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ELŐSZÓ.
Az 1912. évi augusztus hó 3-án k ibocsátott s a gyógyszerész- 

gyakornokok kiképzésére vonatkozó szabályzat 10. és 16. §-ai, úgy
szintén a gyógyszerészjelöltek kiképzését szabályozó rendelethez csa
to lt szabályzat 34. §-a egyaránt megkövetelik azt, hogy a gyógyszerész
gyakornok, illetőleg a feljogosító-vizsgára jelentkező jelölt a gyógy
szerészeire vonatkozó törvényeket, törvényes szabályokat és rende
leteket kellőképpen ismerje s e tárgyism eretéről úgy a gyakornoki, 
m int a feljogosító-vizsgán tanúságot tegyen.

E  szabályokon túlm enőleg is, a gyógyszerész oklevelének elnyerése
kor esküt tesz, am ely esküjének szövege m inden egyebet kizárólag a 
közegészségügyre és gyógyszerészetre vonatkozó szabályok és rende
letek  m egtartására kötelezi.

Mindezek kétségtelenné teszik, hogy a közegészségügy eme ágá
n ak  felügyeleti felső hatóságai sú ly t helyeznek arra,, hogy a közegész
ségügy szolgálatába á llíto tt gyógyszerész — e minőségében — tö rvény
szabta jogaival és kötelességeivel feltétlenül tisz tában  legyen. Ám 
mindezek dacára im m ár évtizedeken á t  a gyógyszerész-növendékeknek 
sem módjuk, sem alkalm uk nem volt ezen ism eretek elsajátítására, m ert a 
szakoktatás ezt az eléggé fontos s a gyakorlati életben nélkülözhetetlen 
tá rgya t még a felső fokon is érthetetlen mellőzésben részesítette.

A M a g y a r o r s z á g i  G y ó g y s z e r é s z - E g y e s ü l e t  e mel
lőzés há tránya it m indinkább tapasztalva, az á lta la  fen n tarto tt s államilag 
tám ogatott budapesti és szegedi gyógyszerész-gyakornoki tanfolyam okon 
m ár évekkel ezelőtt rendszeresítette a gyógyszerészetre vonatkozó jog
szabályok tan ítá sá t és pedig önálló keretekben, m inden más tan tá rg y 
tó l függetlenítve. Ennek az intézkedésnek m ár eddigi eredményei is 
igazolják, hogy az iskolafenntartó  egyesület elhatározása helyes vo lt 
s im m ár csak az nehezítette a k itűzö tt cél elérését, hogy nem  á llt ren
delkezésre egy olyan segédkönyv, am ely összhangzásban az előadásokkal, 
a szükséges ism eretek elsajátításának m egkönnyítésére szolgált volna.



V I I I Előszó

E  hiányon segítendő, megbízást nyertem  arra , hogy a m ost kiadásra 
kerülő új gyakornoki tankönyv  IV. köteteként a gyógyszerészeire 
vonatkozó jogszabályokat összeállítsam és sajtó  alá rendezzem. E  meg
bízás alapján  bocsátom ú tjá ra  e könyvem et, amelyhez a következő 
megjegyzéseket fűzöm :

M unkám n e m  t ö r v é n y g y ű j t e m é n y ,  hanem  kizárólago
san a tan ítás, illetőleg tanu lás céljait kívánja szolgálni, ami eleve kizárja 
azt, ho g y  a gyógyszerészetre vonatkozó törvényeket és rendeleteket 
teljes szövegükben és időbeli sorrendben, avagy más, a gyakorlati élet
ben kívánatos elrendezéssel tárgyalja . K itűzö tt célom nem az volt, 
hogy a gyógyszerészetre vonatkozó, avagy az t érintő törvényeknek 
és rendeleteknek sokszor rendszertelenül következő szakaszait egy
m ásra halmozzam, hanem  inkább az, hogy ezt a meglehetősen száraz 
s tanu lásra  kevésbbé alkalm as anyagot úgy csoportosítsam, hogy lehető
leg összefüggő egészet alkosson és éppen ezen összefüggés révén a 
m egértésre, a tö rvény  szellemének megismerésére alkalmassá legyen. 
Az anyag csoportosítását, elrendezését természetesen nem ötletszerűen 
végeztem, hanem  ragaszkodtam  ahhoz a vezérfonálhoz, amely előadá
saim at irányítja , am ely te h á t pedagógiai elvek szerint és tapasztala ti 
alapokon alaku lt ki.

Ami a feldolgozott anyagot illeti, önként érthetőleg nem  terjesz
kedhettem  ki minden jogszabály felsorolására, m ert hiszen szem előtt 
kellett ta rtan o m  azt, hogy csak a legfontosabb tudnivalók elsajátítása 
a k itűzö tt cél. Ennek dacára könyvem  bevezetésében kitértem  a hazai 
gyógyszerészet rövid tö rténetére  is, am ivel nem  annyira a tudnivalók 
m értékét k ívántam  fokozni, m in t inkább főbb vonásokban megrajzolni 
azt az alapot, amelyen gyógyszerészetünk jelenlegi jogrendszere felépült.

H asonlóképpen helyénvalónak ta lá ltam  a jog- és állam tudom á
nyok elemeinek, illetőleg összesűrített töredékének bekapcsolását is 
olyan m értékben, am ilyenre legalább is minden, bárm ily foglalkozást 
űző m űvelt embernek szüksége van. E zt a részt dr. K un Béla : »Be- 
vezetés a jog- és állam tudom ányokba« c. m űvéből vettem  á t.

Végül, am ikor a megjelölt célt tek in tve : ú t t ö r ő  m unkám at az 
a rra  h iv a to ttak  igazságos b írá la ta  alá bocsátom, köszönetét mondok 
K o r i t s á n s z k y  O t t ó  úrnak, aki e m unkám hoz szükséges adatok  
gyűjtésében a legnagyobb készséggel segítségemre volt.

Budapest, 1926. m ájus havában.

R éthelyi József.



Bevezetés.

A gyógyítás tudománya ősidőktől íogva szoros összefüggésben állt 
a gyógyszerek alkalmazásával és ennélfogva a gyógyszerkészítéssel is. 
Ez utóbbi nélkülözhetetlen kiegészítője az előbbinek, s ha ma, a fejlő- 
döttebb korban két különálló foglalkozás is, kezdetben az orvosi mes
terség a gyógyszerkészítéstől elválaszthatatlan volt. Éppen ezen oknál 
fogva a gyógyszerészet kialakulását az orvosi tudom ány bölcsőjénél kell 
keresnünk

A gyógyítás mesterségének legrégibb nyomairól a sanskrit v é d á k 
nyújtanak felvilágosítást (Kr. e. 1500) ; ugyanezek alapján fejlődött 
K ínában is e tudom ány, m ajd Egyiptom ban is, hol az ő Aeskulapjuk 
P tah  fia, I  m h o t  e p, kinek temploma Memfiszben volt. Az ind  orvosok 
m ár igen nagyszámú gyógyszert ismertek és alkalm aztak, s úgy látszik, 
a perzsák orvostudománya is innen veszi eredetét, noha K a m b y s e s  
korában m ár görög orvosok vannak Perzsiában. A görög orvostudomány 
legkitűnőbb művelője H i p p o k r a t e s ,  a farmakológia és botanika 
nagymestere pedig D i o s k o r i d e s  P e d a n i u s ,  akinek ötkötetes 
nagy műve G a l e n u s  bírálata szerint a maga nemében tökéletes 
munka.

A rómaiakhoz Görögországból szárm azott á t az orvosi tudom ány 
és p?dig leginkább a Görögországból kivándorolt orvosok révén, akik 
azonban gyakran csak rabszolgák voltak. A rómaiak első ilyen bevándo
rolt nevesebb orvosa A s k l e p i a d e s  volt, de ezt minden tek in tetben  
túlszárnyalta O l a u d i u s  G a l e n u s ,  aki tanításával a középkorban 
hosszú ideig domináló iskolát alapított.

Ezeken kívül jelentékenyebb irodalmi működést fejtettek  ki az 
orvostudomány te ré n : S c r i b o n i u s  L a r g u s  (Dasignatianus ?), 
C l a u d i u s  császár udvari orvosa, kinek Dispensatoriuma (Kr. u. 47) 
271 receptumot tartalm azott s azt még napjainkban is újból k iadták 
(Heinrich, Lipcse, 1887). Mellette C e l s u s  A u r e l i u s  C o r n e l i u s  
(f Kr. u. 50), kinek a római irodalom legnagyobb és leghíresebb orvosi 
m unkáját köszönhetjük. M unkájának legfényesebb része a sebészeti. 
Könyve 7 részre oszlik s a betegségeket úgy tárgyalja, am int azok diete
tikus, farmaceutikus és kirurgikus úton gyógyíthatók. Orvostört énelmileg 
különösen azért fontos a munkája, mert H i p p o k r a t e s  munkái 
mellett az egyetlen, melyből a Kr. születése előtti orvostudományt fel-

R éth ely i: A gyógyszerészet jogszabályai. 1
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ismerni tanuljuk. V a l g i u s  R u f u s  (Kr. e. 12) consul suffectus 
H o r a t i u s  és P l i n i u s  barátja, aki nagyműveltségű római lévén, 
széleskörű irodalmi munkásságot fe jte tt ki. A füvek erejéről egy nagy
szabású tanköltem ényt is írt. C a j u s  P l i n i u s  S e c  u n  d ú s  (az 
idősebb) műve kora term észettudom ányának hű tükre. Ez a nagy en
ciklopédikus mű »Naturalis históriáé libri XXXVII« néven ismeretes, 
melyet saját állítása szerint legalább is 2000 régibb műből állított össze 
s amely arról nevezetes, hogy az egész középkoron keresztül a természet- 
tudományi ismereteknek egyedüli forrásműve volt.

A görögöktől Perzsián és Egyiptomon át ju to ttak  az orvosi ismeretek 
az arabokhoz, akik azt bámulatos módon kifejlesztették, s joggal mond
hatjuk, hogy a népvándorlás u tán  az orvostudomány leghivatottabb 
művelőivé lettek. Különös érdemük a gyógyszerkincs jelentékeny gyara
pítása s a görög és római írók adatainak rendszerbe foglalása, de legfőképpen 
az, hogy gyógyszertárakat, kórházakat és orvosi tanintézeteket állítottak 
fel, amelyek később Európának is m intául szolgáltak. így  az első nyil
vános gyógyszertárt az arabs birodalomban A l i  M a n s u r  kalifa állí
to tta  fel Bagdad városban (Kr. u. 754).

Spanyolország meghódítása u tán  T a r i k arab vezér a la tt a hódítók 
hazájuk virágzó tudom ányát á tü lte tték  a kontinensre is. A többek között 
orvosi iskolát alapíto ttak  Kordovában, amely egyúttal az arab kultúrának 
európai gócpontja volt. A magasabb arab műveltséget keleten a mon
golok (1256) s nyugaton két századdal később a keresztények semmisí
te tték  meg.

A középkor keresztény népeinél a többi tudományhoz hasonlóan 
az orvostudomány is a kolostorokba szorult s alig fejlődött. Viszont két
ségtelen, hogy azokban a kolostorokban, ahol bategápolással is foglal
koztak, valamely kezdetleges gyógyszertárnak is kellett lenni.

Kétségtelen, hogy a később felállított európai egyetemek az arab 
főiskolák m intájára alakultak  ki s ezek között első a salernói (VIII. sz.) 
volt, amelyen az orvosi tudom ányokat tan íto tták  (scola medicinalis laica). 
Ugyanilyen iskola alakult a Szent Benedek-rendi szerzetesek Monté Casino-i 
kolostorában is, melyeket Olaszországban, Németországban és Angliában 
számos m ásnak felállítása követett.

Ez időben az orvoslás tudománya nem volt elválasztva a gyógyszer
készítés mesterségétől s így az orvos egyúttal gyógyszerész is volt. 
A gyógyszerkészítésről szóló legrégibb m unkát Kr. e. 1552-ben í r tá k ; 
az orvosok, akik a gyógyításon kívül gyógyszerkészítéssel foglalkoztak, 
boltot is ta rto ttak  e célra, mely rekeszes berendezésénél fogva a p o t h e k a  
nevet viselt. A két foglalkozás igen lassan különült el, sőt a római világ
ban valamennyire megszakadt szinbiózis feléledt a középkor elején működő 
orvos-gyógyszerészeknél. Ezzel szemben a kolostorok kórházaiban az 
orvos és gyógyszerész foglalkozása valószínűen különvált, mert, amíg 
a betegeknek az egyház rendelete szerint az orvosi kezelésen kívül ellátást 
is adtak, addig az orvosságért a legtöbbször fizetni kellett.

Meglehetősen homályos hazánkban az első polgári gyógyszertár 
e redete; így L i n z b a u e r  X.  F e r e n c  az első polgári gyógyszertár 
alapítását a X III. század közepére teszi. Ezzel szemben egy régi, de nem 
feltétlenül hiteles okirat szerint 1303. évben lakott volna Budán egy 
P é t e r  nevű »physicus e t apothekarius«. Megbízhatóbb ennél egy 1346. 
december hó 2-án kelt okirat, amely magister G e k m i n u s  (apothe-
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carius domini regis) nevéről tesz említést. Hasonlóképpen a budai jog- 
könyv, amelyet 1244-ben kezdettek szerkeszteni, » V o n  d é r  A p o- 
t l i e k e  r« című fejezetében már intézkedik a gyógyszerészekről s ez intéz
kedésekből kitűnik, hogy a XIV. században Budán már volt gyógyszertár, 
ha nem is több, legalább egy. Ez a törvénykönyv elrendeli, hogy a gyógy
szerészek semmi rőffel m érhető anyagokat, ruhaneműeket ne áruljanak, 
csakis olyan dolgokat, amelyek a gyógyszertárakba valók. Hogy ez eléggé 
tág  meghatározás volt azt az is m utatja, hogy ebben az időben a mézes
kalács, gyertya stb. a gyógyszertári cikkek közé tartoztak. Elrendeli 
továbbá azt is, hogy a gyógyszerészek boltjaikat vasár- és ünnepnapokon 
az estéli harangszóig zárva tartsák .

Ugyanez a törvénykönyv, úgyszintén egyes városok törvényei és 
rendeletei arról tanúskodnak, hogy a gyógyszerészetet a középkorban a 
városi törvények szabályozták, a felügyeletet pedig a városi tanács gya
korolta.

Az első általános rendeletet a gyógyszerészet szabályozására 1552-ben 
ad ták  ki, tehát már az osztrák uralkodócsaládból származó királyok idejé
ben. Ez a többi között arról intézkedik, hogy a gyógyszertárakat idő
szakonként szakértői vizsgálat alá kell vetni. Á ltalában a gyógyszeré
szetre nálunk az osztrák örökös tartom ányokra vonatkozólag kiadott 
rendeletek voltak érvényben. Ezek közül a gyógyszerészi gyakorlatot 
szabályozza az 1564-ben I. F e r d i n á n d  császár és király rendelete, 
amelyet 1602-ben I. R u d o l f  megerősített s ugyanezt III . F e r d i 
n á n d  kibővítette.

E szabályzat értelmében gyógyszertárt csak az vezethetett, aki egy 
orvos és két gyógyszerészből álló vizsgálók előtt a vizsgát sikerrel letette. 
Vizsgálatra csak az volt bocsátható, aki keresztlevéllel bizonyította, hogy 
római katholikus vallású és a négy t y r o -  (inas-) évet kitöltötte. Ha 
a vizsgát sikerrel kiállotta, esküre bocsátották, hogy a gyógyszerek ki
szolgáltatásában lelkiismeretes lesz, csakis rom latlan anyagokat szol
gáltat ki, magasabb árt a szokottnál nem szed, ártalmas belső szereket 
és mérgeket orvosi rendelet nélkül senkinek nem ad, végül pedig, hogy 
érvágást sem nem rendel, sem nem végez.

Közbavetőleg megjegyezzük, hogy mintegy elfogadott szabály volt 
egész Európában, hogy a gyógyszerészettel csakis keresztény foglalkoz
hatott ; zsidó vallású gyógyszerészt egésze n a  X IX . századig ritkán találunk, 
sőt egy 1678-ban kelt császári rendelet szigorúan eltiltja a nem katholi- 
kusokat a gyógyszerészi mesterségtől.

Visszatérve a fent em lített császári rendeletre, az a továbbiakban 
úgy intézkedik, hogy a segédek gyógyszerészi m unkájáért a mester volt 
felelős és kötelessége volt józan, becsületes és megbízható segédet tartan i. 
Az özvegyek férjük elhúnytával fo ly tathatták  a mesterséget, azonban 
a gyógyszertárban felesketett provizort kellett alkalmazniok. A rendelet 
a továbbiakban a gyógyszertár tisztántartásáról, a berendezésről, a gyógy
szerek mikénti készítéséről, a gyógyszerészek által f e l t a l á l t  gyógy
szerek (sp3ciális gyógyszerek) forgalombahozataláról intézkedik, ez utób
biaknál kikötvén azt a feltételt, hogy azokat elárusításuk elő tt az egyetem 
két orvosprofesszora vizsgálja meg.

Intézkedik még a gyógyszertárak megvizsgálásáról olyképpen, hogy 
a gyógyszertárakat az egyetem dékánja 3—4 orvossal és két gyógyszerész
szel együtt vizsgálja ; végül még előírja, hogy a gyógyszerész a tem plo
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mokat látogatni és Szent Kozma és Szent Pemjénnek, m int a gyógyítás 
védszentjeinek ünnepnapját különös áh ita tta l megülni tartozik. így volt 
még a budai egyetemen is közös ünnep az orvosokkal.

Visszatérve a gyógyszerészeinek hazánkban történ t fejlődésének 
ismertetésére, különösen hangsúlyozandó, hogy Magyarországon a gyógy
szerészet sohasem volt szabad ipar, ennsk gyakorlása kezdettől fogva 
engedélytől függött, úgyhogy egész bizonyossággal állítható az, hogy a 
gyógyszerészet nálunk bölcsőjétől kezdődőleg a mai napig az úgynevezett 
koncessziós rendszeren épült fel.

Amint fentebb m ár em lítettük, a betegápolással foglalkozó kolosto
rokban kell keresnünk azokat a kezdetleges gyógyszertárakat, amelyek 
a mai gyógyszertárak őseinek tekinthetők. Ha elfogadjuk is azt a fel
tevést. hogy a hospicium-beli gyógyszertárakon kívül már a X II. században 
is voltak úgynevezett polgári gyógyszertárak, az semmiképpen sem v ita t
ható, hogy ezek száma a XVI., sőt még a XVII. században is nagyon 
kevésre rúgott. Az első polgári gyógyszertárakat a szabad királyi városok 
autonómiájuk alapján saját- maguk á llíto tták  fel s azokban a városi tanács 
á ltal választott és felesketett gyógyszerészeket alkalmaztak, akiket a 
befolyó jövedelemből évi fizetéssel lá ttak  el. Ez úgynevezett v á r o s i  
g y ó g y s z e r t á r a k  fölött a felügyeletet a városi tanács gyakorolta 
s ugyanennek e célra kijelölt tagjai voltak a gyógyszerbeszerzéssel is meg
bízva. Ezt a gyógyszertárfelállítási jogot a X V lIÍ. században a helytartó- 
tanács, sőt a király maga is többízben m egsértette, amennyiben egyes 
városok területére gyógyszertárfelállítási jogosítványokat adományoztak. 
E cselekményben a szabad királyi városok féltékenyen őrzött önkormány
zati jogaik csorbítását lá tták  s e jogaik megvédelmezésére nem egyszer 
a pörösködéstől sem tartózkodtak. Egy ilyen —■ úgy látszik megnyert —• 
pör esetéből kifolyólag a helytartótanács rendeleti úton kimondotta, tehát 
elismerte, hogy a gyógyszerekkel való kereskedés a szabad királyi városok 
tulajdonjoga s ebből kifolyólag még a későbbi időkben is ott, ahol m ár 
volt gyógyszertár, a király és a helytartótanács mindig csak a város előzetes 
megkérdezésével adományozták az új jogosítványt.

A X V III. századig hazánkban csak elvétve voltak m agántulajdon
ban  lévő gyógyszertárak. Ezek eredete o tt keresendő, hogy a XVI. szá
zadtól kezdve az ország főurai közül is többen á llíto ttak  fel birtokaikon 
udvari gyógyszertárakat s ezeket felesketett gyógyszerészeknek ad ták  
kezelésbe bizonyos szabadforgalmi joggal s a gyógyszerészt természetbeni 
járulékokkal javadalm azták. Idők folyamán m ind gyakrabban előfordult, 
hogy a gyógyszertárakat a jogbirtokosok bizonyos összeg lefizetése elle
nében a házzal együtt a gyógyszerészek tulajdonába átengedték, s mivel 
e jogosítványok rendszerint nem »ad personam« szóltak, ezek voltak a 
tulajdonképpeni első reális vagy radikális jogosítványok.

Visszatérve a m ár fentebb em lített városi gyógyszertárakra, ismé
teljük, hogy eltekintve a XVI. század óta életbeléptetett katonai gyógy
szertáraktól, a felsőbb hatóságok nem igen adományoztak gyógyszertári 
jogosítványokat, s ha ilyen esetek elő is fordultak, ezek mindenkor a városi 
hatóságok előzetes megkérdezésével történtek. Ilyen esetekben kezdet
ben az uralkodók maguk adományozták a jogosítványokat, ugyanez a 
hatáskör később — a XVIII. században •— a helytartótanácsra szállt 
á t, m ajd J ó z s e f  császár idejében a megyei hatóságokra, de csak rövid 
i dőtartamra.
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Ezekhez a városi gyógyszertárakhoz idővel az úgynevezett »megyei« 
gyógyszertárak csatlakoztak. Ugyanis 1752-ben M á r i a  T e r é z i a  
felhívta a vármegyéket, hogy területükön legalább egy gyógyszertárt 
állítsanak fel. Ebből az következtethető, hogy a helytartótanács jog
adományozása kezdetben csakis a megyei gyógyszertárakra terjeszkedett 
ki s csak később terjesztetett ki a városokra is.

A magyarországi gyógyszerészet tulajdonképpeni rendezése a helytartó- 
tanács intézményének életbeléptetési idejével kezdődik. Eddig az ideig 
a gyógyszerészek csaknem minden korlátozás nélkül gyakorolták mestersé
güket. A gyógyszerészet fölött való felügyelet is meglehetősen laza volt 
és semmiképpen sem egyöntetű, mert hiszen miként fentebb m ár emlí
tettem , a felügyeletet az egyes városok tanácsának tagjai gyakorolták, 
természetesen nem valami általános szabályhoz alkalmazkodva, hanem 
saját maguk belátása és lelkiismeretessége szerint. Ennek a patriarkális 
berendezkedésnek akart véget vetni a helytartótanács, annál is inkább, 
mivel a városi és uradalmi gyógyszertárak eladása, valam int a helytartó- 
tanács jogadományozásai révén a m agántulajdonban lévő gyógyszertárak 
évről-évre szaporodtak s így érthető, hogy ezzel arányosan a felügyelet 
s az ellenőrzés is fokozatosan lazább le tt.

A helytartótanács részéről a cél elérésére az első lépés 1729-ben tö r
tént, amikor elrendelte a gyógyszertárak összeírását, a gyógyszertár
vezetők felesketését s tanulmányaikra vonatkozó kihallgatásukat. Egy
idejűleg intézkedett, hogy úgy a városi, valamint a m agántulajdonban 
lévő gyógyszertárakat az erre kirendelt városi vagy megyei orvos időközön
ként vizsgálatnak vesse alá. E  vizsgálatok nem voltak időszakhoz kötve 
s így megtörtént, hogy míg egyes gyógyszertárak minden esztendőben 
megvizsgáltattak, mások 5—6 éven keresztül is vizsgálatlanul m aradtak.

Ebben az időben a helytartótanács a gyógyszertári jogosítványok 
minemüségét egyáltalában nem bolygatta s tényleg e tek in tetben  a jogo
sítványok között különbségek nem is voltak, amennyiben minden gyógy
szertárt magántulajdonnak (jogi vagy természetes személy birtoklásának) 
és eladhatónak tekintettek. A jogosítványok közötti különbségek kér
dését a helytartótanács 1799-ben vetette fel, amikor elrendelte, hogy 
ettől az évtől kezdődőleg azok a gyógyszertárak, amelyeknek engedé
lyezési okmányában az »ad personam« bennefoglaltatik, tehá t csakis 
meghatározott személyre szól, személyes jogosítványú gyógyszertáraknak 
tekintendők s mint ilyenek, sem el nem adhatók, sem nem hagyományoz
hatok és nem örökölhetők. Ezekkel szemben a többi gyógyszertárak reál- 
jogúaknak tekintetnek és m agántulajdon jellegével bírnak.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezt a szigorú rendelkezést, am int 
az események tanúsítják, az érdekeltek nem vették valami túlságos ko
molyan, mert a gyógyszertárakat, tek in tet nélkül arra, vájjon személy
vagy reáljogúak voltak-e, éppen úgy eladták-vették azontúl is. E reni- 
tencia már-már polgárjogot nyert, ami arra késztette a helytartótanácsot, 
hogy 1827-ben végérvényesen kimondja azt, hogy ezentúl csakis személyes 
jogosítványok nyerhetők, két évvel később pedig szigorúan megismételte 
a személyes és reáljogosítványok megkülönböztetésére vonatkozó korábbi 
rendeletét. Meg kell azonban állapítanunk, hogy ez a megismételt ren
delkezés mindenesetre inéltányosabb volt az első, számba nem vett ren
deletnél. Ugyanis az újabb rendelet meghagyta az özvegyet újabb férjhez- 
meHiteléig, a leszármazókat pedig nagykorúságukig a haszonélvezetben,
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de a gyógyszertári jogosítvány m ár a jogosítvánnyal felruházottnak 
elhalálozásával az államra szállt vissza. Ha pedig az özvegy is elhalt vagy 
férjhez ment, az örökösök psdig nagykorúak lettek, a gyógyszertár be
rendezése s az abban ta lá lt gyógyszerek magán- vagy nyilvános árverésen 
adattak  el. Ez újabb rendelkezésnek, a tapasztalatok szerint, ugyan már 
volt némi foganata, de azért még későbbi időkben is találkozunk ezzel 
ellenkező gyakorlattal, és pedig a törvényhatóságok tudtával és 
hozzájárulásával, amennyiben nem egyszer előfordult még, hogy a 
személyes jogosítványok átruházása a szolgabíró előtt kötött jog
ügylet alapján m egtörténhetett. Ilyen esetekben az egyetlen feltétel 
az volt, hogy az eladó az illető községnek bizonyos összegű engedély
díjat fizessen.

Ugyansrre az időre esik a helytartótanácsnak az a rendelke
zése is, amellyel a gyógyszerészeket a gyógyítástól és minden az 
orvosi működésbe vágó tevékenységtől eltiltotta. Mindezek a rendel
kezések a XVIII. század végéig változatlanul, azon tú l is némi változ
tatással a közegészségügynek a XIX. században tö rtén t reformjáig érvény
ben maradtak.

A szabadelvűségnek az az áram lata, amely a m últ század nsgyvenes 
éveiben Európán végigviharzott, 1848-ban meghozta az első magyar alkot
mányos minisztériumot, amely a kereskedelmi tárca hatáskörébe utalta 
a gyógyszerészetet, de nem m int iparűző foglalkozást, hanem közegészség- 
ügyi intézményként. A gyógyszerészeti ügyek intézésére a minisztérium
ban külön szakosztályt állíto ttak  fel, amelynek keretében gyógyszerészi 
képesítéssel bíró úgynevezett szakelőadót neveztek ki. Eredményekről 
azonban a szabadságharc tragikus lezajlása m iatt nem beszélhetünk, s 
mivel az ország Ausztria fennhatósága alá került, a korábbi sors ju to tt a 
gyógyszerészetnek is. Változás csak annyiban történ t, hogy 1850-ben az 
osztrák gyógyszerészeket az iparűzők közé sorolták s az ipartörvény ren
delkezései alá kerültek. Ugyanígy jártak  el a magyarországi gyógyszeré
szekkel is. Ezt követőleg 1851-ben, illetőleg 1857-ben felhívták az összes 
gyógyszerészeket, hogy gyógyszertáraik engedélyokmányait mutassák be, 
s minden olyan gyógyszertárt, amelynek jogosítványában az »ad personam« 
és az eladás tilalm a világosan kiírva nem volt, reáljogúaknak nyilvání
to tták . Az összes többi gyógyszertárak m int személyjogúak jegyeztettek 
fel s ezekre nézve kihirdették, hogy sem el nem adhatók, sem át nem ruház
hatók, s bár az özvegy netáni férjhezmeneteléig, illetve elhalálozásáig a 
haszonélvezetben m aradt, ha képesített p r o v i z o r t  alkalmazott, 
maga a gyógyszertári jog a jogosítvánnyal felruházott elhalálozásakor 
feltétlenül az államra szállt vissza.

Amint látjuk, ez a rendelet a m ár em lített 1799. és 1827/29. évi 
helytartótanácsi rendeleteknek felújítása volt, csakhogy ez alkalommal 
azt a legszigorúbban végre is hajtották. Ez a meglehetősen rideg gya
korlat 1859-ig érvényben m aradt, amikor Ausztriában új ipartörvényt 
léptettek  éltbe, amelynek 58—59. §-ai az iparüzleteknek úgy eladását, 
m int bérbeadását feltétlenül megengedték az üzlettulajdonosoknak. Ezt 
a kedvező fordulatot az osztrák gyógyszerészek siettek is kiaknázni s ez 
szolgált impulzusként a magyarországi gyógyszerészeknek arra, hogy a 
kereskedelmi törvény alapján ezt a jogot saját részükre is kieszközöljék. 
E célból felségfolyamodással éltek, amelynek eredményeként 1865-ben 
felségrendelet jelent meg, amely megengedte, hogy a személyes jogosít
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vánnyal felruházottak, valamint ezek özvegyei és örökösei a gyógyszertár 
üzlet jogát kellő képességgel bíró gyógyszerészre bármikor átruházhassák. 
Ez a rendelet a közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. t.-c. 
életbeléptetéséig érvényben is maradt.

* * *

A közegészségügy általános rendezésére irányuló munkálatok 1869-ben 
vették kezdetüket s ezek eredménye a m ár em lített 1876. évi XIV. t.-c., 
amely a gyógyszerészet terén  is jelentős változásokat hozott létre. Mivel 
a gyógyszerészet mai jogrendszerét ez a törvénycikk építette fel s mivel 
e törvénynek a gyógyszerészeti ügy szabályozására vonatkozó része még 
ma is változatlanul érvényben van, szükségesnek látszik, hogy e törvény- 
alkotással, annak körülményeivel s a hozzáfűződő igényekkel kissé be
hatóbban foglalkozzunk.

A kérdéses törvényjavaslatot 1875. október 30-án hozta nyilvános
ságra az akkori kormány. A javaslat XVI. fejezete foglalkozott a gyógy
szerészeti üggyel összesen 16 szakaszban. E  szakaszok csaknem válto
zatlanul em eltettek törvényerőre, m iért is csak azokat emeljük ki, ame
lyek a bizottsági vagy parlamenti tárgyalás folyamán változást szenvedtek. 
É változások a következők :

A 124. § b) pontjánál beszuratott : »az államilag m eghatározott 
árszabályzat megtartására*?.

A 126. §-hoz : »Hason3zenvi orvosok a gyógyszerek ősanyagait és 
ősoldatait szintén a rendes gyógyszertárakból tartoznak hozatni és ren
delni, de a gyógyszerek úgynevezett hasonszenvi hígításait és dörzseit 
díjtalanul maguk is kiszolgáltathatják a betegeknek. Ez esetben a gyógy
szer nevét és higítási fokát a gyógyszert tartalm azó üvegre, edényre vagy 
papírra feljegyezni tartoznak.«

A 131. §-hoz:: »Az engedély csak a törvényes kellék hiánya vagy 
bebizonyított erkölcsi megbízhatatlanság esetén tagadható meg.«

A 132. § lényegileg változatlan tartalom m al újra szövegeztetett.
A 134 § eredeti szövege a következőképpen h an g zo tt: »Űj gyógy

szertár felállítása iránti kérvény a törvényhatóság ú tján  a belügyminisz
terhez terjesztendő fel.«

Folyamodó azt, hogy okleveles gyógyszerész, kim utatni tartozik.
Az ekként felszerelt folyamodvány csak azon esetben utasítható 

vissza, ha tek in tette l a népesség számára, a létező gyógyszertárakra s 
a helyi viszonyokra, kellően kim utatható, hogy az új gyógyszertár elannyira 
fölösleges, hogy az ily úton megszaporodott gyógyszertárak fennállhatá- 
sát veszélyezteti.« (Ezzel szemben 1. a Tv. 134. §-át.)

A 135. és 136. §-ok összevonattak s ez összevont szövegezésből ki
hagyatott a kézi gyógyszertárak engedélyezésének az a feltétele, hogy 
ilyenek csak ott engedélyezhetők, »hol 8 kilométer távolságra gyógyszer- 
tá r  nem létezik«.

A 137. § olyképpen m ódosíttatott, hogy a gyógyszerek árát. »a belügy
miniszter szabályozzad

A törvényjavaslat közzététele természetesen sorompóba léptette a 
gyógyszerészérdekeltséget is s ennek képviseletében az á l t a l á n o s  
m a g y a r o r s z á g i  g y ó g y s z e r é s z e g y l e t  1875. november ha
vában terjedelmes emlékiratot terjesztett a képviselőház elé. Ez emlék
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ira t szószerinti ismertetése, valamint az előterjesztett kívánalmak indoko
lásai nem tartoznak tárgyalásunk keretébe, miért is csak azokra a kívá
nalmakra, illetőleg javaslatokra terjeszkedem ki, amelyeknek az egyébként 
kissé terjengős emlékirat kifejezést adott.

Ezek szerint a nevezett egylet szükségesnek tarto tta , hogy >>a leg
főbb kormányhatóságnál egy gyógyszerész államhivatalnoki minőségben 
alkalmaztassék«. Továbbá hogy »a közegészségi tanácsban is két gyógy
szerész rendes tagsági minőségben résztvegyen«.

Javasolta »a gyógyszerészi kamaráknak kötelező belépéssel való 
szervezését«.

Űj gyógyszertárakengedélyezésénekelőfeltételeként a törvénybe iktatni 
kérte, hogy »egy-egy gyógyszertárra legalább 10—15.000 lélek essék«. E sza
bály némi enyhítéseként javasolta, hogy »5—6000lélekkel bíró oly helyeken, 
melyek gyógyszertárral nem bírnak, sem azokhoz 10 kilométernyi kör
távolban ilyen nsm létezik, új gyógyszertár felállítása engedélyezhető*.

Kimondandó lenne továbbá, hogy »a gyógyszerészeti jog pályázat 
útján  adományoztatok s hogy a nyilvános pályázathoz azok, kik valamely 
gyógyszertár felállítására m ár jogot nyertek, nem bocsáthatóké

Végül a 131—132. §-okhoz a következő módosításokat ajánlotta : 
»A gyógyszertári jogokra nézve minden eddig fennálló különbség meg- 
szüntettetik s a személyjogú gyógyszertárak ugyanazon jogokkal ruház- 
ta tn ak  fel, amelyekkel eddig a reáljogú gyógyszertárak bírtak.

