'k~nwly ,zociáli.s .szempont~k n:s rrT::Jm.voz-
a lehetőséa szerint rninil.ent ArrYn_'a.s kt.o ; 

0tic köteleznek, hogy riolqoz~un~ ~s . · .. J .. ats't. 
. k 't. 'A t hogy ők a t1asaaot .errm'e r . z"k mea mo'sok köze(Jes.zsequgyr.. rnu co t re·e-totta sze · · z · :nd /t.· 'lko~ó hiv a.. w - has no -

1,,q11 értelmezt~lc, l'o,aY_ mr ~ "'":k 
8
;-meznek Mfla ·akkor \'wrn, lw abbol egyem z 

talt es sw.k'lnru meltosagot ma ukn t;. , a rnélhetünk. 
• váJJára Ez a ve0e ose.g~-----------------· ______ 

1 
meg a tagsag r·o _ 

Ismét 

Dermosalva~. 
• L' ulfat-in ekciO cl"fletumtntos: 

Törvény a gyógyszerészetról 
Részlet Reök Iván heszédéböl 

T. Országgyülésl A koaliciós pártok, aJ }"ügget1em_ 
.ségi Front nevében nz, elénk tjerjes"Ztett törvényjayas.
httot őszinte örömmel fo~om. A tö;rvén;y_j<naslat a 
g~ógyszer~szetről szál, a ;gyógyszertálwkalt, a .gyógy_ 
sz2rés·z-mt.mkát szabályozza, de eiD.illél sokkal többet je_ 
lent, mert •E!gész; közegéSzségügyi politikánik: eg_yik aLap
vető tényezője. A ·gyógyitó tudománynakJ az Oivosi ku_ 
_ tat ó munikánlllk nem az ru cé1ja csupán, hog~ a beteg_ 
ségeket felismerjÜk -és· illRJg1ál1'apLtsuk, hane:n legfőb-Q; 

tiör (~ésüruk az, hogy a ibetegsége];:J€!t an eg is gy ó gyi t_ 
suk A gyóg.dtás eszköze a gyóg:ysz·err,_a íkőtszer, döntő 
fontosságu tehát -az, hogy a I;akossá:g, gy6gs szer·rel}" 
kötszenel ffi€g:felelő módon el !€Igyen látvai 

Ki k€:ll azonban emel!L1em azt is, ihogy ez a tör_; 
vén3-javaslat nem hevenyészett~: rnunka, banern a lelki
i~mezetes előkészítés, gondos e~őtarnulmiányok erl:'dmé_ 
nye,. A közegé!szségüg~-i kormányz 1at nem itÓEI>ztal tmei_ 
lett, nem jogászokkal lkéSlzftt,€~te er ezt .a t"örvré:ruyjavas
Iatot, hana'll megha11g·atta az érdeilrelteket~ a iküliÖn·_ 
böző szalkbizottságokat, n6zzá:szólt a kérd~shez az Űl
szágos K6·zregésZ!ségügyi Tanács, a lVIagym Orvors;ok. 
Szabad S.zakszervezete, _[l;ozzá:szólta:k a gyó.gysoorésze1c.,. 
és érppen. ezekn,(Jk .a teStületellalek lelkiisme1~etes és hoz._ 
záérbő mJUi111k:ája eDedwényezte azt, hJogJ- ez al javasl:at 
n~m szakmai érdekeket, nem szakmai ISOV'inizmust s:zoL 
gál, hanen1 ruz orsyJág közérdeikét, az. egész· egyetem'é:S 
közeg.észségü-gyet tartja .s-ze1ll! e~őtt. 

Ez a tö-1 vényjwvisht a gyóg,y:Szet tánl'kkal és a 
gyóg,y szerészekkel fOglalikazik és alapvető trétele az a 
két elvi ter més.z~eltü megállapítás, amely .alól semmifiéle 
ki vétdre sem nyílik I~etőség, tudniillik, hogy a gyó~r
szertiál' közegészségügyi inlt!é-zmény é:s a gyógy-szertá'I 
vez.et-ő.ie CS'alk sz,akképzett, olklerveles gyóg:yszerészme.ster 

lf•het Ez ·a két tétel olyan alaJpvető fontosságu, hogy 

P.ttől eltétés s-oha és se1mmi körülmények kö~ött sem Je
h(.-'t,~ és lElgyedül ennek a két elvnek köv,etkeze1es· ke_ 
J es·ztillvltele biztosíthatja az ország helyes gy;ógyS'Zie[_ 
rllátását 

Elő·adó képviselőt..).ll sarm ismertette, hogy milyen ve_ 
SzéJyekke1 és mil.yern hátrányos következ~ényekJ;;:el já1 t 
más 01sz·á:gO:kban nz, hogy a gyógys1...e1·észetet ipan űző 
foglalkozásnalk deklaválták, ahol azután a szabadveL 
sen:ynek és a ken:e&'kedői ISzellemnek volt;ak megnyilvá
nulási ~ehet&ségei. Én itt ezt még azZial aka11om !kiegé:... 
szíteni, hogy a gyógyszetspecialibásoknnk az az óJ'iási 
elterjed8se, alm~ly az egész világot jelle:!nzi, -e:nrneJk l& 

bizalmi válságnak egyik jele. A gyógy.sze1 tálban, a 
g:yógyszerészhen,ugyani:S o:rvosnak tés beitegnek feltétle_ 
nül meg kell biZ!llia Abban a pillanatban, a)milmr ez a 
bizalom mlegrendü1, - ahogy ;a nyugati országok!ban 

, ez valóhaln me-~rtént, - ez ellen a bizalmi válság 

ellen egs,etlen llllegoldási le11!c1tőség van: speciali~ok .. 
nak gyáli urton való előállítása, amiimr is az e~ 
g:y5.gyszt!r-észet, a k-Öz-egészs·égügynek: ez az á-ga gyógs
szeu;pecialitásoik eg;y;s.zerü tov•ábbadá:Siáyá; változik át 

Hogy a gyógyszerspEdalitáso-knak ez a hegemÓini.ája 
kö2lerg'észst@gügyi, emberi, sőt nemiz.etgazda!Sági szem .. 
pontiból is menn,) ire veszedelmes és ká.J:·os, avt néháity 
szóv.al -és uéhálny példával szereJném illus'ztl'álni.. .A be _ 
rtP.gségben az 01 voSnaik :miindtLg az emb!ettt ;kell maga 
előtt látnia, nem a betegs~et k:ell g'yógy:ítania, ~ 
a , beteg ember t. Emnek ik övetkeztélben az orvOSll!ak min •. 
dig sz2lllély szerL.'lJt kell 'a.z·zal az emberrel foglall[koz.nia 
és a gyé!gysZiert ugy kell meglállapltania, h.'()gy az az 
illető betegnek, kOiámail<:, lesti állapotának, ai betegség 
í;e1 mészetének m~eleljen és nem lehleit egy~szeriiiem Ja .. 
iktatni, lkiiküszöbölni ezt a! szenemi erőfeSzítés~ azzal, 
hogy gépiesen vala.."llil,ye!11 specialitás-t iimJa.k _fel 

De nemzetgaizdasági :s:zrempQJlltbó[ iS nagyon nagy 
jelentősége -van mlillJD.Jk, hogy a gyógy.sze;mket a ;gyógy~ 
szertárak állítsák elő éiS készítSlék el, mert a gyógysze
rekbru 'a hatóanyag egészen kis u,dagokJbam van meg, 
grammOklÓl -és milligia:m~okrÓl -v-an SziÓ

1 
visz.onJt a kL 

sé1·ő anyag, ~a~ruelye~ nagy töm!eg;ben készítünk ~ ható_ 
n~ag!hoz, é):téktelen .. Egyet1f:m p'élda megvillág~tja e:m: a 
tételt,. A szivbe:tegsk!gek- pórtolhatatlJa.n gyógy;szere a dL 
gitaL.s, amelyn-eik egyetlen gr·am..'njáihól főzik a:z.t a kiéL 
decis kana11aiS orvossá:got, amelynek el!kéSzítéOOh!ez kö-· 
Wnséges vizre v:an szübég. Nell"lZetgru:dasági szem.., 

pontból rmeghocsát!hataHan tékJozLáJS. i;ehá.t, hogy a 
g"Y'ÓgysWlSpeciaHások gyá1 i csormagoliásb:a;ru ~;:r err üljenek 
a köziöu:iéghez, amikor a i.hat,óan)-·a_guik egy-két gramm 
és 131Zúlll' kivül rSZ'áz és száz ,g,ramm viz7Jel lés egylélb kö ~ 
zömbös anyaggal viLn iöisszekeverve-, (holott- a\Z a gyógy·· 
.,o;oor-ész a gyógyszmtá11ban megfelelő e11U'lléleti és gy:;_ 

ikorlati fiellJkészültséggei, leilltiil.s!mer€ltesslég;wel és· szak_ 

tudással elláthatja ezt a mrmk:á.t és elkészítheti aiZ iL 
letö gyógyszert. 

Nincs tehát s:züségüilk: .axra, hog;y a gylágys:zexspt.'
cialitás(()k továJhbi fejleszttés'ével közg:a;zdasági t1e:r:ruelket 
veg)Ünk magu'nkra, Ikülföldi SpeiCia!Litás,okat hozwssunk, 
amiikar 1a megfelelő· gyógyszereket a gy1ÓgJ~SZ-?rész kell& 
felszereléssel és d:el:kész.ülnség,gel maga Js e1készítlheti .. 

A gyógys·zeüfu:·ak tulajdonjogáról js van szó ebben 
a tö1 véns java~latba:n, és a tön'lény_j1ava:sl:at ugy irut!éz_ 
kediJk, hogy .a gyógyszertár tulajdono,s-a VagJ' gyógy_ 
szerészmester· leh-E1t~ vagy pedig kJözillet, betegségi biz_ 
tositó intéze-t, közs:ég, falu, vá:ros" Az, hogy a türvény_ 
javaslat a mult tS'zokásaitól- eltérően gyógy_sze1 tári jo_ 
go·sitványt a Wzűleteknek is engedélye-h, Ól iá.si jele.Il~. 
tőségü haladás és döntő mótlon iliesy.Jke<lik bele abba az 
egés7--ség:ügyí politikába, amel)- nek !kirtelje:sít.ése dJetllok.. 

PALERGIN Gyártja és forgalomba hozza : 

lillagas C OFF E l N TARTALM U 
láz· és fájdalomcslllapitó 

PALIK !S TARSAl 
Gyógyszer és Vegyészeti Gyár Kft Budapest, X .. , 
Maglódi .. ut 6 .. T elefori: "186-290 
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. tból is helytelen, téves ma,g>atarl;ásmk 

ráci·ánk egyik al3i)?veOO felrulata és h.'i5telessége,. ,I\~iu:en ~:~fl:sfoglalá.snak voltak a.z eredmOOyei. A 
·ön.kkel ru·-ra ksll töreike.dnünk, h(}gy a betegrsegL rz- szertáralk rreáljoga annwit ,je1ePJt.ett, ho~t:,egy reljes•etn 

er- , kit 'e&Szük Minden dolgo- il • m:mifttae J;;apCS<>lai:a•••··· 't' t minden dolgozora , er:J , J· 'ku·· ember - akine}~ a v agon Se;'; • tosli as 11-. tc ',.,...,. esetJén a meg- m ~ - , , .. n-.r'Pl aki 
• Wt . ga van ahhoz hogy ue gwó.~ um volt és n-Lncs a közegeszsegug. éJ-' ~on .10 ' • h baleset bel n.._ ~"-"*n! 

flelelő gyÓ:gyszerh~& hozzájuth-asson :S logy'g Xü~anrt= aszpitint sem tudja meg1krülön1Xiull"'~- a 
. , __ ,,_ 'lku'.liség munlkakepte ense • . ról hogy gyógyszerek~t gra.m-

tE@Seg, mU!.oo.S.'lle • .. , . Lét, támogatását lek fogalma emeseu n,r • _ _ • 
. · .,. e<-<t.ben a közössé-g felelosseg:eze ' kb· ' gy kilóban méroE"k..e - kaphlatptt gyogy_ 

