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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 

I. FE,TEZE'l'. 
A gyógyszerészet, n1int kUzegé::>zségiigyi intéz* 

uiény az l87H. t~Yi XI\", t.-1·z. 124. §-a szerint az 
úll:un fel!igyclctc alá rcndcltct.vén 1 tiem tckintcthetik 
ipariizletnck s ennélfogva sen1 szen1élyzetc, se111 pedig 
1nííködésc tckintctéhen, seu1 :i.z iparhatós:lgnak alávetve 
nincs

1 
se1n pedig az ipark:unarai illetékek fizetésére az 

187H. úvi Xlf. t.~t·t,, 128. §-a (~rlt~lnu"hen 11eu1 kiHc
lczhetö. 

A kUzcgészsl>giigy vezetése az úlla1ui kilzigazgatús 
köréhez tartozik - 187H. XIV. t.-t~z. 1-sö §. 

A kUzegészségiigyi tUrvénynek a kori11:'~ny11ak és 
:l tiirvéuyhatós:Í.!.;tlllk a kiizcg()szségTc \'011atkozú1 a ttir* 
vények ér1clu1éhcu kiadott rendeleteinek vé.grehajtú 
közege k.Uzségekbcn az 187H, XIV. í.-('Z. tan. *-a értel
n1éheu - a kHzst•g. 

~.\_ kUzegé::izsé"g.iigy rcndczésériíl szóló tiirvény : 
104-. §-a: Ezenkiviil: 

a) Goudoskodik :t községi vagyontalan és téholy
dai :í.polúsra tninGsitctt elinehctcgck, tov:í.bb{t: a vagyon· 
tnlau hiilyék, siketné1núk, vakok, nyon1oré\n1k, Jclcn
czck és dajka::;:'tgb:t adottak orvosoltatúsa és eltar
t:is:lról : 

b/gondoskodik a sziiks(•gcs Sl~gélyclérésérlll hctcgii
lésck és, sziilósckuél, \':datnint okleveles sziilészniíknek 
:-;ziikség- esetén kiizségi költségen való kt'.~pcztctésüriil; 

e) iutézkedik a te1netlik és lchetilség szerint a 
halotti katnrúk felúl!it:Í\::t és feliigyclcte ir:bit.; 

d) gyakorolj:i villasztúsi jogát a tilrvéuyek értcl
inéhcn a k1izségi cgészségiigyi személyzetet illetiileg. 

E hat:í.skiir n1indcn kilzségrc, teh:H olyanokra fa 
kite1:jcd

1 
tnc!yek tlirvényhatos:í.g-ot képe1.nck . 

..:\. klizség a tUrvény 1-lt. §-:'inak a) pontja értel-
1nébcn őrködik :t klir.tis?.taság 1 :i hússsze1ulc. az :'1rúba 
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1. rész. KUzegész:iégiigyi :::zolg:i.lat. 

lJoes{l!ott túpszerck és italok, a kiizliaszn{tlatra sz;Í.ut jyc). 
YÍZ tisztasúg:'1nak és úrtaltnatlans:'tg:h1ak. !ováhbú a 
kutak. niedenczl:k. \'Íztartúk és vízyczetékck kell() fen~ 
tartlt:-':

0

1 s clrnntús,:inak uiegakad:ílyoz:isa: ú~yszintén a 
halott kéwlet és útal:'dian a helyi kiizegészsÚ,!,\'i l'ccu!Hík 
felett: -- u1ely retuHiri teernlök te!jesitésl!re -ki.ireleztet
"én a li) poui szerint : .. ilí'. e 1 ct•ndök sr.c111po11jj;íhtíl 
t•líili.1r1lul(t hiünyokal. liihüJ.:-;isokal, a kii,..; 1·~·(•sr.sé:.d 
n~,·t•lilH~n ilh•Ít•kt•s 1-sii f'o~kú hatllsií.~·nak ;)r,·osl:iS. 
iflútülc!:; 111t•g·hiintl'tés Yt'~i.rt~tl J11•jpl1•11Ú." l)(it a e) pont 
értel1nébcu: „iI,· cst•lc•kh(•n 1·~·r11tlal lt~f'o1dahisokat 
h•hrt. (•s olt, il hol a Hh·,·1~11r'- \·a;.ry nz e1liu•k alnp
jii.11 liiatloit li:or1111inyr1•11tlt·letek szc>riut t>lkohzüsnah; 
\·an hi-lyp, nzt ha nz t•sej kiirilln1t"ny1~i kiizt•!.rt'~sz
sé.J.d :-;z1;111pouth1il i~·l·nylik. rl·µTt~ is Ji;ijl hatjn···: 

d) :t küzst'.'g ,·agy ki.izeµ;{)szségi kiír teriilctéu tar
túzkodú élet- vagy testi hiztousúgút Í~:> egészségét 
veszé!yeztPtéí esctcknéL kiiliinibeu hirtelen Í'lctveszélrck-
ué! rli.!.;·tiin elj:ír. · 

E teeudüket nagy í·s ki:-; kiizség·ekl1e11 a birú é:.: 
közséf.("i (kiir) jegyztí, reHdPzett tauúcsú vúrosokha11 a 
rcn<liirk:tjlit:'tny. ti)r\·(,uyhatr'1s:'1gi joggal fclrnh:'tzott ,-ilrO· 
~okha11 a kapit:'uiysúgi ldizegek, Bndapcstcu pe(líg a fö-
vúrosi reudlhség végzi. · 

..:-\. kOzegész:;;égiigy rt>udezésériíl ~zólú tiirvény 
142 .. §-a értelméhe11 111inden tiirvéuyhai·ús:'tgi joggal fel
ruhazott vagy rendt>zett tau:'tcsesal cll:itott vúros, a Kir:Uy
f;i\dön :i törvé11yhatús:í.gok székhelyéiil szolgúló vúrosok. 
tovúhb:'t 1nintlcn kiizség, 111cly liOOO lako:-sal hir, orvost 
tartani kiHcles. 

.'\zl. ho~·,- UOOO lakossal hir6 kilzs1~~·4~k szo111széd 
apróhh kiizs(~·g·Ckke! 01Tos tartása tekintC:téhen egyes!il
hessenck~ :t helyi és vagyoni vi:;:,zony h1kintethe vÍ'teléYel 
a tiirvónyhatós:'tg úllapitja 111eg. 

..:\.. tiirvéuyhatósú_µ; intézkedik tov1a1b:'t. hogy az 
ezeken kh·ii\i kiizséo·ek. a n1ennyi11eu k.Ozs(•rri orvossal 
1nég ellútva unm {4•~nt'•Í11•li. H000-10.000 lél~k sz(uni!!·· 
orros larlüsa lekintt•h~hen 1·~·r ldiz t·~·(•szs1;!!:i klirll1• 
<'~011ortositassanak. · · · ·-

Oly küzségekben) 1nelyek h:'n·zni okn:i.l fogva cg·ész
ségi kiirhii heoszthat6k ne111 lenuénck: a kiizségi orvot-: 
teendőit :i júrúsorr(ls végzi. 

L rt'.·sz. Kiizegészségdgyi s:t.olg:ihu. 

Ily kii:t.~égek azonhau tartoznak :t .legkiizelebhi 
J..ozségi rag~- j:'tiúsi fPnuúllú ,·agy létc:-:itl~HdG kúrhilz 
;ilupj:í.nak Hli\·eléséhei j:'trn!ni. 

E j:írnlúk f~jélien a kiiz:<l•g ll!lek~z:'l!U ar;'ntya sieriut 
a11uyit fizet, mint· a n1euuyivel a hnzz:'1 !cg-kiize.lehh e~íi 
l'gé~zsl·giigyi kiirhe l1cn.sztotr kiiz:'!l'.!.\·· [(•J(•k.szant 11ta11 
(•\'Yo8tarf:Íf' eziniéu tcrl1elve \'a11. 

,lürú~i kl1l'húz lt'•tpsjj(~sP 1·z1'lj;ihül. nr\·o:: 1:1rtú~ 
:-::ir:t kiitclezett tiihh kii·:.sl·g-, \·ag·y tiihh Pg(•sz:-:l•gi kiir 
t:!:Yl'Si!hetíi. 
· · l.f:J. *· az 1H71. \\7111. 1.-1·z. alapjli11 1111·~·\':í.

ln:-;ztoU kiizst":.::i 01·\·o~nk hiraialuli:at jidcu tiirvóuy 
l~lctltclépte ntún b. r:ílaszr:'lsuk i<lt;jérP. mt>g-tartj:\k. 
Eunt•k leteltéYtd uj ,·:'daszb'1s11ak v~u1 helyi:. 

lli\r alln1l111azúshan rofj kiizs(•p;orro:-;ok ujra 
111P!:;\·1í1aszlhattík. hn az 1Híl. é\·i \\'Ill. t. 1·z. í·t. 
~-:'lhan kiiríllirí 111inlísil ,-t·11y11y1•I 1u•u1 hirnak is. 

Ezeutúl kliz.s1~.!d orniHiknl oly okleveles ::;eb~"szek 
is 1negv:ihtszthatlik: kik :: éYi folytonos :-:ehési\i g:.·akor
latot kúpest>k kiuu1t:tlni. 

Orvo:-tudori okh:\·{·llt>I hir(·, p:"tlyúz/iknak l'!iíny 
hi:dosittatik. 

.Tclen tiirvény éled1elóp!t· nr:·tn v:'daszt11t1 kiizségi 
d.:iir'1 orvo:::ok hh·atala :íllandú . 

Fegyelmi tekintetheu .ir:'t11yukh:l11 nµ:yauazou ilir
VÍ'nyek alkal111azandúk. lnt>lyek inÚf' kiizi5é;„d tis:t.tYit-c
líikrc HÍ\ZYü érn'.:Hvt~sek 

.\z 1H71. t'·ri .\"\'Ill. 1. ('í'„ i.f-. ~-a t•rtt>hu~~hen 
1n·Y11s11ak t'Sak az \';lla:iztat!rniik rneg. a ki a magyar 
:íll:11uhan ú1·vl•u\·e;.; orvn:::tndori okh•v(~\\el hír í•:-; (~gr l•vi 
g'\":tkorlatot 1111ltat Id. · 
- • 1.W.. ~- „\ ldizsc'·~·i 111·,·os eliízet1·s p:'dy:\zat alapj:'tn 
vúlaf'ztatik. 

A. kiizsl•gi \·:dauiint a kiizegúz!,:égi kiirUk orYosai
nak lizctl•sí•t ai il!eHi kiiz:-;l'gek kí·pvi:-;elii tc:-;tiilcteinek, 
rov:'tlihú a kis és nngy kiizsl•gckct illctiíleg1 a júrúsi 
tisztvisclíiuek1 rcn(lezett tan:'1csú vi"trosokat il\et[jJeg 
pedig, az :dispúuuak 111eg·ha\lg·at.isúval és anyagi viszo
nyaikhoz képe:-;t a tUrvúnyltatús:ig úllapitja 1neg. .:\:z.t, 
hogy a ktiror\"OS 1nelyik küzst.'~ghen lakjék, annak fize
téséhez az cg·ycsitctt kUzségek nlily 1núr,·hen j:'trnljanak 
é:-: v:'daszt:'tsÍlra nézve inily ar:'tnyhan rcgyc11ek rÍ'szt, a 
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I. rész. J(üzegészségiigyí szolgálat. 

képviseli) testiiletek és a jánisi tisztviseHí 1neghn.llga
t:í.sn. 1nel!ett esetről c!letre az alisptin hatúrozza 1neg ; e 
hat:'trozat a törvényhatóság kebelében }évii klizigaz
gn.tási hizottsághoz fellchhezhcUí. 

„A. fennebbi inc'1rlon tnegúllnpitott lakhely csak 
kUJcsüniis ujabbi 1neg;i.l!apodti.s után v(dtoztathatú rucg-. 

1-U. §. XIV. t.-cz. l876. év. A kiizségi és 
klirnrYo:', küzség:énck, illctöleg knzség;i kürénck 
helyi kllzegészségi, oryosrenddri s orvostörrény
széki iigyeit végíd és pedig : 

1. J\ k.nzség illetüleg a sziivetkezett vagy 
egycsitctt kiizségek szegényeit ing.yen, a vagyono
sokat pedig a dijazús irúnt a községgel előlegesen 
kOtUtt egyezség szerint orvosolja; 

2. a kiiicg-észsév:i Cs orvosrendöri szen1· 
pontból feliigyel ..,a. lel~uczekre és a dajkasúgba 
adottakra úgyf;zintén a községi úpolús alatt lCvii 
ehnc·k(H·osokraJ hlilyékre, siketuén1:."tk.ra és nyo· 
n1orékokra; 

3. a l;ünlii oltúst. a 1nennyihcn ezt dijta· 
lanul telje!:'iteni nen1 tartoznék, az orszúgos:in 
kiszabott dij n1ellctt végzi i 

~J. a halottkC1nló:->t, a n1ennyiheu kHHiu 
halottkén1 felúllitva ne1n volna, szeg;ényeknél 
ingyen, vagyonosoknúl n1eg!:'zabott dij niellett 
teljeeiti ; 

ö. a kUzség- illet(ílC'g kfiz~égek egészségHg.yi 
1nozzanafait és vúltozúsait fii;yclenuuel kisérvén, 
a fehuerii!ö kúro~ hatányok clhúritúsa iránt ja
vaslatot tesz: 

íi. az oi:vo~rcncliiri vizsgúlatokat ús cg·yéblJ 
teendliket di,iialanul~ az orvostlirvényszéki iuun
kálatokat pedig a?. illeUi birös:"tg felhiYúsa f(llytún 
megli„titrnzott dij mellett teljesíti; 

7. az élet1ncutCsi cljúrús1u'd közren1UkUdik ; 

I. rész. l(özegészségiigyi szolgiílat. 

S. eljár mindazon iigyekhen, a melyeket 
egyik vagy másik törvény, illetőleg szabály
rendelet reá hiz ; 

9. éYnegyedenként egészségüg:yijelentést tesz 
és u1inden előforduló ktizegészség1 ügyet, vala-
1uint az oryosrentlöri és orvostörvényszéki vizs
~álatot azonnal és kiiriilmén.)'eecn illetékes elöl-" ' júrúságának tudomúsúra hozza. 
' rrisztún szakiig·yekhen a járúsi orvossal küz-
Yetleniil érintkezik. 

t.16. §. i\Iimlen község-, mely legalább löOO 
lakost sziu~l!tl, tartozik sziilészniit 1öl. §:1 alkal-
111azni. 

Oly községek, melyek az emlitett lélek
szá1n1nal nen1 bírnak, kUzségi szülésznőt közösen 
alkal111~tzhatnak. 

1-17. *· }\ közsCgi :-:ziilésznöt a küzRégi egész· 
ségligyi hi~ottniány kijelülése alapjún a község 
vúlasztja; hivatala úllandú. 

li'egyehni tekintetben irúnyúliau ugyanazon 
törvények alkahuazanc1ók, 1nelyek aközségi tit;zt· 
viselők.re 11ézye érvényesek. 

;\. ktizség :Utal "fizetendö szUlészn<'i évi júran· 
<lúsúgút,. a tiirrényhatúság júvúhag·yúsával~ a 
község· állnpitja 111eg. 

1-lS. *· .A kUzségi ::;ziilésznönek. kiHelessé
gúLen úll) 1niuden Yagyoutulan sziil6uönck dijta
lanul ; a vag:yonosoknak pedig· községenként 
n1cgszal>ntt clij n1ellett seg·élyt nyujt:1ni. 

.\ ldizt~~t•szst'!?.'U!!.·\· rt•udez(~s(·röl szólú tiirl·t'~nr 
1-!H. §-a t'~rtl~llnt'h1~i1 :· · 

(JJy községekben, rne!yek saj(Lt orYos:ml biruak 
köze•„észsér„iigyi hizottsúg alakitautllJ. 

"1\t:'ts T.:tizségekbcn a hizottsúg- fcladat:'tt :t köt.ségi 
eli_íljiirósúg teljcsiti. 



l. rész. 1-\Uzegészségiigyi Sí'.olgit!at. 

... \.. kUzsl•gi kU'/,eg(~:-;zs(•giigyi hizotts:ig tagjai : :t 
kiizség orvosa, úllator\·osa. ;t gyúgyszen'.>sz; tov:ihb:'t :~ 
lelkészck 1 jegyz(ik {•:-; htHitók: azonkirUI a kib1séghen 
lakó lcgalá\Jh hiLrorn úrtl'hncs és .szakkcdvclíi egyéu, 
kiküt a küzs{•gi kép\'i;:;olii h~.stii!ct \':íla:-zt. 

Elniikét a bizotb:ig :-;:1jút kehe\ébiil \';"t!a:-;zija. 
Ezcu kOzPg{•szségiigyi liizntb:íg· rélernl~uyczií l:s 

intlitr:'uirozú tc.stiilet, n1c]y n~1ulszeriut· e.sak az illetíi 
ki:izség·nCk t:1núesával 1 illei-iilcf!.· elíi!j:írúsúg:"t\':tl, l>:-; cuuek 
ntj:'tu az cbiit'ok11 hat/1súg,!.::al {·riutkezik - 1K7C. XJ\'. 
1.·CZ. 1i'"i0. ~-

Ezukné\ J'og·ra tchút a tiin·(·11y a gy(igy:.;zprf:szuck 
a kiizs;\~'i klizcgéHz;.;égiigyi hiznrts:ígila11 kiitl'lezíih·g· 
helyt ad és t{•rr l'llg'i!il 11eki a kiizegé:::zst"J.riigr !crl·u 
11et:i11i Ht·n·lu1ci1 v:1gy y{•]e111é1iycit érvt~HJ'C:iÍlia;tni. 

.\ kiizs(~!!.·i kiiz1•!!,·l·szst"!!.'ih~;ri hizoUs;hr hatli~
kitrt"ht•z :1 Hh:Yl°·nr t.>·!. ~-a t"1:IPl1111"h1111 i'1 kii\·p1-
kPzök l<IJ'IOZll:lli:: 

a 1 réle111é11rt úd a ki~z.:;1.'.!.~: tauúcs. illcUilf':g' 
küz~ét::i elií\júrú~úg· últal l1oz.z:'1 '·intézett. e;!!·0:-:zséi~· 
iig·yi lúr!!.·,·;(k1Ja11: 

·-· fii ~·161e1:jeszt(•:-:t tP~z a helyi kiizcg-Csz~égct, 
a knz.tiszta::.:ú!:.!:nt. a hi1111!'i oliúi't: halott ké1nlést, 
húsri:r.r-;g-úlatnt.. túpHzerek (·:-: italok riz.f'~·:'datitt 
illctú rendi:zaliúlYok fo!!·auato:-itú:-::1. 11cu1 kiilllnhcu 
a vakok 1 té\JoJy,'t:.i.i úp;1lúsra UC1J1 I~1inii:-:it.ctt ehne· 
heteg-ek: hiil;rék, siketné111úk. n,,·on1orúkok .. lcleu
ezek 1~:-: d:i,ikasúg·!ia adottak nyilrúutartú:-:a, fel· 
iig·ycletc (··:.: e.-:et\cµ: orrosnltatú:-:a k1iriil (··:-:;r,Jclt 
hiúnyok irúnt: 

',.; rélen1e'n.rez <1 klizsC1-d é~ kilzség;·kúrbúzi 
nrro.si ó:-: :-:zH!é:-;z11t'íi úllo1uúsok hctnltésl:n(~L 

.. \ kiizcg"l•:.;z:<úg·iig-yi ltiz1d-t8Úg fe\atlat:it ol\" küzsl:· 
geklH~u, 1uelyck snjilt or\·oss:tl ue1n hiruak. a· kiizség·i 
tiliíljúrús:'1~· tP!jt~::;iti. 

' :\ kiizt•!!.·i»szsú:rfhr:ri tiirrt•n\· lií:t. S-a t'·r11•h11(·
ht•11 a Hir\·{~1lrhatú:.;2ii.n;kra ruh;í1:oit ft'<';1tliíket. 11i.r:r
:-;zi11j(•11 a h(•lii~)·uduisztt•r 1·(·sz1•riil a 1ii1·\·(~n~--;:;,k 

J. r(·sz. JGjzegészségiigyi szolgúlat. 

alapj:in liiatlott kiize;rl•szst!:.i:i szabályok t~s rt~ndele
lclHH'li: fou:analosi(;is:H a 1111'!!.Yt'i. \ál'O:;i, k!•l'iileti. 
széki t•s ,:--itl(•ki tiit'\'l•nrhattis:ígoli: t•szkiizlik. 