Személyes jogú gyógyszertárak okleveles gyógyszerészek közt felsőbb 
helye ni bejelentés mellett tehetők eladás vagy másnemű vagyonátruházási 
szerződés tárgyává.

A gyógyszerész elhúnytával a gyógyszertári jog az özvegyre, illetőleg 
örökösök javára száll s ezek javára a fennálló szabályok megtartásával kezel
hető, o e tleg  felsőbb helyem bejelentés mellett más gyógyszerész utódra 
is átruházható vagy eladható. Az özvegy, ha ismét férjhez menne, sze
mélyes gyógyszerészi jogát elveszti, azonban a személyes jog elhúnyt 
birtokosának gyermekei számára ezen jog továbbra is fenntartatik/<

Amint a következmények m utatják, a kívánalmak és javaslatok 
közül egyetlenegy sem vétete tt figyelembe.

A törvényjavaslat indokolása a javaslat XVI. fejezetéhez a követ
kezőket fű z i:

Miután a gyógyszerészeti ügy a fennálló ipartörvény határozatai alól 
annak 105. § 1. pontja szerint kivétetett, szükségesnek mutatkozott a 
gyógyszerészeti ügylet iránti határozatokat, nemkülönben a gyógyszerészek 
v'szonyai, jogai és kötelességeinek megállapítását jelen törvényjavaslatba 
foglalni. A gyógyszerészeti ügy fontossága, úgyszintén a gyógyszertári 
kezelés egyformaságának biztosítása szükésgessé tette , hogy a gyógyszeré
szet az állam felügyelete alá helyeztessék.

Ki kellett továbbá mondani a felelősség elvét a gyógyszerészek körébe 
vágó te ttekért és mulasztásokért, úgy a gyógyszertártulajdonosokra, 
valamint a segédszemélyzetre nézve.

Meg kellett állapítani, hogy a gyógyszerek eladására és kiszolgálta
tására ki legyen hivatva ? Úgyszintén a gyógyszertárak kezelésére ki 
legyen feljogosítható?

Szem előtt ta rta to tt, hogy a gyógyszerészet tudományos szakismeretet 
feltételezvén, a közönséges iparüzletek közé annyival kevésbbé sorozható, 
mert a közegészségüggyel szoros kapcsolatban áll.
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A fennálló gyógyszertári reáljogok meghagyása, amennyiben itt 
szerzett jogokról van szó, méltányossági szempontból vétetett fel.

Űj reáljogok adományozásának megszüntetésére ugyanazon okok 
szolgáltak indokul, melyeknél fogva a fennálló ipartörvény is hasonló módon 
intézkedik.

A személyes .gyógyszertárüzleti jognak meghatározása az e részben 
tapasztalt számos visszaélések megelőzése szempontjából szükséges.

A gyógyszerész özvegye s kiskorú gyermekeiről való gondoskodás 
méltányossági tekintetből vétetett fel.

Szükséges volt továbbá azon feltételek alapelveit megállapítani, melyek 
alatt új anya-, fiók-, házi- és kézigyógyszertárak felállításának engedélye
zése történjék.

Végül a gyógyszerészet körüli részletes szabályozás, mely a gyógy
szerészet fejlődése és a szükséghez képest változásnak lehet alávetve, a 
koronként kiadott rendeleteknek kellett fenntartani.

Mindezekhez még csak azt fűzzük hozzá, hogy a törvényjavaslatot a 
magyar országgyűlés 1876. évi február hó 23—24-ikén ta rto tt üléseiben letár
gyalta s azt törvényerőre emelte. E szakaszok tárgyalása alkalmával csupán 
B a r o s s G á b o r  orsz. képviselő szólalt fel és pedig a 132. és 134. §-nál, 
amelyeket az országgyűlés az általa előterjesztett módosításokkal fogadott el.

^

A gyógyszerészi foglalkozás előfeltétele, vagyis azok a szabályok, 
amelyek a mesterség elsajátítási módjaira vonatkoznak, idők folyamán 
nagy változásokon mentek keresztül ahhoz mérten, hogy maga a gyógy- 
szerészségis a kézművességtől az értelmiségi foglalkozások közé emelkedett.

A kezdetleges gyógyszereket készítő orvos segédjének még semmi
nemű iskolázottságra sem volt szüksége, sőt feltehető, hogy e téren  még 
annyi ismeretekkel sem rendelkezett, m int ma egv-egy értelmesebb gyógy
szertári műszolga. A minimális intelligencia megkövetelése csak o tt kez
dődik, amikor a gyógyszerészet már önnálló foglalkozás. Valószínű, hogy 
hazánkban is a gyógyszerész-képzés az osztrák fennhatóság a la tt álló 
részekre érvényes szabályok szerint történt. Ehhez m érten inas csak az 
lehetett, aki törvényes ágyból született, római katholikus vallású és a la tin  
nyelvben némileg járatos volt. A tanulóidő négy évre terjedt, amelyet 
szakadatlanul a gyógyszertárban kellett kitölteni. A XVII. század végéig 
a mester teljesen belátása szerint vette fel növendékét, azt önmaga avatta  
be a szükséges ismeretekbe s tanulóéveinek befejeztével elkészíttette vele 
magistériumát. Ez az illetőt feljogosította arra, hogy a gyógyszertárakban 
segédként működhessék.

Ügy látszik azonban, hogy a gyógyszerészek — legalább részben — nem 
igen válogattak a fölveendő növendékek között minőség tekintetében, mert 
sok esetben még az írás-olvasás tudásától is eltekintettek. Erre vall egy, a 
XVII. századból kelt helytartótanácsi re ndelet, amely megtilt ja a gyógyszeré
szeknek, hogy írni és olvasni nem tudó gyakornokokat vegyenek maguk mellé. ,

Ez időben —■ az osztrák szabályzat szerint — gyógyszertárt csak az 
vezethetett, aki a segédi képesítést m ár megszerezte s ezután az orvosi kar 
egy és a gyógyszerészi kar két tagja előtt a vizsgát letette. A sikerrel kiállt 
vizsga u tán  a jelöltet esküre bocsátották. Hozzátehetjük m indjárt, hogy 
a szabályzat ez utóbbi részét hazánkban nem igen ta rto tták  be. Ugyané 
szabályzat azt is megkövetelte, hogy a gyógyszerész a latin  nyelvet is bírja.
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1759-ben a helytartótanács nagyobb energiával látott hozzá a gyógy
szerészek kiképzésének rendezéséhez. Az előbb em lített szabályt kiterjesz
te tte  még a kisebb városok gyógyszerészeire is, s elrendelte, hogy a gyógy
szerész-inasokat m indenütt a városi, ahol pedig ilyen nem volna, a megyei 
főorvos vizsgáztassa és a bizonyítványaikat terjesszék fel a helytartótanács
hoz, amely esetről-esetre adja meg a gyakorlathoz való engedélyt.

E kezdetleges kiképzési viszonyok megváltozása a nagyszombati 
egyetem felállításával, illetőleg az egyetem orvosi fakultásának szervezé
sével vette kezdetét. Az orvosi karon 1771-ben kötelezővé te tték  a bécsi 
egyetem tanítási rendjét, s ennek folytán felállították a »materia medica« 
tanszékét s a gyógyszerészeket is az egyetem látogatására kötelezték. Ez a 
rendelkezés — egyelőre minden külső befolyás nélkül — arra kényszerítette 
a gyógyszerészeket, hogy magasabb intelligenciájú ifjakat alkalmazzanak 
növendékül s normativum gyanánt a humanoriák végzését vették fel, 
amely követelmény a XIX. század elején s z o k á s j o g i l a g  a négy 
gimnáziumi osztályban állandósult.

A.z egyetemi tanfolyam kezdetben csak három hónap volt, amelynek 
elteltével a jelölt négy vizsgálatot te tt , ú. m. a növénytanból, a gyógyszer- 
ismeretből , a kémiából és egy gyakorlati vizsgálatot az orvoskari dékán, mint 
elnök, a kémia, botanika tanárai és a gyógyszerészi kar két kiküldöttje előtt.

A tanítási időt a X IX . század elejével egy évre, később pedig az 
1848. utáni időben két évre emelték.

Az 1770. évi » No . r ma  ge  n e r a l i s «  némiképpen enyhített e ren
delkezések szigorán, ami annak tulajdonítható, hogy az egyetem kötelező 
látogatása az első időkben többeket visszariasztott a pályától. Ez enyhítés 
abban állt, hogy a jelöltek a nyári hónapokban mint magántanulók is 
végezhették a tanfolyamot azzal a meghagyással, hogy azért a pesti bota
nikuskertet látogassák. Másrészt különös királyi kegyelem alapján többeket 
fel is m entettek az egyetemi vizsgálat kötelezettsége alól, de azért lassan- 
lassan eltűnt hazánkban a nem képzett gyógyszerészek osztálya.

1839-ben kelt osztrák miniszteri rendelet m ár kötelezően előírja, hogy 
a gyógyszerész-gyakornoktól a segéddé avatásakor megkívántatik az a l
gimnázium első négy osztályában elért jó előmenetel kim utatása.

1848-ban K l a u z á l  G á b o r  földművelés, ipar és kereskedelmi 
miniszter a négyosztályos előképzettséget felemelte hatra, a gyakornoki 
időt három évben, az ez u tán  töltendő segédeskedést két évben és az egyetem 
látogatásának tartam átegy  évben állapította meg.Ez a rendelkezés azonban 
a szabadságharc tragikus kimenetele m iatt sohasem lépett életbe. Sőt a 
harc lezajlásával hazánk Ausztria fennhatósága alá ju to tt és az osztrák 
törvények szerint korm ányoztatott. így  az 1853-ban kelt osztrák rendelet 
ismét előírja, hogy gyógyszerész-gyakornoknak csak az vehető fel, aki 14-ik 
életévet betöltötte, teljesen egészséges testi erővel bír. K ívántatik továbbá, 
hogy az osztrák-magyar birodalom valamely nyilvános tanintézetében az 
algimnáziumot sikerrel elvégezte légyen.

A gyakornoki idő három évre terjedt, amely u tán  a jelölt vizsgálatra 
bocsátatott. A vizsgáló-bizottság a gyakornok főnökén kívül a megyei, 
vagy városi főorvosból és egy szomszédos gyógyszertár tulajdonosából 
vagy kezelőjéből állt.

1859-benacs. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy 
a gyakornoki vizsgát sikerrel kiállt jelölt két éven át valamely belföldi gyógy
szertárban gyakorlatot folytasson. E két gyakorlati év u tán  az egyetemi
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gyógyszerészeti tanfolyamra vétethette fel magát, amely két évig 
tarto tt.

A kiegyezés u tán  1875-ben történ t az első lépés az alkotmányos 
minisztérium részéről a gyógyszerészek kiképzése tárgyában. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek ez évben kelt rendelete, ugyanis a gyógysze
részek felvétele és azoknak szigorlatokra bocsátása tekintetében az imént 
em lített szabályokat továbbra is érvényben ta rto tta .

1883-ban elrendelte, hogy 1883/84. tanévtől kezdve az egyetemen 
a természetrajzi tárgyakból, továbbá a fizikából és a kémiából a gyógy- 
szerészet-hallgatók részére külön előadások tartassanak,m i vei a gyógyszerész
hallgatók előkészültsége, kik közönségesen négy gimnáziumi osztálynál 
többet nem végeztek, sokkal csekélyebb, m int a többi egyetemi hallgatóké, 
így tehát azok tanításának az utóbbiak tanításátó l sok tekintetben eltérő 
módon kell történnie.

1887-ben a középiskolai előképzettség négy osztályról hatra emel
te te tt fel, s egyúttal a gyakornoki vizsgálatok is egy e célra alakított állami 
vizsgáló-bizottság hatáskörébe u ta lta ttak .

1888-ban a Magyarországi Gyógyszerészegylet a gyógyszerész-gyakor
nokok részére előbb Budapesten, m ajd később Kolozsvárt egv-egy elő- 
készítő-tanfolvamot szervezett, amelyeknek célja a gyógyszerészet elméleti 
tantárgyainak intenzívebb megismertetése volt. E tanfolyamokból fejlődött 
ki a budapesti gyakornoki iskola, amely ezidőszerint csak három tan ítási 
hónapra terjed ugyan, de berendezésénél és szervezeténél fogva kiterjesztett 
tanítási időre is alkalmasnak fog bizonyulni. Viszont a kolozsvári ta n 
folyam a megszállás m iatt időlegesen Szegedre helyeztetett át.

1892-ben a gyakornok-felvétel, valamint a gyógyszerészek egyetemi 
kiképzésének rendje is újra szabályoztatott.

1895-ben a nők tudományos pályákra való bocsátásával egyidejűleg 
megengedtetett, hogy gyógyszerész-gyakornokul a kellő középiskolai elő
képzettségű nők is felvehetők.

1912-ben a gyógyszerészi pálya előfeltételeként a középiskolai érettségi 
bizonyítvány á llítta to tt fel. Ezzel egyidejűleg az egyetemi kiképzés rendje 
is újra szabályozást nyert. Mivel az ezekre vonatkozó rendelkezés ezidő
szerint is érvényben van, e szabályokat a részletes részben fogom ismertetni.

* * *

E rövid történeti rész befejezéseként sajnálattal kell reá m utatnunk, 
hogv hazánkban a gyógyszerészet fejlődése a m últ századig a művelt nyu
gatéhoz képest messze elmaradt, am int hogy a többi tudományokkal sem 
voltunk másként. Ennek oka azonban nem a kultúra iránt érzett ellen
szenvben, avagy más egyéb faji sajátságainkban rejlik, hanem abban a 
nehéz szerepben keresendő, amelyet, m int a művelt Európának védőbás
tyája a kelet inváziójával szemben a legutóbbi időkig betöltöttünk s amely 
küldetésünknek hosszú évszázadokon keresztül kénytelenek voltunk jó
létünket, kultúránkat egyaránt feláldozni.

Annál büszkébbek lehetünk e té ren  is a legutóbbi idők eredményeire, 
amelyek azt tanítják, hogy am int felszabadultunk a kelet felől gyakorolt 
nyomástól, s am int államiságunk a békés fejlődés nyomán egész valóságában 
kibontakozni kezdett, a gyógyszerészet terén is mérföldes lépésekkel 
haladtunk előre úgy, hogy saját erőnkből elértük azt a pozíciót, amely a 
világ gyógyszerészetének első vonalát jelzi.
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Alapfogalmak.

A z  em ber  és a  tá r sa d a lo m .
Az emberek társaságban élnek, m ert az emberre nézve nemcsak te r

mészetes, hanem egyúttal szükséges állapot is a társaságban való együtt
élés. Hogy ez a társas együttélés az ősember korától fennállt-e, avagy 
később alakult ki, ha nem is egészen eldöntetlen dolog, de mindenesetre 
a természetjogászok között még ma is vita tárgya. Ugyanis e tekin tetben 
a z ú .  n. b e l á t á s o s  (célszerűségi), másrészt az ö s z t ö n ö s  (természetes 
társasági ösztön) elméletek állanak egymással szemben. Az előbbi elmélet 
hívei szerint az ember természetes állapota a teljes egyedüllét, amit csak 
később, ú. n. társasági szerződés ú tján  cserélt volna föl a társas életmóddal, 
m ert az egyesek b e l á t t á k ,  hogy érdekükben van ilyen egyesületeket 
alkotni. Ezzel az elmélettel szemben a történeti iskola azt tanítja, hogy 
úgy az egyesüléseket, m int az ezekből kialakult államokat is az emberek 
önkénytelenül, öntudatlanul, vagyis ö s z t ö n ö s e n  alkották, nem pedig 
belátásból.

A nélkül, hogy egyik vagy másik elmélet helyességét vitatnánk, a kezdet 
legelejét figyelmen kívül hagyva megállapíthatjuk, hogy bármily régi, 
vagy bármily alacsony műveltségű emberekről van tudomásunk, azok 
mindig és m indenütt társaságban éltek. Sőt még az állatvilágban is kivétel 
az egyedül való élés s csak az olyan fajoknál fordul elő, amelyek egyrészt 
elég erősek arra, hogy táplálékaikat egyedül megszerezhessék, magukat a 
környező veszedelmektől egyedül is megvédelmezhessék, vagy pedig nagy- 
mennyiségű vagy nehezen megszerezhető táplálékra van szükségük. Pl. ha 
a magánosan barangoló oroszlán helyett egy egész falka vadásznék a siva
tagban a gazella-csapat után, akkor bizonyos, hogy egyik oroszlán sem 
jutna hozzá a létfenntartásához szükséges zsákmányhoz. Másrészt az ilyen 
hatalmas erejű ragadozóknak tápláléka el van szórva, nincsenek nagy
mennyiségben együtt, m int pl. a növényevő állatoké, s ezért jobb reájuk 
nézve az, ha nem együtt vadásznak, sőt nem is élnek együtt nigyobb cso
portokban.

E kivételektől eltekintve, az állatfajok zöménél az együttélést tapasz
taljuk, amely a legszorosabb összefüggésben áll a faj fenntartásával és az 
utódok felnevelésével. Azok a fajok, amelyek csekély számú utódot nem- 
zenek, vagy amelyek magzatai az elpusztulás veszedelmének fokozottabban 
vannak kitéve, csak akkor m aradhatnak fenn, ha a hím a párzás ideje után  
sem hagyja el a nőstényt, hanem vele együtt él, s a nősténnyel együtt a 
fiatalok táplálékáról s azok védelméről gondoskodik. Ilyen gondoskodás pl. 
a m adaraknál nélkülözhetetlen, de nélkülözhetetlen a magasabbrendű álla
toknál is. így pl. igen szembetűnő ez a majmoknál, mert egyrészt az 
utódok igen csekély száma, másrészt pedig a kölyök-kor hosszú tartam a 
teszi szükségessé a tartós együttélést. Hasonló eset áll fenn az embernél 
is, mert hiszen a gyermekkor hosszú ideje lehetetlenné teszi azt, hogy az 
utód igen nagy ideig táplálékáról saját maga gondoskodhassék és az 
önvédelemre képes legyen. És csakugyan, az embariség legkezdetlegesebb 
korában is, amikor az ősember kizárólagosan vadászat és halászatból élt, 
am íly m indenütt a férfi dolga, nélkülözhetetlen volt a cjafádfenntartásban
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való közreműködése, mert a magára hagyott anya a gyermekével együtt 
rendszerint elpusztult volna.

önként érthető, hogy a társaságban való élés e kezdetleges volta az 
emberi nem fejlődésével együtt m indinkább szélesbedett. A legprimitívebb 
em beris ráeszmélt arra, hogy a társaságban való élés korlátainak kiterjesz
tése hasznára van. R ájött arra, hogy többedmagával sokkal inkább képes 
védekezni a környékező veszedelmekkel szemben, sőt a maga és családjának 
szükséges táplálékot is többedmagával jobban és kevesebb erőfeszítéssel 
tudja megszerezni, mintha e tekin tetben csupán önmagára volna utalva. 
A társaságban való élés alapja tehá t az együttes munkálkodás, vagyis össze- 
működés. És pedig minél szélesebb keretekben történik ez az összeműködés, 
annál hasznosabb az az együttesen munkálkodókra, mert annál inkább 
képesek szükségleteiket a közreműködők segítségével kielégíteni. Ha pedig 
az összeműködés jelenségét helyes munkamegosztásnak fogjuk fel, akkor 
bízvást elmondhatjuk, hogy az emberiségnek mai legfejlettebb korában az 
egész emberiség gazdaságilag bizonyos módon összemunkálkodik, vagyis 
munkamegosztásban él egymással. így  Európában Amerikában term elt gabo
nát is fogyasztanak, viszont sokmindenféle európaiiparcikk Amerikában talál 
piacra. Vagy pl. számos olyan nyersanyag van, amelyet egyik világrész
ben termelnek, a másikban dolgozzák fel és egy harm adikban adják  el.

Az együttélés és összeműködés révén az emberek szükségleteiket 
jobban ki tud ják  elégíteni, s ez a tapasztalás arra készteti őket, hogy 
maguknak minél több segítőtársat keressenek. Ez viszont az emberi nem 
fejlődését és folytonos tökéletesedését idézi elő. így, ha sok ember él egymás 
mellett és m indenik ki akarja a maga szükségleteit elégíteni, akkor mindenik 
észleli, hogy a többiek miként szolgálják ugyanazt a célt, s így empirikus 
úton tanul tőlük. Másrészt több ember többet tapasztal, tapasztalataikat 
közlik egymással, s ilymódon ismereteik folyton bővü lnek ; az utódok 
felhasználják az elődök által elért eredményeket s azokat tovább fejlesztik.

A z e m b e r e k  e m e  t á r s a s  és  ö s s z e  m ű k ö d ő  e g y  ü t  t- 
é 1 é s é t  t á r s a d a l o m n a k  n e v e z z  ii k.

Minthogy azonban az embernek nem csupán egy, hanem több olyan 
életérdeke van, amelynek kielégítésére törekszik, s e végből embertársainak 
közreműködését igényli : ehhez képest társadalom  is nem egy keletkezik, 
hanem igen sok. De miként az emberben szám talan életszükséglet vár 
kielégítésre, azonképpen ennek következményeként egy ugyanazon ember 
is több különböző érdeken felépült társadalom nak (család, vallás, nemzet 
stb.) lehet tagja. Hogy pedig az emberek miféle társadalm akat alkotnak, 
az a ttó l függ, hogy ezen emberek szükségleteiket milyen összeműködés 
által képesek legjobban kielégíteni. Ehhez képest —• ismételjük —• külön
böző társadalm ik keletkeznek, amelyek igen különböző életelvek alapján 
épülnek fel s amelyek éppen úgy, m int az őket alkotó emberek, törekednek 
a maguk lehető legnagyobb jólétükre s igyekeznek magukat minél inkább 
és minél jobban érvényesíteni.

A z  á l la m .
(A l 1 a m a 1 a k u 1 á s.) A különböző életérdekeken felépült tá rsa

dalmak éppen mivel a hozzájuk kapcsolódó emberek jólétét szolgálják s 
mivel a fokozottabb jólét csak fokozottabb érvényesülés révén érhető el, 
bizonyos állandó súrlódásban állanak egymással, ami a felületes szemlélő
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előtt fel sem tűnik, mert hiszen az egyes társadalm ak nincsenek egymástól 
élesen, könnyen szemlélhető módon elhatárolva. E re jte tt súrlódás ered
ményeként egyik vagy másik társadalom  fokozottabban érvényesül a 
többinél és pedig rendszerint az, amely tagjainak legerősebb, vagyis legfonto
sabb életérdekeit elégíti ki, s ennélfogva a legtöbb em bert fűzi magához. Ezzel 
— képletesen szólva — egy ú. n. kristályosodási folyamat indul meg, amely
nél az érvényesülő társadalm at mintegy kristály-magként képzelhetjük el.

E folyamat az államalakulashoz vezet, aminthogy az immár kétség
telen, hogy az állam alakulását különböző jellegű társadalm ak képződése 
előzi meg. Alegrégibb ilyen társadalm ak a csekély számú tagból álló rokon
sági kötelékek. Téves volna azonban feltételezni azt, hogy az ilyen, közös 
érdekek által egybekapcsolt család szaporodása révén idővel állammá 
alakulna, amelyben az állami főhatalom a családfő birtokában lenne. Ellen
kezőleg, mert a természetes szaporodás még nem államalkotó tényező, sőt 
egymagában a közös gazdálkodás megnehezítését s ezzel azt eredményezi, 
hogy az elszaporodott család egyes kisebb és szűkebb kötelékekre (társadal
makra) oszlik. Igv tehá t nemcsak hogy kiterjedtebb szervezet nem alakul, 
hanem inkább a már meglévő szervezet is többé-kevésbbé dezorganizálódik. 
Ezzel ellentétben az állam alakulásának feltétele az, hogy számos egymás 
mellett élő társa dalom egy azok felett uralkodó hatalomnak vettessék alá. 
De az államnak ilyen fokozatonként történő kialakulása mellett fennmarad
nak, bár különböző módosulatokkal, a régi társadalm ak is, különösen pedig 
a patriarkális vérségi kötelékek. Ugyanis az immár állammá alakult tá rsa 
dalom elsősorban saját létfeltételeit állapítja meg, a hatalma alá hajto tt 
többi társadalm akat ennek alárendeli, illetőleg csak annyiban engedi őket 
érv ényesülni, amennyiben azok az ő létezését nem veszélyeztetik.

E kezdőleges államalakulásnak további igen hatásos tényezője a 
háború, amely a társadalm ak közös védelmének vagy tám adásának érde
kében igényel egy, a társadalm ak tagoltságánál szorosabb szervezetet, 
amelyet elősegít és állandósít az ellenséges népnek leigázása, a meghódoltnak 
kiaknázása és ennek folytán szükségessé vált beolvasztása.

( Á l l a m i  f ő h a t a l o  m.) Amint az előadottakból kitűnik, az állam 
egy, a tásadalm ak összetételéből álló népközösség szervezete, illetőleg 
azoknak az intézményeknek összessége, amelyeknek működése valamely 
nép életközösségét megvalósítja. Ez a működés olyan hatalm at tételez fel, 
amely a közös élet rendjének háborítatlanságát biztosítani, és azt az azzal 
ellenkezőre szükség esetében reá kényszeríteni képes, s amely az illető népnél 
a legfőbb hatalm at képviseli.

Noha az állam, m int uralkodó szervezet csak bizonyos meghatározott 
körben állhat fenn, s csak e m eghatározott körön belül érvényesítheti aka
ratá t, ez még nem vonja maga u tán  azt, hogy az állam csak bizonyos föld
terület birtokosaként állhat fenn, vagyis, hogy az állam földterület nélkül 
elképzelhetetlen lenne.

Ugyanis a legkezdetlegesebb emberi államok, amelyeket Spenettr*) 
elsődleges államoknak nevez, még semmiféle határokkal sem rendelkeztek. 
Ezek földet nem művelő és baromtenyésztéssel nem foglalkozó vadász- 
és halász-népekből álló népközösségek voltak, s létezésük bizonyítja azt, 
hogy valamely meghatározott földterület nem feltétlen szükséges kelléke 
az államnak.

*) Principles of Soeiology.
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A másodlagos államok rendszerint az elsődleges államok egyesüléséből 
keletkeznek, s lakosaik m ár földet művelnek s állattenyésztéssel foglalkoz
nak. E foglalkozások m ár bizonyos földhözkötöttséget igényelnek, s csak
ugyan, az állandó megtelepülés után, tehá t minden fejlettebb fokon álló 
népnél, az államot alkotó emberek bizonyos meghatározott földterülettel 
válhatatlan kapcsolatban állanak.

Egybevetve most már a hatalom gyakorlását az állam területtel, úgy 
formálhatjuk a főhatalom fogalmát, hogy az államnak azt a képességét, 
hogy akaratát geográfiái határain belül föltétlenül érvényesítheti, állami 
főhatalomnak — szuverenitásnak — nevezzük.

(Az á l l a m  c é l j a ) .  Aj- állam céljának megállapítása is sokat- 
foglalkoztatta az államtudományok művelőit s a különböző állam kelet
kezési elméletekkel összhangzásban különböző meghatározásokat állítottak 
fel. így : az isteni rend, vagy jogrend biztosítása-, a társadalm i szerződés 
eredményének fenntartása és fejlesztése, a népakarat megvalósítása, az 
emberi közösség legnagyobb boldogságának elérése stb. voltak és vannak 
államcélul kitűzve. De igen nagy számban vannak annak az elméletnek 
hívei is, amely azt állítja, hogy az állam célja : öncél, vagyis célja az, hogy 
magát akár összes hatalmának latba vetésével is fenntarthassa.

Abból kiindulva, hogy az állam alapjában véve a társadalm ak kap
csolódásából keletkezett népközösség, amely tagjainak a legerősebb, tehá t 
legfontosabb életérdekeit szolgálja, s tagjai legtöbbjének legerősebben 
érzett szükségletei kielégítésére törekszik, ez a legutolsó sorban em lített 
államcél is reálisnak tűnik fel, m ert az állam akkor, amikor saját fenn
maradásán munkálkodik, egyúttal legtöbb tagjának legnagyobb javát is 
előmozdítja.

(Az á l l a m  t e v é k e n y s é g i  k ö r e . )  Ami az állam tevékeny
ségi körét illeti, e tekintetben legelsősorban két fontos feladat háramlik 
reá, ú. m. a nép létezésének, függetlenségének é3 becsületének megóvása 
külső hatalmakkal szem ben; a másik pedig a belső békének és rendnek 
biztosítása. E két főtevékenységi kör mellett az államnak az állampolgárok 
vallási, gazdasági és egészségügyi érdekeihez, valamint az oktatás, nevelés, 
tudomány és művészethez való viszonya m ár sokkal nagyobb hullámzás
nak van kitéve. Az állami tevékenység segítő eszköze a jog, amelyről alább 
lesz szó.

Általában pedig az állami tevékenység alakzatai tekintetében a követ
kező hármas felosztás bír fontossággal: 1. jogfcételek megszabása, módo
sítása és megszüntetése törvények vagy rendeletek ú t já n ; 2. létező jog
tételek alkalmazása az ado tt viszonyokra, a bíróságok tevékenysége ú t já n ;
3. konkrét ügyek elintézése a közigazgatás vagy törvényhozás alakszerű
ségei közt.

A  jo g .

Iía az ember valamely cél elérése végett más emberekkel közösségbe 
lép, ez a közösség tagjai részéről bizonyos meghatározott m agatartást 
igényel. Csak olyant cselekedhetnek, ami a közös célt szolgálja s mellőz
niük kell azt, ami azzal ellenkezik. Ebből következik, hogy a leghatalmasabb 
közösség : az állam tagjainak is oly m agatartást kell tanusítaniok, amilyent 
az állami célok elérése megkövetel. Ez az ú. n. külső rend feltétele az állam 
keretén belül történő együttműködésnek, m ert ha mindenki a saját akarata
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és önkénye szerint cselekedhetnék, akkor a lé tért való küzdelem számos 
embert oly cselekedetre ragadna, amely mindennemű együttélést, fejlődést, 
tökéletesedést, sőt az emberi nem puszta fennm aradását is lehetetlenné 
tenné. Ez azonban az állam keretein belül —■ normális viszonyok között —- 
nem fordulhat elő, m ert az állam rendet terem t és ta r t fenn, saját fennmara
dásának és tagjai békés együttműködésénak feltételeit megszabja, meg
állapítja mindenki számára azt a cselekvési kört, amelyen belül saját jó
létét minél inkább munkálhassa, másrészt az állam és a többi alatvaló 
jólétét ne akadályozhassa. Ezt a cselekvőségi kört a maga nagy hatal
mával biztosítja, viszont tagjaival szigorúan be is tarta tja , s erre vonatkozó 
szabályainak túllépőit m egbünteti. Ebből pádig az következik, hogy az 
állami élet oly szabályok létezését feltételezi, amelyek a közösségen belül 
a közösség tagjai által, a közösségben való m aguktartására nézve, m int 
a közösség céljainak megfelelőek, kötelezőknek elismertetnek.

E s z a b á l y o k  ö s s z e s s é g é t , a m e l y  a z  á l l a m  f e n n 
m a r a d á s á t  s t a g j a i n a k  b é k é s  ö s s z e  m ű k ö d é s é t  e s e t 
l e g  k é n y s z e r r e l  i s  b i z t o s í t j á k ,  j o g n a k  n e v e z z ü k .  
Netáni tévedések kikerülése céljából azonban hangsúlyoznunk kell, hogy 
nemcsak egyedül az állam alkothat jogot, s viszont az sem áll, hogy az állam 
m inden akaratnyilvánítása : jog. Mert egyrészt m inden közösség (társa
dalom) alkothat jogszabályokat a maga tagjai számára, másrészt pedig pl. 
a hadüzenet az állam akaratának nyilvánítása, anélkül, hogy egyúttal 
jogszabályt is alkotna.

Azokat a szabályokat, amelyek az állam fennm aradását és tagjainak 
békés együttműködését szabályozzák, jognak nevezzük t á r g y i  é r t e 
l e m b e n ,  míg az egyesek számára biztosított- cselekvőségi kö r: jog 
a l a n y i  é r t e l e m b e n .  Több személy egymásközti vonatkozását, 
amelyet a tárgyi értelemben vett jog szabályoz j o g v i s z o n y n a k ,  
az egy jogviszonyra vonatkozó szabályok összességét pedig j o g i n t é z 
m é n y n e k  nevezzük.

Az állam és jog egyszerre keletkeztek és együttesen fejlődtek tovább, 
sőt helyesen értelmezve : az állami főhatalom gyakorlásának legfőbb segítő 
eszköze a jog.

A tárgyi értelemben vett jogot sokszor törvénynek is mondják, ez azon
ban nem helyes, mert a törvény a természet világában olyan szabályt jelent, 
ami megváltozhatatlan, a jelenségek olyan összefüggését, ami felbonthatat
lan . így  pl. ha azt mondom, hogy a gáz térfogata ugyanazon hőmérsékleten 
fordított arányban áll feszültségével, akkor egy természeti törvényt mate
matikai alapon, vagyis olyképpen fejezhetem ki, amely a megváltozhatat- 
lanság m inden feltételével rendelkezik. A jog ellenben megváltoztatható, 
sőt szükségképpen változnia és fejlődnie kell. Mert ahol társas lét van, ott 
jog is van, s ez a jog a társas lét fejlődésével szükségképpen együtt fej
lődik, s ennek a fejlődésnek van  természetes egymásutánja, rendje.

A jogot igen sokszor mondják igazságnak is, mert kétségtelen, hogy 
a jog az igazsággal rokon fogüom. Mégis az igazság gondolatainknak a 
valósággal való megegyezése, mivel azonban a valóságról is csak érzéki 
benyomások stb., tehá t go n d o l a t o k  ú tján  tudunk,, azért az i g a z 
s á g  nem egyéb, m int a gondolatainknak egymással való megegyezése. 
Az igazság tehát az azonosság, egyenlőség fogalmával egyezik, amiből 
folyólag a z  i g a z s á g o s s á g  az emberi cselekvésnek a jog és erkölcs 
normáival való megegyezését jelenti. Az ú. n. jogi igazság ezzel szemben
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•csakis az emberi cselekményeket, de m m  a gondolkozásmódot s az indo
kokat veszi tekintetbe. Ugyanis minden embernek m egvana m agi jogköre ; 
ezt kölcsönösen tisztelnünk kell, s így az igazságosság nem más m int az e 
tiszteletnek megfelelő cselekvés, illetőleg az a lelkiállapot, amelyből az 
ily cselekvés fakad.

Ajo g it örök érvényűnek mindaddig, m ígaz emberek tökéletesednek —• 
ennek határa pedig beláthatatlan — felfogni nem lehet. Fejlődnie és vál
toznia kell annak, amint az emberek, s társadalm ak fejlődnek és változ- 
n ik . E szerint ismerünk olyan jogot, amely a m últban volt, s olyat, mely 
most érvényes ; az előbbit t ö r t é n e t i ,  emezt é l ő  j o g n a k  nevez
zük. Amennyiben ugyanazon a területen különböző szabályok váltják fel 
egymást, m inden cselekvést azon jog szerint kell elbírálni, mely elköve
tésekor érvényes volt, a múltra pedig csak abban az esetben alkalmazható, 
ha azt az új szabály határozottan kimondja. Ezt úgy szokták m ondani, 
hogy a jognak visszaható ereje nincsen, aminek jogi indoka az, hogy az 
állam nem alkalmazhat többé oly szabályt, amelynek igazságtalanságát, 
vagy egyébként] helytelenségét maga is beismerte az által, hogy azt meg
változtatta.