BH g es l-'C . N~_,_,,_,_ --~-·"hát ld kell ter- mo an, \a 'd unkan>é-lküli 
o.co<tse'_gét i-génybe veheís.se. t\1\.UUJil. !,_IQ , , • b!'z , . · 't á.nyt és ezen w mo on lll 
.,~_". , b tegsegt szertan JOgüSt :v - uuak lehetett hi•tolco''" . - t .. k a !betegségi bllitoSírtJá:st les a e. - •··~''""elemnek h:ltalmas 'agyo 
J'e";z enun • , • d" ·t" "elentő.ségü 1élpés, J0 '•""---. · ' • .1-t -;,,&llek·öttet.,..,)n,cJ< ..... ,'t'· általárno.s.SJa teteléhez on o .J • • , • • vgyooesE!Il: nemz.eti .aJándekot (kapo,~ ~ 
tOSl a:S " , 'j• k'' ''letek blztOSl,tO' lll- D 1.- l 

"iövőben lehetave va lk ozu , - , • társadalmi h.el~ezkedésérr~k jutam!au • , 
hogy a .J · ·t'·ak '"""tarta' sa 1'" irnP-JlY- es · ' vs"nr''-

- S""""''- an: ~,, """' b~ Elo"'o1·<l"lt hogy a ,-"álJogru .gyog.,l ·= ·'-<:Ul. téwtek számára a gyogy LA<~. : '- LL ..... , • " l • éit ebben 
b '-'vétele . , J. e.."ll is volt magya:r állampo gar, n€:111 -

' mte·z1.l.\.e n'Osa n , . 1 et másomaka De nagy J·elenrtőségü a j~UJvaslalJnJak t1z az , - -az országban és azt a penzt, am; y , SzáJmá>·a. 
• ,_ •• ..,. -·

1---e-k varo- t ge •zerrett , . ehetövé teszi, hogy lii.OZ·;:.egJt:u\.H . ' . k, . . t dása éS lelilrii·snl~r e Esse . • 
dese liS, amely l • ,.,.,.k Ez fi:nn-mt a_p, u . .. kint ié1té 

- ih ··ÖY.Őhen gy ogyszel a '""' ~. tJ küliÍ'Öldön köl,tötte el s anng o , -s-okuaJ..._ is l:ei et a .J .• :. zerellávása ne~ l'esz: u E;se .eg k és 
l·c]ent ho.gy a lakossag .gy,ogys , • k .. ad..J;,"" a gyógySzerészmes-rere , 

c • maganoSio on '-""6 • ~ ellett megfeszrbett , • • ;rue;k de egyben a , . - e'hbe'•. '•t. alacsony flz~>!:-t:_ s m . ' t:. • • . ,, mflgánke?.domenryez~, ' . ;k t'~'t>leső faL ·"-= [ • t se 
. ki 1 , lt.:'1lt\' a lg\e!IHS vanna, av ' 'ik 1.. , t az összeget~ wmlei yerr o ID-

kényének l!S szo ga . k lk litUJl'lális civilizláciSs nU tm·emte_~t~ e o t~:k azt a gyógyszertlárat, a:n;telyért 
l '1-Yan falvak allllely-e-lme u , . , :mit nem tett es veze 

.-ar, Oi , ', . ,- színvonalon, hogy magános; , . f L"··ségErt ne-m yállJalt. fels:~.ereltsége nent áll ol~·Ml. , :-ó ·Sztut-á;rr-a ő s-eme-ru e:le os , •.•. · • télkük 
, sz.ery:éq·z szivesen men~en oda e.s g~ gy A 

1
,
1

e.áljogu gyÓgJ szer:tárruknak ~uas1 et , . 
g~o.gy ... d'lyt· i;Jeljességgel J;e[hetetle.n te-hát, hog~ A régi időben egy ilyen gyó,g}szert~lat az ~i 
kelJen enge e ' . ~k , a' elessék a gyógyszeJ ellátá~ , , t adtak es vettel'-, 

Je]- falU111a[{ lU la ossag . ' ' forgalom háNffiSZOI·OSiilei . áJ' gy·Ó <g)>SZeri.ár 
em ~. ~ . " , , t me t eg} érni kez-de:n·enyenes, az , . ala:ki. engedélyt ka-pott !'€1 JOgu . . , . -
leh: tO"segeto~ . ,uzer , . ;t -ott feladatokat és kötele.s. .tmJkot v - . k h l .p,:lk fotgalnll V1SZ<>nyal-
Pgyéni ambtClű nem lnvan . ·. k" ··,., 1elállítására, aiDkor anna a e_) m.zeti a.i:ámdlé-kot-
ségeket vállalni Igenis a kÖzÖ:!Sié~kd J~.~ta, ;rnd=~: tól függöerr többszázezerh fo,n~:,~ ·énrető ezen a t:J.éxen 

"t 1 , , gondo-:lkodm mm <.'mtU • 'k . egy ozza .llJV.L~~ ' ' 

:::légm k ko ef ssege , J , gyógrsz·er.Ealátásá.r ól kapot t.. És. a.ml or , . . !feldősséggel nem bb·ó 
• · den 'llk'tlommal a Jn WS'S'ag ' · · - t .,.,.>YI_ <lll, fell.;:-észült:Bégge-1 'es :se __ m~1. de'k,~ ug-ya~,,aki,or a es unn · ' ' · , '· állal felada o- ·~"--" -· w v ... ~ ~ 
, e" éni kezde~nen) -ezes Ill:'ffi > , k t t ilyen nemzett :1Qtall • 
es ahol az :;~. , k J· '·ll felállitani gyógyszeJiarat, t:mbe,r al:o t ·ek~ és gy&g~ szerészseglé,dek \ki1át~:" 
k t ott a \k1ozossegneJ ,t. • g;y ógyszereszmes .f"r · . , "ik sem volt arra._ 

a ' k ll Iő~mi biztosítania ;tlrmak a gyogy_ ... 
0
., e·"e' néztek, m-ett 1emenytUJ 

a közöss2gne ke e · ·' ' talan .JOV u 
1 

,_ yógysz:Pitá:Itulajdonosok JeJ1ei;neko .• ; 
szel tát nak 111;üiköd6k,éP'e._q,séglét, hogy ma.guk va aHa g · .. . 

k , a gyóg~ sz,:tttá- l >VI ovális f:l kiölestielen :állaip-Ot volt s. e-t a torv~ny-A tön-éiJlyjavnslaf má1:>'0di l€:SIW . - Itt m .. u ' - . . .. t:eti amlk'Ol' 
r-aknak magántulujdonb::ln tartáS!áV'al foglalk~Zlk ~ juvasl,at pzt egyszelsmtndenkorra me~zu\llj ' 

·t· umot kell kienwlnem azt, hog~ gy_ogy~Z- - kimondja, hogy gyógySY.eJitár tp.· 1-aj~~on-oiksa ~-tul •ze 
illiint pOZl 1\ J ' , <>-~-+ VJzsgazott ' -- zet va.ra ezou P • 

, k ltÜ'tJ'donos:·a csak sz,ak:l2epz ... u~, csal- g~ógyszerész l1dhet, a gyog~s . ' l.-~ri· 
taxnu a ' . f 1" .. ' mPl tel- '- . , k . · aki tu~WJdonosa- ~. . l , leh.et alki teJlJ-eiS ele Qssegto~' mélyj.ogu gyogyszertara , va:gyJS •. , . , , 
:gyógyszel eszmes er . ' . ' munlkát Ugy:_tíll- ~i· t ~me' sz "rJtbel' teLJ' e& munka.}aval, nn,IJnden 
·c ft>lkészülts:é-ggel Végf'zh~'l ezt a, a.z ,L.U:L--<1 '·it>· ""' • · 

1
. 

·~~(o-r a WJvéuyjavaslat megs-zür:teti a H:~á]jo.~u fyó-gy_ , éigével anm:ak a feladatnak kell, hogy ;sz-eute .J~ ".,", •• , 

De amilkot a g) Óg.)-sz,eoct~ t,ov.a:bbro -lS, szert áro1wt , · 'dh •·-'k allct~or • 'ik s·un ki kell 1?mJeln?ru, , s e tlárak miikb eiliJJC • · '-Ezzel kapcsolatban n:'>offi{loie o . • " , kell sze-mélyjogu gyogy 7) l . • d aik hogy 
c k , mai demokq-atiltUS 11\ezopontbol molaácia és a közöss-ég kiÍe,Jez.ést H an~ ' .:~ . .-..~ hog~ nemc~a: <t • , . • ,, "'nt~!bését·, "lö őfben is- -atz eo-yém kezU~tt:a""~ 

l . tl'ogu gyog:\:'S·ZRl talak meg;sz.u igénybe akm ja Vlemü a _J v~ , , ~ . !'."!''"Ismere-helyese m a lea J , " , e kt d t az egye<n .~ 
· · , 1 · gyóU'yswrt<árak alln p.Jaba:n VeVl nyezést az egyéni sz.a u .a.-:: • . · • • • , 

mert ezek a lea J-Ogu ' o. . t.. b . . ' 'l 'be k' '!UJja heái:lltrum az lU-
l'J 'g 11 111ultbt!n is .._~g,\' f>tkölcslelen, 1wmzeh ts ·Etm f'lll tRsséget .s a közösség e ete ·na ' '_ .. 

1 ~ "'eszi[lését. Ennek a jelentösé,_gle ;felbeC:SU -
dividuum eroLL d 

1 
l. hanern 

Als ol 
, 

c rem 

Posterisan kenőcs 

Posterisan kúp 

" . d'g nemcsak nl3Jgy o gokuan, , hetetlen, megp.e 1 k magyau.• 
• is Hog\' csak e'gy példát emütse : al . • 

egyébltent ~ • "wrtárakb-&l ' fej.Iődö:tt. lo. 
gyógyszel ipar ilns gyog~ ~ f-.~. ak volt 

'd'ki 'gys-zer~l'Jll RiiChter GedeQill egy kis vi e> ·gyo 
·~ető'J"a s ·az Ől esze: :és tehetsége teremtette meg 't 

a ~....... . '" - kés 'tmJényei 
a hatalmas gyó;gyszergylálat, aimelyn~,' .. ZI lkalmáZ
világ minderi részé-n jsmer·}lk, huw:nJálJáilc es a , 

11 - • ~ . • e ne!llcsak nyeneseg 'k A Richter.gyár lk:esz~tmemy, , . 
za .. • ·• .. · tudomany szew_ gyógyszeripanai és a kozeg-esz~~gugyl - , 

t''b'l hanelm \határozott elomenetells,. 
})Oli Ja O ' ' . rén:i kezd<mice- • 

Amiko t ez a tiÖl' ényJHvaslat az- ~~, . 't 
n~ezésn.ek, az leg)éni ambiciónak l€ihetö:e~tez=~l 
tág tel·et ad, a[kk.ol az ou;zágot .g-azdagltJ - - . 
.e1tékekktl eztikkel a lehetőségekkel és megadjka 
e • é t amelyme dc-n dolgozó számára azt a tell num.o ' 

3ií 

Jegyezzük elő ! 
a) A junius 4.·i Cb•ógyszerésznap programja az Egyetemi Gyógysze· 

részeli Intézetben (IX., Högyes Endre·u. 7.) Kezdete d. u, 6 ora. 
l Dr, Végh Antal: A tilrálasról (Elmaradt . .) 
2, Dr. Mozsonyi Sándor: Anatomisi alapismeretek .. (folytatás) 

A M&IIIY&r Gyógyszel'!észtudományi Tarsasáll elöaclóüléae 
j unius ll-én a Gyógyszerismereli intézetben (V lll., Üllői-ut 26. lll. em.). 
Kezdete d. u. 6 órakor • 
Tárgy: Az ammania és salét7omsav synthetikus gyártásáról 
Eilő~dó: 07 .. .JÓnás Géza, a, Péti Nihogénmü;vek müs•zaki osztályának :főmérnöke. 

tén belül élvén.)esHheti ambicióit és kifeJtheti íké;pes .. 
ségelt. 