.::\.. türvt~llyh:ttúsúg és kUzcgPinek hat:ískiire a 
kü\·ctkczií : 

15-1:, *· :.:zolguhirúnak é:; az ezzel ug·yan
azuu hatáskiirrcl hiró közcg;eknck 1nint k1izeg;ész~ 
ségiigyi tig:yeklie11 clsófnkn hatú.-:úgnak iendlíi 
14. §.1 
· t'Í'1 111cgligye1i 1nind azon 1uozza11:1tokat, u11'.· 
tyek a kl\zegészség-iig-yre hefolyússal hirna.k~ s 
tapasztalatai folytún - a 111eu11yi1Je11 lebctség:cs -~ 
sajút hatúskc>ré!Jen intCzkcdik; ha pct1ig· a teeu· 
<l<'ik hatúskiirén túl esnek, azok irúut a fclsóhli 
hatúsúghoz jelc11téseket,. illctúleµ: jaYaslatokat 
tesz; 

l1 ·1 f<•liil.!.'YCI <lZ or\·osrendöri .-:zaliúl roknak 
hatúf;úg-a t·e~·Íiletén valú fog·anatositús:'1ra. 'utcz:'tk~ 
ntak: terek, knzgyül11elyek {·s a ké,ielµ;l~si iig·y 
kiiriil; feliig·yel tov:Uibú arra, liog·y nz ('g·l·:-:zségi 
sza.b:ilYok n1e!!:!Hrtassanak tauiutl~zctekct. ,g·yúrak. 
ipnrnzletck. Yakások, iiriilékek, csator~itk é~ 
e11ú:~sztiiD.'iitlriik. ncn1 kiiliinlJen folrú. :'dlú 1~~ ivú 
vizek .. élchni ~B túpszerck_. szesz.e~ éS 111:ís italok, 
a liússzcuile. fúzi'J és 111ús cdénrck. a uyih·únos 
J'iird<'i·int(·zet<·k rnlaniint a r:·1~·c'• hidak~ é;-; az 
úllati lini!úk kiiriil; az t'. ré·~zli~·n tajla~z.talt hiá· 
nyok elhúritú::.:a irúnt intézke<lik ; 

e 1 feliig·yeJ arl'a. hog-y a sziik~é~!;C~ se!!.·Clvrül 
bctcgíill'.f'ek' ··e~ ~ziilé~cl~i;él. úg·rszi;ltéu l;-irt~leu 
élet,:-eszélrcknél hatúsúg·a teriilcféu u1inc.leu!itt 
goudo:::ko(l,·a leg-,ren és'- az e r«~zheu 1uegkiván
tató oktatú:-:: ineg-adassúk ; 

,ri n:rilrúutartja a hatús:'u!·a tcriiletén lCtcz(i 
lelen(•zekCt. ~iket;1éruúkat·1 C'lniekúrosokat: búr· 
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g-yukat, dajkaságba adottakat és azok tartása és 
ápolására, valan1int a vagyontalan betegek gyógyi
tásárn feliigyel, illetőleg a helyi · dszonyokhoz 
képest cljúr; 

c'1 eljár a hatósúga ter!iletén létező gyógy
szertárak vizsgálata klirlil (156., 16:!, §.) ; 

/') a kUztekintetcknél fogva rncgkivántató 
orvosrendöri bonezolatok teljesitését elrendeli 
illl. §. e); 

[!) hullaszállitúsi engedélyt iul a község, ille· 
töleg vúros egyik temetöjéböl a n1ásikba (lö7. §. f/) 
a járás cg·yik kiizségéb6l a 1násikba1 és a tfir
vénybatósúg· teriilctéu léy{i mús iúrúsba szállitani 
sz{nÍdékolt ._hullákra nézve; · 

71-_l 111esterséges úsványrizck gyártásának en
gedélyezésére nézve vélen1ényt ád; 

i1 sebé'"i mühelyck felállitásút engedelyezi : 
k.1 reudelk<.'zik júrúsa teriiletén azon ti~;yek

beu, 1nelyekre nézv~ az intézkedési jog jele'il~ tör
vény első része últal últalúnosságliau a hatóságra 
ruháztatott: a 1uenn,vihen jelen tUrvény nuí.sodik 
részében erre inús ki.izeg nem jeH\ltetett ki ; 

!) eljár rnindazon iigyekhen a inelyek Yala
mely tönény rng-y szahúlyrcudelet által reá bi
zatnak; 

111-:1 tartozik a kiizség·ckheu szen1é!ycse11 111eu·· 
jelenni: a helyi kfiriihné1~yekrc'il és szlil~séglctek.r~ll 
szetnélyesen isnieretet szerezni: ennek alapján 
inté7.kedni s a fog·anatositúst :;zen1élyes 111eg-g,Y<'i
zödés utjún elleuc'irizni. 

Intézkedé8ci a tGrvényhatúsúi; elsii tisztvise~ 
löjéhez felehbezhctiik. 

155. ~· A f'Zolgahirúnak~ nlint. cls6fokú 
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hatóságnak. szakközege n járási orvos, kinek vé
leménye rendszerint előzetesen meghallgatandó. 

Választása a tiszti f'iiorvoséhoz hasonló mildon 
(161. §.) történik, fegyelmi tekintetben irányában 
ugyanazon törvények alkaln1azandók, n1elyek más 
törvényhatósági tisztviselőkre nézve érvényesek. 

A járási orvos tartozik járása terHletén 
lakni. 

1\ júrúsi orros tenclöit a fövúrosban a kerti· 
Jeti orvosok] t1irrénybatósági joggal felruhúzott 
városokban, pedig a kUzségi orrosok tejesitik. 

A fövárosi kertileti orvosok, valan1iut a tör· 
vénybatós{lo·i jou·gal felruházott városok tiszti 
orvosai eg'.)'útial

0 

n k<izségi orvos teendöit is 
véo·zik. 

ei 156. §. A júrúsi orros iniiküdési köre kli· 
vetkczö: 

a) iuinden kUzeg·észségiigyi tárgy fülütt ör
ködik es a tapasztalt hiúuyok elhúritúsa czéljúhól 
az elsöfokn hatósilgnak jelentést tesz] illctö1eg 
tiszt.i köréhez szabott inódou kfizrcniüküdik; 

b) üg·ycl a lakhelyek és épületek közegész
ségi feltételeire i az egészséget és életet veszélyez· 
tetii ipariizletek, gyúrak berendezése, elhelyezése 
és ter1ué11yeinek eladása kiiriil · sziikség-es úvrencl ~ 
:-zahályokat hoz javaslat ha i 

cl ügyel a batósúga terUletén létezö egész· 
ségiigyi és jótókony-J kiiz- és n1agúnintézetekre ; 

rl) Ug·yel a uyilrúnos élehuezés egé~zségiigii 
feltételeire, névleg a tápszerek és italok u1inő~ 
ségére ; 

e·) iigyel a lelenczck és dajkasúgha adottak 
iránti reuclsznhál,Yok végrehnjtúsln·a: 
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. /l tigyeln1c tárgyút. képezik hatósá()'a tcrU!e
téuek flirdö intézetei és gyógyvizei ; 

0 

y) H~ye.1 .a vng·youtnlnn betegek gyógyitúsú
nak eszkozleserc : 
. 7(~ h~n1.lüoltú~t tel,iesit 1 és a ltimlö1nagunk 
evenkentJ feutartúsúrúl g·oudoskodik; 

„ , i) .a júrr:'tnyo~ és nig·úlyos betegségeket :1z 
clsofoku liatc'i:-:úgnak azonnal he·jelenti és eunek 
k~kiildetése folytúu, sUrgiis es~tek!Jen pecli!!.· a 
n~lkiil 1 a hely sziuén ineg:jelen é::o a fenállú 8za -
balyok értelméhcu iutézke11ik : 

, . j) vizsgúlja küzeg·észsCg·iigyi szeu1pnnthól a 
nep1sk0Iúk::it: 

k) teljcs,iti ·az 1>1·ro~re1Hlt'ir vizsg·úlatokal t''.8 

a~ orvo.-.tiirrény.-:zéki /Jou<.:zolatokat.' ez utc'ili
brnkat a meg-szabott díjak mellett : -

ll iigyel a h:tlottkú1nh'„s kezelésére t.'.>s a IH'Jll 

nrvo:-> ha!ottkén1ekct oktatja; 
. 111) a júrú~ tcrlilch~n létez(i µ:yúgy:-:;zertúruk 

v1zs~·úlatúuúl (154.: lti2. §.-1 s -·kh:Cndelteté~e 
eseten az njo1H:zozúsi hiz0Uud1uyokhan klizre-
rnükUdik: · 

11) Ugye! :t 111éreg> és gyúgy:niYag;okkal valt'i 
kereskedl·srt'- és kezcll·~rc : · · · .._ 

0:1 a letcle}ledú nrY11~okat n tiBzti fliorvo:-;~ 
uak bejelenteni : 

JJ_\ né1ncly kiizsl·ghcn (l~J-2. ~.) a knzségi 
orvos _tl:e11<l<'iit rt.'!g-zi; 

[J_l cl,iú1: 111iudazon iig;yekhC'u_. nielyeket va
la1ncly tUrvény v:1g;y szahólv reú bi~. -rac:r-y a 
tnel~·ekre · ué1.ve a tiszti fúorr~s akadúl)"ozt~Íúsa 
eseten kireudeltclik; · 

1'l u1ük.Udési _teriilctérill évnegyedenkéntegész-
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ségiigyi jele~1tést tesz u törvényhat:úsúg első tiszt
viseliijéhez az elsőfokú hatóság nt.JáIL 

'Í.'isztúu szak.Hgyekbcn a tiszti főorvossal 
közvetlenül érintkezik. 

157. §. A tiir,·t·nyhatúsúg; c1sil tisitvis(•.lö-
jéueli tcc1ulili: 
• a-'J lTelligyel a1;ra

1 
hogy a küzegész~égiigyi sza

hályo\~ a tlirvényhatósúg eg·ész teriilctén az alan· 
tas ·kiizcgek últal pontosan ke?.eltcssenck és végTe-
hajtassauak. . , „ . _ • 

E végből koronkent es csetrol-esetrc Jelen· 
tést tételt rendel el7 söt a fcnforgc'l kUrtiln1ények· 
hcz képest yizsg·ttlat é:; szen1élyes 111eggyiizödés 
szerzése végett idönkCnt egyik yagy u1á~ik kiiz· 
Hé.!.!.·bcn 1neg is jelenik ; 

..,, h) intézkedik szúrnos egyének szükebb lakások
ban való nsszezsúf'olúsának n1egakadúlyozúHa Yég·ett. 

Budape:;;tcn erre nézve a fiivúrosi tauúus az 
illetl~kcs és eunek intézkedései ellen a felfolyan10-
dús a kUznntnk:i.k tanúc~ilhnz. :- innét a hatúrozutok. 
eltérése esetéhen a beliigyrniuiszterhez" tCirténik ; 

cJ inegállapitja a júrvúuy létét) valarnint 
aunak 111e~sziintét és ez iig·ybcn, úgysziutén a 
tájkórok iuegelözése és torúlibterjedósenek lehctö 
n1egakaclúlyozása irúut intl·-zkedik i 

dl intézkedik a tanintézetek) gyúgy:-'zertúrak, 
kiizségi és .hatósági foghúzak 1negrizsg:úlása irúnt 
cgészsúgilgyi tekiutetböl; 

1') inté1,kedik :t tanodák he7,úratá:-:.a iriu1t a 
\:JH-·-3~L §.-1 eseteiben; 
· /1 felíi~yel a tfirrényhatú:-{q; teriiletén 1étezú 
egé:-:.zségiig·yi, jótékony-) kHz· és inagúniutézetekrc 
1ii(L \j.); 

g \ engedélyezi a hnlluszúllitúst JHÚH tUrrény-

11 
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hatóság terlUetére, Budapesten ezenkivUI a fő
város egyik temetőjéből a másikba : 

. li) ~rvosok~ak ~éz.i gyógyszert~trt engedé· 
lyez (13o. §.), ugyszmten gyogyszertarak részére 
a 125. §. esetében kezelőt renclel; 

i) kinevezi n községi kórházak orvosi sze· 
rnélyzetét ; 

k) intézkedik a 144. §. értelmében a kör
orvosok 1akása, fizetése és vúlnsztása tárgyában 
s mcgállapitja a himlöoltási köröket (1G2. §.); 
. . l) e_ngedélyezi a fürdői gyógydijak szedését, 
mtezk.echk a IFJ'.ógyflirdőknek szegények általi 
basznalhatasa. n·ant (106. §.), s engedélyt ád a 
inesterseges nsv:ínyvizek készitésére · 

111) eljár mindazon ligyekben, ~ielyeket va
lamely förvény vagy szabúlyrendelet reá biz; 

n) músodfokúlag határoz az elsőfokú hatósÚ'" 
intéz~~dései ellen hozz:í benyujtott felfolyamodi~ 
sok 1rant. 

Ezen valamint saját intézkedései, a közigaz· 
gatási bizottsághoz fellebbezhetők. 

. l~J8, .§. 1\ közigazgatási bizottság rnásodfokú 
hatarozata1 a felek által a be!Ugyminiszterhez 
csak akkor fellebbezhetők, ha azok az elsőfokú 
határozatoktól eltérnek. 

.'1 közigazgatási bizottsá 0 ·nak harmadfokulao· 
hozott határozatai ellen fell~bbezésnek a felek 
~·észé1:öI l!elye nincsen; a főispán azonban fel
.1og?s1ttatt.k, a közigazgatási bizottsfig búr1nely 
hatarozatat, ha ezt az úllam érdeke kivánja a 
bel!igyruiniszterhez fell eb be zh ess e. 

„ • A föispan ~zonban foljogosittatik, hogy a 
koz1gazgatas1 bizottság bármely határozatára 

l:! 
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nézYe, ha azt az állam érdeke kívánja a be1iigy
minisztcrhez feltei;jesztést tehessen. 

15H, ~ .. A k.Hzeg-észségi tárgyak irúnt jelen 
tUrvényhatúrai kHzütt é~ figyelemnicl az 1870. 
évi XLII. t.·cz. G., 7. é~ S. §·ában foglalt hatá
rozatokra, szahidyrcndeletckct alkotliat; 

b:i az illetli kU1,cgek n1eg·hallgatásúval inléz
kedik, az egészségre úrtahnas poHvúuyok é:-:. 
ruocsárok lc(·sapolúsa. vagy kh>záritúsa, niivény
zet iiltctésc, a csatornúzú:-:i vagy rnús iclevúgú 
rendszer behozatalának túrgy:'than; 

e) gondoskodik az egészRégi úllapot hiányai· 
nak elhúritúsúra f'Ziikséges rcndkiriili 111ódok
rúl (U. §.); 

d> kihirdeti a letelepiilii orvosi "'emélyzet 
t''.s :-:;ziilészn6k okleveleit; az okirat hiányoi::sága 
iniatt az or\·osi gyakorlat n1egt:1gadása 1 illetőleg· 
hetiltása iránt intézkedik; 

el a közcgészségiigyi kHriiket7 nern kiilöu· 
lJen a küzsé~i {knr·1 orvosok fizetését 1ueµ:álln
pitja és a báhák júrandúsúgút jórúhagyja (142., 
144., 147. §."t; 

.l'.l intézkedik, hogy a k.üzségckhcn okleveles 
bábák alka ln1azúsa lebetevő tétessék. 

Intézkedései ellen a fellebhezés, az el pont 
alatti esetek kiYételével, melyekben felfolyamo· 
flúsnak helye nincs, a hclii~y1uiniszterhez inté
zendő. }, b l pontra vonat.kozúlag azonban Bn<la
pestre nézrc az 1870. X. t.-cz. rendelkezései 
í'ZCHt.úl is fentartatnak. 

lHO. ~· .A Hirvényhatúsúgok első H~ztviselöi, 
tanácsai és a k.Uzg;yiilések, kiizegészségi Ugyek
hen rendszerint szakértük clözetes nleghallgatúsa 
ldún júrnak cl„ 1uely czélbúl a türrényhatósúgnál 
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th;zti f\'iorvosok alkal1naztatna.k s kUzcgészsé,!.d 
hizottsúgok alakittatnak. .... 

1UI. S .. ·\ tiszti friorrosok a kUzl.iirvénr
hatú:-;úgok rendczé:-:l~ri'íl szúllú _U370. XLII. t.-(;.;t,. 
lii"l.: fiO.~ G7. és fit:. ~-ai értclrnélicn. :o~onhan :t 

tilrvényható~:ígi egész~égiigyi hizott:-:;úg- clözetes 
n1 eghallgatúsá ral rú lasztatnak. 

l~~cgycl111i tekintetben irúnyukllltll ngyaua1.on 
tlirvényck alkahuazandók, rnelvck mús tiírrénv-
hatósúgi tisztviselökre néZve ti1:véuyesck. ·· 

.:\.. tlirvényhatúsúgi közigazgatú~i hizottsúgban 
a tiszti fc'iorvoH kiizeg·l·szség·i iigyekre nézve elc'i
adóként 1niíküclik. 

IU2. §. _.A tiszti f<'íorYost 11!?.:ranazou feliii"YC
lcti hatúsklir illel i a tiirrt~nvha'tc\sút.:.· C!!:ész f;;'ru
Jetérc nézve_. rnint a júrúsi ;)rvost a'"'j{1ritsteri1Ietét 
illetlile,g·: · ' 

a:)- fcliigyel 1 liogy a hiu1llíoltús a júrú~i t~s 
knzségi orrosok últal ke1!6lee- fog·anato!'íttasst~k. 
s a hin1lö111ag évenként fenta~:·tassÓk. , 

Inditvúnyt tesz az alispánnak a hiinl<'ioltúsi 
kürUk hcoszlüsa irúnt-: 

b) inditvúnyba h~lZZa helyi júrvftny C:-: ra
,!!·úlyos kúrok 1neg('lúzés\'.~re szolgáló intéikedéseket; 

r::.1 júrr{111yo:--; l~~ ragúlyos betegségek alkal~ 
~uával lchctülcg szeu1élycseu a helyszinén n1cg
JelenvéB: az elrendeleud6 úv- és gyógyintéz
kedések iránt javaslatot tesz. halasztús veszélvé· 
nél pedig sajúi felel(i:.;sége niellett n fcnnúllú iur~ 
vények és szuhúlyok :-zerint intézkedik :--; crrdl 
egyl1ttal az alispÍu1t (polgárn1estert) értesíti: 

!/.) feliigyel a hatósága tcriiletén Iévli ilsszes 
ol'vosi és egészségHgyi R7.C1nélyzetre: 

11 
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e 1 lctelcpedö orvosok és húhák okleveleit 
inegvizsgálja1 lúttamozzn, beiktatja és kihirdetér; 
yégett a tUrvénvhatósá!!:tHtk bejelenti; azoknak 
hián~·ossúga eseÍére az"' eljúrús 'iránt inditvúnyt 
tesz; szülészettel foglalkozni úhajtú nc'íknck ok
tatást itd : 

/) a kurozsolú:- :.: c2:t~~zs6gre reszélyes :-:;zo
káso'k. babonák, előítt~Ietck kiirtú:-úra jaraslatokat 
tesz és sHrg·6s esetekben nzonnal i::; intCzkedik: 

g) ellenörzi a Yag·J«nitalan heteg·ek közktHt-
ségeni gyúgykezelését orvosi szen1pontból; · 

Ji:i vizsgúlja Hh·\·ényhatóságu terHletén a tan
intézetek, kfizségi és hatósúgi foghúzak, kórházak, 
köz- és tnagúu~intézctck eg.észségi riszonyait, 
valanlint. a gyógyszertúrakat i. l ö-!., 1 öG. §§.) j 

i \ u jouczozúsi bi:z.ottn1úuyokhan kircndclte
tese esetében kilzre1nüküdik.: 

k) "teljesiti a:.r, orvosreudöri vizsgálatokat é:.: 
az orvost1lrvényszéki bonczolatokat„ ez utóbbiakat 
a megszahott dij mellett: 

l) havonként. egószségHgyi jelentést tesz a 
közig·azgatási bizottsúghoz; 

111) útalitban teljesít mindent, mit tiirvény 
vagy szabályrendelet _hatásköréhez utasít. 