A jog — miként fentebb m ondottuk — a zoknik a feltételeknek összes
sége, amelyek az állam fennm aradását és tagjainak békés összeműködését 
biztosítják. A jog tehát kétféle szabályból áll a szerint, hogy az emberek 
némely jogviszonyaikban, m int az állami köteléktől független egyének 
jelentkeznek, másokban ismét csak m int az állam ban szervezett népösz- 
szesség tagjai jönnek tekintetbe. Az első esetbenegyes személyek viszonyai 
és egyesek személyét, vagyonát, családi állását érintő érdekek forognak 
kérdésben, a második esetben pedig m indig oly érdekekről van  szó, me
lyeknél az állami közösség is érintve van. Az előbbire vonitkozó jogot 
m a g á  n j o g n a  k, az utóbbira vonatkozó jogot pedig k ö z j o g n a k  
nevezik.

Ami a jog megjelenési alakját illeti, különbséget szoktak tenni í r ó t  t  
és ne m í r o 11, vagy m ásképpen: k i h i r d e t e t t  és k i  n e m  h i r 
d e t e t t  jog között. íro tt vagy kihirdetett jogúik  nevezik a tételes tö r
vények összességét, nem éppen azért, m ert »leírva« vagy »íöljegyezve«, 
vannak, hanem, mert a törvényhozónak oly kijelentéseit tartalmazzák, 
melyek azzal a célzattal té te ttek , s oly módon keletkeztek, hogy m inden
kire kötelező szabályul szolgáljanak. Ezzel szemben a nem íro tt jog vagy 
ki nem hirdetett jog ala tt a szokásjogot értik, amelyről alább lesz szó. Mi
vel pedig ez utóbbi jog szabályai az idők rendén folytonosan ismétlődő 
azonos eljárásban, a népnek a gyakorlatban kifejezésre jutó jogi meg
győződésében és nem valamely tételezésben gyökereznek, azért neveztetik 
a tételes »írott« jogg.il szemben: nem íro ttn ik . Amiként azonbanaz esetjog 
is nem egyszer írásba foglaltatik, épp így elképzelhető az íro tt jog is m inden 
írásos feljegyzés nélkül.

Egvenkir>t tekintve most m ár a jog megjelenési alakjait, vagyis a 
jogforrásokat, az íro tt, illetőleg kihirdetett jogforrások közé a következők 
tartoznak  :

]. A tulajdonképpeni t ö r v é n y e k ,  a törvényhozó hatalomnak 
ünnepélyesen kijelentett és kihirdetett akaratnyilvánításai. Ezek közül 
azokat, amelyek az uralkodó társadalom létföltételei közül a leglényegeseb
beket állapítják meg, a 1 a p t  ö r v é n y  e k ne k szokás nevezni. Ilyenek 
p l . : az arany bulla, pragmatika szankció, a népképviseletről szóló törvény,

R éthelyi: A gyógysz9részet jogszabályai. 2
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stb. A törvények másik csoportját k ö z  t ö r  v é n y e k n e k  (lex commu- 
nis) szokták n°vezni. Van továbbá á l t a l á n o s  és r é s z s z e r ű  t ö r 
v e  n y  (lex universalis és lex particularis); amaz az állam nak egész te rü 
letére érvényes, emennek érvénye padi gaz állam nak csak valamelyik részére 
szorítkozik. Az általános- vagy köz tör vénveknik egy másik ellentéte a 
k ü l ö n ö s  t ö r v é n y  (lex speciális), mely egyes különleges viszonyokat 
vagy társadalmi osztályok külön hivatásszerű viszonyait rendezi (pl. váltó
jog, kereskedelmi jog, stb.). Előfordul ezeken kíviil a k i v é t e l e s  t ö r 
v é n y ,  amely kivételesen egyes esetek alkalmából (leginkább politikai 
mozgalmak elnyomására vagy háború esetén) hozatik.

A törvények hatályukat rendszerint addig tartják  meg, míg a törvény
hozó hatalom ellenkező kijelentést nem tesz, azonban v an n ik  olyan törvé
nyek is, amelyek maguk állapítják meg, hogy m eddig maradjanak életben; 
ez utóbbiakat i d e i g l e n e s  t ö r v é n y e k n e k  nevezik. Örök életű 
törvényellenben éppen úgy ,m in t egyáltalán örök érvényű jog nem lehet.

2. A z o k l e v e l e s  s z e r z ő d é s e k ,  mslvek szintén törvények, 
csakhogy ezeknél a törvényhozó hatalom akarat kijelentéseit valamely két 
vagy több állam között, vagy ugyanazon állam részei között létrejött 
szerződés előzi meg (pl. idegen államokkal kö tö tt kereskedelmi és vám- 
szerződések, ópiumegyezmény stb).

3. A k i v á l t s á g l e v e l e k .  Ezek a la tt az általános jogszabályok 
alól kivont, törvényadta előjogok dokum entum ait értjük, amelyek a régi 
időkben kiváló fontosságúik voltak. A kiváltságleveleken alapuló k ivált
ságok nálunk a királyság intézményével egykorúak, s miként az, szintén 
Nvugat-Európából származnak. A kiváltság érvényesíthetése különböző 
alaki kellékektől függött, alapvető feltétele azonban az volt, hogy mások 
jogaival ne ellenkezzék, s hogy egy évi határidőn belül kihirdettessék. Ez 
idő szerint éppena megváltozott viszonyoknál fogva úgy a kiváltságlevelek, 
m int az azokhoz fűződő szabályok gyakorlati értékkel alig bírnak.

4. A kormányhatóságok által kibocsátott r e n d e l e t e k  (kormány
rendeletek). Ezek a la tt az államnak a kormányzati orgánuma (végrehajtó 
hatalom) által kinyilvánított akarata értendő. Ezek megengedhetősége 
és szükségessége azon alapul, hogy a törvényhozó hatalom nem gondolhat 
minden eshetőségre, sem figyelmét nem terjesztheti ki a legapróbb rész
letekig, s éppen ezért a törvényhozó hatalom által fennhagyott hiányokat 
a végrehajtó hatalomnak kell pótolnia. E kormányrendeletek rendszerint 
csak ügyintézést, vagy az államigazgatás körébe tartozó rendelkezést 
tartalm aznak, semmint általános érvényű jogot. De kivételek is vannak, 
t. i. mikor a törvényhozás valamely kérdést csak fő elvekben oldotta meg, 
a végrehajtó hatalomra bízva a részletek szabályozását.

Alkotmányunk szerint a rendelet rendes viszonyok közt csak a törvény 
korlátai között mozoghat, azt fel nem függesztheti, nem módosíthatja, 
hatályon kívül nem helyezheti; a bíróság pedig jogosítva van a rendeletnek 
egyes esetekre való alkalmazásánál azok törvényessége felett is határozni.

Akormányhatósági rendeleteket a következőképpen szokták osztályozni:
a) a v é g r e h a j t á s i  rendeletek egy élő törvény megvalósításánál 
követendő szabályokat tartalmazzák ; b) a t ö r  v é n y  p ó t  l ó  rendeletek 
jogot alkotnak oíy viszonyokra vonatkozólag, melyek törvény által ren
dezve nincsenek ; c) a s z ü k s é g r e n d e l  e t e k  pedig fennálló törvényt 
függesztenek fel olyankor, ha annak alkalmazása a fölmerült különleges 
viszonyok m iatt az állam fennállását veszélyeztetné.
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A rendeletek életbeléptetése kihirdetés útján a Budapesti Közlönyben, 
mint hivatalos lapban történik, s a rendelet e kihirdetéstől szám ított nyolc 
nap múlva lép életbe, hacsak a rendelet maga másként nem intézkedik. 
A rendelet, mint államakarat a hatóságokra és az állam területén élőkre 
kötelező, csakhogy vele szemben felszólalásnak, illetve sérelememelésnek 
van helye.

5. A h e l y h a t ó s á g i  s z a b á l y r e n d e l e t e k  az államnak 
valamely autonómiával felruházott része által saját magára s tagjaira 
nézve az autonómia körében m egállapított szabályok.

A nem írott, vagyis ki nem hirdetett jogforrások legfontossabbika : 
a s z o k á s j o g ,  vagyis az a jog, amely nem íro tt törvényen, hanem a 
népnek állandó alkalmazással nyilvánított jogi meggyőződésében gyöke
rezik. Minden kezdetleges társadalom joga kezdetben a szokásjog, mert 
ahhoz, hogy valamely társadalom létföltételeit pontosan felismerje, s ha tá 
rozott parancsokban vagy tilalm akban kifejezze, m ár annak a tá rsada
lomnak bizonyos magasabb fejlettsége, szerveinek legalább némi elkülö
nülése szükséges. Amíg erre a társadalom nem képss, létföltételeit csak 
lassan, s egyenként fogja felismerni oly módon, hogy amikor valamelyik 
létföltétele megtám adtatik, vagy tagjainak békés összeműködése veszélyez
tetve van, tagjainak mindegyike igyekszik a veszély elhárítására alkalmas 
cselekvést megtalálni, s ha ezt megtalálta, s a többiek is jónak ítélik, ezt 
az eljárási módot hasonló körülmények között követni fogják.

A szokásjognak háromféle erőt szokás tulajdonítani a) t ö r v é n  v- 
m a g y a r á z ó ,  b) t ö r v é n y p ó t l ó  és c) t ö r v é n y r o n t ó  
erőt. A törvénymagyarázat a törvény szellemével és céljaival ellentétben 
nem állhat. Törvénypótló ereje abban áll, hogy a szokásjog keletkezésének 
legfőbb alkalma a tételes törvénynek hiánya. Éppen ezen oknál fogva vált 
a szokásjog hazai magánjogunk legfőbb forrásává.

A törvényrontó erő abban nyilvánul, amikor valamely törvény a 
változott viszonyok és körülmények folytán annyira ellentétbe jő a kor
szellemmel, hogy annak alkalmazása a közvéleménnyel ellenkezik. Ilyen 
esetben a szokásjog lép az elavult törvény helyébe, amelyet az arra h ivatott 
törvényhozás eltörölni vagy m ódosítani elmulasztott.

A szokásjog kötelező erejét : a) ellenkező szokásjog, b) tételes törvény 
m egszüntetheti.

A jogi irodalomban előfordul, hogy a nem írott, vagy ki nem hirdetett 
jogforrások közé sorolják a b í r ó i  g y a k o r l a t o t  és az e s e t j o g o t  
is. E felfogást azzal tám ogatják, hogy a bírói gyakorlat bár nem mellőzheti 
a m ár létrejött jogot, de olyankor, amidőn az még m egállapítva nincsen, 
kénytelen azt maga megállapítani. Hasonló érvül szolgál a felsőbíróságok 
döntvényalkotási joga is, melynek lényege az, hogy e felsőbíróságok a tö r
vényhozó hatalom részéről egyenes megbízást nyernek arra, hogy kétes 
esetekben a jogot döntvény alakjában megállapítsák.

Az ezzel ellenkező vélemény szerint a bírói gyakorlat a fennálló jog 
tételeinek egyes adott tényekre való alkalmazásában, illetve az egyes kon
krét tényeknek a joggal való megegyezése vagy meg nem egyezése konsta- 
tálásában nyilvánuló ténykedés. E ténykedés eredménye a bírói ítélet, 
önként érthetőleg a bírói gyakorlatra a törvények, a törvények alapján 
keletkezett és kihirdetett rendeletek és a törvényszerű szokás (szokásjog) 
a mérvadók. A törvények tekintetében csak az alaki érvényesség szem
pontjából való vizsgálat joga van meg, anyagilag nem, m ert e részben

2 *
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a bírói gyakorlat teljesen alá van vetve a törvényhozó hatalomnak. Viszont 
a rendeletek tekintetében megvan a megbírálás joga azok törvényszerűsége, 
a törvényekkel való összhangja szempontjából, vagyis, ha a rendelet tö r
vényesnek nem tarta tik , a konkrét esetben a bíró azt nem alkalmazza 
és íiél a különben fentálló jog, a törvény szerint.

E felfogás szerint teh á t a bírói gyakorlat m int külön jogforrás fel' 
nem vehető, mert a bíróságnak nincsen hatalma arra, hogy új jogtételeket 
általános kötelező erővel felállíthasson. A bírói gyakorlat csak konstatá- 
lója, kinyilathoztathatója lehet a tételes vagy szokásjognak. És ez nincs 
ellentétben a felsőbb bíróságoknak döntvényalkotási jogukkal (elvi jelentő
ségű határozatok), mert ez utóbbiak a jogegység biztosítását, a bíráskodás 
egyöntetűségét célozzák, jogalkotó erőt azonban e bíróságokra nem ruház
nak, annál kevésbbé, mivel e döntvényeknek még a bíróságokra sincs á lta
lánosságban kötelező erejük.

*

Ha a törvényhozás a fennálló törvényeket átvizsgálja abból a célból, 
hogy az azokban felmerülő ellentéteket eltüntesse, a hiányokat pótolja, 
ezt a törvényhozói eljárást r e v í z i ó n a k  nevezik Ha pedig az addig 
alkotott törvények közül egyet vagy többet hatályon kívül helyez, s ezeket 
új törvényekkel helyettesíti, úgy, hogy a jognak egv-egy ágát egységes 
elvekből levezetett rendszerbe foglalja, ez k o d i f i k á c i ó n a k  nevez
tetik . A kodifikáció csak akkor indokolt, ha a jog kodifikálni kívánt ága 
m ár egészen kifejlett, s az államnak nem kell egyes intézményekkel kísér
leteznie. Míg az állam a fejlettségnek ezt a fokát eléri, jobb a revízióval 
megelégednie, mert az elhamarkodva készült k ó d é  x vagy kielégítetlenül 
hagyja a szükségleteket, vagy igen hamar bekövetkezik a javítgatások 
ideje, ami az ú. n. n o v e l l á k  (novellára módosítások) által szokott 
történni ; csakhogy ezek már megzavarják a törvénykönyv egységét és 
rendszerét.



Részletes rész.

1876-ik évi XIV. tö rvényc ikk : A közegészségügy rendezésérő l.

Magyarországon a közegészségügy intézése kizárólagosan állami fel
adat. amely a la tt az értendő, hogy a közegészségügy minden ágában az 
i n t é z k e d é s ,  f e l ü g y e l e t  és e l l e n ő r z é s  az államigazgatás 
hatáskörébe ta rtoz ik .

A közegészségügy rendezéséről (közigazgatásáról) az 1876 : XIV. t.-c. 
intézkedik, amelynek XVI. fejezete a gyógyszerészeti ügyet szabályozza. 
Ha a jogászi terminológia megengedné, úgy e törvénycikket, illetőleg 
ennek imént em lített fejezetét alaptörvényünknek nevezhetnénk, de 
mivel az eddig elmondottak szerint »alaptörvénv« a la tt más állami intéz
kedéseket- értünk, leghelyesebben úgy fejezhetjük ki magunkat-, hogy ez 
a törvénycikk a m i s z e m p o n t u n k b ó l  törvénytárunknak leg
fontosabb része.

E  törvény alapján épült fel a hazai gyógyszerészet mai rendszere, 
s minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy azt az előkelő pozíciót, amelyet 
a kultúrállamok gyógyszerészetei között elfoglal, e szerencsés kézzel meg
alkotott törvénynek köszönheti.

Ugyanis különböző országokban a gyógyszerészet rendszere is külön
böző. Hazánkban, továbbá Ausztriában, Bulgáriában, Dániában, Német
országban, Norvégiában, Olaszországban, Romániában és Svédországban 
az ú. n. limitációs rendszeren épül fel a gyógyszerészet. E limitációs rendszer 
sajátsága az, hogy a gyógyszerészet gyakorlása az állam által engedélyezett 
jogosítványhoz van kötve, amely jogosítvány csakis arra képesített gyógy
szerészeknek adományozható. E rendszernek — a köz szempontjából — 
legtökéletesebb alakja az, amely Ausztriában, Németbirodalomban és 
nálunk fejlődött ki, hol is a gyógyszerészi jogosítvány személyhez van ugyan 
kötve, mindazonáltal a felsorolt országok törvényei a jogosítványok b irto 
kosainak bizonyos latitűdöt biztosít a tekintetben, hogy jogosítványaikat — 
szintén csak állami engedély alapján — más, arra képesített gyógyszeré
szekre ruházhassák át. Ezzel a rendszerrel teljesen megegyezett az orosz- 
országi rendszer is, azonban az ottani kommunista gazdálkodás ezt eltörölte 
s a gvógyszertárakat szocializálta.

E limitációs rendszeren belül ismerünk tiszta személyes jogosítványa 
gyógyszertárakat is, amely alat-t az értendő, hogy a jogosítvány a gyógy
szerész személyéhez van kötve, de ugyanez megszűnik akkor, ha a gyógy
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szerész elhúnyt vagy pedig jogosítványát tovább gyakorolni nem óhajtván, 
arról lemond. Ez esetben a gyógyszertár működését nem szünteti be ugyan, 
ellenben az új jogosítvány alapján más, arra képesített egyénnek birtokába 
ju t. Ilyen tiszta személyes jogosítványok rendszerét Bulgáriában (1908 óta), 
D ániában (az 1842. év előtt felállítottak szabadon eladhatók), Norvégiában 
(1909 óta), Romániában (1922 óta) és Svédországban (1920 óta) ismerjük.

Egy*másik rendszere a gyógyszerészeinek az ú. n. községi vagy kom
munális gyógyszertárak, amelyeknél a jogosítvány maga köztulajdon, azon
ban annak gyakorlása arra képesített gyógyszerészre bízatik és pedig ellen
értékért vagy anélkül. Az ilyen gyógyszertárak Svájc egyes kantonjaiban, 
találhatók.

Ismét más rendszerű gyógyszertárak vannak Belgiumban, Francia- 
országban, Hollandiában és Spanyolországban, hol a gyógyszerészet képe
sítéshez kötött szabadiparként szerepel. Ezzel ellentétben Angliábana gyógy
szerészet szintén szabad ipar ugyan, azonban az előírt képesítésen kívül még 
külön iparűzési engedélyhez van kötve.

Mind e rendszerek között a tapasztalatok tanítása szerint a közép
európai limitációs rendszer nevezhető legtökéletesebbnek, mivel összpontosul 
benne mindaz a tényező, amely a gyógyszerészeinél, m int közegészségügyi 
intézménynél számításba jöhet. Ugyanis minden ilyen intézménynél három 
főszempontnak kell érvényesülnie. Egyik az á l l a m  érdeke, a másik a 
g y ó g y s z e r r e  s z o r u l ó  k ö z ö n s é g  érdeke, végül a harmadik a 
közegészségügyiintézményszolgálatábaállított g y ó g y s z e r é s z  m agán
érdeke. Az em lített limitációs rendszer e három főszempontot föltétlenül 
kidomborítja s azoknak kellőképpen érvényt is szerez. Ismeretes, hogy a 
gyógyszertárak e rendszerünk mellett szigorú állami felügyelet és ellenőrzés 
a la tt állanak. E  felügyeleti és ellenőrzési jog az államhatalomnak módot 
nyújt a gyógyszertárakkal szemben felállított követelmények érvényesíté
sére, a gyógyszertárak adminisztrációjának közegészségügyi szempontból 
való ellenőrzésére, továbbá ezek fejlesztésére és mind tökéletesebbé tételére. 
Módjában van az államnak és pedig kizárólagosan neki, a gyógyszertárak 
számát a szükséghez m érten új jogosítványok kiadásával vagy esetleg ezek 
megszüntetésével növelni vagy csökkenteni. Irányadó az államhatalom e 
ténykedésében a lakosság számaránya és az a szempont, hogy minél sűrűbb 
népességű valamely meghatározott terület s minél kulturáltabb a népesség, 
annál inkább igénye van arra, hogy a gyógyszertár, m int közegészségügyi 
intézmény, rendelkezésére szolgáljon.

Az állam akkor, amikor ily módon úgyszólván teljes rendelkezési jogot 
biztosít magának a gyógyszertárak felett, egyúttal gondoskodik arról is, 
hogy a közönség érdekei is kielégítést nyerjenek. E célból a gyógyszertárak 
működését hatósági közegei révén állandó ellenőrzésnek veti alá, fenntartja 
magának a gyógyszerek árainak megszabását, azok minőségének megálla
pítását, továbbá rendőrhatósági úton üldözi a gyógyszerészet terén fel
merülő szabálytalanságokat, valamint — szintén a közönség érdekében — 
a kuruzslás és illetéktelen gyógyszerárusítás cselekményét is.

Végül e rendszer mellett a gyógyszerész magánérdeke is lehetőleg véde
lemben részesül, amennyiben a gyógyszertárak felállítása a lakosság sűrűsé
géhez mérten történvén, a káros üzleti versenvgést a gyógyszerészi működés 
keretéből kizárja s ezzel a gyógyszertárak létfeltételeit is biztosítja. Továbbá 
szigorú értelemben véve, szinténa gyógyszerészi magánérdeket szolgálja az is, 
hogy új gyógyszertárak felállításánál, illetőleg az ilyenek felállítására kiadott
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engedélyeknél a fő szempont az engedélyért pályázó érdemessége, illetőleg 
a gyógyszerészi m unkakörben eltö ltö tt tevékenységének értékelése. Végül 
.szintén a magánérdek megóvására szolgál a személyhez kötött jogosítványok
nak bizonyos feltételek mellett történő átruházhatósága is, amely, mivel ez 
a törvénnyel biztosított átruházás rendszerint megfelelő ellenértékért tö rté
nik, a gyógyszertárakba fektetett magánvagyonok biztosítását szolgálja.

Mindezekkel szemben a gyógyszerészet egyéb em lített rendszerei sem 
nélkülözik e felsorolt előnyök egyikét vagy másikát, azonban kétségtelen, 
hogy mindezek kumulálása legtökéletesebben az utóbb em lített limitációs 
rendszernél történik.

Viszont az e rendszert kodifikáló hazai törvényünknek minden kiváló
sága m ellett hátrányai is va nnak, amelyek között ta lán  legszembetűnőbb az, 
hogy a megalkotásától szám ított mintegy ötven év a la tt kissé túlélte magát, 
vagyis a benne lefektetett alapelvek épségben hagyása mellett némi moder
nizálásra szorulna. Másik szintén jelentős hibája, hogy ismét a jelen szem
üvegén nézve többé-kevésbbé hiányos úgy, hogy a megváltozott viszonyokhoz 
mérve ma már inkább »kerettörvénynek« ítélhető, mintsem a jog bizonyos 
területét részleteiben is felölelő jogszabályozásnak. Ez utóbbi körülményben 
rejlik annak oka, hogy hatálybalépte óta szinte számtalan rendelet kap
csolódik hozzá, amely rendeletekkel a végrehajtó hatalom részben m agya
rázni, részben hiányosságait pótolni kívánja.

1 .

A k özegészségü gy  vezetése.  —  A  r e n d ő r i  b írá sk o d á s .  —  

A  fe lü g y e le t i  és in té zk e d é s i  ha táskör .

1. §. A közegészségügy vezetése az állam i igazgatás köréhez tartozik .
2. §. Mindaz, ami a közegészség fenntartására , jav ítására  és a 

m egrom lottnak helyreállítására szolgál, h a t ó s á g i  f e l ü g y e l e t  
■és i n t é z k e d é s ,  a közegészség elleni kihágások (7. §) pedig 
r e n d ő r i  b í r á s k o d á s  tá rg y á t képezik.

Amint látjuk, a Tv. idézett első szakasza lefekteti azt az elvet, ameiv az 
egész Tv.-en végigvonul, hogy t. i. hazánkban a közegészségügy közigazgatása 
kizárólagosan állami feladat és így az állam hatáskörébe tartozik.

A 2. § szerint az állam a közegészségügy közigazgatásánál két irányban 
gyakorol tevékenységet, á. m. : a) a f e l ü g y e l e t  é s  i n t é z k e d é s ,
b) a közegészség ellen elkövetett kihágások m e g t o r l á s a  terén.

Az állam e tevékenységét természetszerűen hatóságai révén gyakorolja 
■s e hatóságok hatáskörét, valamint a felebbviteli fokozatokat a Tv.-ben sza
bályozza.

A hatóságok rendőri bíráskodására vonatkozik a 4. §, ez azonban ma már 
végrehajthatatlan, tehát teljes egészében tárgytalan. Ugyanis e § e) pontja 
a szász székek és a királyföld felügyeleti hatóságait jelöli meg, mint am elyek  
a rendőr bíráskodásra illetékesek, noha ezzel szemben a valóság az, hogy 
közigazgatásunkból ez adminisztratív szervek már hosszabb idők óta kikapcsol
tattak (1876: X II., X X . és XXX11I. t.-e.). Szabályként felállítva azt, hogy 
valamely Tv. hatálya megszűnik: 1. későbbi ellenkező Tv. által (kifejezett 
vagy hallgatólagos hatályon kívül való helyezés), 2. ha a Tv. tárgya többé nem 
létezik, 3. elavulás folytán, végül 4. meghatározott időre hozott Tv. a kiszabott 
időnek lejártával, így megállapíthatjuk, hogy a felhívott *4. §-nak hatálytala
nítása automatikusan állt elő, mert e szakasz t á r g y a  t ö b b é  n e m
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l é t e z i k  (2. pont). Ám annak dacára, hogy ilymódon a Tv. ezen szakasza 
hatályát vesztette, a szakirodalomban igen gyakran, sőt még a judi kát urában 
is előfordul, hogy e §-ra vonatkozó utalással találkozunk Ezzel szemben a tör
vényes jogszabály a bűnvádi perrendtartás életbeléptetéséről szóló 1897. évi 
X X X IV . t.-e. alapján kibocsátott 65.000/1909. B. M. sz. rendeletben van 
lefektetve. E rendelet vonatkozó szakaszai a következők :

1. §. A rendőri büntetőbíróságok hatáskörébe utalt kiliágási ügyekben 
a büntetőbírói h a ta lm a t. . .  a következő hatóságok gyakorolják :

E lsőfokon:
1. kis- és nagyközségekben a főszolgabíró, illetőleg a szolga bíró ;
2. rendezett tanácsú és törvényhatósági joggal felruházott városokban 

a rendőrkapitány, illetőleg helyettese, ezek akadályoztatása esetében a 
tanács által e részben megbízott tisztviselő :

3. . . . Budapset székesfővárosban a kerületi elüljáróság.
II. Másodfokon :
1. kis- és na gyközségekben és rendezett tanácsú városokban az alispán
2. törvényhatósági joggal felruházott városokban a tanács ;
3. . . . Budapest székesfővárosban a tanács.
III . H arm adfokon:
az illető miniszter, akinek hatáskörébe a kihágási ügyek végső fokon 

való elbírálását törvény vagy törvényben nyert felhatalmazás alapján ki
adott miniszteri rendelet utalja.

Azokban a kihágási ügyekben, amelyeknek harmadfokú elbírálása 
kifejezetten más miniszterhez utalva nincs, harmadfokon a belügyminiszter 
bíráskodik.

1876 : X IV . t.-c. 5. §. Az első- és m ásodfokú rendőrbíróság egyenlő 
határozata  csak akkor felebbezhető, ha a büntetés 200 koronát, illető
leg 20 napi fogságot felülhalad.

Egy évi idő ta rtam  a la tt  ugyanazon egyének á lta l többször elköve
te t t  azonos kihágásoknál a m ásodik és további elm arasztalás ellen 

tek in te t nélkül a büntetés mérvére — felebbezésnek csak a m ásod
fokú rendőri bírósághoz van helye.

Felebbezéssel élni a rendőri bíráskodás eseteiben, midőn az 
elkobzással k ö tte te tt össze, a határozat kim ondásától szám ított 
24 óra a la tt, ha elkobzás nem  alkalm aztato tt, három  nap  a la tt ; 
egyéb közigazgatási intézkedéseknél a végzés kézbesítésétől 15 nap  
a la tt lehet.

7. §. Jelen törvénynek, úgy az ennek alap ján  fen n ta rto tt vagy 
kibocsátandó rendeleteknek vagy szabályzatoknak áthágásai, ameny- 
nyiben b ű n te tte t vagy vétséget nem  képeznek, a fennálló, illetőleg az 
alkotandó, s kellőleg kihirdetendő szabályrendeletek, vagy az eddigi 
gyakorlat szerint, ezek hiányában pedig 600 koronáig terjedhető  b ír
sággal és nem fizethetés esetében 60 nap ra  terjedhető  fogsággal köz- 
igazgatási ú ton  büntetendők.

A büntetés a kihágás mérvéhez arányosítandó s annak  legm aga
sabb foka csak ismétlés esetén alkalm azható.

A bírságpénzek azon község pénztárába folynak, hol a kihágás 
e lkövette te tt és közegészségügyi célokra fordítandók.
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8. §. Az ............ egészségre káros vagy veszélyes oly anyagok,
szerek és készítm ények, m elyeknek ta rtá sá ra  az illető jogosítva ninc?, 
az előbbi §-ban em líte tt büntetésen kívül rendőrileg elkobozhatok és 
m egsem m isíthetek. Mikor kell az elkobzásnak és megsemmisítésnek 
bekövetkeznie, az t részletesen az e tek in tetben  kiadandó szabályren
delet á llap ítja  meg . . .

1. Jeg yze t. A jogosulatlan gyógyszerárulás az 1880 : X X X V il. t.-c. 2. §-a 
értelmében az 1879 : XL. t.-c. 92. §-a, s nem az 1876 : XIV. t.-c. 7. §-a szerint 
lévén büntetendő, az 1880 : X X X V il. t.-c. 40. §-a értelmében a kir. járásbíró
ságok illetékessége alá tartozik. (746/1882. B. M. sz. r.)

G y ó g y s z e r  á r  u k e r e s k e d ő  jogosulatlan gyógyszerárusítása nem 
ütközik az 1879 : XL. t. c. 92. § 2. pontjába, mert az e pont szerint minősülő 
kihágás tettese csak az lehet, aki »szabályszerű jogosítvány nélkül« árul vagy  
osztogat gyógyszereket. A gyógyszerárukereskedő gyógyszerek árulására jogo
sítva lévén, az általa teljesített gyógyszereladás nem mondható szabályszerű 
jogosítvány nélkül történtnek s így nem vonható a hivatkozott törvényszakasz 
rendelkezése alá, hanem csakis abból a szempontból veendő elbírálás alá. hogy  
megfelel-e a 111.005/1894. B. M. sz. körrendelet intézkedéseinek. Amennyiben 
e szabályrendelet rendelkezéseinek megszegése által elkövetett kihágás eset# 
forog fenn, annak elbírálása a szabályrendelet 10. § ának 2 ik bekezdése által a 
közigazgatási hatóság hatáskörébe van utalva. (Min. tan. hat. 1901.)

Az eddig tárgyalt szabályok a közegészségi kihágások esetén folyamatba 
helyezendő rendőri bíráskodásra vonatkoznak. Ezzel szemben a hatóságok 
f e l ü g y e l e t i  é s  i n t é z k e d é s i  hatáskörét a tárgyalt Tv. en kívül 
Budapest székesfővárosra nézve az 1893: X X X III. t.-c., továbbá az 1876. évi 
XIV. t.-c. II. részének I. fejezetét módosító 1908: X X X V III. t.-c. szabják meg.

1908 : X X X V III. t.-c. 1. §. A város (község) végrehajtja a tö rvé
nyeknek, miniszteri és törvényhatósági rendeletekne'k (szabályrende
leteknek) és határozatoknak  a közegészségügyre vonatkozó intéz
kedéseit.

3. §. Minden város, m inden vármegyei székhelyül szolgáló község, 
továbbá minden község, am elynek legalább 5000 lakosa van, városi, 
illetőleg községi orvost alkalm az.

9. §. A r. t . városi, illetőleg községi (kör-) orvos városának, közsé
gének, illetőleg körének helyi közegészségi, orvosrendőri s orvostörvény
széki ügyeit végzi. Teendői különösen : . . .

7. Felügyel a gyógyszertárakra.
34. §. Minden rendezett tanácsú  városban és m indazokban a köz

ségekben, am elyeknek külön orvosuk van, három  évi megbízatással 
egészségügyi bizottság alakítandó. A vármegye törvényhatósági b izo tt
sága elrendelheti, hogy az egészségügyi bizottság a vármegye terü letén  
lévő valamennyi, esetleg a helyi szükséghez képest egy vagy több orvosi 
körben is m egalakíttassék. A r. t .  város egészségügyi bizottságának tag jai 
a  város orvosa (orvosai), a város állatorvosa, a gyógyszerészek (illetőleg 
a képviselőtestület á lta l kijelölt gyógyszerészek), a lelkészek, a jegyzők, 
a rendőrkapitány, minden iskolának egy tan ító ja  s végül a képviselő- 
testü let á lta l választo tt 5 városi lakos.

A községi egészségügyi bizottság tag ja i : a község orvosa (orvosai), 
a község (kör-) állatorvosa, a gyógyszerészek (illetőleg a képviselőtestület
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álta l kijelölt gyógyszerészek), a lelkészek, a jegyzők, minden iskolának 
egy tan ító ja  s végül a községi képviselőtestület á lta l választott 3 köz
ségi lakos.

A kör egészségügyi bizottságának t a g ja i : a  körorvos, a kör á lla t
orvosa, a kör községeiben lakó lelkészek, gyógyszerészek, a jegyzők, 
minden iskolának egy tan ító ja  és az 500 lakoson aluli községeknek egy, 
az 500-on felülieknek két, a községi képviselőtestület á lta l három  évi 
megbízatással választo tt lakosa.

E lnökét a bizottság sa já t kebeléből választja.
Az egészségügyi bizottság m egalakulása r. t .  városokban a polgár- 

m ester, községekben (prvosi körökben) a főszolgabíró felhívására és 
vezetése m ellett tö rtén ik .

35. §. A r. t . város és a község (orvosi kör) egészségügyi bizottsága 
. . . közegészségügyi, illetőleg egészségrendőri ügyekben véleményező 
és indítványozó testü let. Véleménye városi, községi (kör-) orvosi, 
továbbá városi (községi) kórházi orvosi és városi (községi) bábaállások 
betöltése előtt m indenkor m eghallgatandó. Rendesen csak az illető 
város (község) tanácsával (elüljáróságával) érintkezik, ha azonban a 
város (község) nem  intézkedik az á lta la  ó h a jto tt módon, a közvetlen 
felettes közegészségügyi hatóságot közvetlenül is értesítheti.

Az egészségügyi bizottság veszélyes járvány  idejében a polgár- 
mester, illetőleg a főszolgabíró elnöklete a la tt helyi járványbizottsággá 
alakul, a szükséges - óvórendszabályok végrehajtásánál közreműködik 
és sa já t hatáskörében intézkedik is.