De a .SZEliUél,yjogu g,Jógyszeriálak jelenrtő,':><ége nem_ 

hogy a ké;ro.eményező és. alkotó 
e;roneK nyujt,a:nwk lehetőséget, melt hiszen nem ~n:indellJ 
gyógysze-r ész 1ángész -s uem is az a cfontos, hogy u 

lángész érvényesüljön., h:anem a fontüs az, cr1o.gy a ki.s_ 

.mnbe1 le1kii.smerete.sségét, mua1kájiát, :szaktndáSJát a; 
közösség szolgálatáha állít!ha.ssra .. (Ez különöseu egy ki~ 

gyógyszer'lt·ál vezetőJe eseté:btm nyih·ánul meg, 
aki ne.Ill teltinti a munkaidöt, nem te:kinti azt, h<lgy 
nappal vn:gy éjjel va.n-e1, h:inem állandóan késr...enlétb~:n 
,,an, szolgál u naJpnak Bs éj-smkának bá.l·meJy Ól ájában, 

, oogy pillrum~tában s :vrnikor :g,ulyos betPg, vag~ sé:rült 
jelen:kf-z-ik, fel.lkel é:s szoLgál a köz.egészs1égüg:s él1deké 

A törvén.\ jav;nslat , ilágnsnill:, hntáioz-o,t tan és in .. 
t-ézményeseu biz.tositja azt, lllogy a szemré'l.)--jogu gyóg·\

megft~le·Jö n~lbeh'k kezébe kerül,jf"nek s ne 
összeköttetések, politikai éldt>Juek, egyéni él<.•1m~esség, 
iigyesség· és egyeb(~k legyt>nek itJt dönt ő.k, haJ11eiJU ;rneg_ 

embe.r ikNüljön a meg1f(~lelö hlf'Jy;Je, amikor ]~l
hogy mindPn s~emél) jo-gu gyógySizertáx jügo_ 

a köie_gés-z.s·égügyi km mányzat országos 
pályáz,at alapján ~dja ki, Szabadvet sen y él

tehát és minden :gyrógysze:réSZl1Ak megvam a 
leheti)s~;ge a;t r-a, hogy amiik:o.r elé11klezik az idő, h.ogv a 

meg tud felelni, :akko-r páJylázh13;ssék -és 
ls egy il~ en gyógysze1 tármak 

1
a tulajdonosa le,_ 

kell azonhnn áHapítanO!m, az.t is, hogy a i'a
.az általános elveken kivül mély hu__f'lm_ 

is bmusá:got tesz1, M:Ondott1am, hogy a reáL 
gyógyszertárak engedély.e;zés:é-;re· a jUVIÖbeu nem 
SOl, hogy a I1égi 1e-.ál,jogu g_}Ógy:s·zeJtárnJk meg_ 

Sziinneik: Ez-t az államhatalom egyszel ür-'11. egy rt:olh o-
is ru(e_g;tehette vo1:na. Láthattuk :a mult 1:oodszex 

hogy amilkor az RUamhat-aJom érdeke ffi(~gki
a sz.erzett jogok megszüntetését, egyszerüen egy 

.toilv•oniissaJ eltörölték azok·at a j-ogokat és- nem 'tö
azzal, h<>gy akiktől a jogokat ehették, aikiket 

s:z.,envednek és g) ött-őd:neik. Egy_, 

szerüen elvették az em!)ereiktől az é-let legelernib-b 
j o gatt. 

Ezzel szemiben a dJelmolnáci,a, arnikor lllil.lg'as.ab!b
t'endU etkOlcsi ·elvek s a 1köz!ö.sslég parancsoló éldeke 
alapján. aua a döntő lépés;re h.iltározz~ el mag~t. hogy 
felszámolja a reáljogu gyóg~ szertá:tak neve alntt meg_ 
1mzód6 mköJcslt:.Eil-e:ll!séget, ié1ed-ést és a nmlt I-endsze.l

ne·k e'zt a csöke\·émyét; ez.t nem l.J-ruttálisan, hanem em_ 
bérség-es ~llódon teszi, Ülőt 1éls- aDkalmat ad aira!, hogy a 
1eái,j-ogu gyógysze1ár 't!uJajdonosa - még !lm nem is 
gyógyszerész - egy é-rven, Ibelill ;e[adhmssa) gyógyszer
tárát; ha ,.iszont maga is gyógyszetiészmeste1·, lké11e-L 
wezheti - és a közegéS'z&égügJri ko;rruátnyzat biztoshja 
j·s• számára - a 1 eáljoiu gyógyszerrtámmk s·zoe1míélyjogu 
gyÓ:K\·SZ€<1 tár rá. tört.Jénő átala:kításá.t Olyan 1mlé~y er. 
kÖliCsi elv, olyan igazi mély humand.zmus huzódiík meg 
,e. döntés mö&rDtt, hogy a j,a_va1slat példalkJént sze,re-peJJheQ 

a j·övőbe-n al.'ta, hogy n; d:emokráci·a ne,n;11 rideg ik'egye:t_ 
lenséggel, nem a papüfo.nma és nem számító é1dekek 
alapján, hanem ige111s magasabb emberies szemp001rtoik 
sz.e~ int inté-zi €itmek n)Z, o.rs·zágmuk a sor,S-IáJL, 

Ki kell azonbRi111 m~g emelJnem azt is, - ez RI tö1 -· 

vényjavaslat ezt s'Zembe-szúkö- módon ml€jglmruJtatja -
hogy leihet. a köz-étdeiket az egyéni ambiciól{!kan élS :'l 

-k·öz;tulajdo:nt a magánrl;ulajdonnal harmO!IlJiiku.san ösSze~ 
kapcsolini Amikor a' töivén~javasJJat megszünteti. a 
reáljogu g)•Ógyszelltárak intézm~yét, tplhát eltö1U a:~.t 
az anomáliát, hogy egyesek hitlbi:ziO-m:árniJ'Ol{; é:s n~nzet i 
.ajándié'kok 1€\en a nemzet ká!ná1a gymap·odj,anak.; 
rnunkanéiküli j!Ö\'edelemhez jussan!ll!k, ugya:.tW1kkot le
hetö,,é te-szi azt is, hogy miUden dolgozó ul :képessé

geinek megfelelő mPdon heJyezkedhessék el, ne c.s·ak 
tudását, ne Csak felk-észtiltséglélt~ hana'11 magántul,aj_ 
d!onát is ;.t köz érdekébe állítsa: a iköz .])edig ezrt a 
mag'ántulatidont mindaddig, atmig ö a !közüssé_g1et szoL 
gál.ia, meg is védelmezi 

A törvényjavaslatban világos és :fiélreértlhetetlen 
rendelkezések \'annak auól, hogy \azok az UtnJ.agi é:l_, 
tékelr, tun1eJ.yeket a gyógy~r.-erész. személyjogu gyógy

sredárába befektet, az áÜamhatatlo::n védJelmét lálvez_ 
zék. Amig a gyógyszerész dolgozik és a sa.j·át:ja felett 
az előirt tö1 vényes ke1 eteken belül száDadon rendeL 

OBERLANDER GYULA gyágyszer/ári és laboratóriumi 
felszerelési cikkeket szállit, 
Comma tablettasajtológép és le· 
párlókészülékek gyártás alatt. 

Buclia past, VII, N agyaliicll Szabó-utca 31. 
Telefon: 221·733. 



kezik és tén~kediik, semmiféle bárrltódá:sal é$- kell~met~· 
lensélge nincs. Ha pedig -€~halálozik vagy munkaképte_ 
l~nné ,·álik, akkor azt az ans agi értéket, am!E!lyet 
_g,yógyszerÍáráJba: befektleitEM, a\z uj engedlél;yes kötele·S~ 
a forgalmi értéknek megfelel:Öen megv:á:sárolni.. 

A demokrácia t:ehát meg~becsiUi azt a magárnul,aj_ 
dOnt. .amely a közösséget szolgálja., Az, e-lllailt gyógy
SZ2'rész özvegye vagy árvái a gyógyszertárt haszon_ 
bérbe .adhatjtá:k, vagy ha él'tlékesíteni akah:ják, akkor az 
uj személyjogu -~ óissze:rtár tulajdono-sa köteles m\e.g_ 
vásárolni a gyógyszertár felszer·el:é&ét, készleteit, ~1;;:_ 
tárát, mégpedig forga1.."'11i á:ron, te:luáit l1JeJID használlia,L 
ja 'ki u kénys·zmhelyzetet A törvényjavaslat szBrk~ISz
i.őinek az előre1iátását bizon;yirt,j:a az, hog.~- sz3.molva 
nz embeti gyarló-Sággal, megakad:ályO"z'zá:k az-t, hogy 
az uj tulajdonosok a ikén~;szel"'~helyzdet kihasználják 
Ha az uj és a régi tulajdonos az á1 b'an nem tud me.g
<Eigyezni, ak'kor egy felettük álló testület, egy döntő_ 
bizottság fogja megállapítani a gyógys:zeJtárbwn lé\Ö 
ér ték<"k és javak .áJrá:t ugyhogy a viták <é:s hálb.muslá
gork kiküszöbölésévcl igazság~s és méltán:yos meg-oldás_ 

la nyiUk alkalom 
De mégegyszer ki akm om emeinri azt, hegy~ az 

~gész t(hvényja/V'aslatorn mély humanizmus huZJódik 
·végig.. A~ikot köteleslé-geket és feladatokat bizurnk a 
gyóg)llszeriész~ikre, ugyanal;;:1kor gondoskodunJk jövöjük-
1Ól is .. A tö1vényjavaslak kimondja, hogy ha a g~ógy .. 
Bzerész ha.tvanad~k életéVIéit <€1lérte, ha munkakép2iSSié.ge 
cs'Ö)d;:ent és mát nem képes a gyógyszf!r"Lát vezetéSére 
vagy ha betegség aikadályozza meg a munikában, ak
kor tulajdonjo-gának f::nntaxtás,al me:I-ett g~Óig)·Sz.e:t tá
l át h 1szonhé1 hr adhatja, ugyilwg~- a hasz:onibérből m'eg
élhe~, tehárt csakugyan ~nély sy,ociális érzésből fakadó 
rendelkezés biz·.tositja a gyógyszerészt aa_'ról, hogy lJe_ 
cs_ületh;n eltöltött es·zl,endők munká;j'a uián n~m ny,)_ 
rmoms:ág lés nem gorndok lurunem tiszülS megélihe.t:é-s 

legye_n az osztályr-észe, 
Ugyanu.g,) 'V'édi a törvényj-avaslat az özvegyet éSt 

az ánát is Az elhalt gyógysz.:?J-é~z; özvegye és árvái.a 
hfl.szonb'é•l be adhatja a lgyógyiSzeltá·r:at, ar lbétösszügből 
me-gélhet f.eln~.rvelhet.i gJe:I'ilniekeit. De a: 11Örvényjn\ as
lat gondosl;;odik arról is, ~ogy ennek a humálnus gesz_ 
tusmllk ne legyen semmi káros Xö\'etkezménye a kö-. 
~össé gre, UH'l t el•ÖirJa, !hogy· _.a megbizott Y~IZJető oldt'
v(Ües g~ ógyszu•hsz legyen, alk1a1mas legyen fl gyógy_ 
sze1 tár vezetésére és lgy a gyÚgj' szertái 1munikája fo_ 
lyamatosan é.~ zavarrtalanul tart.assék f€qn 

--------···~·---···--·--~ 

Tichler János 

Gyógyszerészeti 

papirá r uk 
BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 37. 

TELEFON : 128-057 

All ól is intézk:edik a törvényjavaslat, - s ei 
nmtatja a ,t€tvszerüségci és az dö1elátást, - ho~~ 
haszonbérlő, de ugyamug;y a ha1tóságilag kiJ,endelf 

gyógysze:rész-'\ez et ö is, ne. c:->ak a közösség ir·ánt '"';'"" 
rel.elösséggel átitatva, han~m l{_öteles legyen mE<gf:,le!ő. 
gond06sággal őrizni_ js azt a vagyoni értéiket, amely 
gyógyszertárban fekszik, tehát; önkényes'ell nem 
rezihet be megfelelő keretel;:et meghaladó an:yal;o>oat .. ;; 
nem végezilet- hitelmüveLeteket, tehát'-az egyiélni 
nye:skcdésnek éE az eg~·éni vissz~1éseknek gátat vet. 

Nagyon helyesen oldja meg a törv-ényj.avasla·t 
is hog~ azok a kisebb talvak, mnel:\-eknek léleh:úna 
-ö;E·z.er !akós· alatt van -és ~gy egy gyógyszertáir 
tm tás·át nem tE!SzÜ;: l€heJtővé, fiókgyógyszertáT 

tésé\"·el a közegészségügyi ·szolgálat·~~ó~l:!~n>7e~~::::~~·~ nak Id. Kiegészítő ;rendelkezése a 
az. hogy ahol egy gyógyszer táT vagy fiók 
tár létesítésére a; felt'.étie~ek n-:m kedvezőPlt 
kalmasak, 'Ott az- ·Ol vo sok, az állaton osok há.zl~:Y"iú.) 
szert.árat tartha.tnak. 