163. §. l\Iinden tilrrényhatóságban egész
ségügyi hizottsúg· alakittatik, ennek tag:lai: 

a föor,·osokon kirül ruindcn hatósúgi orvos 
és hatósági úllatorvos, a houvédzúszlúalji füorvos, 
egy n1Crn<ik1 eg·y építész és egy gyóg.}'szerész: 
többi tagjai a fentebbiekhez hasonló számban 
a Wrvénybatosági bizottsilg tagjaiuól állanak. 

Elnökét- az egészségUgyi bizottság- az ntóbb
ncvezett tagok közül n1aga vúlnsztja.. 

lf• 
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A ruérnököt, építészt és gyógyszerészt a 
közigazgatási bizottság· jelöli i11eg . 

. A törvényhatósági hizottsúg tagj:ti az egész
ségUgyi bizottsúg tag:jaivú a küzgyiiiés által 
vála~ztatnak. 

E tagok a tiirvényliatósúgi bizottság húrom
évenkénti kiegészité~e alkaln1úval visszalépnek, 
azonban - ha a Hirvényhatúsúgi bizottság tagjai 
1naracltak - njra n1egvá!aszthatlH\.. 

Bndape~tcn ez egészHégiigyi bizott:-!úg az 
!8i2. éYi XXXVI. t.·cz. értelu1ébeu alakitandú. 

164. § .. A tlirvCnyhatúsúgi egészségiigyi hi
zottsáp; tanácskozú, v&]eményező és inditvúnyozó 
tcstiilet1 niely rendesen eg-yecliil illető hatósúgit
val érintkezik. 

Veszélye' jilrYilnyok alkalmával a Hirvény· 
hat(1súgi egé~zség!igyi hizottsúg júrvúnybizottsúggá 
alakul, rneJy esetben az elnökséget az alispún

1 
illet<ileg polgúrn1cs1er avagy ezeknek helycttesse 
ve~zi út; az ekként a!akiiott járvúnybizottsúg a 
szükséges <rvrend:-.zali:'!Jyok elrendelé~ére7 illet6leg 
kivitelére, valaruint a belngy1ninü•zterinrnn1al és 
mús hatúsúggal valú közvetlen érintkezésre fel
hatalrnaztatik. 

I-Jatúrozatai a n1inisterinn1hoz cf:!ak birtokon 
kiviil fellehlie1.hetiik. 

13udape:-:ten a júrvúnybizottsáp; tún1ogatá::.úra 
a ke1·ii!e1i eliiljúrók elniiklete alatt kiiliiu helyi 
járványbizottság-ok alakitliatúk, iuelyekuek rész
letes teendiH csc·tr61-esetre a júrvány niiuií::;égéhez 
és te1:jecleln1l;hez képest a törvényhatósági júrw 
ványhizottsúg; {1lt:d hatál'oztalnak nieg. 

~I ind ezen htitú:-úgok a közpon1i k.iizegészség
iigy vczetéHére jogosult n1. kir. beliigy1ninisztcriun1 

I. rész. l{Ozegészségiigyi szolg:ílnt. 

alá rendelvék, mely kiizpontra nézve az 1876. 
ev1 XIV. t.-cz. III. f~jezete kiivetkezöket rendeli. 
- 165. §. Az Ur-;:-:zes kiizegészségi ügyet a he1-
ligyndnisztCr vezeti Cs az orszúg k<izegé:-:zségi viszo
nyairól az országgylilésnek Cvenkéut jelentést 
tesz. 

166. §. A. vezetése alatti rniniszteriun1 köz
e1„é:-zséc"i {,sztály:ihan :illand{ian alkal1nazott or
v~sok a0

tiihhi illlfi1uhivatalnokokkal cgyculö jogok
ban és elb:'n1ásban részesiilnek. 

1H7, *· 1\ heliigyrniniszter felilgyeletet gya
korol, inté:1.keclik, felfolyamodiisok felett végsö
foknlap; diint. szahúlyreudeletekct liocsút ki és 
eng-edélyeket úcl 1ninclaznn iigyekhcn: a 1nelyel~et. 
lel.eu Hirvény n1int hat:í.sk.Uréhez tartózokat .1e-
Üi! ki. . 

168, ~. ~;\ hcliig-yn1iniszter bárniely kfizcgész
sérri tig~yLCn l1s búrhovú kor1núnybiztosnkat kiild
het ol.}~· czélbr'd~ hog·y a jelen Hirvény korlatain 
belöl kiadott, nta~itúi.:ainuk érvényt szerezzen. 

16H. §. i\. kiizegrszségi ilgJek tudományos 
t:lrgyalúsa czéljú ból egy vélen1ényez<'i s inclit
vúnyozc'1 tcRtiilct úllit.a1ik fel, u1clyhen rniud{·n, ez 
irányhu11 jclcutl·keny :-;zakma képvi~clre legyen. 

E te:-;tHlct czín1e: 
iiÜr:-;z:'Jgos kiizegész~égi tanács. u 

E tes!iilet t:.1ui:.1i nern th:ztvisel<ik; a küz
egCsz81··gi ilµ-yekre '"i1ézve c:;:uk vélen1ényt adnak, 
de kiizi::azga1:'1si iigyek elintézésére s végrehaj
tá:-:ára biva1va nincsenek. 

.A n1i11iszter közcgC8zségi iigyekbcn egyéb 
szakért<'> és tuc101núnyos testiilcteket- is n1eghall
gatuat. 

17 2 



l. rúsz. Ktlzeg{~szségiigyi szoli:'tlat. 

170. ~. ."\z orszúgos k.Uzegészségi tanúes 
feladata: 

1. vélen1ényezés a korn1í111y últal hozzú in~ 
tézett tárgyakhau; 

:!. a kiizc'gészség· eiuelésére~ fert<iz<°í. átiiriik\)l
hetö és járvúu;·os kórok u1eg~:út-1ú~ára s {dtalán 
az orvosi: úllatgylig;yászati: gyúg)'szerészeti, fiir
dészeti, s orvo:-;tlirvényszé.ki Hgy javitásúra, illet<i
leg rendezésére vonatkozó l'endszahúlyok indit
vúnyozása: 

;L feliilvéle1nényezés a hozzúntasitott orvos-
tiirvény:-:zéki esetekben; 

4. véle1nényezéR <ll'vosi u1ühibák. felett; 
ö) vélen1ényezés a kor1uúny últal á11:tmi 

kiizg·yúgyintézcteknél alkal1nazan°c.lú orvogi sze
tnélyek. irúnt ; 

G) gyúg;,vszerkiinyv l~s úrszah:'lly tervezetének 
8zcrkesztése. 

171. ~· Az 
e ti\rvény élcthe 
szerveztctik: 

cgY elnlik; 

orszúgos 
léptetése 

knzeg·észségi tanúcs 
utún kiivetke'J.őkóp 

eg}~ n1úsoclclunk ; 
Cf!:Y jcgyzö és 

tizenk.ét rendes tag
1 

tovúhhú rendkiviHi tag·ok 
hatúrozatlnu szún1ha11. 

.A.z egyes n1inis7.terhunok egészi;égiigyi el6-
adúi a tanúcskozúsbnn inint rencles tagok vesz
nek részt. 

Jegyzi.it az orBzúgos ktizegészségi tanúcs 1uaga 

vúlaszt. 
ll'J. országos k:tlzegés'J.:;égi tanács kebelén 

kivi\] álló szakértök tárgyalásra súntén f'elkéret· 

hetnek. és a niiniszter helcco-,·ez(•séYcl k.Uliiu 
] ' ]']] "· nntn tála tok tK o gozúsúYal is n1eg·bizathatnak. 
1\z országos kiizegészséµ;i t:ulúcs elniikét. a 

tagok últal türtónt húnnu kijeHil<''R alapján a hel+ 
iift·yn1iniszter ellcnjegyz('.~e tncllett (1 F~lsóg:e. -
a tanács n1úsodclnökt·t (•s tagjait a hclii-!!'.\'n1i-
nh:zter nevezi ki. · · 

i 72. ~· A'!. t\lniikök C:.: jeg-yzii n1iiki\d(~:-:e 
hnt évig· tart. E:zen id<'i letell(·rPI njra kinevPz· 
h(~tők .• illctlilcg 111egvúlnszthatók. 

1:\ ttlhhi t.izenkét rendes i·a~· e<ry harn1ad
része niinden h:'tron1 év lcteltérei. so~~olús nt;ián 
kilép: a kiló]Hlk njra kinevczhet<~ik. 

17:1. *· ..i\ tanács költségei a. korn1úny javas
latára, az :'ill:nui kiHtsCg·yeh:''.S 1ncgúllapil'ús:i a.l· 
kaln1úval hntú.n1ztatnak n1eg. 

174. *· 1\z országos ki\zep:észsé-§.d tanúeR a 
heliigyuiiniszter alatt. áll s közvetlen ezzel; úllat
egé.-.zségi é:-: szahadahni ii~yekhen a kcreske
dc1n1í 1ninh•zterrel; orvosHÚ:v(invsZéki feliilrl~le
n1ényekJ valan1int az orvosi rniiliibúk vt'.\len1(~nye
zé>se tárgyúban JH'cliµ: az illetc'i kir:'ilvi hirósúg·~k-
kal érintkezik. · · 

. 1\z ügyn1cnctetl~s a t:u1:'it·skoz:'!s rendjét a 
tannes n1ng·a halúrozzn meg· s a hclii!.!:Yll1inis1„ 
terhez feltei:ie"zti. ··· 

175. *· .Jelen Hirvt~ny l•.letheléptCrel az ezzel 
ellenke:;;ti törvények aYag-v sznhúlvzatok érvénven 
kiviil helyeztetnek. · · · • 

171i. ~·.Jelen Wrnin,v életbeléptctc•c idejének 
1neghutúrozásúval és véo-rehajtásúval a helno·v-
1ninif1zter hizatik. mep:. t" • n. 



I. rész. J{özcgészségiigyi biráskodás. 

II. FE.JEZE'I'. 

R e n d ö r i b i rá s k o d ti s. 

Elsi~(uk11f(lf! bi1'Ú:ikudik: 

a) nagy í'.os kis küzsi!gekben: a szolgahiró; 
b) rendi~:r.ett taHilcsu vúrnsokan: a polg:í.nncstcr 

vagy a tauúc:j últ:tl e czélra kijeliilt helyettes; 
e) tiirvényható:;úgi joggal fclruh:í.zott v:h·osokhan : 

a renfliíri (kapitány) hivatal, illetiílug annak e czélra 
kije!Hlt t:1gja vagy tagjai ; 

ti) Budapesten: a kcriileti cl1ílj:i.rósi1g e czélra ki~ 
jelölt tagja vagy tagjai; 

e) a szús?, s·1fkckhen l~s vidékeken a kiritlyfüld 
türvé1lyes szervczéseig az i\lctii feliigyelli vagy hclyut
tcsc, a városokhan a rcndliri hivatal erre kireniielt 
tagja vagy tagjai. 

Jld!:w1~j'ok11la!!: 

az a) l~s lij alatti kUzségck é:< v:i.rosokra nézve az 
alisp:in; a e) ús d) alatti v:íroso\.:ra nézve a v:í.rosi 
tanács; a szúsz székekben és vidókcken a királyfiild 
tlirvéuycs 8Zervez.éscig a szúk i vng} vid(~ki tan{tcs ilh.~· 
tiHcg tisztség-. 

!Iarmar(t()kula,11 . 

a bclll~yn1ini~zter. 
5. §. ;\~ cl~6 és n1ú~o<lfoku re11dli1·bir!'Jság 

egyenlü határozata cs:ik akkor fcllebbezhetö, ha 
a bUutctéR 100 forintot, illet<ilcg 20 napi fogsú
rrot felülhalad. 
...., Egy évi i<lötartan1 alatt ugyanazon egyének 
által t.iibh~zilr elkHvetctt azonos kihúgú~okná! a 
n1úso<lik és tovú libi eln1arusz.talás cllt'n - te kin~ 
tet nélkiil a biintetés 1nérvl~re - fellebbezésnek 
~sak a tuúsodfokn rencl6ri birósúgboz van helye. 

Fellebhe1.éssel Cini a rend1iri biráskodás ese
teiben, 111idún ez elkobzá~sal köttetett össze, a 

l. rész. Kiizegészségiigyi hiráskod:is. 

hat{lrozat kimondásától sz{lmitott 2,1 óra alatt· 
ba dkoliz.ás. nem alk'.iln."iztatott, három nap alatt~ 
egyebb koztgazgata~n n1tezkedé8eknél a véfl'zés 
kézbesitésétöl szúmitaudú lii uap alatt Jehet

0 

Ii. S· A hcliigymintsztcr felhatahnaztatik. 
hog·y jeJen törvény korli1tai közi.itt a n~~zlc1e8 sza~ 
búlJ'.ozú~ra n1r~kivúntat(~ nt~tsi~ú:.;okat kiar1b:i::-:sa, 
addig 1H a .JC!euleg teuuallo k.lizeg-C~zHén·ii!!')'i 
s~nhályok és nfasilúsok, a ruennyilJe1~ jelei~ ti5'r· 
vcnynycl ne1n ellenkeznek, érvényhen 111araduak. 

~· ~· .Jelen türvén.Jnt'k;. ug-y uz eunek alap·· 
.Jnn fcuutartott rngy k1hocsatandú rendeleteknek 
Yt1gy szabitlyzatoknak áthúgúsai: a 1neunyiben 
htintettet vag.Y vétséget 11c1u kópeznek: a ·fenn· 
álló, illetöleg ~1z alkotandó s kellülcg· kihirdc
tend<'i Hza húlyrendclctck, vc.1gy az cddÍgi gyakor
lat f'Zerint ... ezek liiúny:d1a11 petliµ: ;)(J{J frJiir ter
jcdlietli l>irsúµ-gal és 11e111 tizcthcrÓ:-; csetélie~ UO 
napra tc1:jedhctú fog·1"úggal kiizig·azp:atúRi uton 
hiintetend{)k. ·' 

:'\ biintctl'.s a kihúi!·ús 111érrólicz; arúuyosi
tando, s ennek le;:.rn1ag·as:.tld> fnka esak is111étel
ten cl<'ífordnlú cst-the11 alkahnaz;hatú. 

.. .:\ birF:úgpónzck az;o11 klii::-ég pcnl'.tarúba 
folynak, ltnl a kihúg:ü; elknrettrtett éR knzl'gész 
sógiigyi czélokra fonlit:1ndúk . 

~· *·. -"\z l'gt'~szsCgTe úrtalru:i~ tápsierek, ita
lok cs ed1'.nyek1 ralaruint az cgészt;égre kúros 
ra.gy ,-e~ielyes oly :111yag'{1k

1 
szerek és ké~zit· 

n~cnyt'k: uie.lye~\.nek tartú:-úra az illct6 jogosítva 
n1ne": :1i clnhh1 S-ha11 cnditett hiintctésen kirlil 
re~1dörileg f•lkobftzhatúk és n1egr;eu1u1isíthctc'ik. 
l\11kor kell ai elkobzilsnak l·s n1egscn1n1b•itésnek 



bekiivctkeznie, ait ré:;z\ete:;en az e tekintetben 
kiadandó :-;zaÚályrendclet úllapitja r~cg. . 

I-In ipari l',s t.nllouu.'tnyos cz~l<!k~·a szant 
• 

11 
•·io· s·rcr Y'\U'\" kész.ítn1Cn\' ellöállltasara s tar-

.l J < ...... '"'' ( l".',, .; • ' -1 b. 
t 't"'.:11.~1 ·i•r illetlík fel vannak .iogos1tva \ Ut ar 

< °' < < " . l 1" · 1r e'.l.~k az egl'.i:;zségre ú rtahuasak i:; ), l e. _az, e oa i-

tús va~y úrnlú:; é~ tartús kiirUl az egesz~eg ineµ:· 
óvú:;a ·t~kintetéht"i\ hútú~úgilag inegitllap1t_ott HZ.a.

bálynk ponto~au iueg ne1u tartatnak : . lcloglalu~
nak van helye . .::\ lefoglalús inint1add1g t.art, n11g 
az úrszabálv.ok t'Zig-ornan végre ucu1 lla,1tatuak i 
isni1!tlé:-: e:-:~tClicu clk.nllzásnak ran .h~IY~·-

.:-\ kihá~ú8okrúl '._:;zóllú lt-ltHI'. ev1 XL: t.-cz. 
D::! .. \ 1~L. ~l-±., - \ 1:1. 1 ~.Hi,J ~rt.) ~lti., 1 ü~., -~ 1 _l. es 11 ~· 
~S-~ti H~eri1ir hü11tctc11tlli kib~l~úsok te:ett pedig 
. \"ti''l.l>"tzo"tt:1"i hatú:::ú 0 ·ok 111raskodual\.. 
<l \. L; t'.'< t)< < ' ~ 

lJ !. FE.JEZE'l'. 

A kih:igó.sokról szóló 1879-ik Cvi XL. törvCnyczikk. 

• Íff11!á11118 hotcé1·11;;u/11/o. 

t. ~· l\_ihúµ;;ú~t képez azon csclekn1éuy ~ 
tuciyet: 

l. a Hirrény, 
::!. a ;uiniszteri rendelet., 
~;, a tür\·('.nyhatú:-:úµ-, Y:tt-'Y . 
~1. tiirvóuyhatús:·q!;i joggal fel 11eu1 ruhaz~H~ 

szabad kirúlyi 
0

y:\ros vagy reudezett tanin;,sc:sa~ lJIJ'(~ 
vúros últal kiadott szabúlyreudelet, k1hagasnak 
uyilvúnít. , 

· Uo·v a 11;1ni~ztl'l'i rendelet, niiut a szahaly-
re1u1elcl'ek ('-~npúu vala1nely reudöri tilalornnak 

I. rész. fK.ih:í.g':rnok. 

vagy rendelkezésnek u1egszegését n1iuösíthetik 
kihágásnak. 

2. §. A jelen biintetötürvénykünyv lrntály" 
ug·yanazon tcrUletre terjed ki rnint a hiintettck
röl é~ vétségckriH renclelkezö hiiutet6tUrvén,v
kilnyr. 

:l. ~· A. niiniszteri rendeletnek hatú.lya) an~ 
uak intézkedéséhez képest vagy- a :2. S-bau 
n1eghatá1·ozott egé:.:i teriilet.re. rag·y :inuak rala-
111elyik részére: ·vag·y csak eg·y, ~;1gy Uibb tör
vényhatúsúg, rúros vagy kiizség teriiletérc ter
jed ki. 

_.A tHrvéuyhatósúgi szahúlyrendelet. annak 
int?zkedéséhcz képe8t vagy ;\ türrén.\"hatúsúg 
egesz teriil_et~re 1 vagy csak egy részCre 1 vagy 
annak hatosaga alatt :"dlú egy rnµ;v tiihh kiiz-
~ÖgTc te1:jed ki. ~ 

.A vúros últal kiadott i:izabúlyren<lelct 1„-:ak . . ' az azt k.1Uucsútú v·úros teriilctén hir hatúlylyal. 
-1. ~· .A. kihúgús elküvehii az c:-;ethe1; is 

iJUuteteudiík, ha azon tcriilcten, n1elyen azt el
követték. eRak ideiglenesen tart;·1ikodi1ak, hal.Júr 
az, reude:-; lak- vagy tartúzkodúsi heh·iiklin hiiu~ 
tetendfi uselek u1éuyt ncn1 képez. ' 

E'l.en szahúly a kiilföltliekre i~ alk.ahu:i
zuudú. 

;), ~· ~\ tHrvényhatúsúgi vagy rúrosi szahúlv
r~1~delet ér\~éuyéliez a hclHgyn1lniszter 111cg·er~·;_ 
s1tese szliki:ieges. 

.A rúrosi szahúlyrendelct e ezélbúl az al
ispún ntján te1:jesztetik fel, ki azt. sajúf: vélen1t'~
nyéYel nyoler. nap alatt fclkiildeni ta'rtozik . 

.:\.. heliig-y111ini:-;zternck jog-a. vau :t hozzú f'el
te1jcsztett szahúlyrendelet 111eg;crt'isitósét: annak 



L rész. l{ihágások. 