40. §. Az 1876 : X IV . t.-c. II . részének »közegészségügyi szolgálat 
a  községeimél« cím ű I. fejezete s á lta lában  a törvényeknek a jelen tö r
vénnyel ellenkező rendelkezései érvényen kívül helyeztetnek.

2 . Jeg yze t. Az 1908 : X X X V Iil. t.-c. végrehajtása tárgyában 132.100. 
1908. B. M. s7. rendelettel kiadott Utasítás 31. §-a szerint : A törvénynek az 
a rendelkezése, amely szerint az egészségügyi bizottság elnökét saját, kebeléből 
választja, korlátozást nem tartalmaz ugyan, abból a körülményből azonban, 
hogy az orvos a törvény 9. §-ának 16. pontja szerint az egészségügyi bizottság
nak előadója, valamint abból, hogy a gyógyszerészek a bizottság egyes intéz
kedései által anyagilag érdekelve lehetnek, következik, hogy az elnöknek az 
orvosok vagy gyógyszerészek sorából való választását mellőzni kell.

1876 : X IV . t.-c. 163. §. Minden törvényhatóságban egészségügyi 
bizottság a lak ítta tik , ennek tag ja i : a főorvosokon kívül m inden hatósági 
orvos és hatósági állatorvos, a honvédzászlóalji főorvos, egy mérnök, 
egy építész és egy gyógyszerész, többi tag ja i a fentebbiekhez hasonló 
szám ban a törvényhatósági bizottság tagjaiból állanak.

E lnököt az egészségügyi b izottság az u tóbb nevezett tagok  közül 
m aga választja.

A m érnököt, építészt és gyógyszerészt a közigazgatási bizottság 
jelöli meg.

A törvényhatósági b izottság tag ja i az egészségügyi bizottság tag 
ja ivá a közgyűlés á lta l választatnak.
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E  tagok  a törvényhatósági bizottság három évenkénti kiegészítése 
alkalm ával visszalépnek, azonban — ha a törvényhatósági bizottság 
tag jai m aradnak  — ú jra  m egválaszthatok.

154. §. A törvényhatóság és közegeinek hatásköre közegészségi 
ügyekben következőkép szabályoztatik :

A szolgabírónak és az ezzel ugyanazon hatáskörrel bíró közegeknek, 
m int közegészségi ügyekben elsőfokú hatóságnak te e n d ő i:

a) megfigyeli m indazon m ozzanatokat, melyek a közegészség- 
ügyre befolyással b írnak  s tap asz ta la ta i fo ly tán  — amennyiben 
lehetséges — sa já t hatáskörében intézkedik, ha pedig a teendők 
hatáskörén túlesnek, azok irán t a felsőbb hatósághoz jelentéseket, 
illetőleg jav asla to k a t tesz ;

e) e ljár a hatósága terü letén  létező gyógyszertárak vizsgálata k ö rü l;
h) mesterséges ásványvizek gyártásának  engedélyezésére nézve 

vélem ényt ad.
Intézkedései a törvényhatóság első tisztviselőjéhez felebbezhetők.

S. Jeg yze t. A főszolgabíróval azonos hatáskörrel bírnak : rendezett tanácsú 
városokban a polgármester, vagy a tanács által e célra kijelölt helyettes : törvény
hatósági joggal felruházott városokban: a rendőri (kapitányi) hivatal, illetőleg 
annak e célra kijelölt tagja vagy tag ja i; Budapesten a kerületi elöljáróság e ' 
célia kijelölt tagja vagy tagjai (4. §). Ez utóbbi hatósági közeg hatáskörére 
vonatkozik Budapest székesfőváros kerületi elüljáróságairól szó ló :

1893 : X X X III: t.-c. 20. §. A kerületi elüljáróságnak, m int első
fokú közegészségügyi hatóságnak, hatásköre az 1876 : X IV . t.-c. ide
vonatkozó intézkedéseinek hatályonkívül helyezésével a következő :

7. Felügyel a kerületben levő gyógyszertárakra és teljesíti azok 
hatósági v iz sg á la tá t; végrehajtja a m érgek forgalom bahozatalára, a 
gyógyszerekkel való kereskedésre, az ásványvizek töltésére és kezelésére 
vonatkozó szab á ly o k a t; ellenőrzi a fertő tlen ítő  anyagok gyártásá t és 
elárusítását, ellenőrzi a mesterséges ásványvizek készítését.

1876 : XIV. t.-c. 155. §. A szolgabírónak, m in t elsőfokú hatóság
nak  szakközege a járásorvos, kinek véleménye rendszerint előzetesen 
m eghallgatandó.

A járási orvos ta rtoz ik  járása terü le tén  lakni.
A járási orvos teendőit a fővárosban a kerületi orvosok, törvény- 

hatósági joggal felruházott városokban a városi orvosok, rendezett 
tanácsú városokban pedig a községi orvosok teljesítik.

156. §. A járási orvos működési köre a következő :
m) a járás terü letén  létező gyógyszertárak vizsgálatánál . . . közre

m űködik ;
n) ügyel a méreg- és gyógyanyagokkal való kereskedésre és keze

lésére ;
g) e ljár mindazon ügyekben, m elyeket valam ely tö rvény  vagy sza

bály reá bíz vagy amelyekre nézve a tisz ti főorvos akadályoztatása 
esetén kirendeltetik.

157. §. A törvényhatóság első tisztviselőjének teendői :
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a) felügyel a rra , hogy a közegészségügyi szabályok a törvény- 
hatóság egész terü letén  az a lan tas közegek á lta l pontosan kezeltessenek 
és végrehajtassanak ;

d) intézkedik a tanintézetek, gyógyszertárak, községi és hatósági 
fogházak megvizsgálása irán t egészségügyi te k in te te k b ő l;

h) orvosoknak kézi gyógyszertárt engedélyez (135. §), úgyszintén 
a gyógyszertárak részére a 125. § esetében kezelőt re n d e l;

m) e ljár m indazon ügyekben, m elyeket valam ely törvény vagy 
szabályrendelet reá bíz ;

n) másodfokúlag határoz az elsőfokú hatóság intézkedései ellen 
hozzá benyú jto tt folyam odások irán t.

Ezen, valam int sa já t intézkedései a közigazgatási bizottsághoz 
felebbezhetők.

158. §. A közigazgatási bizottság m ásodfokú határozatai a felek 
á lta l a belügyminiszterhez (munkaügyi és népjóléti miniszterhez) csak 
akkor felebbezhetők, ha azok az elsőfokú határozatoktó l eltérnek.

A közigazgatási bizottság harm adfokúlag hozott ha tározatai ellen 
felebbezésnek a felek részéről helye nincs ; a főispán azonban feljogosít- 
ta tik , hogy a közigazgatási bizottság bárm ely határozatát, ha ezt az 
állam  érdeke kívánja, a belügyminiszterhez (m unkaügyi és népjóléti 
m iniszterhez) felebbezhesse.

A főispán azonban feljogosíttatik, hogy a közigazgatási 
bizottság bárm ely h a tározatára , ha ezt az állam  érdeke kívánja, a 
belügyminiszterhez (munkaügyi és népjóléti miniszterhez) felterjesz
té s t tehessen.

4. Jeg yze t. Közegészségügyi intézkedéseket tartalmazó alispáni (th. j. vá
rosok polgármesterei) határozatok fokozatos felülbírálatára nem a belügy
miniszter (munkaügyi és népjóléti miniszter), hanem a közigazgatási bizottság 
illetékes. Ennélfogva a törvényhatóság első tisztviselőjének saját intézkedései 
(t. i. elsőfokú) a közigazgatási bizottsághoz, harmadfokban pedig az 1876. évi 
XIV. t.-c. 158. §-ának szemmeltartásával a belügyminiszterhez (munkaügyi és 
népjóléti miniszterhez) felebbezhetők. Viszont a törvényhatóság első tisztviselő
jének m á s o d f o k ú  határozatai, mint utolsó fokhoz : a közigazgatási bizott
sághoz felebbezhetők. (32.516/1893. B. M. sz. körrendelet,)

1876: X IV . t.-c. 160. §. A törvényhatóságok első tisztviselői, 
tanácsai és a közgyűlések, közegészségi ügyekben rendszerint szakértők 
előzetes m eghallgatása u tán  já rn ak  el, m ely célból a törvényhatóságnál 
tiszti főorvosok alkalm azta tnak  és közegészségi bizottságok a la k ítta t
n ak  (163. §).

162. §. A tisz ti főorvost ugyanazon felügyeleti hatáskör illeti a tö r
vényhatóság egész terü letére  nézve, m int a járásorvost a járás te rü le té t 
illetőleg, a z o n k ív ü l:

d) felügyel a hatósága terü le tén  levő összes orvosi és egészségügyi 
személyzetre ;

h) vizsgálja törvényhatósága terü letén  a  tanintézetek, községi és 
hatósági fogházak, kórházak, köz- és m agánintézetek egészségi viszo
nyait, valam int a gyógyszertárakat (154., 156. §);
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m) á lta lában  teljesít m indent, m it tö rvény  vagy szabályrendelet 
hatásköréhez u tasít.

5 . Jeg yze t. A tiszti főorvos hatáskörét szabályozza a 3297/1896. B. M. sz. 
rendelet is, amely szerint a másodfokú hatóság szakközegének, a tiszti főorvos
nak felügyeleti és ellenőrzési jogköre teljes épségbenmaradása mellett, közvetetten 
rendelkezési joga. már csak a keletkezhető súrlódások és összeütközések s az 
elsőfokú közegek felelősségének teljes érvényesíthetését akadályozó körülmények 
távoltartása céljából sem lehet.

1876 : X IV. t.-c. 165. §. Az összes közegészségi ügyet a belügy
miniszter (munkaügyi és népjóléti m iniszter) vezeti és az ország köz
egészségügyi viszonyairól az országgyűlésnek évenként je len tést tesz.

167. §. A belügyminiszter (m unkaügyi és népjóléti miniszter) fel
ügyeletet gyakorol, intézkedik, felfolyamodások felett végsőfokúlag 
dönt, szabályrendeleteket bocsát ki és engedélyeket ád  mindazon ügyek
ben; am elyeket a jelen törvény, m int hatásköréhez ta rtozókat jelöl ki.

6. Jeg yze t. A magyar kormány az ú. n. proletárdiktatúra után a munka
ügyi és népjóléti minisztériumot szervezte s a közegészségügy intézését ennek 
az úi minisztériumnak hatáskörébe utalta. Fogalomzavar kikerülése céljából 
ez alapon tehát ott. ahol a tárgyalt Tv. a belügyminiszter felügyeleti és intéz
kedési jogkörét szabályozza, ezentúl mindenütt a munkaügyi és népjóléti minisz
tert fogjuk említeni. Erre vonatkozik a magyar kormánynak a 6383/1919. M. E. sz. 
következő rendelete :

Az 1918. évi IV. néptörvény munkaügyi és népjóléti minisztérium 
elnevezéssel új minisztérium felállítását rendelte el.

Ez a minisztérium később népegészségügyi minisztérium elnevezést 
nyert.

Miután a kormány a hivatkozott törvényt s az ennek végrehajtása tá r 
gyában kiadott 6625/1918. M. E. sz. rendeletet egész terjedelm ében fenn
tarto tta , ennek folytán a minisztérium újból a »Munkaügyi és Népjóléti 
Minisztérium« nevet fogja v ise ln i. . .

Ezen rendelettel egyidejűleg az ipari, munkások minisztériuma meg
szűnik.

A g y ó g y s z e r tá r a k  m in ő s í té s e .  —  A z  á l la m i  fe lü g y e le t .
1876 : X IV . t.-c. 128. §. A gyógyszertárak gyógyszerészi szakértők 

álta l állam i engedély folytán fe lállíto tt közegészségi in tézetek s m int 
ilyenek az iparüzletek sorába nem  tartoznak , mihez képest a gyógysze
részek az iparkam arai illetékek fizetésére nem  köteleztethetnek.

E szakasz a gyógyszertárakat jogilag minősíti, kimondva azt, hogy a gyógy
szertárak közegé3zségi intézmények. Tudvalevőleg a törvényhozó e minősítéssel 
megvonja az éles határt, amely a gyógyszertárakat úgy a kereskedésektől, mint 
az iparüzletektől elválasztja. Egész röviden kifejezve : a kereskedelmi foglal
kozás alatt a javaknak (árucikkeknek) olyan kicserélését értjük, amelyeknél a 
javaknak állaga nem változik. A gyógyszerészi foglalkozás egyik ága valóban 
hasonlatos ehhez a foglalkozáshoz, mivel a gyógyszerész működése közben gyak
ran fejt ki olyan te vénenységet, amikor a kereskedésből beszerzett árucikket 
feldolgozás vagy változtatás nélkül egyszerűen kiszolgáltatja. Ezzel szemben
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ipari foglalkozás alatt azt a foglalkozást értjük, amelynél a beszerzett javak 
feldolgoztatnak, illetőleg a továbbadás előtt azok állaga változást szenved. 
Hasonló eset a gyógyszerészi működésnél is előfordul, amikor pl. a nyers
anyagokból valamely gyógyszerészi készítményt állítunk elő s az árubeli javakat 
e megváltoztatott állagukban szolgáltatjuk ki. E tekintetben tehát a gyógy
szerészet az ipari foglalkozáshoz is hasonló, mindazonáltal a törvényhozó a eyógy- 
szerészetet sem kereskedelemnek, sem iparnak nem minősíti, hanem közegészség- 
ügyi intézmény jellegével felruházva, e két foglalkozás közé helyezi.

7. Jeg yse t.  A gyógyszerészet az állam felügyelete alatt álló közegészségi 
intézmény, s mint ilyen, az iparüzletek közé nem tartozik, minélfogva a gyógy
szerész iparosnak nem tekinthető s az iparosok lajstromába fel nem vehető. 
(28.315/1886. F. I. K. M. r.)

1876 : X IV . t.-c. 124. §. A gyógyszerészet, m int közegészségügyi 
intézm ény, az állam  felügyelete a la tt áll.

E  felügyeletet az állam  következőkre nézve gyakorolja :
a) a  gyógyszerészeti személyzet tudom ányos képzettségére ;
b) az állam ilag m eghatározott árszabályzat m egtartására és a 

gyógyszertárak kezelésére ;
c) a m egkívántató helyiségek berendezésére és felszerelésére ;
cl) a gyógyszerészi rendszabályban m eghatározott könyvek vitelé

nek  helyességére nézve.
E szerint az állami felügyelet négy irányba terjed ki és e négy irányt a 

felsorolt sorrendben vesszük tárgyalás alá.

a) T u dom án yos k iképzés.
A gyógyszerészek tudományos kiképzése a gyakornoki tanidővel veszi 

kezdetét. Hogy valaki a gyógyszerészi pályára léphessen, erre a 144.652/1920., 
illetőleg a 104.895/1921. V. K. M. sz. leiratok szerint a Magyarországi Gyógy
szerész Egyesület miniszterileg jóváhagyott Numerus Clausus Bizottságától 
engedélyt kell nyernie. Ez a bizottság a pályára bocsátás iránti kérvényeket a 
saját hatáskörében bírálja el. E bizottsághoz intézendők a kérvények, amelyekhez, 
a következő okmányok csatolandók : 1. születési bizonyítvány, 2. érettségi 
bizonyítvány, 3. hatósági orvosi bizonyítvány, 4. ujraoltási bizonyítvány,
5. erkölcsi bizonyítvány, 6. helyhatósá i bizonyítvány (családi értesítő) a szülők 
társadalmi helyzetéről, gyermekeinek számáról.

A gyógyszerész-gyakornokok kiképzéséről a 105.597/1912.V. K. M. sz. rende
lettel kiadott szabályzat intézkedik, amelynek fontosabb rendelkezései a következők:

1. §. Minden gyógyszertár felelős vezetője a m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztertől kérendő engedély alapján gyógyszerészgyakornok felvéte
lére jogosu lt: e jogosítvány azonban a 13. § alapján megvonható tőle.

2. §. A gyógyszertárakban legfeljebb annyi gyakornok lehet, ahány 
segéd. Ha a gyógyszertárban segéd nincs, a gyógyszertár vezetője csak egy 
gyakornokot ta rth a t.

3. §. Hogy valaki gyógyszerész-gyakornok lehessen, annak alapkellékei 
a következők :

1. Jó egészség, különösen jó látás és jó hallás.
2. Gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi b izonyítvány; a reáliskolát 

végzettnek a latin  nyelvből kiegészítő érettségi vizsgát kell tennie. Az 1896. 
évi 37.193. sz. vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet értelmében 
ugyanilyen képzettségű nők is lehetnek gyakornokok, de erre az engedélyt a 
vallás- és közoktatásügyi minisztertől kérelmezniük k e ll . . .
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4. §. Egyidőben gyógyszerész-gyakornok és középiskolai tanuló senki 
sem lehet.

5. §. A gyógyszerész-gyakornok felvétele a következő okmányok alapján 
történik : 1. Születési anyakönyvi kivonat. 2. Az illetékes városi, vármegyei, 
tiszti, illetve járásorvostól kiállított vagy láttam ozott egészségi és véd- 
himlőoltási bizonyítvány. 3. Érettségi bizonyítvány. 4. Erkölcsi bizonyít
vány. 5. A törvényes képviselőnek (az atyai hatalm at gyakorló atyának, a 
természetes és törvényes gyámanyának vagy a gyámnak) beleegyezése, 
illetőleg közjegyzőileg hitelesített kölcsönös szerződés, melyet a belépő 
gyógyszerész-gyakornok törvényes képviselője köt a gyakornokot felvevő 
gyógyszerésszel.

6. §. A gyógyszerész-gyakornok felvétele a törvényhatóság első tisz t
viselőjének (alispán vagy polgármester) bejelentendő, ki a felvételi szabályok 
m egtartását a tiszti főorvossal együtt ellenőrzi.

7. §. A gyógyszerész-gyakornok felvétele ideiglenes és csak kéthavi 
próbaidő m últán válik véglegessé. A próbaidő a gyakornoki időbe beszámít- 
ta tik . A próbaidő folyamán úgy a gyógyszertár vezetője, m int a gyakornok 
visszaléphet, de ezt a gyógyszertár vezetője a törvényhatóság első tisztviselő
jének és a tiszti főorvosnak bejelenteni tartozik, úgyszintén a gyakornok 
helyváltoztatását is. A főnök a gyakornoknak az eltöltött tanidőről bizo
nyítványt köteles kiállítani, amelyet a gyakornoknak a tiszti főorvossal 
láttam oztatnia kell.

8. §. A gyakornoki tanidő két év, amiből elengedésnek helye nincs. 
A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület gyakornoki tanfolyam aina második 
gyakornoki évben eltö ltö tt idő a gyakornoki tanidőbe beszám íttatik.

11. §. A gyakornokot mással, m int szakmájába vágó teendővel foglal
koztatni nem szabad.

A gyakornok tanidejének első félévébenéppsn nem, azután pedig csak 
felügyelet mellett készíthet el gyógyszert.

13. §. Ha a gyógyszertárvizsgálat alkalmával kiderülne, hogy a gyakor
nok előmenetele nem kellő, akkor a tiszti főorvos kötelessége erre a gyakor
nokot, illetőleg a főnököt figyelmeztetni. Ha ennek ellenére ism ételten tapasz
talná, hogy a gyakornok előmenetele nem kielégítő, akkor a törvényhatóság 
első tisztviselője a hozzá teendő jelentés alapján, szakközegei útján, egy 
gyógyszerész közreműködésével vizsgálatot rendelhet el.

Ha e vizsgálat során : aj az tűnnék ki, hogy a csekély előmenetel oka 
a gyakornok hanyagsága vagy képességének hiánya, akkor a gyakornok a 
gyógyszerészi pályáról elutasítható ; b) ha ellenben abban, hogy a haladás 
nem kellő, a tanító  gyógyszerész a hibás, akkor tőle a gyakornoktartási jog 
bizonyos időre vagy véglegesen megvonható.

Mindkét esetbenaz ügy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter elé ter
jesztendő, ki a fölterjesztésben előadott indokok alapján véglegesen határoz.

14. §. A gyógyszerész-gyakornok a gyakornoki idő elteltével gyakornoki 
vizsgát tesz. Ez a vizsga a magyarországi tudomány egyetemek székhelyein 
tehető le. A vizsgák idejét a vizsgálóbizottság elnöke a szaklapokban teszi 
közzé. A vizsgára való jelentkezés a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
tertől kinevezett vizsgálóbizottság elnökénél szóval vagy írásban történik, 
aki a jelentkező okmányait megvizsgálván, ha rendben találja őket, a vizsga 
napját kitűzi.

15. §. A vizsgálóbizottság tagjait a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
három évre nevezi ki. E bizottság tagjai az elnök, azután a vegytan és a
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növénytan vagy a gyógyszertan, illetőleg a gyógyszerisme egyetemi nyilvá
nos rendes, rendkívüli vagy m agántanárai közül két tanár és két gyakorló 
gyógyszertártulajdonos. Az elnök egyúttal vizsgáló nem lehet.

16. §. A gyakornoki vizsga helyét az elnök jelöli ki.
A vizsga tárgyai a következők : I. Gyógyszerészet. . . E vizsga részei: 

1. szóbeli rész . . .  2. gyakorlati rész . . . II.' Vegytan . . . III. Gyógyszerisme 
és növénytan . . .

17. §. A vizsga szóbeli része tárgyanként 1/ 4 óráig ta r t ; a gyakorlati 
vizsga tartam át az illető gyógyszerész-vizsgáló szabja meg.

18. §. A vizsga eredménye felől a bizottság, a gyógyszerészetet főtárgy
nak tekintve, szótöbbséggel határoz és a jelöltet kitünően, jól vagy elégsé
gesen képesítettnek, illetőleg nem képesítettnek nyilvánítja. A vizsgálók 
egyenlő szavazata esetén az elnök dönt-.

19. §. . . .  A sikeresen vizsgázottak magyar szövegű gyakornoki (tiroci- 
nális) bizonyítványt kapnak. A bizonyítványt, melyben az eredmény 
(kitünően, jól vagy egyszerűen képesített) ki van tüntetve, a vizsgáló- 
bizottság minden tagja aláírja.

20. §. . . .  A vizsga csak annál a bizottságnál ismételhető meg, amelynél 
a jelölt elégtelen osztályzatot kapott . . .

23. §. Elveszett gyakornoki (tirocinális) bizonyítvány m ásodlatát a 
vizsgálóbizottság elnöke állítja ki. A másodlatot kérő azonban köteles iga
zolni, hogy az eredeti okmány elvesztését kérvénye beterjesztése előtt leg
alább négy héttel a hivatalos lapban közzétette.

A másodlat kiállításáért 20 korona díj fizetendő, mely egészben a bízott - 
ság elnökét illeti.

24. §. A gyógyszerész-gyakornoki (tirocinális) bizonyítvány tulajdonosai 
ma gyarországi gyógyszertárakban segédi minőségben alkalmazhatók.

26. §. Asegédi minőségben eltöltött időről a gyógyszertár vezetője bizo
nyítványt köteles kiállítani. Az ilyen bizonyítvány csak úgy vehető okmány- 
számba, ha a kellő bélyeggel, a gyógyszertár vezetőjének aláírásával és 
pecsétjével vanellátva, továbbá, ha a tiszti főorvos aláírásával és pecsét jével 
hitelesítette.

27. §. A segédi idő három év, ebből kettő akár az egyetemi tanfolyam 
előtt, akár u tána, a harmadik azonban csak a gyógyszerészmesteri oklevél 
megszerzése u tán  tö lthető el.

A gyógyszerész-gyakornoki bizonyítvány birtokosa a budapesti vagy szegedi 
tudományegyetemekre rendes gyógyszerész-hallgatóként beiratkozhatik. A gyógy
szerész-növendékek. egyetemi kiképzését a 112.745/1914. V. K.M. sz. rendelettel 
kiadott szabályzat szabályozza. Ennek intézkedései a következők:

1. §. Az egyetemi gyógyszerészi tanfolyam két évig ta rt.
2. Az egyetemi gyógyszerészi tanfolyamra csak az vehető fel, ki a 

gyógyszerész-gyakornoki (tirocinális) vizsgát letette.
3. §. A gyógyszerész-hallgatók az első évben a bölcsészeti, illetőleg 

mathematikai-természettudományi, a második évben az orvosi kar rendes 
hallgatói közé tartoznak. Gyógyszerész-hallgatói minőségük azonban a fel
vételkor a leckekönyvbe bejegyzendő.

4. §. Az első évi tanfolyamra való jelentkezés a bölcsészeti, illetőleg a 
mathematikai-természettudományi kar dékánjánál történik. A jelentkező 
köteles igazolni, hogy a szabályszerű előtanulmányokat elvégezte. A bem u
tatandó  okmányok a következők : 1. születési anyakönyvi k iv o n a t; 2. gim
náziumi vagy reáliskolai érettségi b izonyítvány; a reáliskolai érettségivel
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jelentkezők a latin  nyelvre vonatkozó kiegészítő érettségi vizsgálatról szóló 
bizonyítványt is bem utatni tartoznak ; 3. gyakornoki (tirocinális) bizonyít
vány.

5. §. A második évfolyamra az orvosi kar dékánjánál jelentkezik a 
gyógyszerész-növendék. I t t  igazolja, hogy az első két félévben a kötelező tá r 
gyakat hallgatta és az elővizsgákat letette .

Ha 113111 fejezte be az elővizsgákat, a gyógyszerészi tanfolyam második 
évére csak feltételesen vétetik fel s a második év I. féléve csak akkor számít 
neki, ha az elővizsgák letételét tanúsító bizonyítványt még ugyanazon fél
évben, legkésőbb november hó 15-ig megszerzi, illetve bem utatja, ellenkező 
esetben a második év I. félévét újra kell hallgatnia s a második év II. fél
évére addig fel nem vehető, míg az elővizsgát minden tárgyból sikerrel le 
nem tette .

G. §. A tanfolyam kötelező tárgyai a következők : Az első év I. felében :
a) term észettan, b) állattan, e) ásványtan földtannal, d)  kísérleti vegytan I. 
(általános és szervetlen vegytan első része), e) növénytan, f) term észetté ni 
gyakorlatok, g) növénytani gyakorlatok. A H . félévben : a j kísérleti vegytan 
(szervetlen vegytan második része és szerves vegytan), b) növénytan, c) vegy
tani gyakorlatok, d) növénytani gyakorlatok. A második év I. felében: 
önelemző vegytan, b )gyógyszerismeret, c) közegészségtan, d) gyógyszerészet 
gyakorlatokkal, <:) elemző vegytani gyakorlatok, f) élelmiszervizsgálatok 
gyakorlatokkal. A II. félévben: a) gyógyszerészi vegytan (szervetlen és 
szerves rész), b) gyógyszerészet gyakorlatokkal, e) gyógyszerészeti vegytani- 
gyakorlatok, d) gyógyszerismereti gyakorlatok.

7. §. A tanúsíto tt szorgalmat és előmenetelt az illető tanárok a lecke- 
könyvbe beírják.

8. §. A gyógyszerészmesteri oklevél elnyerésére az elővizsgák és két 
(gyakorlati és elméleti) szigorlat sikeres letevése szükséges. Az elővizsgák, 
valamint a szigorlatok nyilvánosak.

9. §. Az elővizsgák a bölcsészeti, illetőleg a mathematikai-természet- 
tudománvi karon teendők le.

10. §. Az elővizsga a természettanból az I. félév befejeztével, a növény
tanból és vegytanból pedig a II. félév befejeztével teendő le.

11. §. Az elővizsgákra a jelölt a bölcsészeti, illetőleg a mathematikai- 
természettudománvi kar dékánjánál jelentkezik. Első jelentkezéskor elő- 
m utatandók a gyógyszerészi tanfolyamra való felvételre jogosító okmányok, 
továbbá igazolandó, hogy a jelölt az első év I. félévére kötelező tárgyakat 
hallgatta, úgyszinte a gyakorlatokban résztvett. A növénytanból és vegy
tanból elővizsgálatra csak akkor jelentkezhetik a jelölt, ha az elővizsgát a 
természettanból m ár sikerrel letette, a II. félévi kötelező tárgyakat hall
gatta és a gyakorlatokban is eredményesen résztvett. A természettanból, 
növénytanból és vegytanbóla bölcsészettudományi,illetőlega mathematikai- 
természettudományi kar a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyá
sával vizsgaprogrammot állapít meg, mely ötévenként átvizsgálandó és a 
növendékekkel nyom tatásban közlendő.

12. §. Az elővizsgákon a bölcsészeti, illetőleg Hiathemetika-természet- 
tudományi kar dékánja, vagy annak helyettese elnököl. Vizsgálókként az 
illető tudományszakoknak a kar javaslatára a vallás- és közoktatásügyi 
minisztertől kinevezett egyetemi tanárai működnek. A vizsga elnöke egyúttal 
vizsgáló nem lehet.

13. §. Az elővizsga tartam a mindenegyes tárgynál egynegyed óra.
R éthelyi: A gyógyszerészet jogszabályai. 3
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14. §. Az elővizsgákról szabályszerű jegyzőkönyv vezetendő, melybe 
mindegyik vizsgáló sajátkezűleg bejegyzi a vizsga eredményét a maga 
tárgyából. A végeredményt az egyes tárgyakból kapott osztályzat figye
lembevételével az elnök állapítja meg és azt a leckekönyvbe bevezeti.

15. §. Az elővizsgák letételéről szabályszerű bizonyítványt kap a 
növendék, melyben a nyert osztályzatok végeredménye ki van tüntetve. 
Ez a bizonyítvány a második évfolyamra való beiratkozáskor fel
m utatandó.

16. §. Ha a jelölt az előző félév végén az elővizsgán elégtelen osztály
zatot kapott, két hónap múlva jav íthat. Ha, az ismétlés nem sikerült, ugyan
azon időközben másodszor ismételhet. Harmadszori ismétlés csak az esetben 
engedhető meg, ha a jelölt az illető tá rg y a t vagy tárgyakat újból hallgatta, 
illetőleg a megfelelő gyakorlaton újból résztvett. A harmadszori ismétlésre 
való engedélyt a jelöltnek a vallás- és közoktatásügyi minisztertől kell 
kérelmeznie, aki ez ügyben a tanácsi testü let javaslatának meghallgatásával 
határoz.

17. §. Ha a jelölt a harmadszori ismétléskor, habár csak egy tárgyból 
is, elégtelen osztályzatot nyert : tanulm ányait nem folytathatja, netalán 
külföldön szerzett oklevele pedig nem honosítható.

18. §. A jelölt az elővizsgákat csak azon az egyetemen teheti le, ahol 
tanulm ányait végezte, úgyszintén ismétlés is csak o tt történhetik. Rend
kívüli körülmények alapján, az illető tanártestületek meghallgatása után  
kivételesen a vallás- és közoktatásügyi miniszter a más egyetemen való 
ismétlést megengedheti.

19. §. A szigorlatok az orvosi karon tarta tnak , s csak o tt tehetők le, 
ahol a jelölt a gyógyszerészi tanfolyam negyedik félévét végezte. A szigor
latok megkezdése legfeljebb a tanfolyam befejezését követő tanév végéig 
halasztható. További haladékot kivételesen m éltánylást ^érdemlő esetekben, 
a tanári testü let meghallgatásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
adhat.

20. §. A jelölt a szigorlatokra az orvosi kar dékánjánál jelentkezik.
21. §. Az első, vagy gyakorlati szigorlaton az elemző és a gyógysze

részi vegytanból, továbbá a gyógyszerismeretből gyakorlatilag tesz szigor
lato t a jelölt. A második, vagy elméleti szigorlat tárgyai : a kísérleti és 
gyógyszerészi vegytan, gyógyszerismeret, közegészségtan (beleértve az 
élelmiszerek vizsgálatát). A vizsgáló tanárok a szigorlatokra vonatkozólag 
az orvosi kar, illetve a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyásával 
szigorlati programmot állapítanak meg, amely ötévenként átvizsgálandó' 
és a jelöltekkel nyom tatásban közlendő.

22. §. A szigorlatokon az orvoskari dékán vagy helyettese elnököl, 
vizsgálókként az illető szakoknak a kar javaslata alapján a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztertől kinevezett egyetemi tanárai működnek. Az elnök 
egyúttal vizsgáló is nem lehet. A szigorlatokon a kormány képviselője is 
jelen van.

23. §. Az első és második szigorlaton az egyes tárgyakból elért ered
mény ugyanolyan módon jelzendő, m int az elővizsgákon; a végeredményt 
az elnök állapítja meg. A végeredmény a számjegyek összegének középértéke. 
Ha a középérték nem egész szám, a bizottság a végeredményjegyet szó
többséggel állapítja meg. A szigorlatok ismétlésére megszabott határidőket 
(26., 27., 30. §.) feléig a kar m egrövidítheti; ennél több kedvezményt csak 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyezhet.
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2i. §. A gyakorlati szigorlatot a negyedik félév végén, az illető inté
zetekben tartják  meg. A jelentkezés alkalmával köteles a jelölt b em u ta tn i:
a) a gyógyszerészi tanfolyamra való felvételre jogosító okm ányokat; b) az 
elővizsgák letevését igazoló b izonyítványt; o) leckekönyvét.

25. §. A gyakorlati szigorlaton a jelölt az elemző és gyógyszerészi vegy
tanból, zárt írásbeli dolgozatul, valamely keveréket vagy összetett teste t 
minőségileg elemez, esetleg valamely térfogatos elemzést végez, az alkal
mazott eljárásokat és az eredményt írásba foglalva, a vizsgálóbizottság elé 
terjeszti. Azután a bizottság előtt valamely hivatalos gyógyszer azonosságát 
és tisztaságát a magyar gyógyszerkönyv szerint megvizsgálja. A gyógyszer
ismeretből egy vagy több gyógyáru azonosságát és tisztaságát megvizsgálja 
és erről szintén írásbeli dolgozatot k é sz ít; majd a mikroszkópos vizsgála
tokban való jártasságáról tesz bizonyságot a bizottság előtt.

A vizsgálóbizottság tagjai a vizsgálatok menetére, az alkalmazott 
eljárásokra és a reakciókra vonatkozó kérdéseket intéznek a jelölthöz. 
A jelölt a gyakorlati szigorlaton egy-egy írásbeli dolgozat elkészítésére leg
feljebb 3 órányi időt fordíthat. A gyakorlati szigorlat eredményét a vizs
gálók a szabályszerű jegyzőkönyvbe bevezetik, továbbá a jelölt írásbeli 
dolgozatára is ráírják, a végeredményt az elnök állapítja meg.

26. §. Ha a jelölt a gyakorlati szigorlaton egy tárgyból elégtelen osztály
zatot kapott, 3 hónap múlva ismételheti a szigorlatot, szükség esetén a vizs
gálóbizottság egy félévi laboratóriumi dolgozásra is utasíthatja az illetőt. 
Ha a szigorlat ekkor nem sikerül, azt az em lített módozatok szerint újból 
ismételheti.

Harmadik ismétlésre csak hat hónap múlva jelentkezhetik, a tanári 
testület javaslata alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedel- 
mével. A harmadik ismétlés sikertelensége esetén az illető tanulm ányait 
nem folytathatja és netalán külföldi egyetemen kapott oklevele nem hono
sítható.