A gyógyszertá1nn;;::: felállí'Lásávnl és a g~·óg;ysze:-i;_ 

,szeti engedélyek kiadásával kapcsolatban nagyo-n 
lyes a tön.nén~'n<ek az a rendelk~tZése, artJ11ely a sz<mi>Iy. 
.i o gu gyógyszet táJ ak engedélyének odn;ítJé:l~sénél 
csak a szakképzet'tséget, nemcsak az. oklevelet veszi 
g~.,elembE.1, hanem elői.rja a·zt is, ho.g;y milY'en hose;,,;;: 

időt kell annak a gyógysZerés;r,nf'k gyógyszeré-szi 
kábwn eJtöltenie , é.s ez.ek után is még katc·go-1iz.álja ' 

gyóg-ysz-e1észeket A fiatala:bb gyógyszerészek 
faluban. az idösebhEQ{ kisebb vár·osbam kaphatnaik 
gedél:d és csak a; 15 é\'eS gyóg:y·szerészi multtal 
Ki Ó g) sze1 ész kaphat a fő> áx<Jsban sz.eml_élyjogu gyóg;y;J 

szerLá::::1 a en:gedéJyt Ez megin 'c egy olyan 

amelyik tulnyulik ezen a 
s fontos ikezdemén'YEizést jelent egész 

politik.ánk trerén 
'Iudjuk n!zt, ho-gy az <rrvosok, gyóp:~-szex-és1zek 

szetetettel teJepednek le a íúv.á1 osban. nagyvá:t os"''kll>:m 
f-.!3 a f•alura való menréist. szint]C szlámÜzlésne-k t.,euciniik i 
Igenis a tö1 v:énynrelk kell .arról gondoskodnia, hogy 
í'iatal gy6gJ·sze1ész a fiata:l on os mrumkáját 
ke1.dje el és igy jsmerje meg a nérpet, 1Januljon m)elg 
n:é•p nyelvén ]Jes,zrélni) ke1 üljön köz.veltlt'JU ka_pcsolaJtba 
néppel mt-_'l t csal;: a :ll'éppel vnló azouosulá8, a nép 
me1 és'e n:. nép sy,eret..ete fogja egészségessé 'ttmni a 
mokráóát és csak a néppel való szmos együ'1ct· éles; 
fogja kiküsz·öböhl-i azolmt a v:otSzedelmekct, 

V e t o N o d e x 

bértablettázást el6nvösen vállal: 

" 
Pharmacia" 

gyógyszervegyészeti gyár R. T. 

9udapest, VII., lzabella·tér 6. sz. · 
Telefon: 425-383 .. 

Sanonervin Purgicarbon 

a város, a fizika'\ !JOI,goz-á és a:z ér'teJJmiségi 
'lOOzötti fesriilfbség ké'plében mindi:g ujra éJs .ujra 

relbuioka:nnak' 
_ Itt rninden szakmai elfogul'tság nélkül kell megáL 

azt, hogy a ma:gym k?ze-gészsé:gügynek 
nemcsak hogy 11em kell sz.ég'Yenikez.nie, I1runem 
l'ehet a.rra, hogy a ani gyógyszerészeink é:s a mi 

Ji51.,gészsé!!'ii<ryl'' mu~OOk messze meghalladja aJz eur-ö ... 
sőt világviszonylatban: 1s kü.lönlie'ges· hely 

van 
:Mint R Közegész·Siégügyi T.arnács tagjáuruk sokszoT 
aKkalmam hallani azt. hogy vilálghhü -külf:öldi cé 

'által ogyártott .specialit!álSokrban nem volt benrne a~ 
hatóanyag, mely rá volt irva, ille't::v.ei nem volt olyan 

toncei>h:ációiY:an>1 benne, mmtf: a~hog.ya.-h az fel volt .tlin_ 
mi a külföldről jövő: rgyógys2JeJ1SpPdali1iá

sze~ben biwny bizaJrn.a:tlm1ok v<BigyumJk éR· ::tddig 
Is engedjük ereket közfOigalomba, _ alkánuilye.; 

'r!ElklámmaJ és1 aklármiJy_ml: dicsérettel l€'.:gye_ 
--- amig ~ mi Klö'zegésZJsiégügyi 

nlem vizsgálja me-g lés· nerrnr áli3,pítja :meg, 

közegészségügyi szempQntb'ól v-alóbR!n szük~eook 
hazai gy6gysz.eripatb'a'll! ni,ntsenek forgalomban &:: 
álT.anak rend'elkezésl·e 

Ez, a, törvélly}avasla1t egymagábain lllleJgcáfolja a 

hon11.pok b'ta felidézlett hangulaitot és: . bizalmi 
iáls1~g-o•t", annely az hiresZitelte ho:i'Y a gyÓ'gys~ertlá.Ta 

rállamosí~ni fo.~juk 1.14/0:0 rgy6igysze~szt \ki fOgunk 
a7. uteara, t;onhe fogink tenni ·a mag-yar gyóg:v .. 

,".,;,;"'' . é~ al. ;közegiészs:égügynek egészen önkén~S', 
rranyt fogumk S>.atbnl', IDz~k voltak a .ihamgu .. 

E_zZ€'1 szembe-n1 a tfémy az\ ilrogy mast f'. gy 0 ly an 
h'OzunJk, a~eiy nemcsak közegésa~gÚgyi 

•enapcmt'ból lesz; h:ányitO, ihrun~em amely 1Jö1 vénv á-t 
iga!~.S·ágén:etffil, Immanizm'll!ssal (>ffihe;·sz~ 

és feleiÖ!ssé:gé;rzettel. Egy oh:-an 1tiö'1 vényt, amBl:t· 
' tudja !kö1 vonaiazn'l q z ,eg_,'éni feJeh)s·OOgm,p.k·, -· 

kötele·sségnek. és a közös:s'é:g :é.rd('lkei~1ek --ös z .. 
zek•p•osolá;iát' Ez a tön~ény léplt, alkot, .eiő 1 ·f'feM ;·t'l'1 

megCáfoljal a hangulatio:kat, m('goá'fol,ja a különrböz6 

· vádiaknt. cffilert megmutatja azt, ho!fV a 
OOHI"á,cia i·geni~ alkot rés 'épít és az. a tiöh"k\;;ésünk 

ebben az 01 S7.-ágbRn a doi:g0z.ónalk, a m~l.g"Jar emb-·,>1 ~ 
az élete jobb legy(']n., e~1beribb Iegye:n. Ezért örörh

fogadoi~ lel a jav~a.slatot (Élénk -taps a konnJáD;\"
SO:rmban, valmmt a ma~yar demokra)ta és ra_ 

Tehéntej + rb:sny6k + dextrin•maltosa 

LICTORIZIN 
normál uecsemő táplálék, 

Megszllntatl a megbizható taj be· 
szerx6súek ~~ eltartác6nalc gondj6t. 
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A Magyar Magánalkalmazottak Szabad 
Szaleszarvezete Gyógyszertári Dolgozole 

Szakosztálya Vezet6ségének 

B u d a p es t. 

Alulírott Berényi István a mai napon 
megt.~rtott "ezetősé_!(i illésen kijelentettem, 
hogy ugy Falus Jeno, "alamint Hartmmm Ti
vadar elvtársakkal szemiben elkövetett, a való
sá>;"nak meg nem felei& ·és reájuk nézVie sér'tő 
ny;IaJ;kozatomat. teljes ő•szintes~ggel :és teljes 
eg•eszebea1 rvisszavontam és :fientieklért bocsá.Ita
tot kéltem 

_Egy!ben felhatalmazam az elnök~éget, hogy 
fenti nyJlatko·za,tomat minthcgy az a nyHvá· 
nosság előtt hangwtlt el bárhol és bárm'lk:or 
nyilvánO'Sságra hozhatják' 

Budapest, 1498 .. május hó 20-árJ. 
Előttünk: 

k Babusik Ferenc s 
Balassa Sándor s. k. 

Takarékoskodjunk 

Berény i István s. k 

a papirossal 
A papiros mindennapi é}etünl{ nélkülözhetetlen esz-. 

köze.. A sajtó, irodalom. az iskola, azr adminisztráció, 
az ipar és kereskedelem eg;1ik ága sem tud papir béL 
kül mü•ködni. Papirgyártásunli a felszabadulás óta 
ugyan rohamos m-értékben eme}J{edett, azonb'iln a n;rers .. 
anyaghiány miatt még mindig nem tudia .a lrlv:ánt mér
f.ékben a papi'rosszükségletoet fedezni. Éppen ezért min_ 
den I{Örii,lmények között szüksége::;;, hogy mindenki a 
leg~tesszebbmenöen talmré'lroskodjék a papirossal (A 
papirossal való ta-karékoskodás egyrészt abból áll ihog-y 
a. meglévő JJapirosmennJiséget !gazdaságosan hasz~áljnk 
fel, nyom~atványokat a legkisebb mére.tekben készit_ 
:sünk, levele2'iéssel, csomag-olóanlag~ral dobozokkal a Ie 
het.ö Jegnagyobb mér-té'kben •takaréko~lwdjunk. másiész~ 
pedig mindent kövessUnk ei. ho~'"· pa.pirosgyárt.ásunkat 
a !papirhulladék 'megfelelő gyüjtése révén m-'ersanyag-, 
gal '€1Jássuk. A p a p i r· o s h u I l a d é k érté. 
kes uyf•rsanyagot képez, amelynek minden kis darabjáb').J 
:uj papiros készül s ennek rélén jelentős deviza megta-
Imr i tás válik lehetövé.. -

Korl6tlaa 111annyis6gbe11 lc~llató. 

Tépszergyér készhlaéaye. 
H~ eredm~nyt akar elérni, 

udessen lapu'nk b'a'n! 
--~--·=o.. 
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ltiemetiúJ<. 
mift.den ér:demes

mUhko.v&aa.U ~H-
s.rzet.és.rzt 

' 'La nwsl!a-Annyi de annyi szó esett '"ar 'o 
' , 0~nunk: a z 

nában, hogy meg kell .veg':k:~ánkban csak az 
>n n e s z t t a a HU sz .,. de 

a , szerésze b e voMtkozttc, 
alkal1nazott pyogy . , uktx5l hosszabb-rö-
nent érinthet! a JOgo~t%t''/Jyágyszertár-tulaJdo
videbb idő1 e megfosz 0 . k t·· ve'J'Y világo-

• \g • yszeresze," 01 " 
nosokat Az 1!-J yog. • , feddésse! igazolt 
san kimondJa, hogy ka'1e~n k gyógyszertiri 
~yógyszm észek 6em .. .. 1~ ~ha~gsulyozza 0 l t 
jogositványt Ez_t kulo la unk élén közölt -
Károly Jntmszterunk - Pt •, '-' t e' kell 

. " • d 'ben Ez ,.eny"'en ' parlamenit vesze ~ • , • . hogy az iga-
ad k I y nytlvanva.o az ts, 

fog nu~ f! k Lattól eltiltott gyógyszer. 
zolásoknal a 1oggya 01 kk f lytathatJrik rs
tá1-tulajdonosok csak a ?r ·s{ J(L jogosítvány 
mét iparu~at, ~a ~z. tp~~:~e megkapják Ez 
rJYako,Zásat U]bol keH;k tik kik jelemleg rJté{/ 
nem csak C!zokta vonaha~:m' /:iya"okra is, akik, 
letiltásban v~nnff:k,f t, 

8 
t <in mintha semmi 

mondjuk, kétevl JOg osz a _u '. szaültek a pa-
.. t, t lna egyszmuen v1B 

s~n'; ,tor en " 0 
• . , a borbélyszalmnában 

ttkaJukba Ez vedw meg • Annál kevésbbé 
· el'·e'11 zelhetetlen ?e[enseg . ..,_ .. d .. 
JS "' • • , 't • y 'apJán mutco .o 
t .. /Jető egy államr Jogosr van a.v 

UJ . , • 'l A állam, u ma
'közegészség'ligY',_'~t~zvte1mJynene nealeti meg, hogy 

'pi demo"mwta ne " · • 
gyar ne • . t nildén olyan ernber ek kép 
a közegészsegt<gy 

1
e •. kl L z elmult .,endszert 

viseli ék, akik mun ca} u ca a . . ! , szá 
.. 't tt 'k 8 hozz<Í?<Írnltak htdarn t es or_ -

erost e e e , t f'kokat a nwzr-en
gunk lerombo/xis~hoz . ~ 1 a 1

. e!~ették a fa
gede1Jteket az ttalm.er cseket ~s l etet 

. t ;któl ts nern tudunk egy·eUen o yan es 
srsz al valaki ujra visszakapta volna. 
sern, w:zz .. b hét?ől-hét?·e megismétl?dő t?-

A! w an An alban" is bnonytt-
lállcozasok az "Arany gy ,_ '·o"zege'szség-

. atika vw nem esa"' " , , . . 
1ak,. h.?gJ! a P d .. ára a magya J nept de· 
ügvt ~,-~,~ly· _e '!J~~t ~itunk nem me_qyúnk 
mokraera;za;k rs nk eil~nsége a 11wgbo
visszaf•ele es n_e?~J vagyu ,_ bb"l k"rből ntin
"sa'J''" "nak Jú !8 emelv.n"' e o a o • t ,_; 
.. """ 'l l' • szeresz a""· den érdemes munkava la o gY_ ogy , 

1
.. k 

'ől t~diuk, hogy a jelszabadulas ota te un egy 

uton halad l 't h y i ez-
Az sem állhatja 1weg a he 1fe ' op m ! 