általa megjeliilt módosititsait(IJ rngy pútlárnitól 
fiiggövé teuni, siit fontos okoknál fogva a :-za
hályrendelet 1uegerösitését egé:;zen n1egtagadni. 

Ha a helligyminiszter a fölterjesztéstöl szá-
111itandó batYau nap alatt egyúltalún neu1 nyi
latkozik, a f'iiltcrjegztett szabályrendelet n1eg
erösittetnek tcltintetik. 

t;, §. Sürgős Sí'.Uk:-:ég: esetéhen joga van n 
ti)rvényható:-:iignak vagy vúrosnak, a szaliúly
rendelctet„ annak n1eghozatala és kihirdetése 
utún a belügy111inisztcri 111cg·erlisités cliítt i:.; ha
tálylin léptetni. 

l\.Uteles niindazon últal az illct<'i hatóság: 
niinden ily !'-zahúlyrcnllele~et„ annak 1neghoza
tala ntún 1egf'Ciljehh hu~zonnég;· úra alatt. s nlin
dencgetre a kihirdetéR elútt .. a hclüg:yn1iniszter
hez fölterjeszteni s a fiilterjcf'zté:-hcn· kiiliinüsen 
f'filcn1líteni, hogy Sí'.abúlyrcndelctet itlciglenesen 
hatitlyba lé.ptette. 

A városok rCszLlriil a fölterjc:-<ztés az alispún 
utjún eszkiizlcndö1 ki azt sajút vúle1u~uyével leg
fnJjcUh hnszonné~)· úra alatt föltc1:leszteni tar
tozik. 

lla a hclügyu1iuisztcr az ideiglcuc~en életbc-
léptctt szalJúlyrendelet órréuyét n1cg;:;zilnteti, azt 
a ható:-;úg ezen ~. nlapjún hat hú lef'olyta elött 
111eg nern ujtíhatja. 

7. *· ~\ iniuiszteri rendelet a Hirvényuyel, a 
Hirrényhatú:-:úgi szabúlyrcudclet a tilrvCnynyel 
vagy a tninh;zteri rendelettel. a vúrosi ::-zabúly· 
rendelet pedig :-;ern a türvénynyel, se1u sajút tiir~ 
rénylui..túsúgúna k szal1ú lyren<lelctércl lltiszeHtküző 
intózkedést nen1 ~tHapithat 1neg. 

~. ~· I·Iog·y rala111cly n1ini~iteri rendelet 

I. rész. Kih1íj;iis6i::. 

vagy szahú!yreudelet kötelezo· séges: legyen, sziik-

. 1. Uogy a hntús:ig· annak J-'I .. , , 
,Jelen. törvény intézl·ed ~ 't \.11ocsataf'anal a 

'> · • \. esei n1egt~trtotta : 
~. hogy a rendelet ill n 

delet kel!ölen· kihirdetet.t 1 e 
0 

cg a szabúlyreu· 
t) ~ .\ 0 • • egyeu. 1H. ~. 1 
• • '::i• ... -t nnn1sztcri rendelet 1 · .· 

han hirdetendii J-1· . L . a uratalos lap· \. :-. af•t]y•i 'l Hl 'j 
ren~leletben bo:.:szabli idő n~n'1 .t'r.' ,t"l·en!·~y1 len. a 
detcs n·ip··, 1 ·· ize.J\. \J a lnr 

· , ' .. .J'-1 : tovet(í nyolczadik napon k~zd!)dj]--
.A torvcnvhatú-=·"io-i é . . . . \.. 

letek kihirdet"c', se1· 1·,,',.od ts . ra ros1 :-;zab:'tlyrende-
•. 1 oza ·ut •t J ::ii • · hoz képef.it .

1 
he]·· . : . ' ' le y1 r1szo11yok· 

Il "; .: llf!')'IlllBISZler úll::ipitja nicn· 
ynernn '2HUil]yrc11delet · •· o· 

han Iio~-=z·tlili ,.,1.. _.. .. : •1 n1enn~ 1beu. ab-
,''" () l\.llUZYC Bill J ·1 • 

napot knret('i uco·vcdil· ' 1~
8 .• a tl IIrdetési 

•\. 6 . "· '.napon ep halilh•ba. 
• . s-h:in men· nt . l . ' 

rendelet uiÍ"udazon :it~11°. 1 ~.e1.glc11:s szabúly-
hnszonné~v óra eltclt~rdl .'.~1·1~\.1ll11rcl.ctcst . kiiret1'i „. e \,11 .... i:italvo""'l 

no. §. _:\ n1iniszteri J' <l > „ .„ •. 
hidvrende]et l· en eletnek r'11!:Y asza· .; ue \ eo·yes c~etel-r, . 1 · 11'·· 
sánál 1'oo·•t Y'tll " 1°: . ', '· 1.. e \a o a \alruazú-, · 0' • • 111·o~;1u-n•tl· ·1zo]· t·· · fölött j„ h·tt·: . . l t:" • ": • • \ orrc11yess{•{re 

·- ' .t1ozu1 (e uen1 '-'Z' l l 1 .. - '::i 
.g·csséo·ét \''lO'\' ,;' ,1 , „ . ; •• l Hlt azo ~ sziiksé· 
{q ge- .. : "·~ e~e :-.zernseget ( lH6iJ T\" t. , 
·. ~·-) bnala, ala \enni. · ·ez. 

.:-\.zou kürHlznéu)' ! . .. , 
\"io·y y: . · 

1 
• · J iogy a tor\'envhatús:tt„i 

h;l~~~ú n- .~1z~tsb1 •11 ·,~~:1 Ja.~JTendel let tncg-alk<;-túsáuÍ;I ei a 
..., b „" < • '.SZCl'llCil ro t-' ··,,._, •I. „ . . 

hogy az ·tl·ll·uJ: . · 
1 

. e O::-;. ze 11\ ,t„ tovaliha-
szer'üen t· .. :t· ~ tl!"i es a. ~alarozatbozatal szah:'dv-

o1 -ent-c ·t htro··lto· J • .• 1 1. . · 
f'Zinté11 ll"Ul l· · ' 1' • ~~ t- ina a -anak faro'\'áf ' '- \epez iet1. :::-. 

. 
1

11 · ~· A miui;zteri rendelet r·wy . . .. 1 : 1 . 
l cnc clet hatúlya iuegszünik: 'r:: .1 !"iZ,L J,1 J -
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l ·1 e1.en idö el-1. ha határozott j( öre ~zo ' 

teltével; . ·li·i,-e··~z •rv·1-9 h· ·r·tl'"ilyos bete(rseg. n1a1 ~ ·- ., :::i.1 • 

k 
.- "11:.,.,,,'e~~·z • ~i~ár vao-y ~núsne1nü veszély. tar

Oil · ~, ·~ '' ' 0 • . . 1• tott : .. csup·\u s neu1 a vis:;zavona~1g ac .. 1 
tam.ll.t . • ' 1 1 "1" l1e11 11cÜl'' ·1 ki _ a ye:;;zély ehnultúva , \.U on t:l ' 

ri~--z·ivouús kihirdetésével ; . 
\ , ~ '\_~ ha kiúllitúsokra. körnienetel:;,r~.' ~1n:_1e: 

. . 1 . l' rend~zerint uen1 1:;111ct101lo 
pélyekre :--. ntsou o, 1- , ·}: . l-il.1ocsútús iudo-
egyes esetekre vonat ... oz.1 ... , .:t "".. . 
1-':1'111 "ZOl"'iilt e>et elmnltat kovcto Mpo11. 1· 11·1 ,. ._ . " . l . 1 lelet 'lZOll e ' :\. tiirvényható:;;úg-1 szaJa yrent · '. .1 
1

. ·1-· kivÜl helv'éztetik ug·y:111azo:1 targ;:ro 
l.lta you .1 • ·z·\h·tly-
kiad~tt uünh;zteri rendelet, a. v:n·?s1 . ;-, :·. _'' \ii 
rendelet ledig: az ugyanazon. targyro~ .~n~'e'z;~.._,e( .~ 

. ·-·ztc1:1l i·cnde1et v:.10-y tíirveuyható~ag1 ::.z.1u,ll~ 
IDllllt; • e;. 

rendelet lrntidyha léptheL . .. : .,. : l ·d kibo-
11·1 'lzouhau az alsohh hnto~.\t- .t t, 

.. t 11' .,'.,\,:i1nendelet ttihb intézkcdé>t tartalmaz, 
c~u o :- ,, ' .1 1 1 . . ·:z·llJ·tlvreu-
. . 1„1_. "\ \ h·\tú!'ÚU: -rent e ete va~.J ~" ' . 

:-:i .t e :-o J J • ·~ . • ·tz ez 
'lelete uen1 te1:jct1 ki v_ula_u1en11?·1r~i - .. ~\·L „· 

· · · tt ntezl-etlesel ... to\,l )uJ.t ntúhh últal ne111 er1n~e 1 ·... · · 

b lrntáh•han maradnak. . • .. --\- ··1 " l •l-
12: ~. l\ búntettek- es_ ve!t5eg~ "- 1 ~1 

: ~c·u·l ~. 
k ,„ „ liuntetötnrvényklinyv altnlanos h.tt.t.:oi',,\tdli 

e'./.O -·1 . felen tlirr0uY elleukezot. ne111 

a u1~11n: i Jen .t 1-"11: ~:1sol- e~eteiben is alkahna-
ú!lnpit n1eg1 a ... 1.10• ... · 

zanclók. 1 ·1 · · miatt 
11 •> ~ l\.Ulfüldi)u elklivetett \.l iagas 
Jlt>, ':-\• 

bUntetésn~k nines helye .. 
1-1. ~· l\..ihúgú-: nnatt kiatlá~ uetu euge-

tlélyezhetö. b'11·11tetései a követ-
. 15. ~· A. kihúgú~ok 

kezök: 

1. rész. l{ih:'tg:'tsok. 

L Elzilrús. 
2. IJénzhiintetés. 
16. ~· A kibúgús hllntetése nem baludhat 

túl két hónapi elz;úriu.;t és háro111~z;úz forintnyi 
pénzbiintctést, ha a tiirvénybcn; tizenöt napi el
zárilst és szitz forintnyi péBzhiintctést .. ha 1ni
ni~zteri reudcletheu ; Ut n~qii clzúrúst és ntvcn 
forintnyi pCuz;hiinletést, ha türvéuyllatú~úgi, -
húrorn uapi elzú r:ist Ci:i husi, forintnyi pénzhüu
teté:-;t, ha vúrosi s:r,abidyrendcletbcn uyílv:'tuiHa
tik, valan1ely eselck111ény kiliúgá:::nak. 

17. ~· . .:\z. clzúrú~ legrüvidehli tarta1ua hú
rorn óra, - a pénzbiiutetés leµ;kü;ehh ii:-;szeg-e 
öt\'eu kra.iczúr. 

18. ~· . ..-\z clzúrús knzigazgatú~i hatú:.;úg1 
fogliúzban és pedig a n1e1u1yihen !l k1iriiliuényck 
tncgengedik: Hi:it~;ituzúrkitlJau hajtatik végre. 

.. Az elzúriisra itclt lhHHa~út élehnczhcti. s 
1unnkúra, a kilvetkczli :;z;ak:_1~;han 111eg·hatúro;,ott 
eset kivételére!) 110111 kény::-zerith'~tii. 

rn. §. Olyan helyeken, a hol javitóintézet 
(B. rr. 1\... :ri. -!-:!.~ ~.) létezik, húroru napnúl 
lios8zabb el:r,:irú:-;ra itélt eu-vénck, a kik életkoruk 
hu„za<lik l:vl'.t nu::g ne.ni ,_iudadtúk túli l1Huteté
siikct a javitúiutC:zethen úlljúk ki s ez c:-;cthcH: 
a húzs:zabúlyokhau n1eghatúrozott iuunkúra kl:ny
~zeritendók. 

20. §. I-la ralau1ely kilü1gúsra a tlirrény, a 
111inisztcri rendelet vagy a :-;z;ahúlyreudelct esupún 
pénzbüutctéi:it. rendel, ez e:-;ak a heliajthatlausúg 
esetéhen v:"iltoztathatú clz<"u·úsra. 

21. §. lla az euyhit6 köriihnéuyck túlnyo
múak, az elzúrús helyett pénzbiintetés idlapit
hatú rncg. 
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22. *· Ha az itélethen esupún pénzbüntetés 
állapittatik n1cg;) tueghatár.ozandó egyf'zers111ind 
az elzúrús tarta1na, xucly a p1~n7.biintetés behajtbat
lansúga e:-;ctt'.·hen ennek helyébe lép. 

Ezen úlvúltoztalú;uúl két forintot felül nem 
haladó pénzhü11tetés helyett tizenkét óránál hosz
szahb ideig- tartó elzúrú:-: 11e1n úllapithatü incg. 

Két t'(irinttól tiz forinti~· egy napi, azonf'cl!il 
pedig: ntinden tiz forintig tei:iedö iis:->zeg hclyett
e;..::y-egy napi clz:írús úllapitan<lú n1cg·. 

2:1. ~· Ha az itélethen az elzúrúson felül 
péuzliUnteté:-; iH ú!Ja11ittatik 1neg, n1eghatúrozandó 
~lZ e!zilrir:-: azon tartau1a is, 111cly a pénzhiintetés 
bchajthatla1u;:i.ga csetérci ennek helyébe lép. 

Ezen esetbeu, tekiutcttel a pCuzbiintctés 1isz
szef~;ére és a 22. B· rcudclkczéseire. az eljárás 
tarta1na fölc111elhetii : 

tizcnilt napig: terjedhctif tartalou!ln:.d, ha a 
trirrénylien; 

üt napig, lia nliui:-;zteri rendeletben ; 
két 11apig, ha tt\rróuyható~úg;i szabúlyrende

letheu ; 
e:i:.r 11apig·) ha rúrosi szahúlyreudcletbcn hat{~

roztatik 1neg az elkiiretctt kihúgúsuak, a ket 
biintetC:.;i neunnel valú hiintcté:;e . 

. A .Jelen szakasz esetében :iz itt n1eg·batáro
zott korlútok kiizt, az eljúrú::-nak a l(i. ~-bau 
n1egúllapiftlff idc'ihutan1a. i~ ,n1cg·h1l:-:sz:1~Jbi!h<~tú. 

2-1. *· lJiratalvc:::ztt·:-: es a politikai Jogok 
felfti~geszté:-;p.: a kiliúgús füH"itt itéló lJirósúg últal 
ncn1 · ~'tllapitható meg'. . . 

_e\ feg;ycln1i t()!·ré11yek rcndelkeze:-:e1 ezen 
intézkedés últal neru órintetnek. 

2,;, ~· . .\ hiinteh'iti\rvénykiiuyv H0. 1 01. és 

J;:·réSz.· Kih:íg:isok. 

62. ~-:iiban rueghatürozott 1ne1Iékhtintetések. · az 
ott meKjeliilt feltételek alatt, kil1ágitsi eseteÍdien 
is alkalnrnzbatók. 

A kliliiniis szakképzettséget kiYúnú fogl<d
kozús azonban hat hönapi tartamon feltll ncrn 
tiltható el. 

l\Iennyibeu ran a hiintet6t1irvénykilnyvben 
1uegáliapitott e~efeken kivHl is egyes c:-;ctekhen 
elkohzúsnak helye: a kiilüniis részben itllapit
tatik n1e,g·. 

2(), <_;§. Kihúgás CHctébcn a tcttcsen kiv!il a 
részesek (B T. K. 1;}), ~ .. 1 btintetendiik. 

A kihúg-ús kísérlete 11em hiintettetik. 
2!. §. Ha oly rendelkezések, melyeknek 

n1egtartúsúról a törvény) a 1niniszteri rendelet, 
v:igy a szabúlyrendclet értehnChen a esalíidfók. 
gyá1nok~ gondnokok: f'eliigycl6k, a húztnlujdono: 
sok, az iparos vagy gnzdúk tartoznak g-ondo::-
kodni„ ezeknek rendelete vagy ilt1•Hiüí.,;:a folytán 
a csal{1dtt1gok, a gyúnioltak: a gonduokoltak

1 
a 

felil?ycletiikre bizottak, a lakók, segédek, tanou
czok, cselédek vagy n1nnkúsok últal sértetnek 
meg-: <1 liiinll~tés c~akis an1azok ellen úllapi -
tandú Incg·. · 

Ha mindazo11últal a jelen §-han mcpjelült. 
tettesek a kihúgúst a hatúsúgi kiír.egek felhivása_. 
intése vng·y figyeln1eztetCse cllenél'c követték cl. 
ezek is rneghiintctendéik. · 

28. ~· .A kihúg:l~ ~1z esetben is hiinteten<ld. 
ha az gonda1lansfighúl küvettetctt. cl, kiréve, h~l 
a törvény, a- rendelet vagy a szabályrendelet csak 
a szúndCkos elküvctt"st rendeli hlintetni. 

2H. §. l(ihúgások halninzuta esetében. 
a) ha csnpúu elzúrús alkalmaztatik, az el-
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zúrás egyiitt.vűve egy iisf:zhiintcte~ hen sza-
handó ki; 

7/l ha pénr.hiintctés a1kaln1aztatik egyedlll 
Yau·v elz:'1rússal egyiittesen .. az a penzhUntetóssel 
hii'i{letendií Inindcuik kil1;1g·ús 1niatt. a l!i. §. 
knrlútai kiiz<itt. kiilHn-kitliin állúpi1andú rneµ:. 

ao. ~. A 2\1. §. eseteiben: 
a·\ az' iis:-;zhiintet{:st képez{\ eljúrús id<'itartatna, 

a '.'.JB. §-lian n1egúllapitott ktiliinhségek szeri~1t, :t7 •. ott 
n1cghatúrozott. idótart.a1nnutl 1negli~Hs~ahbltb~:to.; 

h:l a kiszabott pénzbüntetés :itvnltoztatas:ar~ 
IH~ZYe. a ~:J. ~· szahúlyai irúnyadók. kiivetkezo 
n1eO"sZtiritússal: 

~ 1 . 1 . • 1 I-la pénzhiintetés az iissz lUntetest i.:epezo e -
zúrússal C!.!:Yiitt alka\111aztatik. :iz Us~zbiintetésiil 
kiszabott. '·é·s a pénzhiintetést htlyettci-itii elz:'irús 
tnrtanut e_u·viit:tvéve nen1 terjedhet túl: 

~lO n~}n1úl ha tnrv('.nyl;c. 
20 napuúl ha lnh1if'7.teri rendelethe„ 

}) 11apnitl ha tlirvénJ:hatú~. ~z:1hályreudelet~~e„ 
:-J napnál h:t város1 szah:ilyrendclethe nt

k<izú kihágáR forog· fenn. 
Ha p'édig a ]lénzhUntetés egyccliili hiintetéR, 

az elzúrú:.i tartarna nen1 te1:jedhet túl : 
45 11apnúl, ha tiirvényhe, 
15 napnál, ha tnini:-;ztcri rendelethe, 
t nnpnúL ha Hh·vényhatú~úgi f'Zabúlyre~" 

dclethe. 
;-~ napuúl ha Yúro~i szahúl:rrcndelethe iit.

kHzö kihúg-úf' forog- fenn. 
a1. *~ i\ hünietii cljár:'t~ n1eginílit11atú~a -

a rnenuvihen kü!Un tiil'\'Cny ellenkezőt nen1 ren
del, hat hó alatt - a ki'Zahott hiintetés pedig 
egj- év alatt éviil el. 

1.··ré'sz. Kihfig:i'sok. 

:J2. §. A büntettekröl és vét<égekriíl szóló 
h!intetiitiirvénykönyv 85. §-iniak 4-ik pontja 
e:-eteihen alkaln1azandó rendöri hlintetés, a kis
korn Ultal elkiivetett vétségre~ a hlinletfí-t.Urvéuy~ 
ktinyvhen incg·ú llapitott leg1nagasahh hiintetéR 
feléig te1jedhet, de az eljúnis (i húnapot, a pénz
hiintetés 10(111 forintot meg nem haladhat. 

Töhh vétségnek vag·y v{'h;égnek é~ kihú.· 
("Úsnak baln1iizatn e:-etébcn, az elz:'trús tartarna 
8 hónapra, a pt;nzhlinteté!' lDOO forintra ernel
hető. 