27. §. Ha mind a két tárgyból elégtelen osztályzatot kapott a jelölt, 
csak 6 hónap múlva bocsátható ismétlésre és egy, esetleg két félévi labo
ratóriumi dolgozásra utasítható. Második ismétlés hasonló módozatok 
szerint újabb hat hónap múlva van megengedve. Az egész szigorlatot har
madszor ismételni nem lehet. Ha második ismétléskor csak egy tárgyból 
javíto tt a jelölt, a másik tárgyból való szigorlatára vonatkozólag a 26. § 
rendelkezései érvényesek.

28. §. A jelölt az elméleti szigorlatra csak sikerült gyakorlati szigorlat 
alapján jele ntkezhe tik, am it írásbeli dolgozatainak bem utatásával igazol, 
ugyanekkor az elővizsgákról szóló bizonyítványok is benyújtandók.

29. §. Az elméleti szigorlaton a jelölt az egyes tárgyakból egynegyed
egynegyed óráig felel. A szigorlat eredményét a vizsgálók minden tárgyból 
kiüön-külön írják be a szigorlat jegyzőkönyvébe. A végeredményt az elnök 
állapítja meg, a 23. §-ban előírt módon.

30. §. Ha a szigorlat nem sikerült, ismétlésre annyiszor két hónap 
m últán jelentkezhetik a jelölt, ahány tárgyból elégtelenül fe le lt; másod
szori ismétlésre pedig annyiszor három hónap múlva, ahány tárgyból nem 
felelt meg. Ha áz első vagy második ismétléskor két vagy több tárgyból 
kapott elégtelen osztályzatot a jelölt, a vizsgálóbizottság u tasíthatja, hogy
1 vagy 2 félévig újból hallgassa az illető tárgyakat.

Harmadszori ismétlésre egyes tárgyakból csakis a vallás- és közokta
tásügyi miniszter adhat engedélyt, az orvoskari tanári testü let javaslata

3*
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a la p já n ; az egész szigorlatnak harmadszori ismétlése azonban nincs meg
engedve. A harmadik ismétlés sikertelensége esetén a 26. § utolsó bekez
désének rendelkezései mérvadók.

31. §. Ha a jelölt a gyakorlati és elméleti szigorlatot sikeresen kiáll otta, 
a szabályszerű eskü letevése és a megfelelő díjak lefizetése után, részére a 
gyógyszerészmesteri oklevél kiállítandó. A gyógyszerészmesteri oklevél 
vagy jelzés nélküli, vagy jó, illetőleg kitűnő jelzésű.

32. §. Feljogosító vizsgára (approbatio) a jelölt a szabályszerű (3 évi) 
segédi idő eltelte után jelentkezhetik, amikor is gyógyszerészmesteri oklevelét 
valamint a segédi bizonyítványt vagy bizonyítványokat bem utatni köteles. 
Jelölt a feljogosító vizsgára úgy is jelentkezhetik, hogy okmányait és a 
szabályszerű díjakat az orvoskari dékáni hivatalnak beküldi, melv őt a 
dékán megbízásából a vizsga idejéről értesíti.

33. §. A feljogosító vizsga azon az egyetemen teendő le, melyen a jelölt 
oklevelet kapott. E ttő l való eltérést, m éltánylást érdemlő esetekben, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyezhet.

34. §. A feljogosító vizsga két részből áll, ú. m. gyakorlati és elméleti 
részből.

1. Gyakorlati rész. A jelölt egy vagy több galénusi készítményt azonos
ságára és tisztaságára megvizsgál, továbbá azok hatóanyagtartalm át, a 
magyar gyógyszerkönyv rendelkezései szerint mennyiségileg is meghatározza. 
A gyógyszerkönyv használata megengedtstik.

2. Elméleti rész. A jelöltnek igazolnia kell, hogy a gyógyszertári rend
tartásra  vonatkozó összes törvényeket és szabályrendeleteket s a hivatalos 
gyógyszerkönyv összes gyakorlati utasításait ismeri, nemkülönben, hogy 
a hivatalos galénusi készítményekre vonatkozó gyógyszerkönyvi szöveg 
magyarázatában, valamint ezen készítmények előállítási módjában teljesen 
járatos. A feljogosító vizsga gyakorlati része legfeljebb-három óráig, elméleti 
része pedig legfeljebb fél óráig ta rth a t.

35. §. A feljogosító vizsga elnöke az orvoskari dékán, vizsgálók a gyógy
szerészet egyetemi tanára és a vallás- és közoktatásügyi minisztertől ki
nevezett gyakorló gyógyszerész, aki egyszersmind gyógyszertártulajdonos. 
E vizsgán a kormány képviselője is jelen van. A feljogosító vizsga sikeres 
letétele minden jelzés nélkül, avagy — megfelelő esetekben »kitünő«, >>jó« 
jelzéssel — a gyógyszerészi oklevélre záradékul rávezetendő és az orvoskari 
dékán és a kormány képviselőjének sajátkezű aláírásával, továbbá az orvos
kari pecséttel hitelesítendő. Gyógyszertári jogért való folyamodásra, gyógy
szertár vezetésére, tulajdonosi, bérlői vagy gondnoki minőségben, az 
oklevél csak a feljogosító záradékkal ellátva jogosít.

36. §. Ha a jelölt a feljogosító vizsgán nem felelt meg, azt hat hónap 
múlva ismételheti. További ismétlésekre mindenkor csak egy év múlva 
bocsátható. Az ismétlések közötti idő gyógyszertárban töltendő el.

37. §. A feljogosító vizsgára a gyógyszerész-növendékek kiképzését 
tárgvazó régi szabályzat szerint oklevelet nyert gyógyszerészek is bocsát
hatók. Ha az illetők ezt a vizsgát letenni óhajtják, e célból azon egyetem 
orvoskari dékánjánál tartoznak jelentkezni, melynél oklevelüket nyerték, 
s o tt okleveliik felmutatása mellett igazolni kötelesek, hogy három segédi 
évet m ár szabályszerűen eltöltöttek.

A gyógyszerész-doktorátust a cs. és apostoli kir. Felség által 1914. évi 
augusztus hó 11-én jóváhagyott 112.745/1914. V. K. M. sz. rendelet szabá- 
lvozza. E szerint :
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1. §. Azon érettségi vizsgát te tt  okleveles gyógyszerészmestereknek, 
akik a gyógyszerész-doktori fokozatot kívánják elnyerni, még 4 félévig 
egyetemi tanulmányokkal kell foglalkozniok, amelyek alapján doktori 
értekezést készítenek és szóbeli szigorlatot tesznek.

2. §. A jelölt egyetemi tanulm ányainak végeztével doktori értekezést 
nyújt be és pedig a vegytanból, a növénytanból, a gyógyszerismeretből 
avagy a közegészségtanból.

Magyarország kormányzója a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésére megengedte, hogy a gyógyszerész-doktorátus tárgyában kelt 
fentebbi »Szabályzat« 2. §-a, mely szerint a »jelölt egyetemi tanulmányainak 
végeztével doktori értekezést nyújt be, és pedig : a vegytanból, a növénytanból, 
a gyógyszerismeretből, avagy a közegészségtanból«, odamódosíttassék, hogy »a 
jelölt, egyetemi tanulmányainak végeztével doktori értekezést nyújt be a követ
kező tárgyak valamelyikéből, úgymint : a vegytanból, a növénytanból, a. 
gyógyszerismeretből a gyógyszerészetből, avagy a közegészségtanból.« (Buda
pesti Közlöny 1924. évi 259. sz.)

3. §. A doktori szigorlat egy fő- *és két melléktárgyból teendő le, 
Főtárgy az a tudományszak, amelyből a doktori értekezés készül- 
meUéktárgyul bármely tudományszak választható, melyet a jelölt gyógy, 
szerész-növendék korában kötelező tárgyképpen hallgatott. A főtárggyal
a, doktorjelöltnek elméletileg legalább még két féléven át, a választott 
melléktárgyakkal pedig elméletileg és gyakorlatilag egy-egy féléven át 
kell foglalkoznia.

4. §. A gyógyszerész-doktori szigorlatra való jelentkezés alkalmával a 
jelölt az orvoskari dékánnak a következő okmányokat m utatja be : a) anya
könyvi kivonat és a végzett tanulm ányokat feltüntető életrajzát (curriculum 
vitae), b) érettségi bizonyítványát, o) gyógyszerészmesteri oklevelét, d) a 
szabályszerű (8 félévi) egyetemi tanfolyam befejezését igazoló végbizo
nyítványát, e) doktori értekezését.

5. §. A szigorlat alapja a doktori értekezés. Doktori értekezésül csak 
olyan önálló tudományos dolgozat fogadható el, mely a jelöltnek alapos 
tárgyismeretéről és a tudományos kutatás módszereinek alkalmazásában 
való jártasságáról tanúskodik.

6. §. A folyamodó az értekezést 100 nyom tatott példányban a kari 
dékánhoz nyújtja be, aki azt az értekezés tárgyköréhez legközelebb álló 
két szakelőadónak adja ki elbírálás végett.

7. §. A bírálók az értekezés tudományos értékéről írásbeli véleménves 
jelentést terjesztenek a kar elé, amely az elfogadás tárgyában ezek alapján 
határoz. Ha a kar az értekezést visszautasítja, a jelölt csak egy év múlva 
nyújthat be újból doktori értekezést.

8. §. A doktori értekezés elfogadása esetén a jelölt szóbeli szigorlatra 
bocsátható.

9. A vizsgálóbizottság elnöke az orvosi kar dékánja vagy helyettese ; 
bírálók és vizsgálók pedig az illető szakok rendes vagy rendkívüli tanárai. 
A szigorlat nyilvános.

10. §. Az elnök megnyitja, vezeti és a vizsgálók beleegyezésével bezárja 
a szigorlatot, a jelölthöz kérdéseket intézhet és az eredmény megállapítása
kor véleményét előadja. A vizsgálók a szigorlat minden tárgyából intéz
hetnek kérdéseket a jelölthöz.

11. §. A jelölt a szigorlat minden tárgyából a tudományos vizsgálódás 
főeredményeinek alapos ismeretét tartozik igazolni, a főtárgyból ezenfelül
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a szakirodalom ismeretét és a tudományos kutatás módszereinek önálló 
alkalmazásában való járatosságát is.

12. A szigorlat a 3 tárgyból egyszerre teendő le. A szigorlat 
tartam a legfeljebb két óra, amely időből egy óra a főtárgyra és íél-fél 
óra a melléktárgyakra fordítandó. A gyógyszerész-doktori szigorlatokról 
szabályszerű jegyzőkönyv vezetendő, melybe a vizsgálók beírják tá r 
gyukból a szigorlat eredm ényét; a végeredményt elsősorban a főtárgyból 
kapott osztályzatot figyelembe véve, az elnök állapítja meg. Ha a szigor
lato t a bizottság elfogadja, az eredmény megjelölésére a következő 
osztályzatok használandók : summa cum laude, cum laude és rite.

13. §. Ha a szigorlat a főtárgyból nem sikerült, a jelölt azt egy fél év 
m úlva megismételheti, másodszor (utolsó) ismétlés egy év múlva tö rtén
hetik. Ha a jelölt egy melléktárgyból felelt elégtelenül, 3 hónap, ha pedig
2 melléktárgyból, úgy hat hónap múlva javíthat ; másodszori (utolsó) ism ét
lés félév, illetőleg egy év múlva történhetik.

14. §. A szigorlat u tán  az egyetemi tanács a jelöltet gyógyszerész
doktorrá avatja , a doktori oklevélben a szigorlat tárg jrai és a végső osz
tályzat (12. §) megemlítendők.

A gyógyszerészi oklevél birtokosai a történelmi Magyarországon véd' 
kötelezettségüknek gyógvszerész-önkéntesi minőségben teliettek eleget. Az erre 
vonatkozó jogszabály az 1912: X X X . t.-c., amely azonban a háborút követő 
békeszerződés következtében — egyelőre •— végre nem hajtható.

A nőknek gyógyszerész-gyakornokká leendő felvétele tárgyábana 37.193/ 
1896. V. K. M. sz. körrendelet intézkedik a következőképpen: ö  császári és 
apostoli kir. Felsége 1895. évi november hó 18-an kelt legfelsőbb elhatározásá
val előterjesztésemre a nőknek a gyógyszerészi pályára valóléphetését, az erre 
vonatkozó szabályrendeletek intézkedéseinek épségben tartása mellett, leg
kegyelmesebben megengedni m éltóztatván : értesítem a törvényhatóságot,
hogy gyógyszerész-gyakornokul ezentúl a z ......... sz. a. kelt itteni rendelettel
kibocsátott szabályzatban megjelölt előképzettséget igazoló nők is 
felveendők.

A legfelsőbb elhatározás értelmében a felvétel csak esetről-esetre 
lévén  megadható, felhívom a törvényhatóságot, hogy olyan esetben, midőn 
a nő kérelmezi a gyógyszerész-gyakornokká leendő felvételt, a kellően fel
szerelt kérvényt a belügyminiszterrel (népjóléti és munkaügyi m iniszterrel!) 
való végleges döntés végett a tiszti főorvos véleményének kíséretében min
denkor a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjessze fel.

Az 1876 : X IV . t.-c. 129. §-a szerint gyógyszertárt csak az kezelheti 
ki az ország terü le tén  érvényes gyógyszerésztudori vagy gyógyszerész- 
m esteri oklevéllel van felruházva.

Az oklevelek érvényessége a 43., 44. és 45. §-ban foglalt határoz- 
m ányok szerint á llap ítta tik  meg.

7. J e g y ze t.  Az oklevelek érvényessége tekintetében a Tv. utal a áí. jj-ra, 
amely azonban az orvosi oklevelekre vonatkozik. Ez az utalás azonban annak 
hatályát kiterjeszti a gyógyszerészi oklevelekre is, vagyis : külföldi egyeteme
ken nyert oklevelek, amennyiben nemzetközi egyezmények másként nem intéz
kednek, csak szabályszerű honosítás (nostrificatio) útján érvényesíthetők. 
Ugyanezen § második bekezdése Ausztria és Magyarország közjogi kapcsola
tának megszűntével tárgytalanná vált.
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8. Jeg yze t. A bezárólag 1892. évig kiállított gyógyszerészmesteri oklevelek 
nélkülözik az ú. n. feljogosító záradékot, amennyiben az ily oklevelekkel fe l
ruházottak már az egyetemi évek előtt, tartoztak segédi gyakorlati idejüket 
kitölteni. 1892— 1913. évek alatt a segédi gyakorlati idő szintén 2 évre terjedt, 
azonban fakultatíve az egyetemi tanfolyam előtt vagy után volt kitölthető. 
Az ezen időközben kiállított gyógyszerészmesteri okleveleket a gyakorlati idő 
'kitöltésének igazolása mellett a törvényhatóság első tisztviselője záradékolta, 
míg 1917 óta az oklevelek záradékolása a fentebb elmondottak szerint (1. fel
jogosító vizsga) történik.

9. Jeg yze t. A gyógyszerészmester — Magister pharmaceut —  cím semmi
féle vonatkozásban sincs az ipari foglalkozásoknál használatos »mester« címmel. 
Ugyanis ez a megjelölés akadémiai fokozatot jelent, melynek adományozá
sára a meghatározott előfeltételek mellett kizárólagosan a tudományegyetemek 
jogosultak. Ilyen értelemben a Magister szó összefügg a latin m a g n u s ,

i m a g i s és a görög m e g a s z  szavakkal és elüljárót, felügyelőt, intézőt jelent. 
A római alkotmányos és állami életben különböző udvari, hivatali és katonai 
méltóságok megjelölésére szolgált. Laikus értelemben vett Magister az egye
temek felállítása előtt egyenlő rangú cím volt a mai doktorral s azt illette meg, 
aki valami tudományt tanított és tanítványokat gyűjtött maga körül. E tudo
mányos rangnak az első foka a b a c c a  l a u r e u s  volt, melyet a X III. szá
zadtól kezdve IX . Gergely pápa honosított meg a párizsi egyetemen azon tanulók 
címéül, akiknek a vizsga kiállása után megengedték, hogy bizonyos tantárgyakból 
előadásokat tarthassanak. Később általánosan elterjedt az egyetemeken ez az 
elnevezés és intézmény és azt az akadémiai fokozatot jelentette, melyet a tanuló
nak a magiszterség, majd a doktorság előtt el kellett nyernie. A baccalaureusok
nak a Magister címet csak sikeresen kiállott nyilvános disputációk után adták 
meg ; ez a cím később is fennmaradt s az akadémiai képzettség (Liberalium 
arlium magister, rövidítve : L. A. M. és A. M. is) megjelölésre használták a 
filozófiai szakot (facultas artium liberalium) végzett tudósoknál. Lgújabban 
a Magister cím mint akadémiai fokozat, az oklevéllel felruházott gyógyszeré
szeket illeti meg.

10. Jeg yze t.  Az 1900. évi 44.518. B. M. sz. körrendelet szerint gyógyszerész- 
segéd és egyetemi gyógyszerészet-hallgató egyidejűleg senki sem lehet. Ugyanis 
az egyetemi tanfolyam sikeres hallgatása és bevégzése a jelölt munkaképességét 
és idejét, a megszabott két éven át teljesen igénybe veszi s viszont a segédi idő 
kizárólagos rendeltetése az, hogy a gyógyszerész-növendék a hivatása által meg
kívánt gyakorlati tudnivalókat tapasztalás útján elsajátíthassa. Az eltöltött 
gyógyszerészsegédi idő hatósági tanúsításánál tehát szabály, hogy a gyógyszerész- 
növendékek által a kétévi egyetemi tanfolyam alatt a szorgalmi időben vagy 
az abba eső kisebb szünidőkben teljesített segédi működés a szabályszerű segédi 
időbe be nem számítható s az egyetemi évek közötti nagy szünidőkre eső segédi 
szolgálat is csak az esetben tekinthető kivételesen szabályosnak, ha hitelesen 
igazoltatik, miként az megszakítás nélkül legalább két hónapig tartott-

Az 1876 : XV. t.-c. 45. §. A külföldi egyetemeken n y e r t . . .  gyógy- 
szerésztudori címnek használatát az országban a korm ány esetenként a 
fentebbi feltételek nélkül is megengedheti, de ez a gyógyszerészet gya
korlására az ország terü letén  jogosultságot nem  ad.

11. Jegyzet.  A 2810/1894. B. M. kih. sz. rendelet értelmében a »gvógyszerész« 
elnevezést csak a »gyógyszerészmester« használhatja, vagyis oly egyén, ki az 
1876: XIV. t.-c. 129. §-ának első bekezdése értelmében gyógyszertárt kezelhet.

12. Jeg yze t.  A 6222/1907. B. M. sz. rendelet szerint orvosi oklevéllel bíró 
gyógyszertár tulajdonos egyszersmind orvosi gyakorlatot nem folytathat, mert 
az, hogy a gyógyszertártulajdonos egyszersmind orvosi gyakorlatot is folytasson, 
sem a törvény és az érvényben lévő renaeletek intézkedéseivel, sem a közönség 
általános érdekeivel össze nem egyeztethető.
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b) A yyó fjysser-á rsza b á s.
Az 1876 : X IV . t.-c. 136. §. A gyógyszerek á rá t a m agyar gyógyszer

könyvhöz csatolt árszabályok á lta l koronként a népjóléti és m unkaügyi 
m iniszter szabályozza.

A 170. § 6. pontja értelmében a gyógyszerkönyv és árszabály te r 
vezetét az »Országos Közegészségügyi Tanács« szerkeszti.

169. §. A közegészségi ügyek tudom ányos tárgyalása céljából egy 
véleményező s indítványozó testü le t á llítta tik  fel, melyben minden, ez 
irányban jelentékeny szakm a képviselve legyen.

E  testü le t címe : »Országos Közegészségi Tanács«.
E  testü le t tagjai nem tisztviselők ; a közegészségi ügyekre csak véle

m ényt adnak, de közigazgatási ügyek elintézésére s végrehajtására 
h iv a tv a  nincsenek.

A m iniszter közegészségi ügyekben egyéb szakértő és tudom ányos 
testü le teket is m eghallgathat.

E törvényszakaszon kívül az állam a gyógy^zerárszabás pontos betartására 
vonatkozó akaratát kormányrendeletekben fejezi ki, amely rendeletek az időnként 
kibocsátott gyógyszer-árszabásokhoz vannak csatolva. E rendeletek értelmében 
a rendeletben megállapított pénzbüntetéssel büntethető, aki :

a) túltaxál, vagyis a kiszolgált gyógyszerek árát a gyógyszer-árszabás 
megállapításainál magasabbra szabja ;

b) a taxáit vényre nevét sajátkezűleg aiá nem írja s a vényt a gyógyszertár 
bélyegzőj ével el nem látja ;

c) a ofiat expeditio simplex« jelzés dacára az edények, tartályok, borítékok 
stb.-nek nem a legolcsóbb tételeit számítja ;

d) megfelelő esetekben az árszabásnak a nagyobb mennyiségekre megszabott 
árait figyelmen kívül hagyja ;

e) a magyar gyógyszerkönyvben fel nem sorolt gyógyszerek árait nem a 
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület által kidolgozott, ú. n. bővített (félhiva
talos) árszabás szerint taxálja.

c) A  g y ó g y sze r tá ra k  helyes kezelése.
A tárgyalásunk alapjául szolgáló 124. § az állami felügyeletet kiterjeszti a 

gyógyszertárak helyes kezelésére is. E tekintetben —  önként érthetően — a tör
vényhozónak távolról sem állhatott szándékában s megközelíthetően sem volt mód
jában, hogy a gyógyszertárak helyes kezelésére vonatkozó szabályokat és utasítá
sokat szakaszokba gyűjtse össze. Ugyanis egy gyógyszertár helyes kezelésének 
fogalma a gyakorlatból, továbbá azokból a tiltó parancsok összességéből alakul ki 
am elyeket az állam a gyógyszertárak kezelésére nézve, mint tilalmakat törvényben, 
illetőleg rendeletekben kifejezésre juttat.

Hogy egy gyógyszertár helyes kezelése alatt mi értendő, azt megtanulja a 
gyógyszerészjelölt a köteiező gyógyszertári gyakorlatból, viszont ugyanezzel a 
kérdéssel foglalkozik — bár csak érintőleg — a gyógyszerészi műtan (tekno'ógia )• 
is, amelyet a gyógyszerészet elméletének nevezhetünk. Végül, miként említettük, 
az állam bizonyos tilalmakat állít fel, amelyek olyan cselekményeket tilalmaznak,, 
melyek valamely gyógyszertár helyes kezelésével össze nem egyeztethetők.

Ahelyett tehát, hogy a gyógyszertár helyes kezelésére vonatkozó számtalan 
szokás, továbbá a gyakorlatból kialakult szabályok felsorolására szortíkoznánk, 
amelyek egyébként sem tartoznak tárgyalásunk kereteibe, azokra a jelentékenyebb 
tilalmakra terjeszkedünk ki, amelyek ezidő szerint a törvényben vagy a törvény 
alapján kibocsátott rendeletekben jutnak kifejezésre.
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Az 1876 XIV. t.-c. 7. § szerint büntetendő cselekményt követ el az :
1. aki a magyar gyógyszerkönyvben előírt gyógy- és vegyiszereket 

az ott megállapított, illetőleg a szükséghez m ért mennyiségben kivétel 
nélkül és állandóan készletben nem ta rtja  ;

2. aki az egy f-tel megjelölt vagyis erős hatású szereket a többi szerektől
- elkülönítve nem ta rtja

3. aki az egy vagy két f-tel jelzett szereket szabályszerű orvosi rendel
vény nélkül kiszolgáltatja ;

4. aki az orvossal fennálló titkos egyetértéssel megállapított vényekre 
gyógyszert szolgáltat ki ;

5. aki az olyan, egyébként szabályszerű vényre, amely két f-tel jelzett 
szert is tartalm az, ahol gyógyszertár van, 48 órán túl, ahol gyógyszertár 
nincs, 4 napon túl kiszolgáltat ;

6. aki a két f-tel jelzett szert tartalm azó gyógyszert az orvos »repetatur« 
vagy »reiteretur«, továbbá újabb kelettel és aláírásával való ellátás nélkül 
vagy olyan vényeket, amelyek »ne repetatur« jelzéssel vannak ellátva, 
megismétel (A magyar gyógyszerkönyv III . kiadását hatályba léptető 
100.000/1909. B. M. sz. r.) ;

7. aki a rendelt gyógyszereket minőség és mennyiség tekintetében nem 
az orvosi előírás szerint szolgáltatja ki;

8. aki a használati utasítást a tőle elkészített gyógyszer edényén vagy 
tartályán kelettel és neve aláírásával el nem látja  ;

9. aki használt edényeket, illetőleg a) parafadugókat vagy dobozokat, 
bj járvány idején üveg- és porcellánedényeket tudomása szerint fertőző 
betegtől más beteg részére visszavesz ;

10. aki a külsőleg használt szert nem hatszögletes, hanem hengeres 
üvegben szolgáltatja ki ;

11. aki a portokokat szájjal való befúvással ny itja  ki ;
12. aki a főzeteket és forrázatokat sűrített alakban — kiszolgáltatás 

céljaira — készletben ta rtja  ;
13. aki két f-tel jelölt gyógyszereket poralakban belső használatra — 

bár orvosi rendelet alapján — osztatlanul kiszolgáltatja (A mindenkori gyógy
szerárszabásokhoz kiadott N. M. M. körrendelet) ;

14. aki a kereskedésből beszerzett gyógyszeranyagokat tisztaságukra, 
azonosságukra és hamisításukra meg nem vizsgálja (37.709/1873. B. M. sz. r.);

15. aki hatósági méreg-engedély nélkül mérgezési, ipari vagy tudo
mányos célra mérget vagy mérgező anyagot szolgáltat ki (104.455/1898. 
B. M. sz. r.) ;

16. az 1876 : XIV. t.-c. 53. §-a szerint, aki titkos összetételű gyógy
szereket népjóléti és munkaügyi miniszteri engedély nélkül használatra 
készít vagy árúsít ;

17. a 90.000/1903. B. M. sz. r. 23. §-a szerint minősülő s ugyanezen 
szakasz alapján 15 napig terjedhető elzárással és 200 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel bün te tte tik :

Aki gyógyszerkülönlegességet miniszteri tudomásulvétel nélkül üzlet
szerűen forgalomba hoz vagy a gyógyszerkülönlegességek forgalomba- 
hozatalára vonatkozó körrendeletbe ütköző cselekményt követ el.

18. Az 1907 : V. t.-c. rendelkezése szerint 200 koronáig terjedhető- 
pénzbírsággal és 10 napig terjedhető elzárással büntettetik  :

aki a közönség részére eladott árucikk (gyógyszer) lemérésére nem 
szabályszerűen hitelesített mérlegeket és súlyokat használ;



42 A gyógyszertárak helyes kezelése

aki az üzletében használt súlyokat és mérlegeket elmulasztja két
évenként újra hitelesítésre bem utatni.

A gyógyszertárak helyes kezelésére vonatkoznak a kihágási bün
tető törvény némely szakaszai is, m iért is e szakaszokat ugyanitt 
tárgyaljuk.

Az 1879 : X L . t.-c. 1. §. K ihágást képez azon cselekmény, me
lyet : 1. a törvény, 2. m iniszteri rendelet, 3. a törvényhatóság, vagy 
törvényhatósági joggal fel nem  ruházo tt szabad királyi város, vagy 
rendezett tanáccsal bíró város á lta l k iadott szabályrendelet kihágásnak 
m inősít.

Ügy a m iniszteri rendelet, m int a szabályrendelet csupán va la 
mely rendőri tilalom nak vagy rendelkezésnek megszegését m inősít
h e tik  kihágásnak.

92. §. Száz forintig terjedhető  pénzbüntetéssel büntetendő :
2. aki szabályszerű jogosítvány nélkül gyógyszert betegek szá

m ára á ru l vagy elad, vagy bizonyos gyógyszert hatósági tilalom 
ellenére, habár ingyen osztogat, vagy ad.

Visszaesés esetében, ha ezen kihágást elkövetőnek utolsó meg
büntetése óta ké t év még nem  te lt e l : egy hónapig terjedhető elzárás 
s háromszáz forintig terjedhető  pénzbüntetés állapítandó meg.

93. §. . . .  száz forintig terjedhető  pénzbüntetéssel büntetendő 
azon gyógyszerész, aki sürgős esetekben az orvosilag rendelt gyógyszer 
kiszolgáltatását alapos ok nélkül m egtagadja vagy elhalasztja.

96. §. . . .  ké t hónapig terjedhető  elzárással vagy háromszáz 
forintig té r  edhető pénzbüntetéssel büntetendő  azon gyógyszerész is, 
aki já rvány  idején gyógyszertárát elhagyja vagy az orvosilag rendelt 
gyógyszer kiszolgáltatását alapos ok nélkül m egtagadja vagy el
halasztja.

108. §. Gyógyszerészek, vegyészek, úgyszintén mérgek vagy az 
életre és egészségre árta lm as mennyiségben m érget tartalm azó  
szerek készítői, továbbá azok, ak ik  ilyen szereket gyárukban vagy 
iparukban használnak, vagy házukban, illetőleg az á ltaluk b írt vala
mely helyiségben ta r ta n a k ; végre az ilyen szerek e lá ru s ító i: egy 
hónapig terjedhető  elzárással és háromszáz forintig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntetendők :

1. ha a készítésnél vagy elárusításnál nem használnak kizárólag 
e  célra rendelt mérlegeket és eszközöket;

2. ha a mérget vagy mérges szert nem  ta r tjá k  eléggé szilárd anyag
ból készült és elzárt külön ta rtá ly b an  vagy készülékben ;

3. ha gyárukban, iparüzletükben az egynapi szükségletet felülmúló 
m érget vagy m érget tarta lm azó  szert külön helyen .vagy helyiségben 
elzárva nem  ta r tjá k  ;

4. ha az ezen szakaszban m eghatározott szerek készítésére, ta r 
tására , elárusítására vagy elszállítására nézve kiadott egyéb rendeletet 
vagy szabályt megszegik.
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109. §. Aki a robbanó vagy könnyen meggyűlő anyagok készí
tésére, ta rtá sá ra , őrzésére, elárusítására, elszállítására vagy alkalm azá
sára vonatkozó szabályokat megszegi : tizenöt napig terjedhető  elzárás
sal és száz forintig terjedhető  pénzbüntetéssel büntetendő.

Az 1876 : X IV . t.-c. 125. §-a is a gyógyszertárak helyes kezelésére 
vonatkozik, és pedig :

A gyógyszerészek ta rto zn ak  a gyógyszerészet körül fennálló tö r 
vényeket és szabályokat pontosan m egtartani.

A gyógyszertár tu lajdonosa és kezelője nem  okleveles segéd- 
személyzetének a gyógyszerészet körébe vágó m űködéséért, úgyszintén 
a gyógyszerek jó  minőségéért és helyes kiszolgáltatásáért a 7. §-ban 
kiszabott bün te tés te rhe  a la tt felelős.

Okleveles segédek sa já t m űködésükért elsősorban m aguk felelősek.
A gyógyszertártulajdonosoknak a kezelőkhöz való viszonya magán- 

szerződés ú tján  á llap ítta tik  meg.
Valamely gyógyszertár helytelen, szabályellenes kezelése esetében 

a  törvényhatóság a gyógyszertár részére kezelőt, illetőleg új kezelőt 
rendel.

13. J eg yze t.  A 711/189S. B. M. sz. h. szerint azon gyógyszerész, aki 
gyógyszertárában a mérgek tartására vonatkozó szabályokat megszegi, az 1879: 
XL. t.-c. 108. §-ba ütköző kihágást követ el s elbírálása a kir. járásbíróság hatás
körébe tartozik.

l é .  J eg yze t. Az okleveles gyógyszerészsegédek felelősségéről intézkedik 
a 39.166/1924. N. M. M. sz. körrendelet olyképpen, hogy minden kiszolgáltatott 
gyógyszerészmesteri oklevél birtokában levő gyógyszerészsegéd a gyógyszerészet 
körébe tartozó működéséért elsősorban maga lelelős, tekintet nélkül arra, hogy 
oklevele a 35.985/1922. V. K. M. sz. rendelet 42. §-a szerinti záradékkal el van-e 
látva vagy nincs, hogy a szabályszerű három évi segédi idejének kitöltését esetleg 
csak a gyógyszerészmesteri oklevél kiszolgáltatása után kezdi meg, végül, hogy okle- 
velere a feljogosító vizsga sikeres kiállását igazoló záradék rá van-e vezetve vagy 
sem. Az okleveles gyógyszerészsegédnek az 1876 : XIV. t.-c. 125. §-án alapuló elsőd
leges felelőssége a gyógyszertár tulajdonosának (bérlőjének, kezelőjének) a magán
jog és a büntetőjog általános szabályai alapján netán keletkezett felelősségét nem 
érinti.

Ezzel szemben a korábbi joggyakorlat, amikor t. i. az oklevelekre a kétévi 
gyakorlatot igazoló záradék rávezetendő volt, ellenkező jogszabályon épült fel 
Ugyanis a 81.454/1892. B. M. sz. lsirat szerint a gyógyszerészmesteri ok'evelek 
csak akkor bírnak érvénnyel, ha azokra a kétévi gyakorlatra vonatkozó záradék 
már reá van vezetve : ennélfogva azon gyógyszerészek, kiknek az 1892/93. tan
évtől kezdve nyert okleveleiken a kétévi gyakorlati idő eltöltése igazolva nincs, 
érvényben lévő oklevél birtokosainak nem tekinthetők és azok minősítés és felelős
ség tekintetében az érvénnyel bíró oklevelek birtokosaival egyenjogúnak nem 
tekinthetők.