,ez az állásfog&xlásunkkal a.z allamfo 11Wg ce~ 
- · · • · k Ebből csak annyt qyelmezési jogát brral]u · ·'lis és 
fgaz. ho _gy a i3;a_kszervez_e.t , a J?W~~ J{~"~':ile1JJé
keményen a nepr demokJacta mk.? 

Ne felejtsd J';Oha, hogy gyóg~szeré~z .v~gy, 
1 Szere!':d és ápold a pályát, még ha tdelg enesen- e~ 

, onu~tál is 

, 
A kötelező tagsag 

Uj eim: 

~Jón é~ KUneriJari R 
17 Budapest, V., Szabadság-tér 

(Tőzsdepalota, Zoltán· u salro•'l 

Telefon; 123-958 .. 

Gyógyárunagykereskedés. 
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G , , 
yogyszeresz ok -n ap 

Vitaesték az Egyetemen -

Rovatvezető: dr. Turi Pál 

DR NIKOLICS KÁROLY 

soproni kartársunik ig~en :értékes és 11a,gyon ta
nulságos előadást tar·tott a legutóbbi, május 
2L-i gyógyszerésznapon arról, hogy a gyógy
szer ész Illiként értékes>theti kémiai tudását a 
gyógyszertári gyakor]aitlban Nikolies kartár
sunk előadását megkü[di kvpuniknaik és·.~bJ?ól sok 
hasznoB ismeretet merithetnek majd azok a 
war társaink is, akikneik nem volt módj uk ezt 
az előadoás't személyesmt meghallgailni, Az e,Jő .. 
~dó fő~g azokkal az .~nalitiikai problémákkal 
foglailikozott, ailllelyetk a gyógysz;ertári gywkolaL 
ban előfio'rdulnak •és néhány jó] megválasztott 
pé-ldával megmutartJta, hogy ez a munka a 
zyógyszellésZJnek produkti!v és .srujátos mun. 
katerülete. Ma, amikor nap mint nap fogdalko ... 
zunk a gyógyszen'isz murukaterületénoeik ik iter
.ieszt.isével és produkitivitáSiá;naJk növelésével, 
különösen sze•rencsésnek ta1rtjuk Dr .. Nikolics 
példáját, aki valóban hasznositja a gymkorlati 
életben az egye!tlln!er1 szerzett kémiai ismerete. 
ket. Kül'ön örömünkre szolgált. hogy az e!léladó 
ezuttal a tár:a meltlett dolgo~ó vidéki gyógysze .. 
!'ész, aki vet~,e magJának a fámldságot és .a fő
városba utazortt, hogy munkájáa1ak ielledménye
it a gyógyszerésznap hal1gatósága előtt ismer
tesse. Az előadáslbó! a.z i•s kiderült, hogy a 
eyógyszer~,;mmpc>k anyagának ismertetés-e nem 
h.iábffi'aló: érdeJklődő kar,társaink valóban fi
gyelemmel ikil3Brik ezt a mnuká·t és a megtár. 
gyalt problémák a szaikla,p hasl§hj,ain keresztül 
eljutn8k az ország minden gvógyszer.tárába 
Igy v§;Inak a Gyógvszeré.glz.oopok egyre inkább 
országo!S j'elentőségüvé, 

SOPRONI GYóGYSZER'ff:SZNAP 

A TEST ÁPOLó SZ EREKRőL 

megkezdett nagyértékü előadá,sooroza:t befeje;;ő 
részére kmifl~ sor a legutóbbi gyógyszer é'.>zun
pon. Dr. Némedy Imre egyetemi m. tanár nem
csak tudományos, de gyailwrJaki szempo'l1tból is 
igen fontos. valúban hém,gpótló l!nucnJkát <v<3g
zet.t. amikor a <testápoló szerek előállitá·sának 
módj~it ismerlbe'l:rbe E'z a munkaterület tenné 
szebénél fogva ismét a ,gyógyszer1ész>é: his1ze 1 a 
tJestápolószerek jóTéS:re egyiben gyógyszeJ is. 
Természetesen a. gyógyszerész nem versenyez
het az egyébként kiltünőe.n müködő, európai vi... 
szonylatban i's magms szinvotnalu iJiiatE'zeT'ipa;
' unkkal a tömegtermeléslbem; de fontos köz
egéwségügyi érdek, hogw a tesM,polóS·7el'ek 
megfelelő minőSé!'ü. ~tondoBa,n ellenőrzött '2nya. 
gokbó! készüljenek. mert e!ilirukező esetbe!' su· 
lyos egészségli ártalmat ako•zh.atnak. M!ndenki 
tudja, !hogy a gyógy;szertárban ell1őállitctt test .. 
ápoLó kéSzitményerk megJbizhatólaik: igv a ~ rinő· 
ségi munka kar'társanik •számár•a mindig meg
marad. sőt azt megfelellően to.váibb kell fejlesz. 
rteni. Ehhez nyujt nagy segitséget dr Nénwdy 
előadása és az értékeiS 'cllilrat .. mwa.g:, amelyet la~ 
punk utjá;n az előadó késc?Jséggel' bocsát a iklllil"" 

társak rendelkezésér e. 

A RECEPTURAI KENöCSAIJA'PANYAGOK. 
Ró~ 

kaptunk áttekintő összefoglaláHt d r 'K e d -· 
v e s s u G u ö , .. u y ermete-mi m. tanár le gu. 
tóbbi elöadásában. :Az láZtalános IJudnivalól; a 
kenöcsök felsz,:vódása rbőTr:esorptio) phygi>ló .. 
,aiai feltételeinek ismertetése után az előadó rá'" 
túr az egyes 'kenöc&alapanya_qok ?és.zZetes ismM. 
tetésére .. Külön teret szentel a.zolcnak az amfa
.rtokvak, amelyek vizfelvevő kénessé_qüknél f~g .. 
va i_q•en előnyösen használhaták fel: ezek közl 
:szerepel a choZesterines 'vaselin az OKI elöira. 
tai kiizé felvett ,,a,elinum stea.rina{!um " rnuw
iuzsir lés tt leülföldön már kiteriedten haszmilt. 
de nálunk még kevéssé elteriedt lanettviasz 
Ez utóbbi iól felhasznilhata penicil:lin-kenőceök 
elkészítésénél is. (Az éTtéke.q tanulmá1111f la
}Junkban egész terjedelmében közölni foaiuk:) 

SAJNÁLATOS MóDON 

tartásám kért fel bennünket d r N i kJ o -
l i cs kartársunk, természetesen ennek a ki
vánságnak készséggel fogwn/c eleget tenni _ 
hangsulyazia M o zs o n y i professzor·, aki 
külön íis 'üdvözölte első vidéki előadónkat. Itt 
emlit.iük meg, hogy a iunius 6 -ra tervezett 
szalnaki gyógyszerészMp~~ az ugyanerre az 
időre eső Dri!Os továbbképző előadások miatt az 
őszi idényre halasztink A budapesti gyógysze· 
J'észnapo/c tai!aszi előadássorozatát junius 18..
án fejezzük be; ezt követiileg azonban lapunk
ban folyamatosan llcözölni (fOgjuk .azokat a legu
tóbb elhangzott értékes előadásokat és felszóla. 
lásokat, amelyeknek kézúafa már hozzánk be
érkezett, de 'elsősor·ban a gyógyszerészi töi
Vénnyel kapcsolatos hatalnuts any.ag miatt méq 
eddig nyomdába nem kerűlhetett. · 

csökkent az utóbbi idóíhren a gyógyszellésznapok 
részh.evő'.nek a 'Bzánon ; ez fők>ént az előr ehal1a · 
dott évszaknBil< •tn la i donitha tó, mintho-gv a nyá, 
ri S7abadsá&"o16sok h már megkezdéldtek: fiata
labb kartársai.nk szigorlatokra készülnek, nyil
ván ezért nen1 látiuk őket vitaes~éinken. Min .. 
demesetre fel:ké'szülünk aua, hogy a?< ~lmuilt ~v 

; 

; ~ 

. i 
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tanulságai al~pján az ösettől Joozdvc ezéles<Jbib 
aJapokon a gyógyszertárakban 'Vagy más mun
J,aterületen dolgo·zó kartársaink minél ua,eyol:Jb 
l'étegének hevonásávail folyta&>uk munkánkat, 
amelyet s~eptembm1ben s; centenáris lté~ prog
rarnmja fog bevezetni lÖVŐ évi prog.ranunw:-

. kat súrnos uji<tással fogjuk változakoSSá ib~_nnr: 
ezekről majd r é>z:letesen beszámölunk Elsosor · 
ban azonban a patikában müködők munkájára 
számítunk és pedig nemcsak •a v1miEiSiteiken való 
p•wssziv részvételre, hanem axra, bQ;gy kar<tii,r
sank előadásaikkal feTszólalásaikkal sadátT)la
guk fogják a gyógysz;erésznapok jövő esztendei 
programmját k1alakitani 

Kedves 

Szeretném, ha a ,,Kedves Szabad Nép'1 '{özlési forp 
ma mint:ájáia ,,Kedves GyógJs·zerész" eimen rotat in~ 
dulna, 'ahol néhány sorban beküldött panaszainkat, eL 
gondolásainkat, ötlfWeinket közölnék. Ha lehetséges 

volna, mindjárt el is kezd!'ném: 
Végrce megindult Szakszervezetünkben a komoly 

munka Uj vezetiis1égünk lbizit<Jsitéli:, hogy szakmánk va_ 
lóban ff.l fog arra a súm-mmha emelkedni. an;>.elyf't 

liözegészFégügyünk megkiván 
Szer·etnék néhány gondolattal ahho7, a pwgramm

hoz" amelyÍ>it - szetintern -· szakmai csoportunk napi-· 
r·endre kellene, hogy tüzzön, hozzájárulni. 

Tevékenységünk Jolső területe lrellene, hogy legyen: 
febenni a kapcsolatol az államositott gyógJ szergyárak 
kal" Ezek a gyárak Jó-riási raconaliz"álási munluí1t. végez .. 
nek elsősorban 'n.zért, hogy a gazdaságosabbá tett. gyár. 
tással minél olcsóbb.á t'eg)'ék <a dolgozók ·gJ'Ógyszerellá
tását. Szeriotem 'a gyÓg;\-'SZCiész társadalom onasi 
mértekben h(}Z1zájárulhatna ehh'ez egysz-erü adatszolgál
tatássaL amit Szakszerve7..etünknek kellene lebonyo1ita. 
nia, hisz az 1tudia a legjobban megteremteni a ka.pcso
latot a g:yógyszerekkel dolgozókkal Pl. Segitségére le. 
hetnének a gyáraknak abban, hogy javaslatot tegyünk: 
mik azok a legjobban fogyó g~·-óg:rszerek, amilmt érde-
mes gyárt.ani Melyeb: azonos összetéfielüek és mé·gis 
-~.,~.~.------ -------

éjjeli és nappali 

lovábbá : tubus készitmények 

TILIA labc:uatórlum 
Budapest, vm., Bezerédi utca 3. 