A pénzbiintetés átvúltoztatúsúnál a :22. §. 
rendeletei irúnyadúk ; de az elzárás tartania. ha 
a pénzhünteté;;; egyediili hiintetést k.Bpe)r,~ :~ hó
napon., ha elz:'t.rúi-sal együtt alkalrnazt:tt-1k. ~ 
húnapon túl nem te1jedhet. 

1\z elzúrús foganatositúsúra nézve~ a l ·"'· éR 
1 ~l. §§. szabúlyai alkahuazandúk. 

g!':yebekben, - ideértYe a ki«irlet biintet
hetiiséiót és az eléviilé~t is, - a biintetötiirvény
kiinyv intézkedéRei nyernek alkaln1azást. Rf-h. 

A kii:::cfft~."i::.-;1~,r1 é."i il'l'ii /11sift1 rllc11i klhdvd.~ok. 

H2. ~· Szúi forintig te1:jedhetií pénzbiinte
tes8el hiintetend<i : 

1. a ki szahúlyszerii jogositvúny uélkiil fize: 
tésért vao·v jntalon1ért. or\-o8L seliészi. fogorvost 
vagy pecf(t; 'olyan hel}reken) a hol :-zÜI~sz„ vngy 
s7,Ulésznö van, és ezek akndúlyozva nincsenek, 
BZiilészi teendiit vég-ez. 

2. a ki szabáiyszerli jogo:-itvúny nélkül 
gyógyszert betegek szán1ára. ú~·ul vag·y elad,. vagy 
hizonyos gyógyszert, hatósági tilalom ellenére, 
habár ingyen osztogat vagy úd. 
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Visszaesés esetében, ha az ezen kihágást 
elküvetlinek utolsó rneghlintet0se óta két év n1ée· 
nem telt el: egy hónapig terjcdhetö elzárás é~ 
bároniszáz forintig te1:jedhetd péuzhiiutetéR ú.lla
pitnndó n1eg. 

H:l. §. i\zon gyakorló orros és i:;ebész, a ki 
,-e~zélr est'téhen az elsö orvosi segélynyujtúst 
alapo~ ok nélkUl 1ncgtagadjn rag·y elhalasztja, 
továbbá azon gyakorlú orros vag:y selH~sz, a ki 
júrvúny idejében rendes 1niikiidési teriiletén a 
batósúgi kirendelést el nern fogadja, vagy a.júr~ 
vány folytán megbetegilltek részéröl kért első 
orvosi segélyt 1 s a rnennyiben lakhelyén 111ás 
orros a gyakorlatot nern iizi, a tovúhbi gyógy
kezelést alapos ok nélkül megtagadja vagy el
halasztja: ;zitz forintig tei:jcdbetö pénzbiintetéssel 
biintetendö. 

Ugyanezeu hiintetés eri azon szii\észt vagy 
sziilészu6t_. a ki slirgös esetekben, a hi,-atúsával 
júró s igéuybc vett szolgálatot) vala111int azon 
gyógyszerészt is, a ki az orvosilag rendelt gyógy
szer k.isz0Igáltatúsát 1 alapos ok nélkti! megtagadja 
ragy elhalasztja. 

n4 §. Az ál1an1, a Hírvényliatósúg v:tg·y a 
község últal alkaln1azott azon orros, sehész, 
szülész vngy Bziiléf'Zll'\ a ki ezen birnt:1los alkal~ 
111aztatúsúval egyhcküttitt orvosi, sebészi, illetőleg 
szillészi szolgálatot alapos ok nélkHl megtagadja 
vagy elhalasztja: húro111~zúz forintig te1:iedhetö 
pénzb!intetéssel hiintetemlű. 

H5. §. Az úllan1) a türrényhatóság vagy 
kfizség által alkalmazott nzon orvos vagy sebész, 
a ki a járványos betegség idején, habár lemon
dás folytán, dc lemonditsúnak szabályos elfogad-

J.'- résr.. Kihíí.gások. 

tatása előtt, hivatalát elhagyja, vagy orvosi, 
vagy sebészi alkalmaztatásával egybekötött. szol
gitlat teljesítését alapos ok nélkiil megtagadja 
vagy elhalasztj": két hónapig 'te1:jedhetii elzá
rással és hitromszitz forintig tei:jedhetii pénzbiin
tetéssel biintetendö. 

Ugyanezen biiutetés éri azokat i:-;7 a kik 
:dlan1i, tnrvén:yhatósági vag·y küzségi kúrhúzak
han, mint gyógyszerészek, feliigycliík, cllcnfírUk: 
vagy mint betegápolók, hat<irozott időtartamra 
alkaln1azva lévén, járvány idején hivatalukat vagy 
szolgálatukat, azon idő lejárta eliitt elhag-yják. 

!lli, §. A 95. §-ban meghat:"trozott biinte· 
téssel hiintetend6 azon gyóg·yszerész is, a ki 
járvány idején gyógyRzertárát elhngyjü~ ragy a'/, 
orvosilag· rendelt gyúgyszer kiszolgáltatil.sát alapos 
ok uélkitl n1egh1gadja vagy elhalasztj~L 

H7. §. 1\zon állatorvo~~ a ki slirgü~ esetek
ben a hivatásával járó szolgúlatot alapos ok nél
kiil niegtagad,ia vagy elhalasztja, ntveu forintig 
tei:jedhetii pénzbiintetéssel biintetendö. 

Ha pedig· állami, törvényhatósági vag;y küz
ségi hivatalo~ alkalmazásban Jev<'i úllatorvos czcu 
hi~atalo~ alkaln1azúsával egyhekütfitt ú11atorvosi 
szolgálatot alapos ok nélkiil megtagadja vagy el
halasz~ja, kfüzáz forintig te1jedhetii pénzbiinte
téssel biinteteudii. 

ns. §. Egy húnapig te1:jedhct6 elzúrússnl é~ 
kétszáz forintig te1jedhetii pénzbiintetéssel b!in
tethetö azon állan1i, Hirvényhatósúgi vagy köz
Hégi hivatalos alkalmazúshan levő állatorvos, a 
ki marhavész idején, habilr~lemondás folytán, de 
ennek szabályos elfogadása eliitt, hiv<ltalos úllú
sát elhagyja, vagy az ezzel egybekötött szolg:"dat 
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te1j~sitését, alapos ok n{~lkiiI 1negtagadja vagy 
elhala"ztj-1. 

ml. S· Azon eöaliulfö, a kinek e>:diuljitban 
vngy h:'1znépe .kiiziittJ - azon iparoR, gyáro~ 
v~igy l~~tnyatuln.Jdonos7 a kinek 111ühclyél.Jcn, gyá
::d1a.~. i!lct\íleg búnyatelepén, seg·édeL tanonczai, 
illetoleg uinnkásai küzt,. - ugys:1.intén azou uü
:ekfo tnlajdonos. a kinek intézetében Y:tlamely 
Jarv.:inyo~ vag,y rag:'llyos betegst'g kiiiH\tt. ha 
azon időt6l kezdvei n1clyhcn a heteusén· térn1é
szetéröl 1nag:inak tndom':ist :-izerzett. 

0

ho~zounégy 
óra alatt orvosi :;egélyrül ucn1 go11dos'ko1lik. háro'úi-
8Záz forintig te1:jedhctc'i péBzhiintcté;;sei' hiinte
tendö. 

Ugyanezen hUntefé8 éri azou orro.st. i8, a ki 
rala1nely júrvúny vagy ragúly kiiitését

7 
az errcil 

:::zerzctt t11don1úsa ntúu, htu:r;.:onnép;y úra alatt. a. 
hattlsúgnak fel ueiu jelenti. -

iOO. §. Az egy vúros terliletén, vao-y több 
kHzség küzt, a sze1uélyes kUzlcketlé~t fenntartó 
bérkocsik vagy a kfizünst;g hasznúlatára szolg-álú 
1nús szállitúsi eszköziik tuln1·tlo11osai kik kocsi· 
. 'J . 1 . ' J<ll ;;:on, d etöleg 111ás szállitúsi eszküzeikcn, ragá· 
lyos vagy járvúnyos betcgség·ben levő egyént 
szállitottak, i·s tndrn ezen körülményt. mielött 
az arra hu:;:.znált kocsit vagy n1ús :-:.zá.!lÚú8i esz
kiizt, :1z e czélra liatósúgihig 1ncgszahott n1údon 
fertötlenitették vol11a 7 nzt a küz1inség- hasznúla
t.úra bocsá 1já!\7 vagy abha Rzál!itús vé'g·ett valakit 
felve,-znek: tizenlit nnpig terjedhetö elzárással s 
száz foriut.ig· te1:iedhct<l pénzbiintetés!'el hiinte· 
tendiik. 

Nyole1, napig- te1:jedhclii biintetcs éri azon 
kocsist: vagy a tulajdonos szolgálatában levő 1nás 

t rés1,; Kih:íg{1sok. 

sze111Clyt, r. ki a jelen §·han 1negjcHiltktirlihnényt 
tudva. az ebben u1cghatározntt. kihágúst1 habár 
a tuh~jdonos ineghagyásúhúl, kiiYet.te el. 

101. §. lia ::, r:1g;úlyos vagy járványos heteg
;;éghen :-zenvcdünck sza!!itásáról a tulajdonos nen1 
hirt tuclo1nússal: a l.00. ~-h:in 111eghatúrozott 
t.izcnllt napig terjedhctli clzúrús htintetésc cgye
diil azon kocsist, vagy a tulajdonos ~zolgúlatáhan 
Jcvií azon sze111élycket éri .. a kik e kiirilhul~nyrül 
tndoinással hirtak, éR ezt a tulajdouo~uuk be uern 
jelentették, vagy a kocsit, illct(ileg· a szúlli1ú.si 
eszközt: ennek uj:1hhi sz:'tllit:'tsra valú hasznúlata 
el6tt, a hatúsúµ;ilag 1negszahott n1údou ne111 fer~ 
tötlenitctték. 

1112. §. A ki a fcliigyclete alatt leYii úllaton 
a veszettsóg vag·y n1á~, akú.r az eniherekre„ akár 
az úllatokra vc~zélycs betegség jelét észleli, és 
azon úllatot azonnal el nen1 kiilUniti vagy tuás
kónt úrtahnatlannú neu1 teszii cg-y:;;zersn1ind pctlig 
az l~szlelt. hctcg:-:égröl a hatós{q1:nak ,ieleutó~t ueru 
tesz: húrou1::-;zúz forintig tcrjcdhet\i vénzhHnterés-
scl bUntctcudö. -

10:1. §. A ki a beteg úllatokrúl az emberek 
ep;ész:::(•gúre bttnuuolhatli ve~zélyek kikeriilése 
vÓget.t l\ia1lott vala111ely rendeletet vagy szahály
reildcletet iuú:.;, 1ninl a 102. ~·han kiiriilirt eset
ben szegi inei: :--;z:iz furintig te1:jetlhetií p(n1zhiin~ 
tetéssel hiintctend\i. 

10-1. *· Egy hónapig te1:jedhetií elzárússal 
ús szúz forint pénzbünteté:-:sel hUntetendö : 

1. a ki az e1uberi élele1nre levúgan<ló n1ar
búk vagy tnús ú\Jaiok n1egvizsgúlú~úra, s az ezek.
kel való húnúsrnódra vonatkozó egú:;zségligyi 
szabályokat 1negszeg1 ; 

;\' 
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· 2. a ki olyan n1arhú.t vag·y állatot, iuelyet 
a· fennálló szahitly szerint csak a küzvúgúhídon 
szabad levágni, n1úshol viu.!.:at Yngy vúv,· le: vagy 

H. a ki olyan helyck~n„ a Iiol IZUzvÍ1gúhiÍl 
nincsen, a 1narhúk ragy n1á:-:. úllatok Ievúgúsa 
iránt kiadott ren!leletet vag·y :-:.zahú.lyt n1eg·szegi. 
s az ekként levág·ott iuarha vagy úllathn~út, e111-

beri ól elemre úrnlja, adja vag-y hasznúlja; 
4. a ki elhullott vtigy levúgott hcteg inarha Yagy 

állat busát, e kiiriilméuyt tudva, emberi eledelre 
használja vagy e czólra 111úsnak út.adja. 

\ii:'szacsés esetéhen. ha az ntolsú hiiutet(~:-; 
kiúllúsútúl két év nem mult el, a hiintetés kót. 
hónapig tc1:jcdhet{i clzúrú~ig (·:-:. kótszúi fol'intig 
terjedhctt'í pCnzbiintct.ésig un1elhel·ó. , 

IOZ),, §. „A ki az cnd1crek használatára ~zol
gúló kutba„ riivezetékhe vagy fnrrásha ron<la 
vng·y undoritú túrgyat doh: húroni napiµ: tc1:ied
het() elzúrús:::al biintetend6. 

„A ki pedig· küzhasznúlat.b:1n lcrii kutat, riz
vezetéket vagy fotTúst szándékosan akként ront 
n1rg;, hogy vize élvczhctlenBé rálik. vagy hasz~ 
nálhatósúga .fé-lhe :-:.zakad: tizen1it napig· tc1:jec1-
hetö elzúrússal es :-:.zúz fol'inti~ te1:jedhctii pé11z
biinteti'8sel ·1iuntctcndii. 

10H. *· Azon n6s:1.en1ély: a ki tudja) hogy 
ragúlyo:-:. hcteg·ség·hen vngy hnjakúrhau szenve<l. 
n1int dajka szolgúlatha lé-p_. ragy ha szolµ:álath:.l 
lépte ntitn esik rag·úlyos heteg~égbe Yag3; huja
kórba. ezen kiirlil111ényt; niihclyt annak tn<lon1ú
sitrn jö) azonnal fel nc1u fedezi: kt"t húnapig· 
teijedhet<> clziirússal hiinteternlö. 

107. *· :Nyolrz napig terjedhetiJ elzúrással 
büntettetik : :.1 ki az {:teleknek réz„ - <•.zin, --

v:tgy inús érczedényekheu valú fözésére nézve 
J'eunitlló szabúlyokat 1negszegi, nu-yszintén a ki 

1• • . ' ' 
az e arnsitasra vagy szétosztásra szánt étel- és 
italczikkek lartúsúra s az: azokkal Yaló húnás
n1ódra vonatkozú !'Zahúlyokat u1egszeo·i. 

108. ~. Ci-iró!?.')-Bzerészck ven·J~é~zel' l!fl'"'I.'-,) . ·-· ~ b. . „ .~. b-' 

~iiutéu n1érgek ."~~gy az é~etre vagy egéBzségi·e 
:1rtahuas n1enny1scg·hen n1ergct tartalruazó :-;zerek 
készitöi) tová~hú azok. a kik ilyen szereket gyú
rnkban vagy 1paruk.ban hasznúlnak, vag-y házuk
ban, illctiilcg- az últaluk birt valamely 'i1elyiség
ben tartanak ; végre a'f. ilyen szerek clúrnsit6i: 
eg·y hónapig terjedhető elzúrússal és hároniszúz 
forintig te1:iedhetö pénzhiiutett~ssel hiintctcndök: 

l. h:t :1 k.észitésnél. vag-y elúrnsitúsnúl ne111 
ha~zni!lnak kizúrúlaµ: e ez{~]ra rendelt ud~r-
legeket és eszküziiket: 

:!. ha a tnérget rag·y 111érg;es szeri. 11e1u 1art
júk eléggt~ RZiU1nl anyagokhúl késziilt l•s el:1.{1rt 
kiilön tartályban ragy késziilékbeu : 

ii. ha g·yúrnkhan, ipariizletiikl)eu. az ctry
napi ::;zlikségletct fcliihuulö niérget vag:y 1111.\r~·Üt 
tar~alrnazú sicrt. kiilön helyt~H Yagy h~iyiségl~eu 
e!zarrn ne111 tarlják : 

~L ha az ezen :szaka:-:.zbau 111e(~hatúrozott 
l 1 . . . . 0 

::;z~re; i., ~esz1te.sere1 ~artúsúrn) eUti·nsitúsára ,·agy 
:-:>zalhtnsara 11ez,-c k1:tdott cn·,·éhl1 renclcll'tet r·t'"}' tl. ' < ,.., 

siabúlyt 1uegszegik. ..,. 
10H, ~· . .\ ki a rohliauú ra 1··y kiinnyeu 1ue1"-

l . 1 1 . . . . b, • 0 
gyu o anyago \. \.Csz1tesere. tartúsára. örzC:-:érc 
clúru8itásúra„ clszúllitására vagy alk.;tln1azúsúr:~ 
VfH~atkozú Bzabályokat 111egszegi: tizenr1t napirr 
te1:1cdhet6 elzúrússal éti száz forinti!!.· terjedhetii 
p1~nzhUntetéssel !1iintetend6. ' ' 
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110. §. rrizcniít napig te1:jedhctü elzúrú:::sal 
és 8Záz forintig te1:jcdhetfi póuzhiintctéssel biin· 
tcteuclií: a ki a niiniszteri rendelet Y:t!!.:V l'!Z:thú1'l· 

rendelet :\Ital rncgidlapitott iuté'llrndések meg· 
szegésérl:l, épitletet, :-.ziklút, kUvct. fi\\(let ,·agy 
húruiely u1ás túrgyat fiilrohhant.. 

111. §. Eg:y hi'n1apig te1:jedhcHi elzúrúsf::al t~:-; 
kétszúz forintig· terjedlictii pénzhUntctésscl hiiu
tetendií: a ki a g\iz· vagy 11i:'1:-; gépekrci tuoz· 
donyokra

1 
vasp:'1lyúkra rouatk.ozú, az t~lctbizton· 

súg, az {~géf:z~óg oltalnia Yt~gett. kiadott rc1Hlr-letct 
v:1gy szahúlyrcnílelctet n1Pg:szcgi. ' 

B 12. § .. A. ki a va~púlyún, v:q;y ahhoz tar
tozó épiilctckben, a biztonsúg sze1uponljúhúl ki· 
adott rendeletei' r:l!.!.'Y intézkedést miután a 
feliigycleti szeHtély'l~t tag·jn últal tigyelrneztet\'C 
lett -· n1rg:szegi: ötven forintig tcrjc<lhetü pénz· 
hiiuteté.-;8el hiintctenchi. 

11a. S· I\étszúz forintig terjcdhctú 11énzhiinte
té:..;scl hiintetendii: ;t ki val:nnely hi<l ragy kon1p fen
tartú;;;úra jngo:;itra va::y kiitclczvc lCvéu: azt az 
élctlliztonsúgra veszélyes úllapo!han tartja, v:igy 
a hatú::;úgn:1 k a·1, élet-hizton::;úg szenipoulj:'tl 1úl 
a kiizlckt>.déf.:.rt· kia<lott intézkedé:..;eit 11e111 tel
jeöiti. 

\ 7 i::-szaef.:.(•:.: cBctéhcu - ha a hHutetés ki
úllú:::a ú!a n1l'g két {·v netn 111nlt el~ - a hiiu
tctéB egy hún:q1ig· terjc<ll1chi clzú.rú:-; és két
HZÚí', forintig- tcr,iedlietii pé11zhliutet.{~f:ht:n úllapit
hatú IllC!.!.' 

Ezc.Í1 intézkedesek kitc1:iednek azokra is~ a 
kik a tnlajdonnkhoz tartnzú teriiletcn 1 n1oci.;árok, 
süppedl1kck. úrkok.1 r:1gy n1ú~ 1nély~ógck ftilHtti 
útjúrús czélj:'tból ~ziikségcs késziilék fcli1 liitú:-:úra 

és .f~ntartúsúra kiitelczvék, s erre vo1u1tkozólag 
a JClen :-<zakaszban n1eghatúro1.ott: vaht.n1cly rnu-
lasztússal tcrheltetl!ek. · 

Iii. §. Két hiinapig· teijcdhetú elzárással és 
húron1szúz forintig tc1:Jedhetö pénzbiintetés~cl 
b~'.ntetcnd6k: „a .kii~ a küzlekcdé8t gözliajún, 
bozk.~nl~JIOI~ 7 goz~1klon avaµ-y ló\'onatú vaspúlyún 
et:zkozl1k es nz ezekre nézve, az élethií'.tons;'1!!.' 
~zP1npou1jitbúl kiadott. hatúsú~.d rendeletnek uer~-1 
felelnek 111eg-. -

1-Ia il):en vúll:dat val:u:uely túr~a~úg·1 vagy 
egylet. tuin.1donút k(·pezi: a jelen szakasz eset.é
ben, a vállalat vezetésével 1neµ;hizott sze1nélv 
lesz rneghíintel:eudú. · 

, n 15. *· (ltvcn forinti~· terjedhetli pónzliiin
tetcssel hiiutetendü: 

L a ki a hatú~:'1µ; tilaln1a ellen vala1nclv 
kiizségheu ,-agy ennefr. ktizrctlen kiizeléhen 11(: 

.. ~. a l~i liífegyvcrt liaszuúlalra. vaµ:y tiiltiitÍ· 
1.ofcgyr~rt leliigycletre olyan egyönnck enged 
at, :~ k1 az erre i::;ziik~c_~ge:-: júrtas~:'tgg;al vagy ór· 
tel1111 tehet~éggel nen1 bir. 