15. Jeg yze t. A tárgyalt törvényszakasz 4. pontja a gyógyszertártulajdo
nosnak a kezelőhöz való jogviszonyát szabályozza és pedig meglehetősen tág  
keretekben. A szolgálati viszonyból származó magánjogi keresetek nem tartoznak 
sem a kereskedelmi, sem pedig az ipartörvény hatálya alá, mert a 16/1887. sz. 
minisztertanácsi határozat értelmében a főnök és segéd közötti per esetén a segédi 
illetmények és járulékai iránt indított ügyben az intézkedés bírói útra tartozik, 
tehát magánjogi és nem iparhatósági per útján történik. Ezen illetmények tárgyában 
indított keresetek a legtöbb esetben szoros összefüggésben állanak az alkalmazás fel
mondásának idejével, amely tekintetben a bírói gyakorlat még máig sem alakult ki
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egyf égésén. A felmondási időt a meglévő források szerint első ízben a XVIII. század 
végén a helytartótanács rendeletileg szabályozta a gyógyszerészsegédekre nézve. 
E rendelet szerint a kölcsönös felmondási idő 6 hétben állapíttatott meg, amely 
gyakorlat az abszolutizmus után is fennmaradt. Mivel azonban az említett miniszter- 
tanácsi határozat az ilyen keresetedet a rendes bírósági eljárás alá utalja, a bíróság 
mérlegelése tárgyát képezte a felmondási idő terjedelmének megállapítása is. 
Érvényes jogszabály hiányában, továbbá támaszkodva a szokásjogra is, a bírói 
gyakorlat e tekintetben a kereskedelmi törvényt vette irányadóul, illetőleg amennyi
ben a korábbi ipartörvény (1884 : XVII. t.-c.) részben közvetlenül, részben közvetve 
a kereskedelemre is vonatkozott, ennek rendelkezéseit tartotta szem előtt. Leg
újabban az ipari és kereskedelmi alkalmazottak szolgálati jogviszonyainak elbírá
lására ú. n. munkaügyi bíróságok szerveztettek. Az erről szóló 9180/1920. M. E. r. 
1. §-a szerint a munkaügyi bíráskodás és a kir. járásbíróságnak, mint munkaügyi 
bíróságnak hatáskörébe tartoznak mindazon perek, melyek az ipari munkaadó 
(iparos és kereskedő) és a vele magánjogi szerződés alapján szolgálati jogviszonyban 
álló munkavállalók között a szolgálati szerződésből merülnek fel, ideértve a szerző
désszerű teljesítés elmulasztásából keletkező, valamint a munka tárgyain és esz
közein okozott kár megtérítése végett indított pereket is. Budapesten mint munka
ügyi bíróság csak a központi kir. járásbíróság működik. A fent idézett rendelet 2. § 
10. pontja a gyógyszertári alkalmazottak kereseteit is e bíróság elé utalja, úgy
szintén a munkaadók azon kereseteit is, amelyek a szolgálati jogviszonyból szár
maznak-. A munkaügyi bíróság szervezetét illetőleg a rendelet a fakultatív (nem 
kötelező) ülnöki intézményt fogadta el. Felebbvitel tekintetében az ülnökök 
közreműködésével hozott ítéletek ellen nincs helye felebbezésnek, ha a per tárgyána k 
értéke egymillió koronát meg nem halad. Az ülnökök közreműködése nélkül hozott 
ítéletek felebbezése tekintetében pedig a polgári peres eljárás szabályai irányadók.

16. Jeg yze t. M. T. 1894. évi november hó 20-án kelt határozata : a gyógy
szerek késedelmes kiszolgáltatása és egyáltalán a gyógyszertár hanyag kezelése 
által elkövetett kihágások elbírálása közigazgatási útra tartozik.

B. M. 86.918/1895. sz. határozat : A gyógyszertárak kezelő nélkül való elha
gyása elég indok arra, hogy a törvényhatóság a gyógyszertár részére kezelőt ren
deljen.

d) A  g y ó g y sze r tá ra k  berendezése és fe lszerelése.
Bár az 1876 : X iV . t.'e. 124. §-a szerint az állami felügyelet kiterjed a meg

kívántat ó helyiségek berendezésére és felszerelésére, mindazonáltal tételes jog
szabály mindeddig nincs abban a tekintetben, hogy egy gyógyszertár berendezé
sének és felszerelésének milyennek kell lennie, illetőleg melyek azok a követelések, 
amelyek e tekintetben felállíthatók ?

A gyógyszertárak berendezésénél e jogszabályok hiányában eddig az egyéni 
ízlés és a célszerűségi kérdés uralkodó. Ez utóbbi — természetesen — a fon
tosabb s ez megköveteli, hogy minden gyógyszertár legalább is a következő 
helyiségekből álljon :

1. a műterem (officina), hol a kívánt vagy rendelt gyógyszerek készítése 
és kiszolgáltatása történik;

2. a műhely (laboratorium), hol a gyógyszerek készítéséhez szükséges 
nyersanyagok előkészíttetnek s bizonyos szerek előállítása történik;

3. a raktár vagy anyagkamra (camera materialium), hol a száraz helyet 
megkívánó gyógyszeranyagok, vegyiszerek és gyógyszerkészítmények nagyobb 
mennyiségei raktároztatnak ;

4. a padlás (herbárium), hol a száraz és szellős helyet igénylő drogok, füvek 
stb. raktároztatnak, végül

5. a pince (aquarium), ahol az illő, továbbá hűvös és sötét helyen tartandó 
gyógyszerek és gyógyszerkészítmények helyeztetnek el.

Egyébként a gyógyszertárak berendezését és felszerelését érintik a 75.641. 
1893. B. M. sz. körrendelettel kiadott »Gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyv« 
egyes pontjai is, amelyek a következők:
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1—3 . . .
4. a gyógyszertár helye ; városrész, utca, házszám ;
8. A gyógyszertári helyiség berendezése. A bútorzat és az edények 

minősége. A feliratok olvashatósága. A gyógyszerészi műhely minősége és 
felszerelése. A mérlegek pontossága.

9. Megvannak-e a magyar gyógyszerkönyvben előírt gyógyszerek, 
kémszerek és eszközök ? Azok mennyisége és minősége.

15. A legnagyobb adagok mennyisége meg van-e jelölve az illető edé
nyeken ?

16. El vannak-e különítve úgy a gyógyszertárban, m int a raktárban 
a kézi eladásra engedélyezett szerek a f-tel jelzettektől ? A gyógyszerkönyv
ben ff-tel jelzett szerek kellőleg elzárt külön helyen tartatnak-e ? A ff-te l 
jelzett szerek kezelésére vannak-e külön üveg-, porcellánkészletek és törlők 
rendelkezésre ?

17. A gyógyszertári raktár, pince és padlás állapota, az o tt levő szerek 
mennyisége, minősége és gondozása. Ezen helyeken el vannak-e különítve 
a  f-tel jelölt gyógyszerek a többiektől ?

e) A  g yó g ysze r tá rb a n  vezetendő  k ö n yvek .
Az 1876: XIV. t.-c. 124. § d) pontjában említett ogyógyszerészi rend- 

szabály« ezideig még nincs megalkotva, tehát a gyógyszerész által vezetendő 
könyvek tekintetében a különböző időkben kibocsátott különböző rendeletek 
intézkedéseire vagyunk utalva.

Könyvek vezetéséről lévén szó, itt említendő az 1876: XIV. t.-c. 127. §-a. 
amely pzerint:

Hitelezni a gyógyszerész csak sürgős veszély esetében köteles, 
melynek igazolása a rendelő orvos á lta l tö rtén ik .

A gyógyszerészek á lta l szabályszerűen vezetett és kellőleg bélyege
ze tt üzleti könyvek, a többi kereskedelmi könyvekhez hasonló bizonyí
tási erővel bírnak.

Az idézett szakasz rendelkezésén csorbát ütött az Országos Betegápolási 
Alap megalkotásáról szóló törvény 99.000/1918. B. M. sz. végrehajtási rende
letével kiadott szabályzat, továbbá a gazdasági munkás- és cselédsegélypénztár
ról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 6531/1902. P. M. sz. rendelet, 
végül a kerületi betegsegélyző pénztárak, vállalati pénztárak és különböző beteg
ségi intézetek tárgyában kibocsátott különböző rendeletek, amelyek a gyógyszerész
nek ezen alapok, pénztárak, intézmények stb. részére történő hitelezést a m e g 
j e l ö l t  s ü r g ő s  v e s z é l y  e s e t é n  k í v ü l  i s  kötelességévé teszik.

17. Jegyzet. M. kir. Kúria 6971/1893. sz. h. Közegészség elleni kihágást 
követ el azon gyógyszerész, aki az orvosságot —  dacára, hogy a vényen a sür
gős veszélyt feltüntető jelzés foglaltatik — hitelbe ki nem szolgáltatja.

18. Jegyzet. A kereskedelmi törvény értelmében a gyógyszerészek, hacsak 
cégük bejegyezve nincsen, nem tartoznak szabályszerű üzleti könyveket vezetn i; 
ha azonban vezetnek, úgy ezek a többi kereskedelmi könyvekhez hasonló bizo
nyítási erővel bírnak. Azaz a kereskedelmi törvény értelmében a szabály
szerűen vezetett és kellően felbélyegzett könyvek fél-, de eskü által kiegészít
hető bizonyító erővel bírnak. Az üzleti követelés bizonyításának másik feltétlen 
kelléke az, hogy az áru átvétele vagy legalább a n n a k  m e g r e n d e l é s e  
hitelt érdemlő módon bizonyítható legyen. E célból a gyógyszertárak a kihitele
zett orvosi rendelvényeket visszatartják és követeléseik bizonyítására használják 
fel, amennyiben a jelen esetben a névvel megjelölt orvosi rendelvény teljesen 
egyenértékű a kereskedelmi törvény által megkívánt ama feltétellel, hogy az 
áru megrendelése a hitelező által kellőképpen bizonyíttassék.
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A kereskedelmi törvény ezen rendelkezésével szemben a 67.330/1923. P . M. 
sz. körrendelet az üzleti könyvek vezetését immár a gyógyszerészek részéről is 
kötelezővé teszi. E rendelet szerint :

1. Minden gyógyszerész köteles az egyesített pénztári naplót és hitel- 
nyilvántartási naplót vezetni. Az egyesített pénztári napló egyúttal az álta
lános forgalmi adó céljaira is szolgál.

2. Az 1. pontban em lített könyveket nem kötelesek vezetni azok a 
gyógyszerészek, akik a kereskedelmi törvénynek megfelelő olyan hitelesített 
rendes üzleti könyveket vezetnek, amelyek a nyers bevételnek és a valóságos- 
üzleti jövedelemnek a megállapítására teljesen alkalmasak.

7. A gyógyszerészek haladék nélkül kötelesek az ebben a rendeletben 
em lített könyvek vezetését megkezdeni és azokba az 1923. január 1-e óta 
vezetett feljegyzésekből az adatokat átvezetni.

Ezen üzleti könyveken kívül a gyógyszerész köteles a gyógyszerárszabvány
hoz csatolt rendelet értelmében

a) méregkönyvet;
a 75.641/1893. B. M. sz. körrendelet értelmében
b) hiánylatok könyvét (defektura),
c) laboratóriumi könyvet;
az 1912: X X II. t.-c. végrehajtási utasítása (62.100/1912. P. M. sz. r.) értelmében:
d) saccharin-beszerzési és feljegyzési könyvet vezetni.
E könyveken kívül minden gyógyszertár köteles beszerezni:
1. a Magyar Gyógyszerkönyv hatályban lévő kiadását ;
2. a hivatalos gyógyszerárszabást és netáni függelékeit;
3. a félhivatalos gyógyszerárszabást és netáni függelékeit ; végül
4. a gyógyszerészetre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteményét.

3 .
A  g y ó g y s z e re k  k is z o lg á l ta tá sa  és a  g y ó g y  szerekkel* va ló  

kereskedés .
1876 : X IV . t.-c. 126. §. Gyógyszereknek a gyógyászati cél eléré

sére m egkívántató adagokban való eladására kizárólag okleveles gyógy
szertártulajdonosok vagy ezeknek m eghatalm azott okleveles kezelői, 
úgyszintén a kézi gyógyszertár ta rtá sá ra  feljogosított orvos, az állatokra 
nézve pedig az állatorvosok vannak  feljogosítva.

H asonszenvi orvosok a gyógyszerek ősanyagait és ősoldatait szin
tén  rendes gyógyszertárakból ta rto zn ak  hozatni és rendelni, de a 
gyógyszerek úgynevezett hasonszenvi hígításait és dörzseit díjtalanul 
m aguk is k iszo lgálta thatják  a betegeknek. Ez esetben a gyógyszer 
nevét és higítási fokát a  gyógyszert tartalm azó  üvegre, edényre vagy 
papírra  feljegyezni tartoznak .

A Tv. ezen szakaszának első bekezdése a gyógyszerészi gyakorlat szem
pontjából alapvető fontosságú. Ugyanis ebben van lefektetve az az elv, hogy 
g y ó g y s z e r e k e t  a g y ó g y í t á s  c é l j a i r a  c s a k i s  a g y ó g y 
s z e r t á r a k  j o g o s u l t a k  a f o g y a s z t ó k n a k  k i s z o l g á l t a t n i .  
Tehát gyógyítás céljaira gyógyszereket a gyógyszertárakon kívül senki más : 
sem orvos, droguista vagy birtokon kívül lévő okleveles gyógyszerész a fogyasztók 
részére nem szolgáltathat ki, nem adhat el. Az okleveles gyógyszertártulajdonosok 
vagy ezeknek meghatalmazott kezelői tehát a Tv. értelmében a gyógyításra 
szolgáló gyógyszereit kiszolgáltatása terén a detail-kereskedők szelepét töltik
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be, mert a fogyasztók (gyógyszert igénylők) gyógyszerszükségleteiket közvet
lenül tőlük szerzik be. Amint az alábbiakban látni fogjuk, a Tv. kiterjeszkedik 
a gyógyszerkereskedelemre is (17. §), azonban ezt az ipart élesen elválasztja a 
gyógyszerészi működéstől s feladatát akképpen szabja meg, hogy a gyógyszerek 
és gyógyszerárúk kereskedelmét gyógyszertárakkal, vegyi gyárakkal, tudomá
nyos intézetekkel és más gyógvszerárukereskedésekkel szemben lebonyolíthatja 
ugyan, de gyógyszereket a közvetlen fogyasztóknak sem ellenszolgáltatásért, 
sem más módon rendelkezésre nem bocsáthat. Kivételként szerepelnek azok 
a gyógyszerfélék, amelyek nem kizárólagosan gyógyítási célokra, hanem az ipar
ban, gazdaságban, háztartásban stb. is használatosak s ez oknál fogva bizonyos 
feltételek mellett a közvetlen fogyasztóknak is eladhatók, de sohasem adagolva 
vagy olyan alakban, amely a gyógyítás céljaira szolgálhatna.

53. §. Titkos összetételű gyógyszereknek használatra  való készít és® 
és árulása a népjóléti és m unkaügyi m inisztertől erre k inyert, szakértő1 
véleményen alapuló engedély nélkül m indenkinek tilta tik .

10. Jeg yze t. A gyógyszerkülönlegességek, amelyeknek forgalmát a 
90.000/1013. B. M. sz. körrendelet szabályozza, nem tévesztendők össze a fenti 
szakaszban említett titkos szerekkel. Ugyxanis az alább közölt körrendelet
10. §-a szerint titkos összetételű gyógyszerekül (titkos szerekül) oly készítmé
nyek tekintendők, amelyeknek anyagát vagy összetételét vagy előállításuk 
módját készítőjük titokban kívánja tartani, vagy7 melyeknek ismertetésében 
hamisan — természetes összetételükkel nem egyeztethető titokzatos hatás tulaj- 
doníttatik. Ezzel szemben a gyógyszerkülönlegességek oly i s m e r t  ö s s z e 
t é t e l ű  gyógyszerkészítmények, melyek révén orvosszereknek, vagy készít
ményeknek, avagy ilyenek egyszerű keverékének újabb, célszerűbb alak adatott. 
Egyébként a kérdéses körrendelet szövege a következő :

90.000/1903. B. M. sz. szbr. 1. §. A gyógyszerkülönlegességek (gyógy 
szerspecialitások) oly ismert összetételű gyógyszerkészítmények, melyek 
által orvosszereknek vagy készítményeknek, vagy ilyenek egyszerű keveré
kének újabb, célszerű alak adatott.

2. §. Gyógyszerkülönlegességek üzletszerüen csak az alább következő 
szabályok betartásával készíthetők vagy hozhatók forgalomba.

20 . Jegyzet.  120.172/1903. B. M. sz. leirat. Hogy mi értendő üzletszerűség 
alatt, az azt jelenti, hogyha valaki valamit nagyban készít vagy nagyban vesz. 
hogy azt kicsinyben, fölaprózva eladja s e célból terjeszti kínálás, levelek, hir
detések, árjegyzékek, újságcikkek, kirakatok, egyszóval ismertetés, reklám útján. 
Hogy vájjon ez a fölaprózva eladás a készítő vagy nagyban vevő gyógyszer- 
tárra korlátozódik-e, vagy a többire is kiterjed-e, az nem befolyásolja az üzlet
szerűséget, mert pl. egy-egy gyógyrszertár nagyobb forgalmat érhet el bizonyos 
szerrel, ha ügyes üzleti fogásokkal él, mint kevésbbé ügyes eljárással, bárha min
den gyógyszertárnak küld is szeréből, tehát ha ki is lép szerével a gyógyszertár 
keretéből. Azonban amint kilépett egyszer a készítés1) köréből, -— akár csinál 
nagy forgalmat, akár nem, akár reklámoz, akár nem —• az üzletszerűség eljárásá
ban megállapítható, amennyiben ez terjesztés.

3. §. Gyógyszerkülönlegességek forgalomba hozatala csak gyógyszerárú- 
kereskedőknek (droguistáknak) és a nyilvános gyógyszertáraknak van meg
engedve. Gyógyszerárukereskedők azonban gyógyszerkülönlegességet csak 
nyilvános gyógyszertárak részére szolgáltathatnak ki.

4. §. Gyógyszerkülönlegességeket forgalombahozatal céljából külföldről 
behozni csak nyilvános gyógyszertáraknak vagy gyógyszerárukereskedők- 
nek szabad.

J) Valószínűen íráshiba, mert így értelmetlen ; helyesbítve : oamint ki
lépett egyszer a g y ó g y s z e r t á r  köréből. . . stb.
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5. § Külföldi gyógyszerkülönlegességek forgalma ugyanazon határoz- 
mányok alá esik, m int a belföldi gyógyszerkülönlegességeké.

6. §. Hivatalos (officinalis) gyógyszert, m int specialitást más név alatt 
forgalomba hozni tilos.

7. §. Az, aki gyógyszerkülönlegességet üzletszerűen készíteni vagy for
galomba hozni akar, köteles ezt a törvényhatóság első tisztviselője ú tján  — 
a készítés vagy forgalombahozatal módjának tüzetes ismertetése és az 
eladási ár megjelölése m ellett — a népjóléti és munkaügyi miniszternek 
bejelenteni.

A bejelentéshez mellékelni kell az illető gyógyszerkülönlegesség négy 
adagját oly alakban, amint azt az illető forgalomba hozni szándékozik.

A népjóléti és munkaügyi miniszter által esetleg szükségesnek talált 
vegyi vagy egyéb vizsgálat költségeit a bejelentő köteles viselni.

8. §. Az illető gyógyszerkülönlegesség üzletszerű készítése vagy forga
lomba hozatala csak akkor kezdhető meg, ha a bejelentő megkapta a hiva
talos értesítést arról, hogy a népjóléti és munkaügyi miniszter a bejelentést 
tudomásul vette. A gyógyszerkülönlegesség forgalomba hozatalánál az ily 
hivatalos értesítésre hivatkozni tilos. A népjóléti és munkaügyi miniszter 
által tudomásul vétel alkalmával esetleg elrendelt kikötésekhez a bejelentő 
alkalmazkodni köteles.

9. §. Az olyan gyógyszerkülönlegességet, mely a Magyar Gyógyszer- 
könyvben egy vagy két kereszttel megjelölt vagy hasonló hatású s z e r t 'ta r 
talmaz, csupán szabályszerű orvosi rendelvényre szabad kiszolgáltatni. 
Kétszer keresztezett vagy hasonló hatású szert tartalm azó gyógyszerkülön
legességet rendelő orvosi vényre ezt ismételten kiszolgáltatni csak az esetben 
szabad, ha a rendelő orvos az ismétlést »repetatur« vagy »reiteretur« szóval 
s újabb kelettel és aláírással rendeli el. Nem keresztezett szert tartalmazó 
gyógyszerkülönlegességek a közönség rendelkezésére nyilvános gyógyszer- 
tárakból orvosi vény nélkül is kiadhatók.

10. §. Minden gyógyszerkülönlegesség tartó já t (s esetleg tokját) cím
felirattal (vignetta) kell ellátni s ezen föl kell tün tetn i a készítő cég nevét, 
a gyógyszerkülönlegesség elnevezését, a benne foglalt ható anyagok mennyi
ségét és az illető anyag árát. Ha a különlegesség egy vagy két kereszttel meg
jelölt vagy hasonló hatású szert tartalm az, címfeliratán ez is feltüntetendő : 
»Csak orvosi rendelvényre kiszolgáltatható«. Használati utasításként — 
minden gyógyjavallat mellőzésével — a föltétlenül alkalmazandó »Belsőleg« 
vagy »Külsőleg« jelzésen kívül csak ilyenféle utasítás adható : bedörzsölésre, 
borogatásra, torokvíz stb. Esetleg az adagolás módja is feltüntethető. 
Gyógyszerkülönlegességekhez csak olyan ajánlás csatolható, amely a bejelen
tés alkalmával a népjóléti és munkaügyi miniszternek bem utattatván, szö
vegezése ellen észrevétel nem m erült fel.

21. Jeg yze t. 120.170/1903. B. M. sz. körrendelet 1. §. A »külsőleg« alkal
mazandó folyadékok kizárólag csak hatszögletes üvegekben hozhatók forga
lm iba s ily alakban kell azokat a folyamodványokhoz mellékelni.

11. §. A gyógyszerkülönlegességet készítők az általuk készített gyógy
szerkülönlegességekről munkakönyvét tartoznak vezetni akként, hogy abból 
a gyógyszerkülönlegesség készítésének ideje és a készítéshez fölhasznált 
anyagok mennyisége kitűnjék.

12. §. A gyógyszerkülönlegesség egyes adagjai árának megállapítására 
a hivatalos gyógyszerárszabvány azon tételei irányadók, melyek az illető 
szerek tömeges szállítására vonatkoznak.
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13. §. A gyógyszerkülönlegességek készítése és forgalomba hozatala 
egészségügyi felügyelet és intézkedés alá tartozik (1976 : XIV. t.-c. 2. §), 
mely különösen a gyógyszertárvizsgálatok alkalmával közreműködő ható
sági közegek által pontosan foganatosítandó.

14. §. Ha valamely gyógyszerkülönlegesség készítésénél vagy forga
lomba hozatalánál ezen szabályrendelet rendelkezései meg nem tartatnak, 
különösen ha oly ajánlással hozatik forgalomba, melynek szövege a forga- 
lombahozatal iránti kérelem alkalmával be nem m u ta tta to tt vagy ha utólag 
valamely egészségügyi hátrány derülne ki, a népjóléti és munkaügyi miniszter 
az illető szer készítését vagy forgalomba hozatalát bármikor eltilthatja.

15. §. Olyan kendőző, szépítő (kozmetikus) szerek kiszolgáltatása, 
melyek csak orvosi rendelésre kiszolgáltatható szereket tartalm aznak, 
ugyanolyan elbánás alá esik, m int a gyógyszerkülönlegességek kiszolgálta
tása.

16. §. (E szakasz Ausztria és a Horvát-Szlavonországgal fennállt viszo
nosságról intézkedik, miért is ezidőszerint tárgytalan.)

17. §. Az organo-therapeuticus és sero-therapeuticus gyógyszerek és 
mindennemű oltóanyagok forgalma ezen rendelet határozmányai alá nem 
esik.

18. íj. Minden, az állatgyógyászat körébe tartozó gyógyszerkülönleges
ség, titkos gyógyszer, tápláló-por forgalomba hozatala a m. kir. földmívelés- 
ügykminiszter hatáskörébe esvén, ilyeneknek forgalomba hozhatása iránti 
kérvények ahhoz intézendők.

22. Jeg yze t.  Az 1888 : VII. t.-c. 124. §-a előírja, hogy az állati betegségek 
ellen javaslatba hozott gyógymód, avagy gyógyszerek megvizsgálása és az ered
ményhez képest alkalmazásának megengedése iránt a földmívelésügyi miniszter 
a belügyi (népjóléti és munkaügyi) miniszterrel egyetértőleg intézkedik, amiből 
következik, hogy szakszerű képesítés, illetőleg engedély nélkül semmiféle új 
gyógymódot vagy új (titkos összetételű) gyógyszert nem szabad állati beteg
ségek ellen alkalmazni.

19. §. Titkos összetételű gyógyszerekül (titkos gyógyszerekül) oly készít
mények tekinthetők, melyeknek anyagát vagy összetételét, vagy előállítá
suk módját készítőjük titokban kívánja tartani, vagy melyeknek ismerteté
sében hamisan — természetes összetételükkel össze nem egyeztethető titok
zatos hatás tulajdoníttatik.

20. §. Titkos összetételű gyógyszereknek forgalomba hozatalát és kül 
földről való behozatalát az 1876 : XIV. t.-c. 53. §-a alapján a népjóléti és 
munkaügyi miniszter engedélyezheti.

21. §. A titkos összetételű gyógyszerekre a gyógykülönlegességekre 
vonatkozó összes fenti intézkedések érvényesek, kivéve a 10. § azon rendel
kezését, mely szerint a tartó  (tok) címfeliratán a bennfoglalt hatóanyag 
mennyisége feltüntetendő.

22. §. A gyógyszerészek kötelesek az általuk forgalomba hozott gyógy
szerkülönlegességekről és titkos összetételű gyógyszerekről jegyzéket vezetni. 
A gyógyszerkülönlegességek jegyzékében feltüntetendők azon orvosi vények 
is, melyek szerint azok készíttetnek. Kötelesek továbbá a kiszolgáltatott 
gyógyszerkülönlegesség vagy titkos szer tartójának vagy tokjának cím
feliratát a gyógyszertár jelvényével ellátni.

23. §. Az ezen szabályrendeletben foglalt rendőri rendelkezések és tilal
mak megszegése, valam int az e szabályrendelet 8. §-a utolsó pontjában 
em lített kikötések be nem tartása  kihágást képez és amennyiben nem az

Réthelyi: A gyógyszerészet jogszabályai. 4
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1878 : XL. t.-c. 108. §-a vagy más törvényes rendelkezés szerint büntetendő,
— ezen § alapján 15 napig terjedhető elzárással és 200 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntettetik  s ismétlés esetén a gyógyszerkülönlegesség, 
illetőleg titkos gyógyszer forgalomba hozatala eltiltatik.

A titkos szereknek és nűniszterileg tudomásul nem vett gyógyszerkülönle
gességeknek hirdetés útján való terjesztését tilalmazza a sajtótörvény is, amely
nek vonatkozó szakaszai a következők :

1914 : X IY . t.-c. 24. §. Vétséget követ e l : . . .
9. az, áld ak á r kifejezetten, ak ár burkoltan : a) a nemi életre, 

vagy a nemi betegségek megelőzésére vagy gyógyítására vonatkozó 
szeméremsértő, vagy a közerkölcsiséget veszélyeztető hirdetést tesz 
közzé ; b) a gyermeknemzést meggátló vagy m agzatelhajtó szereket 
hirdet, vagy m agzatelhajtásra szolgáló m ódot vagy alkalm at ajánl.

25. §. A 24. §-ban m eghatározott vétség büntetése : . . .
3. egy évig terjedhető  fogház és kétszáz koronától kétezer koro

náig terjedhető  pénzbüntetés a . . . .  9. pont esetében.
28. §. K ihágást követ el és hatszáz koronáig terjedhető  pénz- 

büntetéssel büntetendő az a kiadó : . . .
3........... K ihágást követ el és ugyanilyen büntetés alá esik, aki

t i l to t t  gyógyító- vagy kuruzslószereket hirdet.
31. §. Az eljárás a 24. §-ban m eghatározott vétségek m ia tt a 

kir. törvényszék, . . . .  a 28. §-ban m eghatározott kihágások m iatt 
a kir. járásbíróság illetékessége alá tartozik .

167.167/1914. B. M. sz. körrendelet: Az 1876.: XIV. t.-c. 53 §-ának 
rendelkezése szerint, titkos összetételű gyógyszerek használatra való készí
tése és forgalombahozatala belügyminiszteri (népjóléti és munkaügyi minisz
teri) engedély nélkül tilos és az idézett Tv. 55. §-a értelmében bizonyos beteg
ségek ellen javaslatba hozott gyógyszer megvizsgálása és az eredményhez 
képest alkalmazásának engedélyezése irán t a belügyminiszter (népjóléti és 
munkaügyi miniszter) intézkedik. A gyógyszerkülönlegességek és titkos össze
tételű gyógyszerek készítése és forgalomba hozatala az 1903. évi augusztus 
hó 29-én 90.000. szám ala tt kiadott belügyminiszteri szabályrendelettel 
szabályoztatok, mely szabályrendelet 13. és 21. §§-ai szerint a szóban lévő 
szerek készítése és forgalombahozatala egészségügyi felügyelet és intézkedés 
alá tartozik. Noha ezek a rendelkezések világosan megszabják a hatóságok 
idevonatkozó feladatát, arról győződtem meg, hogy a napi és időszaki sajtó 
ú tján  még újabb időben is számos titkos összetételű és a belügyminiszter 
(népjóléti és munkaügyi miniszter) által nem engedélyezett gyógyszert 
hirdetnek vagy posta ú tján  terjesztett külön nyomtatványokban ajánlanak 
a közönségnek.

Minthogy a nem engedélyezett gyógyszernek sajtó ú tján  való ilyen 
ajánlata a közönség félrevezetésére, kizsákmányolására, sőt egészségében 
való megkárosítására alkalmas, felhívom alispán (polgármester) urat, hogy 
illetékes hatósági közegeivel a sajtónak szóban levő vonatkozású közléseit 
állandó figyelemmel kísértesse és ennek eredménye alapján megfelelő eljárás 
irán t intézkedjék és annak eredményéhez képest az 1914 : XIV. t.-c. 28. 
§-ának utolsó bekezdése alapján, a folyamatba teendő bűnvádi eljárás végett 
az illetékes kir. járásbíróságnál (1914 : XIV. t.-c. 31. §.) tegyen feljelentést.
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23. Jeg yze t. Hatásköri bíróság 1909. Hb. 110. sz. alatt hozott határozata : 
Gyógyszerkülönlegességeknek gyógyszertártulajdonos részéről engedély nélkül 
forgalombahozatala nem a Kbtk. 92. §-ának második bekezdése vagy 108. §-a, 
hanem a 90.000/1903. B. M. sz. rendelet 23. §-a alá esik és ezért a miatt köz- 
igazgatási útra tartozik az eljárás.

1876: XIV.. t.-c. 17. §. Gyógyszerészek mérgeket és méreg- 
ta r ta lm ú  anyagokat csakis orvosi rendelvényre szolgálta thatnak  ki.

M éregtartalm ú anyagoknak és gyógyszerféléknek kereskedők általi 
árusítása külön szabályok á lta l korláto lta  tik.

24. Jegyze t. E § első pontja időközben történt rendelkezés folytán oda
módosult, hogy bár g y ó g y á s z a t i  c é l o k r a  a mérgek és méregtartalmú 
anyagok csakis szabályszerű orvosi rendelés alapján szolgáltathatók ki, ellenben 
ezek az anyagok m é r g e z é s i  c é l o k r a  (kártékony házi és mezei állatok 
kiirtására) orvosi rendelésre egyáltalában nem adhatók ki. Erre vonatkozik a

104.455/1898. B. M. sz. körrendelet, mely sze rin t:
1. a kártékony háziállatok, nevezetesen a patkányok és egerek kiirtása 

céljaira szolgáló mérgek eladása, úgy a gyógyszertárak, m int az ilyen szerek 
elárusítására jogosított üzletek (drogueriák s méregárusításra jogosított 
kereskedések) által, csakis az illetékes I-ső fokú rendőri hatóság mindenkori 
engedélye alapján történhetik, ami teljesen kizárja azt is, hogy ilyen célra 
mérgek a gyógyszerészek által orvos vagy állatorvosi rendelvényre, külön 
hatósági engedély csatolása nélkül kiadassanak ;

2. az illetékes I-ső fokú rendőri hatóság, a helyi viszonyokot s a megjelölt 
célt figyelembe véve, adja meg a méreg beszerzésére az engedélyt, köteles 
azonban az engedélyezési iratban a kérelmező egyén megbízhatóságát, a kért 
méreg minőségét, úgy saját vagy az egészségügyi hatóság szakközegének 
véleménye alapján, annak lehető mennyiségét is szám és szó szerint k itün
tetni. Az engedélyezési ira t mindenkor az illető hivatal pecsétjével is ellá
tandó ;

3. közfogyasztásra szánt élelmi- és tápszerek készítésével és elárusítá- 
sával foglalkozóknak (pl. molnároknak, pékeknek, lisztkereskedőknek, 
mészárosoknak stb.) ilyen célra méregbeszerezhetési engedély egyáltalában 
nem ad h a tó ;

4. a méreg beszerzésére szolgáló engedélyirat az elárusító által minden
kor visszatartandó és a szabályszerűen vezetett kereskedelmi, illetőleg 
méregkönyv okmányaként megőrzendő;

5. a patkányoknak és egereknek méregszerekkel történő kiirtásával 
üzletszerűen foglalkozók szintén csak hatósági engedély alapján szerezhetik 
be esetről-esetre a mérget, kötelesek azonban ennek kikérése alkalmával, 
tekintettel a 3. pontban foglaltakra, azt is kitüntetni, hogy a mérgezést 
hogyan, mikor és hol akarják foganatosítani;

6. mezei egerek, pockok, hörcsögök és más mezőgazdaságilag kárté
kony állatoknak méregszerekkel történő irtásához a mérgek szintén az ezen 
rendeletben előbb leírt feltételek mellett szerzendők be.

25. Jegyzet. A Tv. imént tárgyalt 17. §-ának 2-ik bekezdése a gyógyszer- 
kereskedelem mikénti szabályozásáról intézkedik. Megjegyzendő, hogy mér
gekkel, mérges anyagokkal és gyógyszerekkel a gyógyszerárukereskedők s rész
ben — külön erre kinyert engedély alapján — kereskedők is foglalkozhatnak, 
ami azonban nincs ellentétben a Tv. 126. §-ával, amely a szigorú értelemben 
vett gyógyszerkiszolgáltatást, vagyis a gyógyszereknek a g y ó g y á s z a t i  
c é l  e l é r é s é r e  m.egkívántató adagokban való eladását kizárólag a gyógyszer

ei*
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táraknak tartja fenn. Ennélfogva szigorú megkülönböztetést kell tenni a 
gyógyszerkercskedelem és a gyógyszerkiszolgáItatás között. Vagyis gyógyszer- 
kereskedelem az, amit a gyógyszergyáros, vagy termelő, a továbbadó gyógv- 
szerárunagykereskedővel, vagy amit a gyógyszerárunagykereskedő a gyógy - 
szerésszel, a detail-droguistával és a kereskedővel folytat, viszont gyógyszer- 
kiszolgáltatás az, amikor a gyógyszerek gyógyítási célokra elkészítve, adagolva 
stb. a közvetlen fogyasztók részére szolgáltatnak ki.

A gyógyszerárukereskedelem iparengedély alapján gyakorolható, képesí
téshez kötött ipar, míg ezzel szemben a gvógyszerárunagykereskedés folytatá
sához csakis iparengedély szükséges, ellenben a képesítés kimutatása nem kötelező. 
A gyógyszerárukereskedelmet az iparűzésről szóló 1922 : X II. t.-e. szabályozza, 
amelynek vonatkozó fontosabb §-ai a következők:

14. §. Iparengedély a lap ján  gyakorolható, képesítéshez kö tö tt 
i p a r : . . .  3. drogueria-üzletek, gyógyszerfélékkel és mérgekkel 
való kereskedés, am ennyiben ezeket a cikkeket közvetlenül a fogyasztó- 
közönség részére árusítják .

17. §. Valamely képesítéshez k ö tö tt ip arn ak  gyárszerű űzéséhez 
képesítés k im utatása nem  szükséges.