Telelon: 137-696. 
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több gyár készitt ebböl melyik a legjobb es legolcSóbb, 
l\'Ii volna az a spedalitás, amtt ha megszUntetiténk · 
gyártani, annalt alapanyagát a magist:rális reeepturánál 
tudnánk j o b b a n felhasználni. (Pl ac phenylaetÍt;\-:1-
barbituricum hiány igazi okai) Ja'\ asiatokkal segitf.ni 
a gyárakat. nüket gyártSanak alapanyagból, specálL 
tásokbóL Mindezeket természetesen nem tulajdonosi 
szempontból, hanem a szocialis~ta gyógyszerész sze-mé_ 

Hl néz,ye 
Egr sz.akszervezeti taggyül~sen. lahol többszáz 'gya~ 

korló gyógysze·rész '-'an jelen. felvetnénk a kéx·désl, biz_ 
tos '\'agyok abban, hogy töm:eJ;tesen vetödnének fel a 
hasznosithmtó ötletek .. Esetleg pályázatot írhatnánk ki,
amit a gy·árak minden bi7;0nnyal srivesen dijaznának. · 
Még ~egy óriási előnye volna ennek a mozgalomnak,- A 
gyógyszerg~árak felfigyelnének ana, hogy a gyakorló 
gyógyszerészek igenis használhaták a gyát·ipar·ban és 
legfájóbb pontunlmn. a munkanélküliségen enyhíthet
nénh, sőt talán meg is szüntetltetnénk, hiszen - s er. 
ről már nagJ·on sok szó esett - a gyÓgJ-Szerészi ké_ 
p~sités -· fő-leg az ujrendszerü -· e·gyált.alában hem 
szögezi a gyóg;\- szerészt a tára meHé, hanem számta.lan 
lehetőséget hd az elhelyezkedésre .. 

Még valamire swretném a ]{artársak figyelmét
felhivni. A 3 éves terv sikeresebb és gyorsabb 'Végr"'

hajtását akar-ván elösegiteni, It Müegyetem a Gépipari 
ll!azgat.óságok \SCgit.ségére sietet egy o-lvan laboratórium.' 
felállitáshal. amely k o n k '!~ é t f 1e l a d a :tl o k 
megoldására hivatott" Tudom, hogy a mi Gyógyszeré~ 

zsonyi Profrsszor umk készségesen leszneh.: .a Ve•gvin•cri 
Ip:a.z.gat1óságok se-gitségéri?'i abban, hogy mind az 5, 
mind pNlig munkatársaik' tudását, valamint eszközeik 
használaJát felajánlják olyan uj konkrét lten"2k 1rldoL 
gozásához. amelye}{ nemzetg-azdasági s7..empontból fon
t.osal• és a 3 es 5 éves ten ünk célkttüzéseit segiti1{ el ö 

Természetesen a:r. én elgondolásaim csak egy :e.mh"--' 
il'é ·és m:eggyözödésem, ha n kartársak mindegyike 
néhány pet·cet szentel annak, hog~' mivel is tudna ó 
al{ár ötleteivel, akár· tetteivel - a 3 éves tervünkön 
h:mditfni bjztos vagJok abban, hogY a gyógyszeiés:d 
}{ar is ki fogja méltó helyét \enni demokrácián){ 
erősebbé, még hatalmasabbá tételében, hogy a szocia.liz. 
mus felé vezeJtiö ut v·égét mlnél ham:atabb érhessük el. 

' ' 
SZIGETI JóZSEF 

Vajna és Társa 
Gyógyárunagykereskedés 

Egészségügyi és betegápolási cikkek 
Gyógynövények, Dr.~~a gumiáruk 
Kötszerek. Mentődobo·:ok. 

Budapest, V,, Wekerle Sándor-utca 11. 
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A dolgoz,ó nép erejét, egységét, öntudatát szerte 
az orszagban a szakszervezetek sugározzák széf. 

A FO'GFMóS EMBER 

Isten nyugosztalja I barátomat arnolylill h.. . ... b , . ' · · orcsogos 
e,m er ~olt, ~r-any sZive volt, de a padlásra járt lll.O

s~l}ogm _Azt~-~ az volt a szokása, hogy sohasem hasz~ 
nalta az uoda]at, hanem a táránál áU.--r<> • - • .. , .' ., • ""' vegezte az ad 
numszuaciot es a levelezést Il nk -· .. ye or a megfeszitett 
agym. unka núatt még komorabb ..-,-olt ·. t '~'· _ , 1• , min m:a~or 

Ellpen ilyen elfoglaltsága közben áll- el'b • • 
szál tanyai legény 1 b • . • e e egy szep .. · · aratom allaval bök . k" .. 1 
belul azt jei:ent.ette· . . . ' am1 or u_ . · .. , . no nJlt akar·? !Adjon tekintetes , 
valamit, mttentö nagy fogfáJ"ásról I b. 't ut 

b
. · ·• · araomseszó 

Re eszed. ;neki szalad az ol s· - ' ' 
üveget kives - . d . , mapiSnak, megrázza az 
szagu~ion.-be~ ~ ugot es odatartja a legény orra alá: 

. .. em szagulok ~n, mondja a leién , I 
baratom az 0 ;modorában 'f'" y. • 
B-ei·esza It . . ra o~med: szaguijon belé 
k .. h.. gu ... ' ?na ~olyik, szeme csurog, nyála folyÍI{ 

o og, pntsz,kol, kralwg or>a't fi' t t' . ' , n or ga Ja mig ,,. re 
s.~-10 perc után 'h . ' J eg 

b 
, 't -· mag-a oz tel' No fáj_e még? kérdi l 

ara om .. Nekom" nel·öm ; f" 
f
.. f · t nem s a]t, az édösauyámnak 
a] a oga, 

A SZöDAVIZ 

_A I_nai ·gyóg.~szerészgene-ráció nem is· tud' lk' 
zelm nnlye It • ]a e ep-

ó 
, t .n vo az élet pár év.tiz.eddel eze·lótt a vidéki 

gy gyszez· arban. 
Mint fiatal oklevele t" , 

l 
· k's • b · 8 a. pes 1 egyetemről egy erdé-

Yl 1 varos a ker""It h 1 . . u em, 0 Ig.err hama:t alkalmam lt 
megiSmer'IÜ a vidéki patil{a belső életét A , ' vo. l 
szi munkálatokon kivül Jmegtanultam • s·w~ydog: szer·e.
tás:t is E • a aviZgyaJ" .. 

·.. z magaban nem lett volna ba1· mert .. · 
den t tudni d • J o mnL 
. • • • e cseppet sem volt inyemre hogy L1 fil 

le~;rt arultuk poharanl{ént a szódavizet. Törtem a feje -
raJ ~· hogy. kellene ezt a gusztustalan dolgot !megszün~ 
tetm,. Meg IS találtam a módját és csak a k.,_n.. 'JI 
natr . · t =.~o pl a. 

a ' 81 am, hogY tet·vemet lk . t" . · eresz ul VIgyem 
Pl'incipálisom, Sándor bácsi , , . 

a pa_tikaszagot és a , d. . • ~~~1 n_agyon sziVlelte 
laltsága hogy a .- \af'~sza.ton kivul az. volt az elfog_ 

' . rozsa ait ba.busgatta .. 

Kére"! ta~ts~ raktáron és ajánlja 
orvosi koreiben a 

Dr. Deér Endre laboratórium 
, kiváló szerológiai készitményeíl 
SCARLANTIN PERTUSANllN 
PERTUSAN · SCAKLA· 
DIPHTERIATIN DIPHTOPERTUSANTIN. 
DICK TOXINANAT?XIN, IPP (Diphtantin) 
(l' k . (probaoltashoz). FEBRIGEN A: ezeleshez). STAPHYLOANTIN, STREPTO 

TIN. STAPHYLO-STREPTOANTIN • 
ANTIGENEK DIAGNOSTICUMOK s~b. 

Jó kánikulai melcgben bejön a. magrar: ,.r·eceftet 
hoztam, fiatal ur'' 

- No bátyám - mondok ,___ jó félóiát eltart, 
mer,t főzni kell, 

- 1\legvárom, fiatal ur, nem lóf-rálok ebben a ku_ 
tya melegben, ugy is megizzadtam, mig ideért-em 

·- Hát üljön le bátyám, osztán várjon . 
FeltlOszem az infusumot közben be]'o"n , ik • a mas ma·· 

gy ar. 

- .Jónapot adjon Isten, hát mi jót adjunk? 
Adjon a fiatal ur egy pohár szoldát 

- Tessék a szolda, i4- fillér., • 
MU:·e az eló'bbeni ma.gyaroin megszólal: 
·-· Hát lehet itt szoldát is kaplÜ? 
·- Lehet ám _ mondok 

. - Hát iakkor l{érek én is, de ha· hteg nem sél't-ent 
fiatal ur, harapok valamit hozzá. 

. - Csak tessél{, kedves bátyám, ehWI az asztol 
tan csak komótosan til".. "d ....._, az. . , ]on 1 e, oszt falatozzon ·- ÉS 

arta-tlan _keppel odrutessékelem Sándor bá' iróaszt l' 
hoz Az e a a .. 

1 
· , ' n mag.)-·arom ki is paldmi a tarisznyából sza 

orutat, k~nyer·et, zöldhagymát és nekilát a falatozás= 
nak. JMaban falauozik, mir-e odaszólok a . ak· D .. _ praxm .• 

- e•zso, nyomd meg kétszer a csengőt (Il e k , 
jött b s · d · Y n or e an or b~csi az officinába.) 

- N a miér t cs~ngettek? 

.Sándor bácsi nagy megtisz.~eltetésnek vette h a 
~kl~ve:es a reeept líészitésénél lókérte a ta ná~ . t a há~ 
en IS Igy tette Al' a ' . ' m, Ig fogok hozzá a- mondókámhuz 
fdtol]a a szemüvegét a homlolíára: • 

- Há: ~z ~-z _em,ber {llljÍt keres az iróaszitalomnál? 
- Szodat ISZik _ mondom én 
- Idé hallgass. öcsém, nekem Úibbetl ne dj h 

ranként 'd· H a po a szo at, a valakinek sz. d k ll ~ 
üveggel t, . 0 a e , vegyen egJ 

' az an Igya meg a lmtya á:ruu'k'b 
ahol ak .· d· ...-e a an, vag)-

aqa, e hogy a-z iJ:óasztalomnál szalonnáztza~ 
nak, azt nem tiitöm:.. Megérttetted? 

-· Megéitettem Sándor- bácsi! 
1\'lérgesen otthagyofitt még tauácsot 

k 
sem adott, ho_ 

gyan ·en az infusumot ell{észiteni, 

GERGELY M!KLöS 

Igen tisztelt Kartárs Ur! 

Flelhi~juk .sz~ves. figyelm:ét az OMA
gyom~esz k€SZltmenyünkre melyet . . 
l~pokban állandóan hirdetünk' igy a kr:a!n .. 
seg keresi Saját jól felfogott e'rdel 'bozon". 
ha · k'f · , m en ne 

g~Ja .r ogym ezt a r.eg; beveretett k' . 
eladam erkket ezr 

. Beszerezh~tő : az összes nagykeresked "k 
nel vagy HUN ° .. B ' · a NIA-gyógyszertárban 

udapest, VII .. , Er,Z'sébet-körut 56.. ' 

, Kartársi üdvözlettel: 
Kalan Gyu!a és dr. Balló Lajos 

gyogyszerésrek 

:' 

' 
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HIREK 
A. "Ji.ér-.s~Q. ,, ~~",((. 

A gyógyszerészet szerepének .szeretnők szen
telni ezt a néhriny sort. Hosszu úlő Ma kisér
jük j ó l s z e r k e s z t e t ~ s z a k l a p
i u k . n Y o m ri n praktikus és tudományo& 
életük ujjáte'!'emtésére irányuló erőfeszitérrnket 
Valamikor a gyógyszerészek soraibo"l a vegyé
szi tudomány irányitói emelkedtek ki; azután 
két csopmtra oszlottak, azokra, akik szrimára a 
gyógyszerészet Jól jövedelntező [Jrivi/égiumot 
jelentett és azokra, akik reménytelen proletá_ 
rakként éltek a tMa mwlbett. 

Most kivriló tudósok vezetésével é!énk élet 
folyik a szakn'a problémrii körül. Csak a gyágy
szel észnapok magas szinvonalu vitái t ernlitjük 
itt meg, melyek si'munibeu sem (iUnak lbár'mely 
szakirány világa rnögött. A gyágyszerek készi
tésének ellenőrzése és hatásélettaniinak i3lem
zése folyik a belső elW,tiÍS érdekében, a takaré
kcsséig eszrnéjéb•en; t;eluit 'az egyetemes mr1gyar 
népi érdekek szolgálatriban: cc tudomriny es a 
k~zr::dek szmos testvéTiségében Ez a gyógysze
r es zr kar rrwgtalálja a maga tiszteletreméltó 
pozícióját a magyar demokr'liciában. 