1 DH. ~. Eµ-y hónapi~; te1:iedbeUi t:lzúrússal 
és kétszúz f'ori11tig te1:iédhctli pCn:.d1iintc1éssel 
lJi.inteteud6: a ki n hatú:'úg· kiilnn cng:cdélye 
nelkiil 11yilvún<1~ HirUlclét. nyit rag-y :1 l~atú~ú::
nak erre ronatkozó rendeletét u1eg~zegi. -

. R~d.' ~· 1\ ki .épiikcz{~s vagy valan1cly úpii· 
I.et . .1_av1tasa vnµ:y lcliontúsa .. vagy az úllrúuy tel
alhtasa vagy le~zf:dése alkahuúval. a hiztonsúµ; 
í:iz.en1p?utjúh_úl kia:lott szahúlyokat 1;1egszeg·i: egJ 
honap1g- tc1:1cdheto elzúrú~sal e~ két~záz forintig 
teijedbctö pénzbiintctéssel biintctendii. · 
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. Ugyanezen biintetés éri azt is: a ki ros: 
kadó épiiletét: a hatósúg n1eghagyásúra s az által 
n1egszabott idiihen le nem rontja, yag·y a luitú: 
ság n1eghagyásúhoz képest kf ncn1 javitlatja és 
addig is az élctiJiztonsúg szen1pontjúbúl Rztikséges 
intézkedéseket ineg nem teszi. 

llfi. § .. A. ki szilúrcl anyagból lcvö túrgyat 
rnúsok veszélyeztetésóvel eldob rngy levet, rnla
n1int az is, ti ki olyan túrgyakat .• 1nclyek cld6-
lése vagy leesése :'tltal uz utczán„ udvaron:· folyo
són ''agy 1nús júi·t helyen lcv6 egyének rneg
sériilhetnek„ a kellii 1negercisités nélkül úllit ki 
vagy függeszt fel : iitvcn forintig te1:jedbetó pénz
hiintetéesel hlintetenclú. 

1-IH. §. Ötren forintig le1:jedhetii pénzbiin
tcté~:::el hUnt.ctendfi: a ki rúro::;bau vagJ' má:
küzségheu : 

l. a :-:zalJad knz!eked0:-;t akadályozza vagy 
nehezíti az :'dtal: hogy a fcnnállú szahúlylyal 
ellenkezúleg1 az, ntczún yagy téren úrúkat1 hor
dókat, lit<lákat, tiiú rngy épiiletfitt,. kéniket 
yagy n1ú~ uagynbh halniazt. képeí'ii anyagokat 
lerak ragy lerakat; yagy 

2. olvan túr,!!,·raknak 1ucg·eug·cclctt lcrakúsa 
e~etéhcn„ ,.a figyer1~1eztetö jelei~et .... fii! nen1 úllitja; 

H. n tig·yclineztetil .iclcket. lcclnnti Yagy el
vif'zi. :-; :1 111c1111yihe11 ez lú1npa volna: :1zl el
oltja: 

-1. :t 111ege11gcilett lerakú:-: csetéhen 1 nzon 
túrgyak:it a hatósúµ: :Utal 111eghatúrnzott id\irc el 
ne111 .szúllitja. 

120. ~· A ki ,·úro;.;okhan vagy n1ús kiizsé
g;ckhcn :.:che:.: vag·y vigyúzal.lan hujtús rag-y lo
~·aglús últa! ru:·~~:)k sieru(~J,,-{,t ,-~1gy ra'g'.yonát 

'" 

veszélyezteti, vagy a kocsizásra, szánkázú~ra, lo· 
vaglásra valamint a lovak kiszabadulásának n1eg· 
akadályozására vonatkozó szabályokat 1negszegi: 
három napig· te1jedhetö elzúrá8Sal és ötven fo, 
rintig terjedhető pémbiintetéssel biintetendö. 

Ugyanazon biintetés éri a jelen!eYő tulaj
donost vagy gazdát. a ki kocsisának vagy szol~ 
gúlatában levfl más személynek ezen kihágús:it 
észre veszi és anuak azt 1neg; nen1 tiltja. 

\iisszaesés esetében. ha ai utolsó biintetés 
kiállásútúl két éY nem mnlt el, a büntetés egy 
hónapig teijcdhetó elzitrúsig és kétszáz forintig 
teijedhetii pénzhlintetésig emell1etó. 

121. §. Nyolez napig terjedhet1i elzáritsrnl 
é• száz forintig te1jedhetö pénzbüntetéssel biio
tetentlliJ a ki hatósági engedély nélkiil Yeszélyes 
vadúllat.nt tart:: vagy ha ezil'úut engedélyei bir_, 
a;1, ilyen állatok tartására é:; (irzé:;Cre nézve fen
úlló szabályokat. vngy a fennforg;ú esetre kiadott 
külön hatóHúgi ntasitúst n1cgszegi. 

122. *· Egy hónapig· te1:jedhetö elzúrútl:;al 
éfi kétszúz forintig: terjedhetéi péuzhiinletl'.ssel 
hlintetendú: 

az. a kinek hirtokúbau ragy felHgyelete 
alatt rc~zélyes radúllat ragy olyan kutya_, vagy 
mús olyan úlJat nm, rnelyröl tudja, hog)' az 
e111ber életére vagy testi épség·ére 1H!zre Yeszé* 
lyes tnlajdonsúggal hir s uiiud a mellett a ve
szély 1negclözésCre és u1egnkadályozásúra a :;ziik· 
séges el6vig·yúzati l~:-; oltalnii intózk.edösek.et nern 
alkaln1az;1,a. 

Ugyauezen hüntetés éri :1 ,-eszélycs vadállat 
birtokosút ragy felligyelőjét) a ki az esetben, 
ha a vüdúllat kisztthadult. annak kézre keritése 
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Yagy úrtahnat.launú tétele régett, a szükséges 
intezkedéseket azonnal iueg nen1 teszi s egy
szersmind pedig lehetség· szerint„ a hatúságot. az 
esen1ényröl a~pnnal nen1 értesiti. 

i:?:J. §. OtYcn forintig te1jcdhetii péuzbiln
tetéssel hiiutetenclii: a ki a holttest liomzolúsára, 
e1te1uetésére. a tcrne!é~ helyére. a holttest ki
úsásúra, rág',Y :tnnak n1ús' hélyrc ragy n1ú:-; 
kiizs(•gbe- ~zúllitú:;:úra t'en11úllú :-:zabúlyokat n1eg·
szegi. 

12-!. S· Husz fodntig te1:je<lhetii pénzhiin
tetéssel biintctend<'i : azon húztulnjdonoi'~ a ki a 
húzúban, ,-agy azzal üsszcf'iigg6 helyiség-hcu, 
vagy kiizrctleniil a húz rag:y helyiség elt11 f el
hullott :'illatnak. a fcnnúllú szahú]yok szcl'in1i cl· 
ú8ntúsúrúl nen1, int.ézk1~dik ; illetö!Cg utúhbi est~t
beu e réghöl ;t h:itú:-:úg-nak ,ielentést nen1 tc..-z, 
továbhú a ki vúroshau ragy 1nús kitzsCg·lJeH el
hullott úllatot_. az ott fcnnŰilú szabúlyol;· ellenere 
házában ragy lakút-iÚllJ ra).:·y a:,: ezekkel i\~sze
fiigg(i vala1ncly hclyi:::ég:hen tart: az udvarra .• 
utc.zára vagy térre kidob: annak elúsatú~úrúl 
nen1 intézkedik: ,-agy elásatúBúnúl ;1 fe1111ál1<'1 
:;zabúlyokat u1eg 11en1 tarija. 

12;}, *· .A ki rúrus!Jan r:i~·r iuü:-: kiizsi~!!.'
beu, a ~z~n1ét-k i\1ordúsra rag-~.'"· a peczeµ;iidr1n'
til'ztitúsára fcnnúllú :3ZaiJúlyt u1egszeg:i .. vagy a 
hatúsúg; tilahna elleu(~rc húzában. udrarúban 
rag-y ;lnnak kiizcléhcn uag"_)·ohh 1néunyi:-;ég:ii sze
rnctet~ trúgyút ragy 1uús köuuyen rothadó anya
got. iisszeg;yülni enged: hus1, forintig· tcr,iedhett) 
pénzhllntetéssel biintetendii. 

Júrv:\n.r ':setén a hiiutetés IO(J frtig emel
het<> fel. 

rész. ,Jogorvoslatok. 

IV. l'E.JEZET. 

A hatóságok Cs közegeinek felügyeleti és intézkedési 
hatáskörCn belül hozott határozatok elleni felebbviseli 

fokozatok. 
. .:\. s1.11lg:Lbirúnak és az t.>zzcl ngyauazou !Jatúskiir

rcl liirú kilzcgeknck niint kiizegéSZ$Úg'i iig·yckhcn clsü 
fokú h:1tús:'tgnak intézkedései a tUr\'{•nyhatc'i.o:úg elsii
tisz.tsiscliíjúhcz felkbhe1.hetiik. 

.„:\. tÖrv6nyhatósúg· elsii tisztvilwlüjént~k i11tl·1.kcci,{·sei 
valarnint m:í.sotlfoku hat:í.rozatai cllcu ;1 fl'!idJlll'zt~~ 11 

kUzirraz!!atúsi lfizottsúg·hot. iutézcndH. 
0 

..:\._,kiit.ig;1r.gat:ísi. hizo!fs:'tg uuí.~odfokn hatúrozatai 
a felek últai' ;1 -- lwliiL;Yllliniszterhcz fellchhczht'liík. i\(· 
csak akkPr. ha a'l.iil~ az elsiifokn hat(lrnza!nkrúl 
eltérnek. 

;\Jip; a kiizigazµ;at:í.si hizottsú:; hanuadfnku ltat:"t
rozatait a fell'k l'!.!·vúlta!:'u1 ne1n fclll'i1hezltetik. a fiiisp:\IJ 
azonh:ui felleh1Je~Ii~1i a kiizigazgat:'1si hizort~úg· biinnl'iy 
hat:í.rozat:it :1 heliil!YIUiuis:t.tediez, vag-y ezek <!llcn fel· 
tc1:jesztést reliet, ha ezt a1. {1 !la111 t•nlekúbt'B sziiks(·-
gesnek \·s kiv:'ttt:lf(lsnak tartja. . 

..:\. tiirVl!nrh:t!ÚsÚ! . .d k1i7.!!"Yiili•s iutCzkedl-sel l'll!~ll at. 
11"'/1:. l•Yi XIV .. t.-ez. 'ti"i\l. ~-~t e pontja alatt feborolt 
esetek kiYl·rt~léve!. u1elrckbc11 fdfnlya111odúsuak helye 
nincs. - a fellelilll'zl!s ~t hcliigyuiitd::ztel'iie:t. intézcudii . 
..,,.\..z Íigya1t:tzon ~, h) poutj:ir:i vonatkozólaµ; a1.ou~1:11~ 
Bud:q1es!rt• n(~Z\"í' az 1!"'70. {•ri X .. t.-ez. rendcll.~?Z~~RCl 
irúuyadúk. mp!yszeriur ;1 Dnna fn!raunrnk a lovaro.s 
t11elietfi ~zali:íiyoz:'i:::irúl ezl'H kiiJÜnlis tiirvény('zikk 
intl1zeudiík. 

Vl~giil a tiirr{•urhatú;;úgi egl•szsl>giiµ·yi bizotts<ig 
hat:"trozat"ai a lJeliig-ymfuisztl'rinmhoz c·::ak ldrtoknn kiriil 
fel\eliher.liet1í k. 

A fellebbezések bejelentési és intlokolhatási határideje. 

„.'\.. kirúlri j:'trúshin'.rn:'tgok hatúskiiréliez utalt vét· 
.ségok és kih~'tg/t:::;uk e:-;eteillt~u hozott itúletek c!!~m az 
igazsúµ;iig-yi 1ni11iszternek 1:-lt\0, t~ri 22<iá . .sz. :1. kiadott 
rt'ntl1•l1~t1• t-i~. s-a l·rtt•lnu•heu: 

„1\.. kihirclctl~s últal kiizUlt vóg-hatúrozatok elleu a 
fl'l!ehlJezést a kihinle1·és 11t{u1 a;r,onn:d ó!ií :;zÚY:d kell 
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bejelenteni. A szóval bejelentett- f~ll_ehhezé~1 :i bejele1;· 
téstől sz:huitott. uyolcz nap alatt irasban 1ndolrolhato. 

„A. kézbesités által küzölt véghatározatok ellen a 
fellebbezést a kézbesitéstííl sz(unitott nyolez nap alatt 
lehet beadni és indokolni.;; 

.• -:\. fellebbezésnek halajztó hat:ilya Yau. 
~.\.z elkésetten heie!eutctt- fellebbezéi-i ugy az el· 

késetten beadott f'ellelibezési indokolú:- is hiY:ttalh<i! 
visszautasit:tudú. · 

..::\.. rend(íl'i hirúsk.o<lús eseteiben, rnidiíu az elk<•h· 
zással kiit.tetett iJsszc, a határozat k.iiuond:ís:itúl sz(uni· 
tott 2·.1 óra alatt; ha elkobz:i.s uem alk.ahuaztatott: 
h:i.ro1n nap alatt; egyébb kOzigazgatúsi iut.ézkedés?knél 
a végzl•s kézbesitésl~tlil sz:hnitandú 15 11ap alatt JClcu
tPndH :-; illctlileg adand{i he a fellehht~zé~. 

\'. FE.JEZBT. 

..:\.. u·rú~yszcri·.sz hitt.:lezui csak sHrgéis veszúly eje· 
tébcn kÜieJC:-; (ISiU . .\I\". 1.-l·z. 12i §), tnely siirgiífi 
veszély igazol:'tsa a reudeHi orv•>s (tltal tprténik; 

[>p n1iuthogy ez egy e:;cthen a gyogyszc_reszuek a 
hitek11.és 111ég if' kiiteh:ssi~gévé tétetett, sziikseges volt 
egyszersuiinrl intl~zkedni arrúl is, hogy uctalúni per ese
té'1i :t gyógyszerésznek kcllöeu hélyí.'gzott ii;.Ieti. klinr:e! 
a többi kereskcdeln1i kiiuyvekhcz hasoulo h1zony1tas1 
erii\·el hirjauak. llr kereskedehni könyruek \Jckiitütt, 
laponként· folvú sz:'t11111i:1I ellútottuak és :HfiizOttuck 
(J8ífi. évi XXXYIL i...ez. :!ü. §.) kell tenni. a kiinyY
\•ezetésuek azonLau h:irmih· n1údja 1"s h:'1nnily (·!ti nycly 
szabadon nílaszthatú. · · 

Eze11 k011r\·hp azouhau a b<::vezetésnck a reud
i-iZt'rint kitiiltencití hclrekeu hézag hagy:isa ulilkiil kel! 
tUrt·l~uuiOk. és a hevl;zetl·s eredeti tartalmát seiu kitlir· 
Jé:; iiltal séu1 pedig iu:'lsként olYashatlaunú renui, vala
ulit kivakar11i va•rr oly vúltoztahi.sokar !'e11ui nem szabad 
1nclrck · rniu{ísligii'!Zní:l fog\·a kétsl·gct hagynúnak az 
iráilti Yajjot_ az-, az eredeti bevezetéskor vagy kés{)bh 
történt-e ·~ \ 

Ci:mk is a1, eliíLhi ::zakaszban kOriilirt múduu ,·eze· 
tett kiinrvek tekiuttühl'tYl·n <t kereskedelmi tiirvóny 
értelnd1hCu szahúly(Jsa11 vezetett kereskede!tni kiiuyvek· 

'' 
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'< nek. óvakodni kell :t g):Ógysierészuek 1ninden oly sza
h:ílJ;talansAgtól, n1ely kunyvét a türvény :í.Jtal nynjtott 
ellíuyük és keflvez1nényekHil n1egfosztanú. 

~4. kereskedehni tnrvéuy (1875. évi XXX\iJJ. t.~cz.> 
H2. ~·a ugyanis :;z oly kereskcdchni könyveket, 1nelyek· 
hen szahúlytalans:lgok inutatkozuak, bizouyitékul csak 
:u1uyiban engedi \'e1u1i, ;1 1nc11ny!hen :1 feru~forqú k~riil
tnények szerint a sz:ihalytalansagok daczarn 1:-: IHtelt 
i·r<len1elnek. 

l~llenheu <t szahúly&zeriicn vezetett kOuyvck, a 
gy(igyBzcré:;zuek iigylctcih(l! ercd<í pcrei~cn a keres.ke· 
dehni 1·urvény ~H. §·:'1hoz kepest rendszenut nen1 teljes, 
de fél. cs kii vagy ni:is biznnyif:isi eRzkUz :íltal kiegészit. 
hetli bizonyitékot képeznek. 

.A. kiiuyveknek ezen bizouyit(1 ereje kút. é\·i .idíJ
tart:unr:t te1jl'd az egyes felekkel sze1nheu, nllg a 
gyógyszerész kereskedelmi ii!'szckiittetéscihlíl t'rcdtl 
iigyletekre uézve tiz évre. 

.A "]'Ó•ryszeri~szck szabályosan ve1.ettJtt kUr1yvei 
bizouyité/~ ereJ~n JHlrn gvcngit. és mit .sem v:ilto1.tat az, 
h:t azok a :iegédek vagy egyúltal:'ui a segédszemélyzet 
:Utal vezettetnek. (!R7f1. XXX\7 TL t.·CZ. as. ~.) 

II. RÉSZ. 
A. gyúgysze1·t~sz<~t.i sze1uélyzet. tudo1ní1nyos 
ltéJ,Z<~t.tsCl?él'<' l·onathozú ti;rv<~nyelt és reu

deleteli:. 

..,\z 187G. úvi XI\i. t.-ez. 124. §-nak a) pontja 
t'~rteln1éhen az :íll:nn fcliirryclete a gyögyszerészeti sze
n1úlvzct tudoniúnyos kúpz~ttségéro is kite1jcd. 

~ „1:\.. vall:is és kilzoktat:'L"i 1na~y. kii'. 1niuiszteruek 
1Sir1. évi :!l.íH5. sz. a. kelt~ a budapesti !dr 1nngy. 
tndon1:b1y-e:.;ycte1n tanuhuúnyi 1 fegychni ~s leczkepénz
szab:ilvzat:í.rúl kiadott rendeletének HH. §-aval a f:{y{Jgy
szerésZek fUJvétr.le és azoknak :t szigorlatokra bocs:'t· 
t:í.s:t irinit fcnniUlú szahítlyokat továbbra is érvényben 
fenntartotta. 
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Ezen szalní.lyok szerint pedig gyógyszcr(~sz-gyakor· 
noku! csak az vétethetik fel: ki legalúhb is négy gym
nasiálh; osztitlyt végzett. (18iJtJ. jnniu::; 1-1-én kelt 
rendelet.) 

..:-\. ,„:rakornok a '"YÍl'"YBzerészetí tcsriiletck keJlcl
hcli „ ::zal~:ilyzatai érteÍlnú~cn 1ncgh.atitrozot.t idií ala~t 
tarÚizik tudoniúnros p:'dy;íj:iuak alap1sn1crete1t ugy chnc
letih.~•r \·alainint: ··„rakor!aiilag cl~ajútitani. . 

t:iEzen kitn1t7frt gyakornoki idH. és a. sike:Tcl, 1~1-
:dlott ,„rakornoki vizs!f:t letétele utao, n1eg kct cvt/.(' 
~artozik~ nvilvúnos heÜ'UJ<li gyógy:;zcrt:íruúl niint segéd 
udikiidui. ~ . . 