20 . Jeg yze t.  E Tv. végrehajtási utasítását tartalmazó 78.000/1923. K. M. sz. 
rendelet 4. § 3. pontja értelmében gyárszerű iparűzés fogalma alá. tartozik az 
olyan iparüzem is, amelyben elemi erővel hajtott munkagépet nem használnak 
ugyan, de állandóan legalább 25 alkalmazottat foglalkoztatnak.

18. §. (A gyógyszerárukereskedéshez szükséges szakképzettség : ) 
hogy az em líte tt kereskedést valam ely szakbavágó üzletben

vagy üzemben az előírt, illetőleg a tanszerződésben m egállapított időn 
á t  tan u lta , a tanviszony ta rtam a  a la tt az e törvényben előírt iskola- 
látogatási kötelezettségének eleget te tt , és am ennyiben e törvény m ásként 
nem  rendelkezik, a tanidő végén a segédi vizsgálatot sikerrel letette.

38. §. A 14. § . . .  3. pontjában  em líte tt ipar gyakorlására 
kiadható  iparengedélyek szám át szabályrendeletileg meg lehet á lla 
pítani, vagy e szám m egállapítása nélkül az iparengedély k iadását 
a ttó l a feltételtől lehet függővé tenni, hogy az illető községben, B uda
pest székesfőváros terü letén  az illető kerületben, hol az iparengedélyt 
kérő ip a rá t gyakorolni szándékozik, fennforog-e a szüksége annak, 
hogy azokon kívül, akik  a kérdéses ip a rt o tt gyakorolják, arra mások 
is iparengedélyt nyerjenek.

40. §. A 14. § 3. pon tjában  em líte tt iparra  az iparengedélyt a 
kereskedelemügyi m iniszter a népjóléti és m unkaügyi miniszterrel, 
illetőleg am ennyiben az állatgyógyászatban  használt szerek előállítá
sáról vagy forgalomba hozataláról van szó, a földmívelésügyi minisz
terrel egyetértően ad ja meg.

27. J eg yze t. Az idézett végrehajtási utasítás 89. §-a szerint a drogueria- 
iparban, ideértve a gy ógysze rí é lék ke 1 való kereskedést is azoknál, akik érettségi 
bizonyítvánnyal rendelkeznek, a tanidő tartama két é v ; azoknál, akik valamely 
középiskola vagy polgári iskola hat osztályát sikerrel végezték, két és félév"; 
azoknál, akik valamely középiskola vagy polgári iskola négy osztályát sikerrel elvé
gezték, három év. Ebben az iparban sem rövidített, sem hosszabb tanidőt kikötni 
nem szabad. A megállapítottnál rövidebb vagy hosszabb tanidő kikötése semmis.

Megjegyzendő, hogy sem az ipartörvény, sem pedig annak végrehajtási 
utasítása nem helyezi hatályon kívül a gyógyszeráru és mérges anyagokkal
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való kereskedés tárgyában 111.973/1900. B. 3Í. sz. alatt kibocsátott szabályrende- 
letet. tehát annak az ipartörvénnyel vagy annak végrehajtási utasításával, nem 
ellenkező rendelkezéseit ma is érvényben lévőknek kell tekintenünk E szerint :

2. §. Gyógyszeráru (drogue) és mérges anyagokkal való kereskedésre 
engedélyt csak az nyerhet, ki az ipartörvény rendelkezései szerint szabadon 
ipart űzhet . . . s e  mellett kim utatja :

a) hogy okleveles gyógyszerész . . .
4. §. Szigorúan vett mérgek (111.005/1891. B. M. sz. szabályrendelet Y-ik 

táblázat) elárusítására szóló engedélyt a fűszer- és anyagkereskedők a nép
jóléti és munkaügyi minisztertől csak az esetben nyerhetnek, ha személyi 
megbízhatóságukat erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják.

5. §. Azon gyógyszerárukereskedőknek, akik gyógyszerészmesteri vagy 
gyógyszerésztudori oklevéllel bírnak, a közönség megtévesztésének kikerü
lése okáért tiltva  van gyógyszerész címüket gyógyszeráruüzleti viszonyaik
ban feltüntetni vagyis gyógyszerészi címet cégtáblájukon, üzleti irataikban, 
levelezéseikben és hirdetéseikben használni.

28 . Jeg yze t.  Az ezen rendelet módosítására vonatkozó kereskedelemügyi 
miniszteri r e n d e l e t t e r v e z e t  a jelen jogállapothoz viszonyítva jelentős 
változtatásokat kíván elet beléptetni. Nevezetesen a gyógyszerárunagykereske- 
elelem elválasztását a kicsinyben való árusítástól (detail-drogueriáktól) ; a 
gyógyszertáraknak a gyógyszerkiszolgáltatást meghaladó ipari és kereskedelmi 
tevékenységét külön engedélyhez kötni, végül az iparengedély elnyerése tekin
tetében az igényjogosultságot kiterjeszti a minősített droguistákon és gyógy
szerészeken kívül a vegyészmérnökökre, vegyészdoktorokra, okleveles tanárokra, 
ha főtárgyuk a vegytan ; orvosokra és az állatorvosi főiskolán oklevelet szerzett 
állatorvosokra azzal a feltétellel, hogy megelőzőleg drogueria-üzletben hat hónapon 
át szakbavágó gyakorlatot folytattak.

A gyógyszerárukereskedelmet, illetőleg a gyógyszerek, gyógyszerfélék, 
mérgek és méregtartalmú anyagokkal való kereskedést a 111.005/1894. B. M. sz. 
körrendelettel kiadott szabályrendelet szabályozza. E szabályrendelet a gyógy
szerál úkat öt táblázatba sorolja s e csoportosításokhoz a következő rendel
kezéseket fűzi :

111.005/1894. B. M. sz. 2. §. Az I. táblázatban foglalt és kizárólagosan 
gvégycélokra használt szereket a közönség számára csakis gyógyszertári jog 
élvezetében és gyakorlatában levő gyógyszerészek tartha tják  és árusíthat
ják el. Vegygyárosok és gyógyszerárukereskedők azonban vegygyáraknak, 
gyógyszeráruüzleteknek és nyilvános gyógyszertáraknak e szereket m int 
árucikkeket bármily mennyiségben eladhatják.

3. §. A II. táblázatban foglalt gyógyszerféléket, amelyek ipari és házi 
célokra is szükségesek, a gyógyszerészeken kívül csakis a droguisták ta r t
hatják, de az utóbbiak a táblázatban megjelölt súlymennyiségen alul vagy 
annál kisebb részekre elosztva, a közönség számára ki nem szolgáltathatják. 
Amelyeknél a súlymennyiség kitüntetve nincs, azok bármely mennyiségben 
elárusíthatok.

4. §. A III. táblázatban foglalt gyógyszerként is használt szereket, 
amelyek ipari, gazdászati és más célokra is használtatnak, kereskedők is 
elárusíthatják.

5. §. A IV. táblázatban foglalt erősebb hatású gyógyszeranyagok, 
amelyek más célokra is használtatnak, a megállapított súlymennyiségben 
és ezen felül, de a megengedett legkisebb súlymennyiségnél kisebb részekre 
nem osztva, azon gyógyszerek pedig, melyeknél súlymennyiség nincsen, 
bármely súlymennyiségben — a fennálló óvószabályok m egtartása m ellett — 
kereskedők által is elárusíthatok.
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6. §. Az Y. táblázatban foglalt szigorúan ve tt mérgeket droguisták 
vagy oly bejegyzett cégű kereskedők tartha tják , kik mérgek eladására a 
népjóléti és munkaügyi minisztertől engedélyt nyertek és azokat csak ható
sági engedélyre szolgáltathatják ki.

7. §. Az V. táblázatban foglalt szereket a kereskedők egyéb árúktól 
elkülönített helyen, zár a la tt ta rtan i és őrizni tartoznak s csak hatósági 
engedély és a vevőnek átvételi elismervénye m ellett adhatják el. Minden 
eladásnál az eladás napja, a vevőnek neve és foglalkozása, valam int az eladott 
méreg minőségének és mennyiségének megnevezése, végül a hatósági enge
dély száma és kelte szabályszerű kereskedelmi könyvbe bejegyzendő.

9. §. Óvó- és gyógyító célokra szolgáló titkos szereket, továbbá elkészí
te t t  összetett gyógyszereket, még ha az egészségre ártalm atlan szerekből 
állanak is, gyógyszerként árulni és eladni tilos.

29 . Jeg yze t. 74.223/1898. B. M. sz. körrendelet. A . . . koronként újab' 
bán felmerülő gyógyszerek és gyógyszerfélék, melyek gyógycélokra használ
tatnak, olyanoknak tekintendők, mint az 1894. évi 111.005. szám alatt e helyről 
kiadott szabályrendelet I. táblázatába soroltak, azaz új gyógyszereket a dro
guisták a közönségnek ki nem szolgáltathatnak.

3 0 . Jeg yze t. Hatásköri bíróság 1909. Hb. 113. sz. alatt hozott határozata : 
Gyógyszerkülönlegességnek kereskedő részéről jogosulatlan árulása a Kbtk. 92. §-a 
alá esvén, emiatt az eljárás bírói útra tartozik.

31 . Jeg yze t. A gyógyszerkereskedelemre vonatkozó fenti szabályzat ezidő- 
szerint módosítás előtt áll. A tervezett módosítás szerint a gyógyszeranyagok 
négy táblázatba osztatnának be, amelyek közül az I. táblázatba soroltakat 
csakis a gyógyszertárak, a II. táblázatba soroltakat a gyógyszertárak és dro- 
gueriák, a III. táblázatba soroltakat az előbbieken kívül a kereskedők is áru
síthatják. Végül a IV. táblázatba azok a mérgek és méregtartalmú anyagok 
tartoznának, amelyek jelenleg az V. táblázatba vannak sorolva s forgalomba- 
hozataluk is többé-kevésbbé az itt elrendeltek szerint történnék. A tervezet másik 
fontos intézkedése az, hogy az I. táblázatba sorolt gyógyszereket a detail-dro- 
gueriák még raktáron sem tarthatnák.

A gyógyszerkereskedelemmel kapcsolatban említendő az

1876 : X IV . t.-c. 54. §-a : Gyógyszerek vagy betegségek elleni 
óvszerek készítésére, továbbá oly felfedezésekre, találm ányokra vagy 
javításokra, m elyeknek alkalm azása közegészségi tekintetekből meg nem  
engedhető, szabadalom  nem  adatik .

1£95: X X X V il. t.-c. 2. §. Szabadalom  nem  engedélyezhető oly 
ta lá lm ányra  : . . .  4. em beri és állati élelmezésre szolgáló c kkekre, 
gyógyszerekre és oly tárgyakra , am elyek vegyi ú ton  á llítta tn ak  elő ; 
c zek előállításánál alkalm azandó eljárás azonban szabadalm azható.

32 . Jeg yze t. Szabadalomról lévén szó, meg kell különböztetnünk valamely 
áiu tzabadalmazott- vagy védjegyezett voltát. Ugyanis a szabadalom valamely 
találmány tárgyának előállítására, forgalomba hozatalára és kihasználására nyert 
kizárólagos jogot jelent, amely jog a fenti §-ok értelmében a gyógyszertalálmá
nyokat nem illeti meg. Ezzel szemben tapasztalhatjuk, hogy különböző gyógyszer
készítmények tömegei védjegyezés által oltalomban részesülnek az ugyanolyan 
összetételű készítmények versenyétől. Ennek magyarázatául szolgáljon az, 
hogy a védjegy tulajdonképpen az árúk megkülönböztető jele, miképpen a sze
mélyi név az egyén, azonképpen a védjegy az ipari vagy gazdasági termékeknek 
egymástól való megkülönböztetésére szolgál. I)e a védjegy nemcsak ismertető- 
jele a.z árunak, hanem egyúttal védelem a termelő számára minden verseny
társával szemben. Ezen ismertetőjel —  önként érthetőleg —• csak akkor van
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minden illetéktelen használat ellen biztosítva, ha az államhatalom azt hathatós 
oltalomban részesíti, vagyis ugyanezen ismertetőjelnek használatát ugvanilv árúk 
megjelölésére másnak büntetés terhe alatt megtiltja.

A gyógyszerkereskedelem körébe tartozik a s e b é s z e t i  k ö t ö z ő 
s z e r e k  e l ő á l l í t á s a  é s  f o r g a l o m b a h o z a t a l a ,  amelyről 
az 52.533/1926. K. M. sz. rendelet a következőkép intézkedik :

1. §. Az ipartörvény (1922 : X II. t.-c.) 14. §-ának 2. pontja értelmében 
a sebészeti kötőszerek előállítása iparengedély alapján gyakorolható képe
sítéshez kötött ipar. Ennek az iparnak a gyakorlását tehát a jelen rendelet 
életbeléptetése után csak az kezdheti meg, aki arra iparengedélyt 
nyer.

Azok, akik a jelen rendelet életbeléptetése előtt a belügyminisztertől, 
illetőleg a népjóléti és munkaügyi minisztertől sebészeti kötőszerek előállí
tására engedélyt nyertek, iparukat a jelen rendelet életbeléptetése u tán  is 
folytathatják, de iparuk gyakorlásánál a jelen rendeletben megállapított ren
delkezéseket megtartani kötelesek.

2. §. Sebészeti kötözőszerek iparszerű előállítására iparengedélyt csak az 
kaphat, akinek megfelelő üzemi helyiségei vannak s aki az iparengedély elnye
résének a törvényben és a jelen rendeletben megállapított általános feltételeit, 
valamint azt, hogy a szükséges szakképzettséggel rendelkezik,kellően igazolj a.

A szakképzettség megszerzését igazolni le h e t:
a) az 1922 : X II. t.-c. 18. §-ban előírt módon ;
b) gyógyszerészi, illetőleg gyógyszerész-doktori oklevéllel;
c) a kir. József műegyetemen szerzett, illetőleg a műegyetem által 

elismert vegyészmérnöki oklevéllel;
d)  valamely magyar tudományegyetemen végzett, illetőleg valamely 

magyar tudományegyetem által elismert, főtárgyként vegytant tartalmazó 
doktori oklevéllel ;

e) valamely magyar tudományegyetemen szerzett, illetőleg valamely 
magyar tudományegyetem által elismert orvos-doktori oklevéllel, valamint 
a m. kir. állatorvosi főiskolán szerzett, illetőleg a m. kir. állatorvosi főiskola 
által elismert állatorvosi, illetőeg állatorvos-doktori oklevéllel.

A c), d) és e) pontokban em lített oklevéllel rendelkező egyének ezen
felül igazolni kötelesek, hogy sebészeti kötözőszereket előállító ipari vála- 
latnál legalább hat hónapon á t szakbavágó gyakorlatot foly tattak  és a sebé
szeti kötözőszerek sterilezésében és a sterilitásuk megállapításában kellő 
jártasságot szereztek.

5. §. Az iparengedély megadása kérdésében a kereskedelemügyi minisz
ter a népjóléti és munkaügyi miniszterrel egyetértőleg határoz.

15. §. Sebészeti kötözőszerek árusításával csak gyógyszertárak és gyógy- 
szerárukereskedők (droguisták), valamint kötszerészek és orvosi műszerészek 
foglalkozhatnak. Más kereskedők sebészeti kötözőszereket csak olyan köz
ségekben és városokban tarthatnak  raktáron és szolgáltathatnak ki, ame
lyekben gyógyszertár, gyógyárukereskedés, kötszer- vagy orvosi műszer
üzlet nincsen. De az ilyen községekben és városokban lakó kereskedők 
is csak az elsőfokú közegészségügyi hatóság erre vonatkozó engedélyének 
elnyerése után árusíthatnak sebészeti kötözőszereket. Ezekről a kereskedők
ről az illetékes elsőfokú közegészségügyi hatóságok nyilvántartást vezetnek 
és üzletükben a sebészeti kötözőszerek raktáron ta rtásá t és árusítását a 
tiszti orvos (tiszti főorvos) útján időről-időre, de évente legalább egyszer meg
vizsgáltatják . . .
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A sebészeti kötözőszereket, minden más árutól elkülönített lielyen 
szennyezéstől és nedvességtől védett módon, jól zárható és könnyen tisztít
ható szekrényben a Magyar Gyógyszerkönyv, illetőleg a Gyógyszerárszabás 
szerint előírt kisebb mennyiségeket tartalm azó csomagokban is raktáron 
kell ta rtan i.

16. §. Külföldön előállított sebészeti kötözőszerek belföldön csak akkor 
hozhatók forgalomba, ha azok a Magyar Gyógyszerkönyv előírásainak meg
felelnek és a jelen rendelet 13. §-ában megállapított módon vannak csoma
golva. E követelmények figyelmenkívtil hagyásáért, a belföldi forgalomba 
hozó felelős . . .

A saccharin árusításáró l az 1912 : X X II. t.-c. intézkedik :
1. §. A mesterséges édesítőszerek az állam  kizárólagos rendelke

zési jogának ta r ta tn a k  fenn. (Mesterséges édesítőszerek állam i egyed- 
árusága.) ...........

A mesterséges édesítőszerek állam i egyedáruságának igazgatása 
a pénzügym iniszter, illetve az álta la  e célra kijelölt pénzügyi hatóságok 
hatáskörébe tartozik .

6. §■. A mesterséges édesítőszereket csakis a pénzügyi hatóság 
á lta l m egbízott egyéneknek szabad árusítaniok és az árusítással 
m egbízottak  külön lajstrom ok vezetésére kötelezhetők.

Az árusítási engedély csakis a pénzügyi hatóságtól beszerzett 
mesterséges édesítő szereknek felbon tatlan  egyedárúsági csomagolás
ban való ta r tá sá ra  és az ezen hatóság  á lta l m egszabott á rak  m ellett 
való árusításra  ad  jogot.

G yógyszertárakban (nyilvános-, házi és kézi gyógyszertárakban) 
a gyógyszerkészítm ények előállításához időnként szükséges mesterséges 
édesítőszerm ennyiség azonban fe lny ito tt egyedárúsági csomagolásban 
is ta r th a tó .

A mesterséges édesítőszerek állami egyedáruságáról szóló 1912. 
évi X X II. t.-c. végrehajtására vonatkozó 62.100/1912. P. M. sz. 
rendelet :

3. §. A mesterséges édesítőszerek árusítására csak azok vannak 
jogosítva, akik erre az alábbi határozmányok értelmében engedéllyel 
bírnak.

Az árusítók a mesterséges édesítőszereket vagy nagyban vagy kicsiny
ben árusíthatják.

a) Nagyban való árusítás a la tt : a mesterséges édesítőszereknek a 
Tv. hatálya alá eső területen a jogosult kicsiben (b. pont) árusítók részére 
történő kiszolgáltatása értendő. A nagyban árusítók a mesterséges édesítő
szereket csak a pénzügyi hatóság által hozzájuk u ta lt kicsiben árusítók 
részére szállíthatják és kötelesek utóbbiak megrendeléseit késedelem nél
kül foganatosítani.

A pénzügyminisztérium a nagyban való árusításra jogosító engedé
lyeket, a felmerülő szükséghez képest, meghatározott időre és csak oly 
nagykorú magyar állampolgároknak adja meg, akik törvényszékileg be
jegyzett cégű anyagáru-nagykereskedők (nagydroguisták) és a mester
séges édesítőszerek árusítására és elhelyezésére alkalmas helyiségekkel 
rendelkeznek . . .
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b) A kicsiben való árusítás joga, mely a la tt a mesterséges édesítő
szereknek a fogyasztók részére való kiszolgáltatása értendő, csak a gyógyszer- 
tárakat (nyilvános-, házi- és kézi-gyógyszertárakat) illeti meg.

A Tv. életbeléptekor már létező gyógyszertárak felelős vezetői, vagyis 
azok, akik az érvényben levő törvényes rendelkezések értelmében gyógy
szertár tartására  vagy kezelésére jogosítva vannak, tartoznak a mesterséges 
édesítőszerek kicsiben való árusítását legkésőbb 1912. évi június hó 8-áig 
a pénzügy igazgatóságnak bélyegtelen beadványban bejelenteni és egyben 
azt is közölni, hogy az árusítást hol (vármegye, járás, község vagy város, 
utca és házszám) és melyik gyógyszertárban gyakorolják, hogy mennyi 
lesz az eladási árszabás alapján nemek szerint részletezve az évenként előre
láthatólag beszerzendő mesterséges édesítőszerek legnagyobb mennyisége ; 
végre hogy készletüket melyik engedélyes nagyban árusítótól szándékoz
nak beszerezni és hogy a mesterséges édesítőszerek árusítására és elhelye- 
zéséíe mely helyiségeket használják.

Újonnan keletkező gyógyszertárak felelős vezetői részéről a fentiek 
szerinti bejelentés 15 nappal a gyógyszertár megnyitása előtt teendő meg.

A gyógyszertár felelős vezetőjének személyében beállott változás a 
gyógyszertár új felelős vezetője részéről a pénzügyigazgatóságnál 8 nap 
alatt ugyancsak bejelentendő . . .

A bejelentett beszerzési forrás szándékolt megváltoztatása a gyógy
szertár részéről 14 nappal előbb a pénzügyigazgatóságnak írásban bejelen
tendő, s erről egyidejűleg a nagyban árusító is értesítendő.

A gyógyszertárak a forgalom ellenőrzése végett feljegyzést kötelesek 
vezetni, amelybe a. kiszolgáltatott mesterséges édesítőszerek, azok nemé
nek, tiszta súlyának, édesítő erejének, csomagolási módjának, továbbá a 
kiszolgáltatás napjának, valam int az átvevő nevének és lakóhelyének 
kitüntetése mellett azonnal bevezetendők. A gyógyszerkészítmények elő
állításához felhasználandó mennyiségeket nyomban a csomag felnyitása 
után, a csomagoláson k itü n te te tt súllyal kell a feljegyzésbe bevezetni.

E feljegyzések minden naptári félév végén bevonandók és a pénzügy
igazgatóságok által a miniszteri számvevőség jövedéki csoportjához január 
illetve július hó végéig beküldendők . . .

. . .  A kicsiben árusítók beszerzés tekintetében a nagyban árusítók
hoz lévén utalva, a szabályszerűen kiállított megrendelő jegyek másod- és 
harmadpéldányait az igazolványban megjelölt nagyban árusítónak aján
lott levélben küldik e l . . .  A nagyban árusító a hozzá beérkezett megren
delő jegyeket megvizsgálja, a megrendelést a megfelelő eladási lajstrom
ban, valamint a kicsiben árusítókról az engedélyben megszabott módon 
vezetendő nyilvántartásban elkönyveli.

A kicsiben árusító a küldemény átvételét . . . igazolja, a megrendelő- 
jegy hozzá visszaérkezett harmadpéldányát pedig beszerzési könyvéhez 
csatolja.

33 . Jeg yze t. A saccharin árusítása a fentiek szerint csakis a gyógyszer- 
táraknak volt fenntartva, azonban a háború folyama alatt a mesterséges édesítő
szerek árusítását a gyógyszerárukereskedésekre s egyéb kereskedésekre is kiter
jesztették, s az ilymódon forgalomba hozott saccharint »közfogyasztási mester
séges édesítőszer« elnevezéssel jelölték meg. Ennek forgalmát a 77.800/1924. 
P. M. sz. rendelet szabályozza, és pedig :

1. §. A kicsiben való árusítással, mely a la tt a közfogyasztási saccha- 
rinnak a fogyasztók részére való közvetlen kiszolgáltatást kell érteni, min
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den gyógyszertár, anyagárukereskedő (drogueria), fűszer- és gyarmatáru-, 
élelmiszerkereskedő (szövetkezet, illetőleg szövetkezeti fiók) foglalkozhatik, 
amennyiben a közfogyasztási saccharin árusítására vonatkozó szándékát 
az árusítás megkezdése előtt az illetékes pénzügyőri szakasznál két pél
dányban írásban bejelenti. A bejelentésnek az üzlet tulajdonosának (üzlet
vezetőjének) nevét, az üzlet nemének közelebbi megjelölését és az árusítási 
helyét kell tartalm aznia. A bejelentés egyik példányán a pénzügyőri sza
kasz a bejelentés m egtörténtét igazolja és a félnek az árusítás helyén való 
megőrzés végett visszaadja, a másik példányt pedig nyilvántartásba veszi. 
Azok a gyógyszertárak, kereskedők és szövetkezetek, akik már eddig is 
foglalkoztak közfogyasztási saccharin árusításával, tekintet nélkül arra, 
hogy azt bejelentették-e vagy sem, az előző bekezdésben említett bejelen
tést jelen rendelet életbeléptetésétől szám ított 14 napon belül kötelesek 
megtenni. A kicsiben árusítók személyében, cégében és az árusítás helyé
ben beállott változást az em lített módon ugyancsak 8 napon belül be kell 
jelenteni. A pénzügyőri szakasz e változásokat is nyilvántartja.

b) A kicsiben árusítók a beszerzés tekintetében a velük ugyanegy 
törvényhatóság területén lévő nagyban árusítókhoz vannak utalva. K ivétet
nek e szabály alul : 1. a gyógyszertárak, melyek a közfogyasztási saccharint 
ugyanannál a cégnél szerezhetik be, — amennyiben t. i. e cég a közfogyasz
tási saccharin nagybani árusítására is engedélyt nyert.

4.'§. Az árusítóknak vevőik részére a közfogyasztási saccharint kizáró
lag felbontatlan egyedárúsági (nagy vagy kis) csomagolásban szabad 
kiszolgáltatniok. Egyedárúsági csomagolás a la tt csak a pénzügyigazgatóság 
által kiszolgáltatott, az eladási árszabásban közelebbről körülírt, s hivatalos 
zárjeggyel ellátott csomagokat kell érteni. Felbontatlannak csak azok az 
egyedárúsági csomagok tekinthetők, amelyeknek hivatalos zárjegye sértetlen 
és amelyen egyébként sem észlelhető olyan sérülés,, mely a csomagolás 
tartalm ának kivételét lehetővé tennék.

A közfogyasztási saccharin árusítói pénzügyi ellenőrzés a la tt állanak, 
s az ellenőrző pénzügyi közegeknek az árusító helyiségbe való belépést, a 
raktárkönyvek, megrendelő jegyek és esetleg az üzleti könyvek betekin
tését, valam int a készleteknek külső és belső megvizsgálását és minták 
vételét megengedni kötelesek.

4.
A  g y ó g y s z e r tá r i  jo g o s í tv á n y o k .

A gyógyszertári jogosítványok tárgyalásakor elsősorban is az a kérdés tisz
tázandó, vájjon az összes gyógyszertárak jellege egymással megegyezik-e vagy 
sem ? E tekintetben az összes gyógyszertárakat két főcsoportba oszthatjuk és 
pedig :

a) nyilvános és
b) nem nyilvános gyógyszertárak.
A nyilvános gyógyszertárak az idevonatkozó és immár ismert szabályok 

keretein belül, illetőleg megállapításai szerint a gyógyszereket a gyógyszert igénylő 
közönségnek, illetőleg a közönség minden rétegének és tagjának kiszolgáltat
hatják, sőt a gyógyszereknek szabályszerű kiszolgáltatása a nyilvános gyógyszer- 
tárakra nézve egyaránt kötelező.

A nem nyilvános jellegű gyógyszertárak a nagyközönség, azaz mindenki 
részére gyógyszert nem szolgáltathatnak ki, csupán azokon a kereteken belül, 
amely keretek törvényes szabályokkal, illet őleg a nem nyilvános jellegű gyógyszer- 
tárak felállításának engedélyezésével egyidejűleg megállapítást nyertek.
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A gyógyszertárak e két csoportja még további alcsoportokra osztható, 
amely csoportosítást a következő vázlat teszi szemléltetővé :

Az alábbiakban a gyógyszertárak jogosítványait a csoportosítás szerint 
tárgyaljuk, megjegyezve azt, hogy a helyőrségi (katona-kórházi) gyógyszertára
kat figyelmen kívül hagyjuk, mivel azok a katonai egészségügyi igazgatás körébe 
tartoznak.

1. R e á 1 j o g ú gyógyszertárak azok, amelyek 1851. év előtt állít
ta tta k  fel, s engedélyezési okmányukban határozottan nem volt kimondva, 
hogy az illető gyógyszertár személyes jogú, továbbá ha tulajdonosuk 1857. 
évi december havától szám ított két évi határidőn belül a reáljogra való 
igényét bejelentette.

2. T ö r z s j o g ú  gyógyszertárak azok a reáljogosítványú gyógyszer- 
tárak, amelyek a cs. kir. bel- és kereskedelmi miniszter 131/1856. sz. ren
deletében megszabott eljárás szerint valamely ingatlannal együtt, s attól 
elválaszthatatlanul telekkönyvezhetők voltak.

34t. Jegyzet.  A törzs-reáljogú gyógyszertáraknak az egyszerű reáljogosít
ványú gyógyszertárak felett való előnye bővebb magyarázatra nem szorul, mivel 
az egyszerű reáljog egymagában véve ingónak tekintendő, s mint ilyen, telekkönyvi 
feljegyzés tárgyát nem képezheti. Ezzel szemben vannak hazánkban reáljogo- 
sítványú gyógyszertárak, amelyeknek reáljogosítványa a velük összefüggő ingat
lan telekkönyvének .0. lapjára tényleg fel vannak jegyezve, s amelyek ennél
fogva törzs-reáljogúaknak tekinthetők.

Megjegyzendő, hogy a telekkönyv tulajdonképpen közokirat, amely a 
tulajdon és a hitel biztosításának célját szolgálja. A telekkönyvek három lapból 
állanak, ú. m. a birtokállási (A), a tulajdoni (B) és teherlapból (C). A C. lapra 
tartoznak az ingatlant terhelő zálogjogok, alzálogjogok, szolgalmak s más dolog- 
bani jogok és terhek. Zálogjogot csak az egész telekkönyvi jószágtestre lehet sze
rezni, míg az egészet alkotó birtokrészek külön-külön nem terhelhetők.

A m. kir. közigazgatási bíróság 1901. évi 9842. P. számú határozata 
szerint . . .  a gyógyszertári reáljog — figyelemmel a közegészségügy rende
zéséről szóló 1876 : XIV. t.-c. 130. §-ának azon rendelkezésére, mely sze
rin t a reáljogú gyógyszertár önálló magánjogi szerződés és átruházás tá r 
gyává tehető — sem ingatlan dolgot, sem valamely ingatlanhoz tartozó 
jogot nem képez . . .

4784/1887. B. M. sz. rendelet : az . . . igazságügyminiszter úrral egyet- 
értőleg kijelentem, hogy m iután csak azon reál-iparok képezik telekkönyvi 
bekebelezés tárgyát, melyek ingatlannal elválaszthatatlanul egybekapcsol- 
vák, miután továbbá oly reáljogú gyógyszertárak, amelyek engedélyezésük 
alkalmával fekv "séggel elválaszthatatlanul összekötve lettek volna, hazánk
ban nem létezntK : ennélfogva e gyógyszertárak reáljoga telekkönyvi be
kebelezésnek tárgyát nem képezheti . . .

1876 : X IV . t.-c . 130. §. A reáljogú gyógyszertárak, valam int 
eddig, így ezentúl is szabadon eladhatók, örökölhetők és hagyom á
nyozhatok, szóval magánjogi szerződé"ok és a fennálló szabályoknak 
megfelelő átruházások  tá rgyává tehetők.

133. §. Reál gyógyszertári jog ezentúl nem adom ányozható.

I. Nyilvános gyógyszertárak II. Nem nyilvános 
gyógyszertárak

1. reáljogúak 2. személyjoginak 1. helyőrségi gyógyszertárak

»
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22.370/1883. B. M. r. 10. §. A gyógyszertártulajdonos, ha reáljogá
nak birtokában van is, csak egy gyógyszertárt kezelhet és azért személyes 
üzleti jogosítványt egy gyógyszerész csak egyet bírhat.

19. §. Reáljogú gyógyszertár eladása esetről-esetre, be sem várva 
az évi vizsgálatokat, a hatóság által azonnal bejelentendő, úgyszintén 
bejelentendők a bérlők személyében történt változások is.

3. S z e m é l y j o g i !  g y ó g y s z e r t á r a k .  57.3-18/1883. B. M. 
sz. r. Személyjogú ma minden gyógyszertár, m elynek engedélyezési 
okm ányában a reál jogosítványnak m egadása ha tá rozo ttan  kitéve nin
csen .

1876 : X IY . t.-c . 131. §. A gyógyszertár személyes üzleti joga a 
gyógyszertári jogosítvánnyal fö lruházottnak  személyéhez van kötve. 
I ly  jogosítvány el nem  adható  s nem  hagyom ányozható.

Az á truházást azonban szintén csak személyes joggal a 129. § 
figyelembevételével a népjóléti és m unkaügyi m iniszter engedélyezi.

Az engedély csak a törvényes kellék hiánya vagy bebizonyíto tt 
erkölcsi m egbízhatatlanság esetében tagadható  meg.

22.370/1883. B. M. sz. r. 11. §. Még föl nem állíto tt új gyógyszertár
nak személyes joga á t nem ruházható.

12. §. A gyógyszertárak személyes üzleti jogának átruházása csak 
a Tv. 131. §-ban megjelölt feltételek m ellett van megengedve és csak az 
itteni engedély kinyerése után  válik jogérvényessé. Az átruházásért az 
átadónak és az átvevőnek együtt kell folyamodniok, az utóbbinak pedig 
a törvényes minősítvényt és a megbízhatóságot az 1. §-ban (u. e. rendelet) 
megjelölt módon kell kim utatnia.

35 . Jeg yze t. A 4332/1898. B. M. sz. körrendelet a fent hivatkozott szabály- 
rendelet 12. §-át olyképpen módosítja, hogy e szakaszban előírt közös folyamod
vány egész szövege az átvenni szándékozó gyógyszerész által sajátkezűleg írandó 
és úgy az ő, mint az átruházó sajátkezű aláírása a kérvényre vezetett közjegyzői 
hitelesítési záradékkal igazolandó.

22.370/1883. B. M. sz. r. 14. §. A gyógyszertári üzleti jog, m iután a 
jogosítvánnyal fölruházottnak személyéhez van kötve, a törvény szerint 
végrehajtás tárgya nem lehet.

30 . Jeg yze t. Az 1908 : XL1. t.-c. 2. §-a szerint a gyógyszerész ellen vezetett 
végrehajtás alul ki vannak véve és még a végrehajtást szenvedőnek beleegyezésé
vel sem foglalható le : a gyógyszertár berendezése, munkaszerei, tartályai és 
gyógyszerkészlete, amennyiben a végrehajtást szenvedőnek azokra a gyógy
szertár üzemének folytatása végett szüksége van.

H a pedig valamely gyógyszerész ellen csőd rendeltetik el, minthogy 
a személyes üzleti jog a csődtömeg kiegészítő részét nem képezheti, a csőd- 
leltárba föl nem vétetik és a csődtömeg által nem kezeltetik, az átruházás 
ez esetben is akadálytalanul eszközölhető, csakhogy az átruházásból netán 
eredő vagyoni előnyök a csődtömeget illetik és ebből keletkező magánjogi 
viszonyok megítélése a csődbíróság hatáskörébe tartozik.

37. Jeg yze t. Az 1900. évi október hó 2-án kelt 1253. sz. kúriai döntvény 
szerint a csődbe jutott gyógyszerész gyógyszertára be nem zárható.