A vallás- és közoldatásügJi mitüszter a népjó-léti 
miniszterrel egyetértve az. egyetemi gJÓgFSY.Rrészkép
zésről szóló 32 .. 900-1940. V K M. számu remlelet 6 
§-a és a gy·ógyszeriéSizg:y'aJkolmoki gyakollat szabá1;vo-
1;ásáJ ól -szóló 9 13'0-19'34 .. V. K M. sziáJnnx r:Endelet 3 
l§_a alal).ián az aláJhJJ felsorolt gyógyszert&rrvezetői;::et 
gyógyswrészgyakornok tart,ására felj.o:gositotta: Popo
vics Dénes., Kme2.1g, .Magyar KOl'ona gyógyszertár; 
Ce te Lász,l6, Nagykő:rös, Kigyó gyágyiszel tál; Major 
Béla, Budapest, V, Teleki Pál-u V., Bazilika gyóg~·
•szertár (196•3198-1948 Vil V. K M. szám) 

MOZSONYI PROFE:SSZOR ELőADÁSA 
MISKOLCON A mü!koki 101 éves., pa.Uruás 
Orvos-Gyógyszerész E\g~yersület május 22-én és 
23-ám tartotta szokásos éiVi előaidoüléseit, maly
re több budapesti pr ofessvort is meghiiVoltt a 
vezetőség.. Gyógyszel•észi vonatkozásban dir. 
M ozsonyi Sándor kartársm1kat kérték fel elő
adás tar tá sár a, aki ,.,az, uj gJ"Ógyszer,ekr ől és 
egyes régi gyógwszerek uj!aibb alika.lmmásár ól" 
· zólt körülbelül másfélÓrá.n á;t 1a s,záznál na
é ;yobb számu gyógyszerész- és orvosközönség
hez, amely nagy figyelemmel ha.'~g11tta a mind
két karbélieket egyaránt kö:relről érdek1 ő és 
·l'rintő érdekes Umá;t A l'ésvtvevők szelint na
gyon régen nem jöttek ennyilen össze a kartár
saik, akik vidékrel js sz.ép !lzámoom se1eglett:N 
egybe erre •aJZ a]ka1crna. t1énk pé1dája ez dZ 

esemény annak, hogy mily jól megértheti egy
mást gyógyszerész .és orvos, a közös tudomány, 
a kölcsönös megbecSülés és a demokratiikus 
életfelfogás és !; 1 .. : :ic' nt jegyében. 

SZAKSZERVEZETI NAGYGYüLÉS Május 19-én 
a Dohán~~utca 76 .. számu párthelyiségben zajlott 1 
G e r ö Miklós kartársunk alelnöki itnegnyitója. veze~~ 
te be --:- a közös szakszervezeti vonal kih.angsulyozásá.
val és lelkes szavakkal a jövő gyógyszerész-nemzedék 
felé D r. S z o t n o ki András kartársunk ön
valloln,á.ssz.eiÜ megn;yilatliOzásában a baloldali ~zociáL, 
demokratáli:: kenuény és immá:r eredményes küzdelméró1 
beszélt a magyar életet elgáncsolni akaró jobboldali 
szociáldemokr.atálrkal szembzn. H a r a n g i Sándor 
kaitársunknak, szakszervezetünk elnökének {beSzéde ha 
talmas távlatot nJitott meg előÚ.ünk. Ez a nagyvonal~ 
előadás a marxizmus születésébó1 indult ki, és a nagy 
állomások érz:ékeltetésével, a bel·· és külpolitikai helyzet 
világos áttekintése után jutott el a Magyar Dolgozók 
Párjának ptegalakulásáig Ezután ezen tul és mégis. 
ezzel egy vonalon a kiteljesült-ebb szakszervezeti élet 
jelentőségéL h.angsulyozta. "Az, ald f'egyelnl.leietten 
nem véttezi ~nagát a marxizmus-leninizmus elveivel 
és egJ-·étli érdek ·kikapcsolásával rá nem tér a közÖs~ 
ségi utra, az a saját foglalkozásának a sirásójává lesz<"< 
Nem véletlen -· ~twndortJta, - hogy a gyógyszerészeÍ 
fejlődése összeEsik a tudománJ- f~jlődésével. Fegyelme_ 
zettségre hivj~ fel a tagságot és az ;egyetemi ifjuságO't, 
Legyenek fegyelmezett, derék, tisztességes magl·ar· ~Em-~ 
berek .. Tanuljunk és Jtanitsunh:: • Végül beszámol a 
t;agságnak aznapi Olt iKároly minisztenel töriént tár
gyalásáról, Gerő Miklós kartársunk javaslatát elfogad. 
ta ~ nagJ- gyülés, melyben .á;t;lr· a Pedagógusok Szaksz'er~ . 
vezetéhez, hOgy mellettük áll nagy küzdehnükben a I{aio-
1ikus egJházi iskolák nevelőinek megvédésében. -. 

MEGHALT GÁJ30R ANDOR Május ·21." 
én a rákoskereszturi temetőben örök pihenőre 
tért Gábor Andor. A gyógyszerész hiva.tlá;; sok 
rétüsége módot a.élott számára, hogy kirt:ünő ér
zékkel szo!gálja pályái át .azon a sik on, whorvá 
konm1ersziiiJi.s képesSégei v.alóság·gal prede:sztL 
nálátk. 40 .évig d01lgozott. Rég nem aa; officiná
'o,an, de Qelldleg: soha el nem szakadt tííle: bőc: 
kezüen wél:c~ko·zott és jótékonykodott a gyógy
szertári do!,gozók szociáhs intézményeineik meg
valósi>tásám, tudouW,nyos ii!llbém:nények !Hesité
sér e, minden olyan effir a, mely szocioíJis és kö
vetkezetese n demokratikus életf.elfogásá!val 
'egyezett. n. g. ~ 

Csaba. Ferenc Gyámszülö Társaság befizetlései 1948 

áp1ilis--má,jus hónapban: 
Balaissa .Sá'll(lor, B-pest, 12. 24, Benedek István !Bpest, 

2·-, Böszörmén)i János Bpest, 10-, Erdős A. pá}, 
Bpest, 5.-, FaliUs jenő Bpest, 15, ·-, Fehér ]Jászló BpeSii, 
5.·-, Forgács Bernát B'Pest, 2.-, Földeis .A:rtur- J;Jpest. 
3.-, Ge11ő Miklós Bpesrt, 2-, Görög P. :rmre. Mándok, 
5 .. -, Hararngi Sándor Bpest, 5,-, Ralbroh:r :«;<n<lM 

BP"St, 3-, Hübner Enwéné Bpest. 2.50, Hemédy 
mond Sárospatak, 10.-, Hollósy Pál ZalasZJántó, 2.-, 
Ja~ovitz Iván iBpest, 3.-, JeS:ZiEillSZkY Béla Bpest, 2.-:, 
Kormos Ida Bpest, 2. 50, Lovas Mik.lós B:pest, 3 .. -, Ré
ti :Má1 ton B pest, 2- Székely Jenő Bpest~ !5.-, SVé!kelY. 
István Bpe;;t. 2.-. Turi Pál dx. Bpest, 5.-, Vörös 
dül' Földeák 3- - A gyüjtJé,st folytatjU:k, várjuk 

to>'áb'bi adományokat. 

K 
IgazoJási hitek. lVIájus 21..<\n: B·"m" 

r ( T 
- rt..<.>va. Tivada1né sz 

arnesz a erez (nem jelent ). 
H dr"c! meg 

A kiadóhivatal felhivása 
ey . 1 l KárOJJ Dorog (ill t'k , , - t " . f"" , ' e .e esseg Yége~t áttéve 

az esz :erg-o::ru. olSpanJ hivatalhoz) 
Bolereczky Gál> • · · 

gálat;" ;euldapEe.Sti hátrailiékes előfizetőket szo. 1-
, . _orne sz Toóth Olgal (feddés)" 

Ma~~ 28 .. xa kitiizötl:1 :Ugazolások· 
HaJdu Aladál, ' 
özt·. Kormos Aladárné 
dr. Szeni;€8 Béláné sz , Germ.s'"' E -~ F' · ' · ~ rzs-e.bet 

onagy (Fnmk) Sándoi, Alsód!acb ' 
Masznyik Máa:ton as,, 

Ungreán István ' 
.. ' ozv .. Mertha Á•gostonnré Bü.IdOOsd. 
Ja:mbrik Lajos, • 
Mitsei Buttinger An...,ln~ ' d G ·· "'"" e sz. Czakó Erzs'b t ~- yor gy Endréné ( l e e' 
Orient Tibor vo t OTI-gyógyszerés'Zi), 

Héja József 
1 

Dám Sándo; 
Bxeu.err Béla: M·ór 
Lamberg Kár·oly, 

1 

Du1Ier Ilo-:rua 
Pa11 ag h D~ es .. 

Junius 2-án: 
JeSY.ensZiky Vilktm 
Dávid Is.tvánné ,8'~. 
Czingel y Dezsőné 
Julius 4-én: 

Per <'ZingP.r Te!1éz 
sz.. G1 0kló Te11éz. • 

Knczián SándoJ 
Hajdu :Béla ' 
Tamás Mikiós 
Szinnyey Já'!Lo',,. M' " aJ ton, 
Zonda GeJ gerly, 
Ke:rpel Pál 

~ ÖY.v. Kflr'es~tény Gyul, , .. ~ ane '&Z c ·1 • ozv. Toóth Mihá!Y , .,,. 81 JeiJ' Hf'dvlg 
R. . ne 
, erhelyi Káa:oly, , 
d!r. Szebe1·' · 

s 
M' en.n ( LeLtneJ) Heu ta 

an.\ai József PE•stszeutl" .~ ' ·· ' " - ouTile OsákJ' t · ozv Ko11mos Ai" .. .P , , - J ge , űllőLn:t 28 
d , "-ua:rne, , 

r Lrska Károl , ,, 
Etkedi F ~e sz. Both Emili~ 

et-ene • 
Lic.._'Vkó Mikló.s~é 
Kisvölgyi Mjrón.' 

• Kézi. 
Jhei l ni laz alábhi 

{.szutnyogcsipés) ellen~ S7.-et 

10 g-os netto 5.- Ft 
20 g-::os netto 8.-· Ft. 

'tés:t;éa:e t..~-000SZerzési. tára 3 60 Ft.' tárak 
6,- Ft.) 
!hely ' b seg en vannak 'h, 

lap, !llelyhen nz igei~ tl~a:~ek és jáx a mé.. 
enged~lmével ugy [h_· 'd t. arsak utólagos szL 

rninden óo- . t: 'e tem meg a :M:E'LIXIR t 
gy ",y.szextár ban' kaph t- E ·- • 

azonban n<e t 
1

_..:u a o.. -nnek elile_ 
ar ~ 1 aiktá o M. 

.. jegyezzék fel . , 1 n ~ ELIXIRT 
:-.. - uveg remdel 's·' , ' hog·y erdeik:Iödés eseten' • ' e -en€1 is fc i' mar 

::·, I(és · · , , 0
- ;co szállitnm 

. , Zltl e~ forgadomb h.{JoZza· .. 

r~----M-A_R:I:A~G~Y~ó~G~YSZERTAR ' TAKSONY 

-·---..:.....!. 

yllkoü penzbesz""o"nk t" telkere~ni, Ké. ·ük h . -:": u Jan fogjuk 
előfizetésüiket r Jad :áko1" máJU\5, J.-~1 negyedevi 
megfelelő részle~be e, 1 a hártl~alekot azután 
zetni. n esz mod.]ukban kifí-

. ~idéki előfizetők 
kül. d.] ek be előfizet-'o' a"'' mellékelt csekklaporr 
-~o..l~- ' ~l l)Ukat mert tö'bb ~· . "'""""uényte~en fe}szó!iltás. tá ' . srwm 
szünk a ]lap küldé 't . u n, kenytele:nek le-se a Ull!US l-en besz.. •-t . 

Megváltmott · . .. .. un"' m,, 
adóhtvata!Ua!, Cimet surgosen közííl:ie a ki .. 

, Pótlás a sz:akszet vet.i igazolás kh . 
tái:saim szives figyeimét . o oz FelhivOL'n kar .. , 
számában k" "It . ,~, . <J,na, hogy lapunk legutóbbii 

ozo fellluvas nemcsak a olitikai 
rSZakmai képesités igazolására . P_ • hanem a 

lS vonatkozik 
Titkár. 