L\_ kitiHtütt két évi ::cgédcske!lés n~an. a gyog?'
szerész az egyete1ui tanfolyamra vetethct1 lel magat. 
nie\Y C'"\'eteuli tanfo\ya1u két évig 1art. 

. .::{Z' eu·yctexui tai:1folyan1 alatt leteeutHi Bzigorlatol~ 
nyilvúnnsak~; 11rrc nézYC a vallús- {~::. kiizoktatúsiigy1 
m. k. niinisztcr ltHit'. évi :'qirilb hú ·1-ón · •!llHü. sz. ~l. 
az. egyete1ni tanúcsh{IZ a kUretkczii n•1Hlt·k~n~t hoesa
tol"ta· ki: · 1 

„Folyó t>vi ni:'trcziu:: hú f1-riíl ti0,1. sz. a. kelt t.~ -
terjesZtése folytún jórú hagyo1n. hogy :17: egyetern hol~ 
es6szeti kar:iniíl üsszhaugzúsbau az orvosi ~~arra] ugy a 
gyógyszerészeti el~íi sz.igorlat: miI:d pe~1g,, 

1
1n:tg11k .. :i 

billcsésl',cttudori :;zigorlatok niar a ,1ele11 t.ua \ lJen H) il
v;'1nosa11 tartassanak." 

Bn<l:íni 18í-i8. Í'vi úprilishú ·l-l·n. 
B. I!Jiitrii.~ Jó::::;<). :-. k. 

Hogy pedig- a g;yógyszerósze.ttau 1i:~Ug;itók a tan
folyau1 xnúsoclik l~rí'.·nek tant:i1·gya1t kello Ílgyelen11ncl 
és - s1.or•ralomnrnl kisérhessék1 :t uiiniszter . elrt~udeltyi 
110'"\' •12°011 niÚSlHiik {n·i ,„,-ó•rvszerész nii\•e1Hlekek, a lnk 

o ' , e. t:>. 1 ' . t t' 
az Clsii évhen hallgatott ten11(•szettu< 01nany.1 an ar· 
gyakhúl a szigorlatot ideje kor:"u1 le neni teszik,, h~~neni 
arra csuk a 1n:lsorlik tanév tolya•.na alatt. kcszulnek 
elÜ

1 
a 1uúsodik úvi taufolya1nra csak ideiglenes vehc· 

tiik fel. . . . 
.A. \·alh"ts és közoktat(tsi 1nagy. kir. 1n1111sztc1;nck 

1874·. óvi (tpril 18-iui ,1141 .. sz. a: kel~ rendelete :t gyogy-
szcrészi szigorlatok rendezcsc t:u·7yah;tn: . .. 

„l'llint.hogy azon n1ásodik cv1 gyogyszerc~z noveu· 
dékck, a kik az elsií évben hallgatott tenneszettndo· 

Ili 

rfü:;z. Tndon1ányos ·képzettség. 

1uáuyi tárgyakhú! :i szigorlatot ideje kOrún le neill 
teszik1 hanem :nTa csak a tn:'tsodik tai1é\· folrama. alatt 
ktiszUluek elő. ennek tant{trg-yait :t kellií flgyelem1nel 
és s:;org:~Jon1n!al ne1n kisérh.et!k és mJvelhetik1 a gyógy· 
szercsznovl~ndekek al:tjJO:> k1kupeztetesc úrrlekéhen reu, 
delem; !1ogy: a jiiv{í 187·1/7:1. évi tanév kezdetét tii fogva 
a 11. evt tanfolyan1ra csak azon nOvetulékek vétcs:-;enek 
fel, kik bizouyit\•ányt 11111tatnak elií arról. hog-v az f-sí) 
szigorlatokat ::;ikeresen ki:Ulottúk. · 

Azon gyógy~zcrészi 11U\·endékck1 kik ily hizonyit
v:ínyt. f'l>I neiu n1utathatnak: a 11. évi taufolyamra csak 
ideiglenesen vche!iik "fel azon hat:\.rozott kikiitéssel 
hogy végleges felvételük azou esetben fog eszközültetni

1 

ha az 1. ~zigndatokat az illctii téli félévhen nov. 1-éig 
leteszik: mig ellenkezi.i esetben P II. évi taufoly:unr:l, 
a küvetkczö tanéYhen vétetnek fel a sikerrel hr.vég-zntt. 
elsií szigorlatrúl szóló hizonyitv:iuy :Llapj;ín." 

Budapesten. 187·L úpril 18-:'ni. 

Tr1fo1·t .:Ít1usto11. 

.\ kittiltiitt két éri t"rrf'terni lanl'oly:un ('s a 
.szigorlatok sikl'l'es letéh•lc7' ntún a g-r6~rszerús7, 
k/h-1•flii•zö t•skiil tt>sz: 

EHl.:ii<Ulk: 

L .Hogy az orvosi kar iritnt mindenkor illő tiszte
lettel viseltetni, és a gyúgyszerészi iigyekhen a leg
nagyobb engedehnességet kütelességének ismerni fogja. 

:!. Hogy az egészségi iigyekben kelt legfelsőbb 
reud?letekct é~ kiilOnüsen a gyógyszerészeket illető 
szabalyokat tlll!Hlenben híven niegtartani, és segédei 
által tnegtartatni fogja. 

3. Hogy a beszerzendii gyógyszerek kiiziil csnp:in 
csak a .valódiakat l•s legjobb miuiiségUeket fogja n1eg
szcrez111 . 

. J. Hogy a készitendi) gyógyszereket gondosan a 
gyógyszerkönyvben 111egirt szah;llyok szeriut készitendi. 

5. Hogy a rendelt gyógyszerek kiszolg:í.Jt:tt:í.snkor 
szigoruan. az orvosi reudeh•ényhez ragaszkodv:"tn, sennni 
belycttesitést. haszn:i.lni, se1nrui szert kihagyni

1 
sem :1 

1negrendclt tnenuyiségbiíl levonni ueu1 fog, vnhuuint a 

·17 
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kétes esetekbeu a rendelli orvos tanúcs:i.t szerényen és 
illH1eg kikérendi. „ , . • . 

6. Hogy az eroseu hato gyo~y,:zerck ieleth fel
iigyelésbeu, és nzok kh!zolg:i.ltatitsában a rendes szabá
lyokhoz. legh.ivell?eu rapi~szk~dni~ .!í,E!_QlJ,(iS~_Q_._f~ln~ni 
húnytntoti C$tka1:0 hashnJtut, lugany- es da:danyk9sz.1_t
ménvcket. hites 1.•s isn1eretcs orvos rendelvenye nclkul, 
kindÍÍi neÍn fog. ezenfelUI pedig, :1 inérgek kiszolg{d
tntásakor a legt'elsiibb lielyen kitiizött óvúsz:Lb:Uyokat 
a lC'gszignrubbau tnegtartan~lja. . . . 

7. Ho•ry titkos orvosi szert ~eu1 ke::iz1•en1, seu1 
kiszolgáltat71t vahuninf' is:nerctle11 né\- alatt is kiadni 
~Clll fog.. , . , . . , 

8. llngy a gyúgy:izereszek arsza!1asat _ allandoau 
és szio-oni:1n inegtartaudja, ugysziutéu tilos nton gyógy
szertá~:lha S(;nkit édesgetui nem fog. 

H. Hogy az orvostudorok és sehl:sz.ekkel tilos 
t~gyctértéshen nc1n leen<l. , , . , 

lll. Hogy a betegek or\•oslasabn. ereszkedni nem Jog. 
. IstBu"Cngcni ugy segéljen és a szent evangeliu1n. 

.t\111en ! 

A hiilcsészeti tudományi lmruál tartm11lú 
t1ulori szi!i:orlatolrnt a liiirnfüezil re111l!'let sza
hályozzn: 

8:::a bdl !fJ'ei11/efot. 

1. §. A budapesti királyi tudomimy-egyetem 
bülcsészeti karánál, ugy ne111 kU!önben a kolozs
vári királyi tndoruúny-egyetern bölcsészet-, nyelv~, 
törtónettndon1ányi és n1atben1atikai terrnészettuclo~ 
n1ányi kar;iinúl · tuclorsúgi szigorlatok tartatnak ~ 
tudori oklevelek adatnak ki. 

2. §. A kik a szigorlatot letenni óhajtják, 
ez iránti folyamodványaikut az illető tudomány
kar dékáujimúl nyujtják be. 

Ezen beadványhoz melléklendö: 
a) a folyamodónak föl cg eddigi tanulmányait 

feltüntető életrajza; 

b) az últala lútogatolt tndomány-egyetenrnek 
Yngy eg·yéh felsöhh tanintézetek lcczkclútngatási 
hizonyitvúnyai; 

c-1 a f'olrau1ndú kl•reln1énck Yag·y felhozott 
iuclok:tinnk 

0

t{nnogat:'tf'úra szolgálhatú egyéb ok
iratok. 

.:\. folyan1odrúnybnn egyuttal határozottan 
111eg'jelülend('ik a szigorlat. f(i- és 111clléktúrg·vai. 

:t. ~· .:\ tndorsúgi szig:orlutokra reud~ZC~·iut 
uly folya1nodúk hoc~úttatnnk, kik ra]aruely hcl
vag-y kiilf'üldi tndon1úuy-cgyete1uct iuint rcndeR 
hallg-atcik. háron1 éveu út lútogattak. 

..A 111cnnyiségta11-, tennészcttan- és veg:ytan
lJúF tecud('; szigorlatoku:H a 1nücg,reten1ek leczke
lútogatási hizouyitvúnyai egycnlö értékiiek a
tndo1núny-eg-yete1nek hasonló hizonyitvúnyai vnl. 

-1. §. Ily leezkclútogatúsi hizonyitnü1yok 
nélkül is jclcutkezbetnek t.ndorsúgi ;;.;zigorlatok 
letételére azok, a kik az. egyetenii tauulniúnyok 
hallg-atúsúra :-:ziikségclt kUzépt:iuodai chiké~ziilt
ségen kiviil kclit'iképen ig-azoljúk azt, hogy leg·
alúbb i~ annyi idc'i alatt, n1int a n1ennyi nz illetii 
:-zigorlat letételére kiiliinben kiYúntatik, nz illetli 
tudoniúny szakokkal oly n1ódo11 s oly eszközük 
felhasznitlúsáYal foglalkoztak, nielyeknél fogYa 
feltehetö, hogy e tnd•:nnányszakokban n1agoknuk 
kellii júrtassúg·ot szereztek. 

Ily esetekben azonban a folya1nodúk szigor
latrn hocsáthatása felett az illetii tudomúuykar 
n1eghallgatúsa nt:'tn a kUzoktntústigyi n1iniszter 
hat:\roz. 
. E czélhúl az ily folyamothúuyok yé]eménycs 
,Jelentés kisérctében a klizoktatúsiigyi n1iniszter
hcz hirntalhúl folterjcsztcnll<!k. 

.j 
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5. *· ~:i. tntlor:;úg·i szigorlat lctehetésc irúnti 
kérvény' túq;yaltatvún, aitnak . eredn1ényét, e~~t· 
leg a s;dgorlatra kitüziftt hatan1ap~kkal cg:~'.utt 
az illet<'.i kar clékúnja a folyan1ndonak tndtn ra 
adja. . . . . . . 

U. § .. A tudorsug1 szigorlat kct re~zbt'1l úll) 
ngy 111iut: . . 

a) irúsheli tudon1únYos dolgozathol1 cs 
7/Í szóbeli szigorn Y

0

iz~gúlathól. 
1~ szigorlatnak ndndig egy f<'.i- és kCt ine1lék-

tárgya van. . . 
Ezeket a sziJ:?:orlandó szabadon vnlasz~JtL 
7. ~. Irásheli dolgozata tárgyút a szigorlú 

azon tuclo1nú11y klirélJö! tartozik Yálasztani, n1elyct 
szigorlata fiitúrgyúul jelölt ki. , , .. 

Ezen tudon1únyos dolgozat czelJa: a szcrzo
nek ne111csak tudornúnyos tújékozottsúgúról, ha
nern azon képe~ségéröi is tanusűgot t.enni, . n1i
szerint szaktndomúnyát önállólng 1s kcpcs 
mivclni. 

Dolg;oiatát a szigorló köteles kinyon1:1tni ~ 
ötycu példúnyhan a kar dél~ánjirnál beadni. „ 

s, §. A dekún a heny1\1tott dolgozatot !<ell<'. 
batárid(i kitiizése mellett két tanárnak ad.ia lu 
lJirálatra, és pedig az illető szak rendes vagy 
ezek. hiánYúban renclkiviili tanúraiuak, n1elyhcz 
a birálandÓ dolgozat tárgya legközelebb úll; . 

!l, §, A hiráló tanárok a dolgozat fcletl1 
Yélernen}·öket írásban adják be, s ennek alapján 
kijelentik vajjon a folyamodó szóbeli vizsgálatra 
bocsátandó-e? 

Ha a két birúló Yéleménye egyező: akkor 
a dékán azt határozatként közli a folyamodórnl; 
eltérő vélemény esetéhen a folyamodónak a szó· 

JT. rész. 'l'udoruúuyos képzettség. 

beli vízsgálathoz bocsáttatúsa rag-v nc111 boc:.;út
tatása irúnt az. illet<'i tudon1únyka~·~ tanúrtcstiilcte 
határoz. 

10. ~· 1\ szóbeli Yizsgálat húro111 oly tudo1uúny
szaklJöl tcendö le, iuclyck az l. ~-hau 1neg·
nerczett karoknúl rendszeresen eliiadatuak, :.; 
n1elyekct a szigorlú szalH1don vúlasztott s nH.:lyck 
egyike a szigorlat fö-, IHúsik ketteje rncllék
túrgyút képezi. 

11. S· .\ rizsg·:ílú hizottsú~· elnlilie az illett .. i 
kar dékúuja) Yagy ennek ak::ulúlyoztatúsa esett!
bcn a prodékirn. 

lia a szigorló által vúlasztott tárgyak két 
tudon1úuyknrnak körébe esnek : azon kardékúu,ia 
elnükUl, n1elynck k.Uréhe a szigorlat fötúrgya 
tartozik. 

12. ~· A yjz~~·átú hizottsúg; az eluUkUn ki
viil legalúbh két és legf'ülebh négy vizsgúlöbúl 
úll. kik rendszerint a szigorlati túr!!.·vak reude!'! 
taÚúrai. I-Ia ezek akadályozva leuné~~k, vagy ha 
esetleg az illetö tanszah.nak uem lenµe>>f;Cutlc:.; 
tanára: akkor annak reudlliriili tanáflí. vag-yha 
ez sen1 lenne, a le!tküzelchhi rokon · tau'SZali 
ta1u'tra hivaudó 111eg ~vizsgúlúúl. 

Ha valamely tárgynak töhh rendes tauúra 
van, ezek a tndori vizsgúlatokuúl v:iltakozya 
müködnek. 

Az elnük n1egnyitja, vezeti) s a bizottsúg 
beleegyezésével bezá1:ja a vizsgúlatot i a vizs
gálthoz kérdéseket intézni jogosítva van: de erre 
nem köteleztetik. 

ta, ~. A szigorlatok mimleukor nyih·irnosan 
tartatnak. 

;jl 



II. rész. rr11tlon1ítnyos ké1izcttség. 

1-1. S· .A szigorlónak szahadsúgúbau __ úll, a 
i::zúbeli vi~so·álatot n1indcn tárgyból egy$ZClTC s 
~;„y folytáh~n, vagy tct:;:1.és~ sze1:in_ti idükUz nt~u 
k~tszerre letenni; szahad valasztasa1:a l;agyatva,n 
\., 1·-- ,-·11·1·ou 't fii- YfP"Y a n1ellektargyakbul ~" ::;, < < ~. . '-'' 

aka1ja-e ciöhb letenni a szigor!atot '! 
l[a ez irúnt eliirc ue111 nyilatkozott: a szú

heli vizsgálat ruinden túrg·yból egy;.;;zerrc tar-
tatik meg. ·1 l 

-'zc1n szitrorlúk a kik kétszcrre teszi\: e .·_),. '·, ö 1 

a vizsgúlatot, a 111úsodik szigorlatot azo~ egyete~n
nél kUtelesck letenni, melynél az elsot letettek. 

1,;, ~ . .:\. szóbeli vizsgálat akúr egyszerre, 
akúr kéts~erre tétessCk. le1 1ni11dig lo'.!t Uráig tart: 
egy úra a f<'.itúrgyra, tuúsik a 1nellék tárgyakra 
fordittatik. · · 1 

I "> ~ ;.\ ,.,·zscr•tl·lt credu1éni'ét a vizsga a-
' • ~· • "o~ < ' l 

tokuál ré~zt vett bizottsági tagok szútiih~sé,gge 
idlapitiúk n1cg, s a kövctkezli osztúlyzatl f~kc:
zatokl~al: 11 su1nrua c1uu land.c,." ,1cu1n laude· es 
„rite" a tudori oklevélben kitetet1k. „ 

' 1\. szavazatok egyenHi nlcgoszlúsakor az clnuk 
szavazata dUnt. , 
- • -, S I-!·1 •t ~zicrorló visszavcttetik: a v1zs-

• •• 1• < • '·. 0 ' 

gúlat isn1Ótlésérc csal\: húron1 1_1ó l.efolyt_a u.tau 
}Jocsútható, s ha ekkor Rein úllja ki a :'1zsgal~t
tot, annak isn~étlése cs.ak n1ég egyszer, ~s. pccl~~· 
nen1 clöhh nnnt egy ev n1ulva engedtetik ~neo. 

1\_ ki 'ez alkalo111111al i:-; n1eghukott„ szigor: 
latra többé nem bocsitltatik és annak kiilföld! 
eiryeten1en netán nyert s hasonló tú~·gya:\ra vo~ 
n~itkozú tudori oklevele tlen1 ltonos1thato (nostr1 
iieitlhatú."i 

'"'· ~· A ki sikerrel letette a ;zigorl:ttot, 

ll. rés?.. 'l'11do1n{u1yos kl•pzcttség. 

·. annak a tudori oklevél „Doktor Pbilosophiac·' 
biilcseszet tudoril czimmel kiadatik. 

Ezen oklcvélhcn n1indazon fő- és n1ellék
tárgyak, tnelyekböl a vizsg·idat letétetett, kiiHi
nilsen 1ueg:neyezei1dök :; a szigorlat iisszes ercd
n1é11yc a 1 G. ~. értclinéhen kitceudö. 

11 H, ~· IIa a szig·orlat túrg-yai két tndon1únY
kar kUréhe esnek (1 J. ~ .. ·1 ._~~ tndori okJeyelct 
.azon kar adja, niclynck dékú11ja a hiratkozotl 
szakasz szerint a Bzigorlatokon is clnUkiilt. 

20. S· .A szigorlati dijak, 111clyek 111indeuknr 
elörc leíizctcndiík a kU,·ctkcz<'ik: nz irásheli dol
gozf~t birúlatúért husz forint, 1nely a birúlúk kT1zt 
egyforn1ún osztatik fel; a szúheli vizsg·álatért, 
ha ez egyszerre tétetik le_. hnrrnincz fn1':"int; Ju~ 
pedig idök1izUnként kétszerre, rnindanuyiszor hnsz 
forint. · · 

]~zen di,iak Yisszarcttcté.-: esetéhen az i:::111l·
tclt :;zi~:orlatoknfd ujra lllC,!!.'Íizetendiik . 

. <\.._szóbeli Yizsgúlatok ~lijailiúl az elnUküt é~ 
a rízsgúlatnúl tettleg részt vett tanárok 1uind
eg·yikét cgyenlc'í rész illeti. 

21. ~. A fclarntúsnúl 1 promolio\ tisztelet
beli 1ndor:;úgnúl R a jnhilaris okleréf' kiszolg-úl
tatósún:'il torúhhi iutézke(lésig nz eddigi szokús 
n1egtartandú. · 

2:2, *· Ezen szahúlyrcntlclel· annak kiliirdc· 
tésc után azonnal batúlyha lép. 

Az 187G. evi XIY. t.-cz. 12\J·imak músodik 
bekczdese: 

1\z oklcrelek érrényesség-c a ~b;J„ ':!-!. é~ 
45. §-bau fog·lalt hatúroz1i1úny~k S7.Crint · idlapit
tatik n1eg. 