1876 : X IV . t.-c . 132. §. A gyógyszerész elhúnytával a személyes 
gyógyszerészeti jogosítvány haszonélvezete az özvegyre száll. H a az
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özvegy gyermekei kiskorúsága a la tt újra férjhez megy vagy elhal, 
a jogosítvány haszonélvezete a gyerm ekek nagykorúságáig ezekre 
száll á t.

Ügy az özvegy, m int a kiskorú gyerm ekek gyám ja — utóbbi a 
gyám hatóság  m eghallgatásával — a 129. §-nak megfelelően okleveles 
kezelőt ta r ta n i köteles.

22.370/1883. B. M. sz. r. Az, hogy a 132. § esetében a gyógyszertárak 
haszonélvezete kit illet meg és a gyermekek nagykorúsága mikor követ
kezik be, a törvényhatóság részéről nyilvántartandó és ha a haszonélvezeti 
jog megszűnik, azonnal bejelentendő.

13. §. A 132. § eseteiben a gyógyszertári jogosítvány át nem ruház
ható ; ha pedig a törvényes haszonélvezeti idő lejárt, vagy ha a haszon- 
élvezetre jogosított örökös nem marad, a személyes üzleti jogosítvány enge
délyezése szintén a 134. § utolsó bekezdésében megjelölt modorban történik.

Aki ily megüresedett jogosítvány elnyeréseért folyamodik, valamint 
az is, aki oly helyen kíván önálló gyógyszertárt felállítani, ahol esetleg 
beszüntetendő fiókgyógyszertár van, tartozik kérvényében határozottan 
kijelenteni, vájjon a meglévő gyógyszertár, illetőleg fiókgyógyszertár kész
letét és fölszerelését hajlandó-e becsáron átvenni vagy sem ; igenlő eset
ben egy törvényszerű és kötelező okmány is csatolandó.

Az oly kérvény, amelyben az átvételre nézve határozott kijelentés 
nem foglaltatik, figyelembe vétetni nem fog.

38. Jeg yze t. Az ezen rendeletnek legutóbbi helyen idézett §-a azonban nem 
fedi már teljesen a mai joggyakorlatot, amennyiben ezidőszerint nincs kizárva 
az, hogy a személyes jogosítvány birtokában lévő gyógyszerész elhúnyta után 
a jogosítvány az özvegy vagy a kiskorúak gyámja által —  a gyámhatóság hozzá
járulásával — más, arra képesített okleveles gyógyszerészre átruházható legyen. 
Erről intézkedik a :

9341/1890. B. M. sz. elvi jelentőségű döntvény, amely szerint : az 
átruházás a személyes üzleti jogosítvány tulajdonosának halála u tán  csak 
akkor engedélyezhető, ha hitelesen bebizonvíttatik, hogy az elhúnyt sze- 
mélyjog-tulajdonos még életében szándékolta a jogot átruházni, ez irány
ban már tényleg lépéseket te tt.

22.370/1883. B. M. sz. r. 21. §. Ha a gyógyszerész jogosultságát gyako
rolni többé hajlandó nem volna, vagy azt bármi oknál fogva nem tehetné, 
a törvényhatóság tartozik a gyógyszerek akadálytalan megszerezhetése 
tekintetében addig, míg a fönnforgó akadályok megszűnnek, vagy esetleg 
a jogosítvány hatályon kívül helyezése irán t határozat hozható és ezen 
jogosítvány esetleg másnak adományozható lesz — a gyógyszertár szaka
datlan működése iránt úgy intézkedni, am int ezt a Tv. 125. §-ának utolsó 
bekezdésében helytelen vagy szabályellenes kezelés esetére van elrendelve.

39. Jegyzet. Ugyanitt említendő a gyógyszertárak permanens, vagyis szaka
datlan működésének többízben vitatott kérdése is. Ugyanis találkozunk olyan 
felfogással, amely a gyógyszertáraknak megszakítás nélküli, illetőleg éjjel-nap- 
pali szolgálatát a szokásra, helyesebben a szokásjogra vezetik vissza, s e felfogá
sukat alátámasztják a népegészségügyi minisztériumnak 18.420/1919. sz. ren
deletével, amely a gyógyszertárak nyitási és zárási idejét szabályozza, s az éjjeli, 
illetőleg vasárnap délutáni váltakozó ügyeletesi szolgálatról intézkedik, s ezzel 
a kötelező permanens szolgálat elvén tagadhatatlanul csorbát üt. Az ezzel ellen
kező felfogás tagadja a gyógyszertári szolgálati idő szabályozatlan voltát, s a 
népegészségügyi minisztériumnak idézett rendeletét kivételes intézkedésnek
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állítja, amely közvetlenül a forradalmak után (1919. nov. 29.) talán helyénvalá 
volt, de a jogfolytonosság helyreállta után, mint a tételes jogszabályokkal ellen
kező szükségrendelet jogforrásként nem szerepelhet. E felfogás a 86.618/1895. 
B. M. sz. rendeletre támaszkodik, amelyben a belügyminiszter egy konkrét eset
ből kifolyólag a vonatkozó jogszabályok magyarázatába bocsátkozik, mond
ván : ». . . De folyamatba teendő a kihágási elljárás az 1876: XIV. t.-c. 7. és 
125. §-ai alapján az esetben, ha konkrét panasz emeltetett arra nézve, hogy a 
gyógyszerész távolléte alatt orvosilag rendelt gyógyszerek helyesen, azaz ideje
korán ki nem szolgáltattak, sőt a kifejlendőkhöz képest az idézett Tv. 125. §-ának 
utolsó bekezdése értelmében a kérdéses gyógyszertár részére esetleg kezelő is 
rendelhető. Mert a gyógyszertár tulajdonosa —  kezelő hiányában -— az 1876. 
évi XIV. t.-c. sokszor hivatkozott 125. §-ának második bekezdése szerint az
u. e. Tv. 7. §-ában kiszabott büntetés terhe alatt személyesen felelős a gyógy
szerek helyes kiszolgáltatásáért, a »helyes« kifejezés pedig a kiszolgáltatás pontos
ságát, vagyis haladék nélkül való teljesítését is felöleli, az esetben, ha ily irányú 
konkrét mulasztás beigazoltatik; és mert másfelől valamely gyógyszerésznek 
azon cselekedete, hogy kezelő nélküli gyógyszertárát több napra elhagyja, sőt 
azt bezárja, a gyógyszertárnak oly helytelen, szabályellenes kezelését képezi, 
mely méltán indokolttá teszi az 1876 : X IV. t.-c. 125. §-ának végső bekezdése 
szerinti eljárás megindítását . . .«

E megállapításhoz még hozzáfűzendő az, liogy ha a gyógyszertár bezárása 
járvány idején történik, az elkövetett kihágás nem az 1876 : XIV. t.-c. 7. és 
125. §-ai, hanem az 1879 : XL. t.-c. 96. §-a szerint minősül.

4. F i ó k g y ó g y s - z e r t á r a k .  1876: X IV . t.-c . 135. §. 
Fiók- és házi gyógyszertárak a szükséghez képest a törvényhatóságnak 
m eghallgatásával a népjóléti és m unkaügyi m iniszter á lta l engedélyez- 
hetők és a szükség elenyésztével vagy anyagyógyszertárnak ottan i 
felállításával m egszüntetendők.

O tt, ahol gyógyszertár nem  létezik, az orvosok kézi gyógyszertár 
ta r tá sá ra  a tö rvényhatóság  első tisztviselője á lta l feljogosíthatok, 
kötelesek azonban az e részbeni szabályokhoz alkalm azkodni.

Minden ilyen végérvényesen m egadott engedély a népjóléti és 
m unkaügyi m iniszternek bejelentendő.

4:0* Jeg yze t. E § első bekezdése a fiók és házi gyógyszertárak engedélye
zéséről együttesen intézkedik és pedig teljesen hibás fogalmazással. Ugyanis 
logikus értelmezéssel, de meg a kifejlődött joggyakorlat szerint is ez az egy 
mondatba szorított rendelkezés bővebb körülírást igényel, mert így meglehetős 
fogalamzavarra szolgáltat okot. így  pl. a rendelkezésből az is kiolvasható, hogy 
valamely engedélyezett házi gyógyszertár . . . »anyagyógyszertámak ottani fel
állításával megszüntetendői, holott ez a megszűnési ok csakis a fiókgyógyszer
tárra vonatkozik, míg »a szükséghez képest« felállított házi gyógyszertár csakis 
»a szükség elenyésztével« szüntetendő meg.

22.370/1883. B. M. sz. r. 5. §. Fiókgyógyszertárért a gyógyszerész 
csak oly helyre folyamodhatik, amely gyógyszertára forgalmi köréhez 
tartozik.

H a azonban valaki ezen helyre egy önálló gyógyszertár engedélyezéseért 
folyamodik és kellőleg kideríttetik, liogy az ezen fiókgyógyszertárhoz ta r 
tozó terület elvonása által az anyagyógyszertár fennállása veszélyeztetve 
nem lesz és hogy ennek folytán a kért önálló gyógyszertár engedélyezhető, 
a fiókgyógyszertár megszűnik azon a napon, melyen az új gyógyszertár 
a közforgalomnak m egnyittatott.

41. Jegyzet. Az ilymódon megszűnt fiókgyógyszert ár berendezését, felszere
lését és anyagkészletét az új, önálló gyógyszertár tulajdonosa becsértékben tar
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tozik átvenni, illetőleg az ezen rendeletnek már tárgyalt 13. §-a értelmében kötelező 
okmányban tartozik nyilatkozni afelől, hogy ezek átvételére hajlandó-e vagy sem.

22.370/1883. B. M. sz. r. 15. §. Fiókgyógyszertár elkülönítve el nem 
adható, sem á t nem ruházható, csakis az anyagyógyszertárral együtt. Fiók- 
gyógyszertár nem önállósítható, hanem ha valaki oly helyen, ahol fiók
gyógyszertár van, önálló gyógyszertárt akar felállítani, ez csak azon alapon 
történhet, m int minden más új gyógyszertár felállítása.

34.907/1895. B. M. sz. r. Reáljogú gyógyszertárhoz tartozó fiók
gyógyszertár tulajdonjoga a reáljogú gyógyszertár eladásakor az új vevőre 
száll át, akár gyógyszerész az illető vevő, akár nem. H a azonban az anya- 
gyógyszertár megszerzője nem okleveles gyógyszerész, akkor úgy az 
anya-, m int a fiókgyógyszertár számára okleveles kezelőt köteles tartani.

5. H á z i g y ó g y s z e r t á r a k .  A házi gyógyszertárak felállítására 
vonatkozó szabályokat az 1876 : XIV. t.-c. föntebb tárgyalt 135. §-a ta r 
talmazza.

1776/1875. B. M. sz. r. Házi gyógyszertárnak teljesen föl kell szerelve 
lennie, m int más rendes gyógyszertárnak ; szereket azonban rendesen csak 
azon kör személyeinek szolgáltathat ki, amelynek számára engedélyez
te te tt, pl. a kórház betegeinek, az uradalom személyeinek stb. Más orvos 
rendeletére csupán életveszélyes esetekben köteles gyógyszert kiszolgálni.

98.759/1895. B. M. sz. r. A házi gyógyszertárakban a magyar gyógy
szerkönyvben felsorolt minden szer tartható , s m iután házi gyógyszertárak 
mindenkor csak egyes telepek, vállalatok, gyárak, uradalmak stb. részére 
engedélyeztetnek, a csakis orvostudor által kezelendő házi gyógyszertárak
ból a gyógyszerszükséglet kizárólag az illető vállalat, telep, gyár, uradalom 
stb.-nél alkalmazottak és hozzátartozóik részére szolgáltatható ki.

6. K é z i  g y ó g y s z e r t á r a k .  A kézi gyógyszertárak engedélye
zésére vonatkozó eljárást szintén a Tv. 135. §-a tartalmazza.

A kézi gyógyszertárak részletes szabályozása a 89.000/1910. B. M. sz. 
körrendelettel kibocsátott szabályrendelettel történik és p ed ig :

2. §. A kézi gyógyszertár birtokosának utazás közben oly községben, 
ahol gyógyszertár van, kézi gyógyszertárából gyógyszert kiszolgáltatni tilos.

3. §. A kézi gyógyszertár megszűnik, ha ugyanott önálló vagy fiók
gyógyszertár felállítása engedélyeztetik.

4. §. Az így megszűnt kézi gyógyszertár készlete és felszerelése az új 
gyógyszertár birtokosa által becsárban átveendő.

5. §. A kézi gyógyszertár jogosítványa csak azon helyre szól, ahová 
az engedélyeztetett és így birtokosának más községbe leendő letelepedése 
alkalmával érvényét veszti.

7. §. A kézi gyógyszertár birtokosa idegen orvos rendelvénye alapján 
csak azon esetben tartozik gyógyszert kiszolgáltatni, ha a vényen »periculum 
in mora« jelzés van és a rendelvényen a kézi gyógyszertárban tartandó sze
rek szerepelnek. Ily esetben a gyógyszer bármely időben elkészítendő, ha 
a kézi gyógyszertár birtokosa otthon van.

10. §. Más szereket, m int a 8. és 9. §-ban elősoroltakat tartan i nem 
szabad.

13. §. A kézi gyógyszertár külön e célra szolgáló alkalmas helyiségben 
helyezendő el.

14. §. A gyógyszereket a kézi gyógyszertár tartására  jogosított orvos 
a törvényhatóság területén lévő gyógyszertárból tartozik beszerezni. K ül
földről vagy gyógyszerárutizletből gyógyszereket beszerezni tilos.
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15. §. A gyógyszerek beszerzéséről napló vezetendő, amelybe a vett 
gyógyszerek és azok mennyisége bejegyzendő. Minden egyes bejegyzést az 
eladó gyógyszerész a beszerzési naplóban aláír.

18. §. Minden gyógyszerről szabályszerű rendelvény állítandó ki, mely 
a  félnek kiszolgáltatandó. E nélkül semmiféle szer ki nem szolgáltatható.

42. Jeg yze t.  Az állatorvosok kézi gyógyszertáráról az 1900: XVII. t.-c* 
végrehajtásáról szóló 95.000/1900. F. M. sz. rendelet intézkedik, amelynek 29. §-a 
értelmében a járási, illetőleg városi m. kir. állatorvos oly helyeken, ahol rendes 
gyógyszertár nincs, a törvényhatóság első tisztviselőjétől kézi gyógyszertár enge
délyezését kérelmezheti. Azt a járási vagy városi m. kir. állatorvost pedig, aki 
a fennforgó szükség dacára elmulasztja az engedély kérelmezését, a törvényható
sági ni. kir. állatorvos előterjesztésére a törvényhatóság első tisztviselője köte
lezheti a kézigyógyszertár tartására. A kézi gyógyszertárakban tartandó gyógy
szereket a 80.761/1890. B. M. sz. körrendelet sorolja fel.

5 .

Új g y ó g y s z e r tá r a k  fe lá l l í tá s a .
1876 : X IV . t.-c . 134. §. Űj gyógyszertár fe lá llítását a törvény- 

hatóság m eghallgatása u tán  a  népjóléti és m unkaügyi m iniszter enge
délyezi.

Űj gyógyszertár felállításáért folyam odhatik  :
a) valam ely 'község ;
b) okleveles gyógyszerész, ez esetben az illető község véleménye 

m eghallgatandó.
Az engedély csak akkor tag ad h a tó  meg, ha tek in te tte l a népes

ség szám ára, az o tt  m ár fennálló gyógyszertárakra s a hely i viszonyokra, 
kellően k im u ta tta tik , hogy az új gyógyszertár elannyira felesleges, 
m iszerint az ily ú ton  m egszaporodott gyógyszertárak fennállását ve
szélyeztetné.

H a az a) pont esetében a gyógyszertár felállítása k im ondato tt, 
az irán t, hogy a községben azon gyógyszertár joga kinek engedélyez
tessék, a tö rvényhatóság  első tisztviselője á lta l közzéteendő előleges 
pályázat u tán  az érdekelt község m eghallgatásával, a közigazgatási 

ü  \\~ - bizottságN(határoz, s ezt a népjóléti és m unkaügyi m iniszternek fel
jelenti.

43 . Jeg yze t. A 13.827/1895. B. M. sz. r. értelmében elvi követelmény, 
hogy gyógyszertár csak ott legyen, hol orvos már állandóan meg van telepedve.

22.370/1883. B. M. sz. r. 1. §. Ha gyógyszerész egy új gyógyszertár 
felállításáért folyamodik, köteles azon városrészeket vagy községeket, 
melyek az újonnan felállítandó gyógyszertár forgalmi körét képezendik, 
szabatosan és aszerint megjelölni, am int azok a folyamodás beadásakor 
már létező gyógyszertárak forgalmi köréhez tartoztak, megjelölni tartozik 
továbbá a kérvény indokolásán felül a törvényes minősítvényt és az egyéni 
megbízhatóságot is kim utatni. E  célból a  folyamodványhoz csatolandó :

1. gyógyszerészi oklevele eredetiben vagy közjegyzőileg hitelesített 
m ásolatban ;

2. eddigi foglalkozásáról szóló kim utatás ; az összes bizonyítványok 
kronologikus sorrendben és ha valamely gyógyszertárban mint kezelő műkő-
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dött volna, ebbeli működése külön lesz kim utatandó ; ha pedig valamely 
időszakra nézve bizonyítvánnyal ellátva nem volna, az ezen idő alatti hol
létét a jegyzetrovatban kell fölem líteni;

3. az illetőségi hatóságtól egy erkölcsi bizonyítvány ;
4. a tiszti főorvos által kiállított egészségi bizonyítvány.
44 . Je g y ze t.  A 45.403/1911. B. M. sz. körrendelet értelmében az új gyógy

szertárak felállításának engedélyezése tárgyában benyújtott kérvényekhez pon
tos tájékoztatást nyújtó hiteles helyszínrajz (térkép) melléklendő, amely a már 
meglévő gyógyszertárak elhelyezését, a felállítani kívánt új gyógyszertár helyét 
(az áthelyeztetni kért régi gyógyszertárak előbbi és újabb helyét) pontosan 
feltünteti.

45. Jegyzet. A megkívánt egészségi bizonyítványok tekintetében a 4648/ 
1913. B. M. sz. körrendelet olyképpen intézkedik, hogy az egészségi bizonyít
ványokat annak a törvényhatóságnak tiszti főorvosa tartozik kiállítani, amely 
törvényhatóság területén az érdekelt folyamodó állandó lakással bír.

22.370/1883. B. M. sz. r. 2. §. Egy folyamodványban nem lehet vagy
lagosan több helyre jogosítványt kérni, ha pedig külön beadványokban kér 
ugyanegy folyamodó különböző helyre jogosítványt, amint ezek közül 
bármely kérvénye teljesíthető volt, a többi beadványa irán t folyamatba 
te t t  tárgyalás beszüntetendő.

3. §. Ha valamely községben egy gyógyszertár felállításáért a község 
folyamodik és valamely gyógyszerész is adott volna be folyamodványt 
ugyanott egy jogosítványért, ahhoz képest, am int az ügynek kezdeménye
zésére a mozgalom egyik vagy másik irányban előbb indult meg, a nép
jóléti és munkaügyi miniszter esetről-esetre határoz a fölött, hogy a 134. § 
a) vagy b) pontja szerint lesz-e a további eljárásnak helye.

Ha több folyamodó van, figyelembe csak azon kérvények vétetnek, 
melyek oly időben lettek benyújtva, amikor a tárgyalás kedvező vagy 
kedvezőtlen kimenetelére biztos következtetést vonni még nem lehetett ; 
ezek közül pedig, ha két vagy több folyamodó a gyógyszertár helyes keze
lésére nézve minősítvény és szerzett gyakorlat tekintetében egyenlő bizo
nyítékkal bír : a kért gyógyszertár engedélyezése esetén a jogosítványt 
mindig az első folyamodó nyeri e l ; ellenkező esetben azonban a jobb minő- 
sítvénnyel bíró, bár későbbi folyamodónak is adható.

4. §. Ha a jogosítvány az a) pont szerint adományoztatik kis- és nagy
községekben, valam int rendezett tanácsú városokban a község meghallga
tandó lévén, hasonló minősítvény m ellett a község véleménye csak az 
esetben mellőzendő, ha az ellen alapos kifogás tehető.

Szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott városokban a 
közigazgatási bizottság a jogosítványt a város meghallgatása nélkül ado
mányozza ; meghallgatja azonban a törvényhatóság egészségügyi bizott
ságát, az esetben, ha ezt a városnak a közigazgatási bizottságban levő tagjai 
kívánják.

6. §. A jogot nyert gyógyszerész a gyógyszertárt egy év leforgása a la tt 
tartozik felállítani, m ert különben a jogosítványa elévültnek tekintetik.

46. Jeg yze t. 1360/1885. B. M. sz. körrendelet : A gyógyszertártulajdonosok 
a cégjelzőt vagy címzést tetszésük szerint szabadon választhatják, ha azonban 
az ily cégjelző a tényleges viszonyoknak vagy a valóságnak meg nem felel, vagy  
a helyben már használatban levő talán hasonló céggel könnyen összetéveszthető 
volna és ennek folytán félreértésekre szolgáltathatna alkalmat, nem használható. 
A választott cégjelző, vagy cím az elsőfokú hatóságnak bejelentendő, amely erről 
jegyzéket vezet.

R éth ely i: A gyógyszerészet jogszabályai. 5a
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22.370/1883. B. M. sz. r. 7. §. Űj gyógyszertár helyének meghatározása, ha 
eziránt az engedélyezéssel egyidejűleg innen (a minisztérium részéről !) 
külön rendelkezés nem történt, egészségügyi intézkedést képez, melyre 
nézve a törvény 154. és 157. §-ban megjelölt közegek járnak el, különös 
figyelemmel azonban az újonnan felállítandó gyógyszertárnak az engedély 
végett beadott folyamodványban megjelölt forgalmi körére.

8. §. Ott, hol ugyanegy helyen több gyógyszertár van, a gyógyszertár 
saját forgalmi köréből jogérvényes hatósági engedély nélkül önhatalmúlag 
máshova á t nem helyezhető.

Ez esetben is a föntebbi eljárás lesz követendő.
Mindkét esetben a hely kijelölésénél szem elől nem tévesztendő az, 

hogy a gyógyszertár közegészségügyi intézmény és azért ott, ahol egy 
városban vagy községben több gyógyszertár van, ezek nem egymás mel
lett, hanem elszórva úgy helyezendők el, hogy a gyógyszertár fennáll- 
hatásának figyelembe vétele mellett egyszersmind a város vagy köz
ség minden részéről legyen egyik vagy másik gyógyszertár könnyen 
elérhető.

9. §. A gyógyszertárnak egy községből a másikba való áthelyezése 
itteni (minisztériumi !) elhatározásnak ta rta tik  fenn.

16. §. H a egy gyógyszerész akár átruházás, akár új engedélyezés útján 
oly helyen nyert jogosítványt, ahol egy vagy több gyógyszertár m ár van 
és ezen elnyert jogosítványt elfogadható alapos ok nélkül másra ruházza 
át, ezen átruházástól számítandó 10 év a la tt új gyógyszertár felállítására 
jogosítványt nem nyerhet ; ha pedig oly helyen nyert jogosítványt, ahol 
eddig gyógyszertár nem volt és ezen jogosítványt elfogadható alapos ok 

.nélkül a megnyitástól számítandó öt év előtt másra átruházza, az á truhá
zástól számítandó öt év a la tt nem nyerhet új gyógyszertár felállítására 
jogosítványt, és ha ezen idő lejártával folyamodik új jogosítványért, ki kell 
m utatnia azt is, hogy ez idő a la tt mivel foglalkozott.

Ha pedig egy személyes üzleti jog birtokában levő gyógyszerész kér 
új jogosítványt, anélkül, hogy az eddigi jogosítványát másra átruházta 
volna, ha a kért új jogosítvány megadható lenne, a régi jogosítványa meg
szűnik és az így üresedésbe jö tt jogosítvány pályázás útján tö ltetik  be, 
a 134. § utolsó pontjában megjelölt modorban.

17. §. Ha egy bizonyos helyre, t. i. városba vagy községbe egy gyógy
szertári jogosítvány engedélyezése kéretett és a megejtett tárgyalások 
rendén k ideríttetett, hogy o tt egy új gyógyszertár felállítása által az ily 
úton megszaporodott gyógyszertárak fennállása veszélyeztetnék, és ezen 
körülmény it t  m egállapíttatott, hasonló újabb kérvények egy év lefolyása 
előtt egyáltalában nem és az ezt követő öt év a la tt is csak az esetben vétet
nek tárgyalásba, ha kellően kim utattatik , hogy a kérdéses helyen a viszo
nyok azóta új közlekedési vonalak megnyitása, gyárak vagy más ipari és 
kereskedelmi vállalatok létesítése által, vagy más körülmény folytán oly 
módon változtak, hogy ezek folytán a meglevő gyógyszertárak forgalmában 
az eddiginél lényegesen kedvezőbb eredmény éretik el.

18. §. Minthogy a 134. § szerint új gyógyszertár fölállítására kért 
engedély csak akkor tagadható meg, ha tekintettel a népesség számára, 
az o tt már fennálló gyógyszertárakra s a helyi viszonyokra kellően kimu
ta tta tik , hogy az új gyógyszertár elannyira felesleges, miszerint az ily 
úton megszaporodott gyógyszertárak fennállását veszélyeztetné, a gyógy
szerésznek saját érdekében fekszik rendes üzleti könyveket vezetni.
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47. Jeg yze t.  Amint láttuk, a Tv. a gyógyszerészeket hiteles üzleti könyvek 
vezetésére nem kötelezi ugyan, viszont a fenti § az ily könyvek vezetését a gyógy
szerész érdekében állónak ítéli. Ezzel szemben a vagyon- és jövedelemadóra vonat
kozó Tv. végrehajtási utasítása az ott előírt hiteles üzleti könyvek vezetésére a 
gyógyszerészt is kötelezi.

6.
A  g y ó g y s z e r tá r á k  v iz sg á la ta .

1876 : X IV. t.-c. 138. §. A gyógyszertárak hivatalos vizsgálatáért 
a gyógyszerészektől sem m inem ű d íjak  sem szedhetők.

75.641/1893. B. M. sz. r. . . . A törvényhatóság területén lévő gyógy
szertárak megvizsgálását a tiszti főorvos személyesen, s ahol csak lehet, 
még egy tiszti orvos, s a községi vagy körorvos, nemkülönben az illetékes 
elsőfokú közegészségügyi hatóság képviselőjének közbejöttével. . . tartsa 
meg. Ezen rendes évi gyógyszertári vizsgálaton kívül joga van a törvény- 
hatóság főorvosának a gyógyszertárakat többször is évenként megvizs
gálni és konkrét panaszok esetén erre hét nap lefolyása a la tt köteles.

A vizsgálók és a gyógyszerész között felmerült nézeteltérések esetei
ben a gyógyszerész felebbezhet ide a törvényhatóság útján, felebbezéséhez 
azonban a vizsgálati jegyzőkönyv másolata s a kifogásolt gyógyszerek a 
vizsgálók és a gyógyszerész pecsétjével lezárva melléklendők . . .

A fiók-, házi és kézi gyógyszertárak megvizsgálása ugyanily értelem
ben hajtandó végre.

66.017/1885. B. M. sz. hat. A tiszti főorvos a megyei gyógyszertárakat 
más szakértők alkalmazása nélkül köteles vizsgálni.

48. Jeg yze t.  E B. M. határozat értelmében a kis- és nagyközségekben, 
valamint a rend. tan. városokban lévő gyógyszertárakat a törvényhatósági tiszti 
főorvos idegen szakértők bevonása nélkül köteles megvizsgálni. Ellenben a szab. 
kir. és th. joggal felruházott városok gyógyszertárainál idegen szakértőt is igénybe 
vehet, ami alatt a közegészségi vizsgálatokra feljogosított, nyilvánossági joggal 
bíró vegyvizsgáló és vegykísérleti állomások értendők.

Az 1878 : V. t.-cikknek a  gyógyszerészi m űhibákról é s  a  gyógyszerészi 
tito k ta r tá s ró l szóló sz a k a sz a i.

290. §. Aki gondatlansága á lta l em bernek halá lá t okozta : az 
emberölés vétségét követi el és három  évig terjedhető  fogsággal b ü n 
tetendő.

291. §. H a azonban a halál az az t okozónak h ivatásában  vagy 
foglalkozásában való járatlanságából, hanyagságából vagy azok szabá
lyainak  megszegéséből szárm azott, három  évig terjedhető  fogházzal 
és 200 koronától 400 koronáig terjedhető  pénzbüntetéssel b ü n 
tetendő.

A jelen szakasz eseteiben a bíróság a bűnösnek ta lá lt  szem élyt 
azon hivatás vagy foglalkozás gyakorlásától belátása szerint végképpen 
vagy h a tá rozo tt id ő ta rtam ra  e ltilth a tja , és a gyakorlat ism éti megenge
dését ú jabb  vizsgálattól vagy a kellő képzettség megszerzését igazoló 
más bizonyítékoktól teh e ti függővé.

5a*
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49. Jeg yze t.  E szakasz alapján tehát a műhibát elkövető gyógyszerész ok
levele a legsúlyosabb esetben bírói ítélettel érvényteleníthető. E valószínűsíthető 
eset következményeiben a személyes üzleti jogosítványt is érintheti. Ugyanis, amint 
láttuk, a közegészségügy rendezéséről szóló Tv. alapján egy személyes jogosítvány 
birtokosa e jogosítványától semmiféle címen, sem közigazgatási úton, sem pedig 
bírói ítélettel meg nem fosztható. Ellenben a tárgyalt szakasz alapján a gyógy
szerészi gyakorlattól eltiltható, illetőleg a képzettség újból történő megszerzésére 
utasítható, vagyis az az oklevél, amelynek alapján a személyes jogosítványt 
birtokolta, érvénytelennek minősül. Mivel pedig személyes jogosítványt csakis 
arra képesített gyógyszerész birtokolhat, az oklevél érvényességének elvesztésével 
megszűnik a jogosítvány birtoklásának lehetősége is, vagyis az ilyen —  oklevelé
nek érvényességétől bírói ítélettel megfosztott — gyógyszerész gyógyszertári jogo
sítványát is elvesztheti.

310. §. Aki gondatlanság á lta l m ásnak súlyos testi sértést o k o z o tt: 
károm  hónapig terjedhető  fogházzal és 400 koronáig terjedhető  pénz- 
büntetéssel büntetendő .

H a azonban a súlyos te s ti sértés, az az t okozónak sa já t h ivatásá
ban  vagy foglalkozásában való járatlanságból vagy hanyagságból, 
vagy azok szabályainak megszegéséből szárm azott, egy évig terjedhető  
fogházzal és 1000 koronáig terjedhető  pénzbüntetéssel büntetendő.

A 291. §-nak a foglalkozás eltiltására  és újbóli megengedésére 
vonatkozó ha tá roza ta i a jelen szakasz eseteiben is alkalm azandók.

5 0 . Jeg yze t. A Tv. 301. §_a szerint, ha az okozott sérülés vagy betegség 
20 napnál hosszabb ideig ta r t : a súlyos testi sértés bűntette, —- ha 20 napot túl 
nem haladott, de nyolc napnál tovább tart : a súlyos testi sértés vétsége, — ha 
pedig nyolc napnál tovább nem ta r t; a könnyű testi sértés vétsége forog fenn.

328. §. Azon közhivatalnok, ügyvéd, orvos, sebész, gyógyszerész, 
szülésznő, aki valam ely család vagy személy jóhíruevét veszélyeztető 
és h ivatalánál, állásánál vagy foglalkozásánál fogva m egtudott vagy 
reá b izo tt titk o t alapos ok nélkül m ásnak felfedez : vétséget követ el 
s a sé rte tt fél ind ítványára  három  hónapig terjedhető  fogházzal és 
kétezer koronáig terjedhető  pénzbüntetéssel büntetendő.

Ezen intézkedés k iterjed  a fenn megjelölt személyek segédeire is.

A gyógyszerészi eskü.
Az eddigiekben t-árgyalt, s főként a közegészségügyre vonatkozó tör

vények és rendeletek pontos és lelkiismeretes m egtartására a gyógyszeré
szek a gyógyszerészi oklevél elnyerésekor a következő szövegű esküvel 
kötelezik m ag u k a t:

»Én N. N. esküszöm, hogy a közegészségügyre és a gyógyszerészetre 
vonatkozó szabályokat és rendeleteket megtartom és alkalmazottaim által 
m egtartatom. Isten engem úgy segélyjen !«



Irodalom.

Linczbaucr X avér F erenc : Codex Sanitar. med.
Tam ássy K á ro ly : A  gyógyszerészet története.
Id . Sche'dy S á n d o r: A  magyarországi gyógyszerészet rövid története.
D r. K un B é la : Bevezetés a jog- és államtudományokba.
D r. P ikler G y u la : Az emberi egyesületek és különösen az állam keletkezése 

és fejlődése.
D r. M árkus D ezső: Magyar jogi lexicon.
D r. R e isz  M ór:  A közegészségügyre vonatkozó törvények, rendeletek, bírósági 

határozatok és döntvények rendszeres gyűjteménye.

A rövidítések magyarázata.

B. M. =  belügyminiszter, 
cs. =  császári.
F . I. K. M. =  földmivelés-, ipar- és

M. T. =  minisztertanács.
P. M. =  pénzügyminiszter.
P. =  polgári, 
r. =  rendelet.
r. t. (tan.) =  rendezett tanácsú, 
sz. =  szám, számú, 
szab. kir. =  szabad királyi, 
t.-c. =  törvénycikk.
Tv. =  törvény.
th. j. =  törvényhatósági jogú.
Y. K. M. =  vallás- és közoktatás

kereskedelemügyi miniszter.
F . M. =  földmívelésügyi miniszter, 
h. (hat.) =  határozat.
Hb. =  hatásköri bíróság.
K. M. =  kereskedelemügyi minisz

ter.
Kbtk. =  kihágási büntetőtörvény

könyv, 
kir. =  királyi. ügyi miniszter.
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Több gyógyszertár nem birtokolható 

60.
Több helyre jogosítványt kérni egy 

kérvényben nem lehet 65.

Törvény 17.
Törvény — a közegészségügy rende

zéséről 21.
Törvény — általános 18.
Törvény — ideiglenes 18.
Törvény — kivételes 18.
Törvény — különös 18.
Törvény — részszerű 18.
Törzsjogú gyógyszertárak 59. 
Tudományos képzettség 30. 
Tulajdonos és segéd viszonya 43.

Új gyógyszerek árusítása 54.
Új gyógyszertár egy év alatt fel

állítandó 65.
Új gyógyszertár helyének meghatáro

zása 66.

Üzleti jelvények és cím 65. 
Üzleti könyvek 45.

Vagylagosan több helyre folyamodni 
nem lehet 65.

Vegykísérleti állomások 67. 
Vegyvizsgáló laboratóriumok 67. 
Végrehajtás gyógyszertárakra 60. 
Vények lebélyegzése 40.
Vizsgálata gyógyszertárnak 67.

Záradék gyógyszerészi oklevélre 36. 
| Zár alatt tartása méregszereknek 42.
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