K 
. Pártmunkás igazo iván) t kaptalc-

enyet·es l\1ihály elvtál'!Sak, · Dániel Sándorr· és 

SZEGEDRőL JELENTIK 
karGeilsunk . ' hogy Ge.tgely Miklös 

' a szegedi szakszexvezet gyóg , . 
osztályának ehf'k . .. , yszereszr szak_ 

0 e, mmt torvenyhat- , · . 
tag, bekerült . , . , osagr btzotts.ági tag 

a szegedi var·osi taná sba 
vendetesebb , c · .Ez annál ör-

' rn.ert a g}'ogysze .' . 
sekben a szakin 't , reszr vonatkozás u kérdé-

a ezentul ö fogja k' . 
Get'gely liaxtársunkat . ... epviselni. Ahogyan 

tsmer]uk a sze edi , 
egy valóban érdemes k t, ' g szakma ügyét 

j ar arsunkt a bizták 
Ugyancsak Szegedről . l . , • Je entik hogy <rtrt • 

lwzdték a szer"Vezé t . . ' 1 mar meg .. 8 a JUliusi Gy' . -:sike::resebb . . , ,, ogyszel'esz_napu nünéL 
d,.. megrendezesere. Ugy ter·vezik h 

euna.gyarországi al • ' ogy erre a 
. , sz nnax találkozó r a . , 

zoman ka.rtársalíat is .. , a JUgoszláv és 
• nwghlVJak. (A ln . , . 

szeresZ··napu elhal _ , , szo olu .,Gyogy _ 
, asztasaval igy ez a 8 . 

talalkozó a legközelebb. . , . · zegedt szakmai 
l VIrleki programm .. ) 

A Magya R'di' . r a otud:omán, -]" . 
gyal' .Endkiopédián··:k . . yo~ fo youatam.bk, a Ma-

k 
, . W JUUUUS 6 1 " ' artaJ.sHülk fig elm't . - mJU.soxma hi\ juk fel 

~ ' tt Y' e • amelyben' _ 17 , 
ezae el -· dc Turi Pál , ora l-0 pele 

nyilméi·egről. karitru'ISunk taxt előadá:st G 

FELKÉRJüK KARTAR 
JENEK JELENTKEZNI SAINKAT, SZIVESKED_ 
IDEGEN NYELVEN T:4.Z~K, AKIK BÁRMELYIK 
BESZELNEK.. OKÉLETESEN !RNAK ÉS 

Hirdet~ink szives figyelméb . 
Hirdetési dijaink: 1~48 e, " 
1/8 ld J * . IDaJUS 

' 0 la !illlegj!e;I.ená<;ffilk ' 
1/4 oldal em 

1/2 oldal " 
1/1 oldal 
A " pr~~detés 3 sorig 
A koteshen lévő hir de:tések 

natkoznak. ~ re a 

-l-[-Dl a következők1 
125. - For int 
200- Forint 
1360 .. - Forint 
iQ O.- For int 

50- Forinl; 
fenti ámk nem vo_, 

' l 

l' 

l i 

l 
'l 

'' 

' 

'' 
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Adományok Az Egy6lieimi Gyógysz&észeti Intézet.. 

ben felállítandó i.lljectiÓS laboo:~tórtwn. :réSZ(ére folyó 
évi április ih.ó 115·-től május hó 21-ig beérkezett adomá_ 
nyak: l\~ar Gyógy.s.zeriésztu.domám:yi Társaság \500,
forint, Bulcsu Barna .gy6gyszeiiés?J, S,z.eged 100~- fo
~int, V ullás.. és Kiűzoktatásügyi Mini;szteJ: 6000 .. -
forint, Gei:ringe;r Ali-ce gyó-gyBZISil."ész, Haja 1200.-· fo

ünt. .. összesen 6.&00 forint. A legutóbb közölt ado...Y!lrány 

:15 .. 945 foxint, összesen 22. 74& :forint, 

----- ---- . 

A 

kat tovább járatni, illiEibve olvasni, ugy 
tOZJását és lemondja a la;pOt, de nem igénye.!llhet 

szellem.i terméket 
B,. Gy. N aglliarJzsa: 

élet1 aj·zot egyelőre csak tösszegyüjtjük, hogy 
!riértékelhes&ük, Meghatva álluiDik je.ent~ö· kruci;á,i<o'• 
ink sok évtizedes mill'l!kája előtt és -alig 'IDjuk ~ 
hogy az érdemeseket kiemelj:ük és átadhasSuk a· 

1?ános elismmésnek 
F. B. Budapest: Az önéletrajzot kLé:rtékeljülk:, 

mányalt a s·zerkesztő;sé-gbeill átveheti 

* Ha rendes és szép munkát akar, 
edényeit nálam szign:áltassa .. S7,.EISZ- és 
a helyszinen k.lészitem. Hegedüs István, 

Fehér tóga: Az a bizonyos bÜszkén €iiD1Egetett fe
hér tóga 13ok JTI;indenre kötelez. Elsősorban, arra, hogy 
ne tegyük ki az utcátr.a azt a 64 éves km társat, aki
nlelk 19415-ben bérbeadt,uk :a, patik.ánkat Ne dobjuk ld 
még a Ialkásából is, A fehér t6gának -t:udnia kell, hogy 
n. megváltozott helyz.eltért főkém.t ő maga felelős, -
hisreJ.1 ő maga idé:zte elő, Mer'it a fehér tóg"~a cS'a!k ugy 
válik igazi j~)lképpé, hlli D:em cs,ak az láltj,a fehér nék~~ 

* Reáljogu gyógyszertárat, lehetőleg viz . 
megvétdre kereseik Ajtámtl~tolmt 1Ö~v. Váry 

- Debrecen, Kossuth_u_ 22. Ilf. l eimre ik!érek: 
* Reáljogu gyógJ-s.zertárat vennék, bár•hol, 

. . • l 
aln VISeli . ,. .. lf 

Retaksátor: M.€1gért.iük, de nem iSllllell:'jük eL feL\ 
vetett szempontjai igazságát, !Azt hja, ho·gy ha szak-~ · 
lapunk !ha:stá!bjain megnJ-itja a helyes· ta~sálás magas.-~ 
iskoláját, ha mindenldt llneg:bail1!Ít a ihiíhitla;n tallreálást 

• tot kér: Vágó E1 zs&bet, Sa,,fuad, Piac-tár 18 
Miskolcon legjobb helyen levő l'eáljogu gy<5gvszent 

e:ladó. Érdeklődés: dr. Nagel Edgár ügsvéd, Bil*'st, 

Eskü-tér 7. SiW.m 

akkO! miből fog megélni - a\ retl3iksátol' 
juk: a!klkm :Ls 1J11Urad mlég eMig k-ényeime!S· és kev>ésbbé : 
fog1ékony oagyu lkarrtárs, aki ezutá!ru is másra biz·za a~ 
mun:k:át. A-cél azollJban nem lehet m\á.s: megta!OÍUl!ni. és gyógysZI~!Itári p<n·ceLlá.n felsrere1ffii cikkek, 
megtanulni mindent, ami e1srujátítható. Még afu:ko.r is, tégelyek előnyös beszerzése,. 
ha egy lénye,gé!ben foltozó lmPste:rség előbb-utóbb eL IV., Veres Pálné-utca 31.. Telefon: 

tünik a föld szinél'Ől Ez. a ,,e:szély azoTilban egyelőTe 
nem fenyeg.eti \Sem a: sza~knniát, sem a retuksát01t 

G. Z .. Vámosmikola: Ezt az ügyet -csak lö:niök i[l]tiéz
hetik el ·egymá.<:> között. M. n. kat tá:l1Sunk éppen eleget 
szenvedett .a.:hhoz, hogy mások sr..envedései melLEJtt se 
haludjon el érzéketlenül A'!J uj törvfény értelmében 
kartárrsunlrn-rilk is meg, kell kapn:i:n.i !bia!t hónapi fizetJétSét 

Türeimet kérünk m~ndazokt:ól, akiknek bármilyen 
vonatkozásu cikkoi t csak 'YZ'ui:Já'Di szaklaopunk va:J.amelyL 
kéJJen kÖ'z.iölhetjUk A :g;yógyszeré!szeti tönifuly jelentősé_ 
ge sok mindent háttérbe szor.iit, hogy utánaj annál 'ti·sz_ 
t'ábban alaki tihassuik ki a; 'S.zakma életéit., 

,,Azt hi t tem, tiszteletpéldány": TéYed, kedves kax ·
táu;am, ön nem ihi.he.tte, hogy mim!den ellenszolgálat 
nélkül jogpsult lapunkohoz.. Ha ön ne-m kiVJánja lapun-

8nrmua1ra'han. Ile. sa~ic.·bólltatr.~alicyl. 
t a U Iletsal-ból Cactsal 
----~ Jod·ból ~ali. jodat 
gwllrlásllll és kl viiinatra a Sallcvls6k és mlls 

bértabletllll&llat vllllalok ' 

Bartha József l 
gyógyszerész 

Bp. Y ... Zultán·u.12. 
Telelon: 127-694. 

* Napi 20.- fit _ért teljes pensiót adok, 
családi házailllban C im: Dr . Lengeíl1 Aszófő· 

* Bér beadnám ö z~ eg) i h.a.szonél~tben lévő 
szea:-lála\nmt To}na megyéJhen. özv .. Nebkovsz.k:y 

:rné, T'el1JgeJ.ic. 
* 20 szá~alé.kos Solganal B oleosa injektióra 

nUJgy szük.ségem volna Kéimém a tisztelt 
ha valakinél raktáwn van, 'értesit;em.e, Eladási 
veszem "M&gyal' Korona" gyógyszertár, P~"''""""''';, 
Heves megye. 

Megjelenik hav-onta kétszer, 
Soorkesztőség és kiadóhivatal. 
IV, Veres Pálné-ul' .ca 33 .. l l. 

Telefon: 386-126 
Hivatalos órák: 9-5.-ig .. 
Felelős sze:rr:klesztő és kiadó: 

HARANGI SANDOR 
Te!e:fon: 344-311 

Szerkeszti: 
SZÉKELY JENő 

Telefon: 162·-866 
Laptulajdonos: 

a M M. Sz Szakszer-vezete Gyógyszertári 
Szakosztálya. 

Hoffmann ,Józ-sef nyomdája, VII J 

llfóil 
yógyárunagykereskedés 

Ismét a békebeli Felkészrlltségé!x>i áll. 
b. ~>evdi rendclke:uisére 

T 6 •ti r a ti c l".: p h ., r 81 h 
.. c .. "''"' 

If!!" .. 
<OI'I~mony1 Pál 

gyógyórunagykeresl<ecl6 

Budapest, VI., :Jókai-tér 3 

Klebflslmf..ll. 
UG--U ll, U ll-8 IS 

Walclheim labletlo és IGa lerakala . magyarorucígl cdnden formábon é • szinben kaphatók 

GJU Dezső 
Az,összes bel- és külf31dl 
gyogyszerkülönfegességeket 
dr~g~t, chemikáli6t raktÓrr61 
szalht., gyógyszerészeti Üveg nagykereskedő 
Gh yors és pontos expediálás 

&lyben és vidékre. 
Telefon: Ul-269 

Buc::lapesl, V, Szent 
(Koháry ui:eai oldal} 

lst.,án-körut 23. 
Tel : 121-155., 

A "CHIHOII'' gyár r. t. 
Vltaplex "A" 
(A-vitamin: axerophlól) 

Vitaplex .. A+D" 
(A. és 'O.-vitamin) 

INJECITO: 

INJECTIO: 

PORAMPULLA: 

INJECTIO: 

FORTE INJECTIO: 

PORAMPULLA: 

INJECI'IO: 

3 és 15x 2 mg 

3 és 15x 10 " 
5x 50 ,. 
3xl50 ,.. 

5x0.10g 
5x0.20,. 
3x0.50" 

3x0.15 g + 6 
oldószer am p, 

lxlO mg 
(400 OOO I. E.) 

lxl5 mg 
(6000001 E) 

5x0.01 g + 6 
oldószer am p .. 

5x005 g 

lldD·készitményei: 

OLAJ: li bm 

OLAJ: 5 kcm 

TABLETTA: 20x l mg 
i20x 3 .. 

20x12 " 

TABLETTA: lOxll.OS g 

lOxO.lO .. 

TABLETTA: 25x0,075 mg. 
(3000 I. EJ 

FORTE TABL.: 20xL25 mg 

(á 50 OOO r. E) 

TABLETTA: 20xOOl g 

TABLETTA: 20xO.lO g 

OLAJ: 
10 kcm 

l !l 

'l 

i! 