111. rész. Rc:il- és szc1nélyjog. 

Az 187G. é,-i XIV. t.-cz. ,13. §-a: 
}Ingyarorsz{u.~han orvo:;i !1:ynkorlatra csak 

annak \~Hl joga, ._ki az ország Ícriilct.Cn fennálló 
tudon1únyos egycternck últal kiállitott orYosi 
oklevéllel van ellútva. 1\z or:-zúg teriiletén eddig 
gyakorlatra jogositott orvosok azonban szerzett 
jogaikban toráhhra is n1eg·hagyat11ak. 

H. S· Kiilföldi egyetemeken oklcrnlcket 
nyert oryosok gyúgyg·yakorlata iiingyarorszf·g 
tcrilletén, a 111ennyihe11 ne111zetki)zi cgyeznién;rek. 
1G{tsként nc111 intézkednek, csak szabúlyszerü. 
honositás \_n,\)strificatio'i nt,iún cngcdhetö rueg. 

I-Iog:y <J li~cl~ége tiilihi kirúlysúsrai s orszá
gaiban '-(cunúllú ciyctcn1ck rész~riil ..... kiadott ok
levelek. n1ennyiben esnek 111ús ::;zernpont alú, és 
1nennyihcn tckintesscuek l\[ag:yarorszú~bau ér
vényeseknek: az n k.Ulcs!inlisség alapjúu a két. 
korn1ú11y últal úllapitt:itik 111eg. 

-lt~. ~· 1\ kiilfül<li eg:yctc1ncken n;·crt orvos-, 
sehész- vag;y gyúg·yszerésztndori cziinnck hnsz
nú1atút az or::-zághan a korn1úny esetenként a 
fennehhi foltétclck ni•lkiil is meseugcdhcti, dc 
Cf, az il!et{i szakn1únak g·yakorolhatú::iúra az 
orszúg tcrillctén ,ioi;(isnltsúgo._t. 11en1 úd. 

III. RÉSZ. 
A gyógyszertári reál és személy"jogokra vonatkozó 

törvények és ;:;~iúftitek . 

..:-\ ~·yúgyszert:'tri jog kétféle, u. 111. reál- és sze-
1nélyjog. 

_.\ reidjngu gyúgyszcrtúrak az 1lií!i. évi XIV. 
t.-cz. 130. S-a értehnéheu ya\:unint ec1clig, ugy czcntul 



III. rész. I~c{1l- és szc1nélyjog. 

Yala111cly ~:yúgyszcrtúri jognak Yégrehajtúsi uton 
Yalú lcfoglalú~a a hirús:'1g· részCröl a tiir,·ény
hatú~:'tµ;gal küzliltctni fog·: az illct6 hirtisá~;ot 
nzonu:.~l értesítse arról: y:~ljon azon g·y'-'1g·yszcrt'"úr7 

a 1nch- a hirúi lefoglalús tár.!.!"yút képezi. reúl
Yng·y 'szc111élyiizlcti Jogn-c? 1n'C.iy utúhlli éscthcn 
eg·ynttal ligyclincztcssc a hirúsúi:;ot, hogy a ;.;ze-
1nél,Ye:-: iizlcti ,iog·, az 187(i. Xl\'. t.-e1,.] 131. §-a 
értchuéhcn cl ucn1 ~Hlhatú. 

..:\_zoH esetre pe(lig. ha a tiiryéuyhatúsúguak a k(·r
déshcn leYU g:yúgyszert(u· ii;.-,Jetijog(n·a uézve n~iúu Yala-
1nely kéts{~ge lenne: feh·ilúgosit;is nyerl·sc ezéljúhúl 
u1iudenkor kiizYctlcuiil ide fonluljo11, 

.A„ gyúgy;.;zcrt:'tri késiJctekuck :'lZiiksCgessé Y:Ht el
:'trvcrezt~se t:írµ:yúlrnu pc(lig a rn. kir. igazs:'tgHgyi 1ni11isz· 
ter lt\77. é\·i jnlin.:-> hó :2-ún lf1.li-J:J sz. a. az o:szúg 
Yalauiennyi e. f. kir. tv~zékl1 k clniikei l~s a j:irú:-;
hirús:ígok vezctiiihez a kiiYetkczi; kiirreu(lcletct liuc;;Ú

tott:i ki: 
..'.\ helii!.:.:yniinisztcr urtúl nyert étresitó.-; sze

rint fordultal~' clö esetek, hogy. Yala111cl.Y gyúg-y· 
szcrtúr f'clszcreJyéuyci és ké::;zlctci, hirúilag: el~ 
úrrc1.tcttck: a nélkül:· hogy arról uz illctl.i Hir
,-ény hatóf'úguak t11c10111úsa lett yo1na. 

)[inthog·y pcdi~ a gyógy:.:zcrészet az l .')ifi. 
éYi Xl\·. t.-cz. 12-1. S·a szerint, kti1,eg·é:.:zséu:i 
intézn1ény, szlikséB·es, hog·y a 'g·yúgys~crtúr;{k 
fcnnúllúsúrúl i-; haszuúlhatú úllapot.han ·kétérúl: az 
illctö Uirrényhatú:;úg· kcllií tndon1ússal hii:jon. 

111 clhíro1u cnnélfogra urat: hog·y rala-
liányszor rala1ncly 1.!,'\"Ó!!.'YSZCrtúr 1;zerclrénvc é~ 
késZlctcinck clúrvCre;ó'.se ..,;·illik f::zlikség:c.;:~é.„ arrúl 
az illető tiirrényhatót'úg·ot: a részériil "'n1cgÍdrún
tatú intézkedések 111egtl>tclc vCgctt cllizetesen 
értcsittcsse. 

rrekintyc aZO"ahan, hogy a gyógyszertúrak-

és szem(·lyjog. 

n1elyck a kiiz-
1niut p. o. llH~r

szcrck, e részben 
az a. kiadott helil2.'YIHi-
11iszteri szahúlyrcucleletet, jelesül annak 10~··~-:\t 
és a 12. ~-, ö-ik pontjút Yéve alapul (lúsd: orsz. 
rendeletek túra lb7G. éYi i~-±~l-ik. lap tlt)-ik sz.1 
sziik:::ég-esnek l:'tton1 urat fig·ycl1neztetni: hogy 
·vala111cI.r ,g·yó!!.·rszertúrnak hirúi clúr,·ereze.~e 
esetén] a g'yúi'}-túri fclszerelvényck, úllrúuyok 
és egyéh ingúsúg-nk liúrkiuck eladhatók ug·yau. 
az erősen hatú g-yúgy:.:zcrck és -ké~zif1nények 
vala1uint a 1néreg:;zcrek azonban eg·rcdiil Ph
egyénekuek adhafúk el

1 
kik az ilye1~'szerek ta;._ 

túsúra jogosítva Yannak. 
l~udapest 1877. éri ,inlius hi't ~-ún. 

..'.\z ignzsúg·iig;yniiuiszter helyett 
(..','}{' }// ('f/; 

:·11lau1titi~úr 

..:\z ily {•sctekhell kiiyetcn!lii elj:ír:·1sra nézYe Jlerli;; 
a ni. kir. lieliigymini:'lztl::r lti/7-. éYi ::1.7.Jft. ;.;z. :t. kt:lt 
küvctkezt: rendelc!l' irú11yad/1: 

JCri,·1·•11dr.fd: 

I-Ing_v egyrészt oly esetekben: a n1i(hin ,-a
la1ncly g-;·úgyS"1.ertúrnnk llin·ii clúrycrezésc r:'Li
nék szUksé~.!;cssé, crriil az illett) tUrrényhafúsú!!'. 
a gyúgyszCí·szHl~séglct fcde7,hcté:-;énck i>izto:-;it:·;-_ 
sára 111egkirúntatú intézkedés n1egtétclc szeru-
11011fjából eliizctc~cn értcsittessék7 1núsrészt pctlig 
azo11 cljúrús 111egúllapittas~ék: n1ely hir<'1i régrchaj
tús esetén a g·yúgyszcrtúrakhan leYii :.izo11 szerek 
iránt, a n1el:'='Ck ...,:\ kUzforgalon1 túrg-yút 11cn1 ké
zik: 1nilyenck h u1érgek és az eriisen hntú 



rv·. rész. G·yógyszert:irak fel:U!it:hw„ stb. 

cgyéhh szerek, a n1. kir. ignzsngugyi 111iniszte
rin11nnal e réP.zhen folytatott túrgyalú8 alapján 
az iclezúl't szah!dy úllapittatott meg, mely a ne
vezett rninisztcrinnl részéről :t kir. tiirvényszékek 
clniikcinek és a júrúshirúsúgok yczctúincl~ 11iihez
tartús végett kiadatott. 

.:-\ nliddn erröl czin1cdct értcsitenétn, cgy
:::zersniind fülhivo1u, hogy nzon esetre, ha a tör
vénybntúsítg-a teriiletéu létező valau1cly gyúgy
~zertúr hirói úrrerczés alú kerlilnc, a gy1'1g',y;.;zer
készlet fedczhctésének hiztositúsúra n1e,\.ddvúntatú 
hatúsítgi intézkedéseket. halndéktalnnul"" akú r egy 
kézi gyúgyszertúrnak ideiglene:;; engedélyezése 
últal tegye 1ueg, akúr pedig a fenforgó ~zHk
. ..:ég·hez képest a sze1nélye8 iizleti jog- rnús ok
leveles gyúgyszerészre lcendii útruhúzúsúnak, 
esetleg· eg:y fiúkgyúgyszcrtúr ideiglenes f'elúlli
t:'1sú111~k eng·cdélyezésc iránt a kellc'i lCpéscket 
te!rye iue~·. 

·-· BtHü~}1e::tcn, 1877. angusztns :.!8·ún. 
'J'i::'ZU. 

.. ::\ g-yltg-y.szeré:;z elhnuyt:'tval az lKili. éYi XI\T. 
t..ez. 1a2. S-{uiak l>rtehnéhen a szc1nl·lvt:::; ~yú::rszerl·szeti 
jo~osit\·Ún\· h:1szn1u"Jyczete a?. iizve.!r\T;: · ;;;i;iJI. Ha az 
';;z'.\·e)!y !.;'.\:ennekci kiskorus:íga alatt~iijra fé1jhez inegy 
vag-y elhal, a jogosit\':'1ny haszont'-'lvezete a gyermekek 
n:q;ykorn:;úgúig ezekre sz(dl :H. 

IV. RÉSZ. 
A gyógyszertárak felállitftsa, berendezései felszerelése és 

kezelésére vonatkozó törvények és rendeletek. 
„l'j :;yú;yszertúrak - 111int az Vi71j, évi :XJ\T. 

r.-cz. 12ti. §·a értchnéhen gyr'fgyszerészi szakértiík :'dtal 
:illa1ni eng-etlély folyt:'u1 felúllitott kiizegészségi intézetek 

rész. Gyó'gyszertárak ü:hHlit:'isa stb. 

fel:illitúsút az 1871i. évi XI\' .. t.-cz ~0-1. §·a .. értc.ln!.~bc1: 
a tür\·ényhatós(lg 1neghallgatasa 11tau a helngyuHn1::.zte1 
cnO'edélyezi." . 0 Uj gyógyszcrt:ir i:cJ;'tllit:'lsaért folya1norlhat1k: 

a) v:tl:unely kJizsl'g, 
1i'; ok\eve\Cs µ:yógyszcrész; . 

ez, e:-:et\Jen az ·illetii küzsl·g véle1neuyc 111cghall-

'ratanclú. . _ . 
"' .:\.z engc<lólv csak akkor tag:ul.hat1~ Hl~g'. ha te.k1u
rcttcl a 1u!pcsség~ ::;zútnúra az ott 111<ll' „1c111i:~l\q gyoJ!):· 
,zcrtúrakra s a helyi Yiszonyokra, kelloen k1mut:1rrat~k, 
iio<~V az 11j gyúgyszl'rtúr e! ann):ira fele~lcg-es! 1111~ze~·11.1t 
az 0 (!y uton niegszaporoclott :;yogyszertarak tennal!asat 
vcszéh·t'ztehil•. · · 1·11· 1 

fla a'l. ri J pout esctl1 be11 a gyúgyszertar le a 1t ia-
t:'lsa Jd11101Hlatott, az irúut hogy a ki.lz::ió_g-heu az.on 
'"Yó•ry:;;zt:rt:ir fel:'tllitús:'tuak jnga kinek cugellel~·eztessd,~, 
~ tch·véoyhatús1't~ elilií tisztviscliijc :'tlta\ ki.ifze teen(lor 
eHile!!eB ·púh·:'1z:;ti uton és az énlckclt · kUzst:g ineghall
g-atú&'lval, :i kiizigazgatúsi hizottzúg hat:íroz ::; ezt a 
l1e\U1ryu1inüiztcruck feljelenti. . , 

"':\z !Si'i. l'vi Xl\-. t-ez. li)7. ~-a alap.i:.ui:. :u~ly
:;;zerinr: ,.11ii1ulc11He1nii µ:y('.1.g:yszt~rt:irna~( lt:lallHa . .sar:t. 
Íil'rendczt~:-:órc, felszrrell,sl·re s vi1.sg:'lla1arai 11gysz1nte1~ 
a .ryc'i<ryszerésznek n1Ukii(lésére és clj:'1rúsara vo11;:tk(1zo 
ré;i.IeÍC"s szahúlyok a tiir\'l.•ny kcretél!c:1 rendel~·!:, nton 
hoes:'itottnak ki. _,.,\ 111. kir. beliigyn11u1szt.er .1·"~''.· évi 
:!:!.071~. sz. a. a kiivctkczü rcndclt:tct bocsatotra ki: 

"\ !.!.'YÚ!rYSZt'rtúrak fclúllitúsa! 1u.·zt•lt"st•1 át-
ruhúz:'tS~1~. • 

J(ij;·ro1ddl'f. 

.\ 1-·,;ze(l'é~zsé(l'ii cl'l~ rcndezésén'.íl szúlú 187 () „ 
- '" · o "' n o. , I 

éYi XIV. t.·cz. XVI. fejezetének W7. ~a te. 
hataltuaz arra

1 
hog·y a g:·úgyszcr!úrak feh1~h!a

súnl, úthe1Yezésérc
1 

hcrcudezésére, felszere1cserc 
~ viZ~gúlatAra ngysziutén a gyógyszerészek 1nü
l~1idC~érc és cJ.i<'~rá~úra vo1uttkozú ré~zlctcs sza· 
btilyokat rendeleti uton kiadlrnssani. . „ 

• .l\. türrCny e rcndelkez~sének n1egfelcloleg 
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cznltal n gyt'igy:.;zertúrak felúllitúsa. kezelése é." 
útrnh{1z:'1sa kUriili eljúrúst részletesCu szalJúlvoz/, 
~·:udc~ctet,, az eddig szerzett t11pasztnlatain1 ~~lap
Jan a\lap1tot!a1u n1eg, a tnelret a tilrYénYhatr'i
.:.;úgnnk szoros n1i11eztnrtús, 0s a tcriileté;·I Jeyú 
fi::;szcs gy('1gyszerészi 8ZC111élyzefnek, ngyszintén a 
t1irYényliat1'1súg· oryosi kiizegeinck, ,'="1~la1ni11t a 
k~izcgész·H:·gi liizottsúg-ok tagjainak értcsité~c 
Yegctt e kiiYetkez('i 111cg·jcgyzé,..;ek 111eI!ctt kiil-
düni n1cg·. ._. ""'' 

~<\zo~1 esetekre nézye, a n1idön a ~-rú!!'Y
f'zcrész elhnuytú ral a sze1nül \'CS o·yún·r~z~-1:és~Cti 
jog-osit rúny ·haszon élyczetl·c jc~os~~oÍt, nrlit~iis 
11c1n n1nr:ul é:-- így a szen1é!Ycs jo,!!.· 1nc!!Hrii!t. 
teh:'tt a jelen ~zahú!yzat 11. pÚu,ia 'afknlui'~tzús"1 ·. 
nak . Yau helye: 1ncg:Jcgyzc111, hogy a g-.\-t"ig·.'"
::-zertarak nJiikiidCF::é11ek félbcsz:ikitúsa. a fp
g·yasztl'1 kiiznnség én1ekéhcn n1l'illizc1ui'i·; Icrón. 
annak es.z~i.iizlésérc egyik 1núdjúul az szolgúlna; 
ha az1 k1 a n1cgiiriilt szeu16Jyes iizleti jo«·ot 1ne!!·-

. , , • • e ~ 

n,ren, a gy(1g:yszer!úr1 ké~zlctet és f'elszcrelést 
- ha c-::ak az ellen Yal:.nnely ;dapos é,-; elf(l
$'.aclh;.'.tc'i ok _11en1 forog; fenn - egyeskcdés alap
J:tll :itycnne; erre tchút kitclhetőlP::;· türckcdní 
kell1 és e czélh(,] t-:zahatotl" UH~g- nz idézc'tt 13. ~-uak 
1núsof1ik é8 n!olsó hckezdésCllcn fogl:dt eljúrú.". 

Ha jelen RZ:tbidyzat IS. §·a értclmchci1 un· 
nak. kitun!atúsa czélj:'tLlil. rajjou aZ nj <•·vúp·y
~z~r!úr a 1núr 111c.glcY<'Ík fe'1;núllúsút '·es~6I3~·z
teti-c: Yag-y 11c111? a n1eglerü g·rúg-yszertúrak 
forg-alrui Yiszouyai s a<1atai kiclcl'iÍCucldk, a1n1ak 
nen1 cg-yol.d:;tlnlag· :1z illctó g·yúg-,rszeré:-zck últaL 
hnncu1 1111ndenkvr liatúsúgi küzlienjúras n1ellctt 
kell tUrténnie. · · 

IHI 
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I-Ia pedig az irúnt, raljon az nj gyóg-y:::zer~ 
túl' a 1neglcYök f'enuúllúsút veszélyezteti, a kide
rített. fo.rgaln1i adatok, ugyszintén a tiszti föorvos, 
valan1int a tUrrényliatúsúgi kiizegészségi hizott
s:'1g vélen1éuyének nicghallgatúsa ntáu is, a tUr
vényhatúsúgn<ik kételye lenne: ugy rét:zernrö 
ncu1 forog- fenn észrevétel az ellen, hng·y ily 
e:-:ctcklien, ha s1.Hk~égét lútja, e részLcn az. or
!-Zúgos g-\·ógyszcrész~c!!_·ylctnek az illet<'í júrús 
igaz.gat«,;-{;g·út véleruéu.\'="Czésre felhívja. · · 

\í égiil a tUrrényhatúsúgnak kii!Unüs tig·yel
ruét felhivon1 arra: hogy a türvényhatósúgnak 
feladata lecud ezentúl a ki.izigazgatúsa teriiletéu 
létező gyt'igyszertúraknak összes scgéd8zen1ély
zctét folyton nyi!vún tartani, arra a kellő fcl
iigycletet gyako!'olui, a koronkénti vúltozúBokat 
fig·yelennnel kisérni oly n1údou 1 ho;~:y - ha e 
helyl'<'il húl'u1ikor ez. irúuybau fclvilúgositús sziik.
ségcltetuék, ezt niindcnkor teljes 1nérvbcn nynj
taui képes legyen. 

F'clhivo1n ehhez képe::;t a tnrvéuyhatúsúgot: 
hogy ez irúnyhan n1egfelclií n1ódon kcllöleg in
tézked,ick. 

Budapesten, tss;.:. éri juuius hú -±-én. 
1'i:;:'!f. 

Szahúl~·re1ulelct. it g,·yú~·y:-ozerttirakrúl. 

.A. gyúgyszertúrak felúllitása, kezelése és át
rnhúzúsa kiiriil, az 18/ü. éri XIV. t.·cz. XVI. 
ft>jezete alapjún a küvetkezü eljúrús lesz kii
retendü: 

l. §, I-Ia !.!:Yúz;y:;zcrész C!!'Y nj 
fclúllitúsúra ~zÜÍ~sÓges cngcd'6lyé1.'t 
kUtelcs azun rúro'Srészck~t ,:agy 

gyúgyszertúr 
folyamodik, 
községeket: 



n1elyek az njou11an felú\litautló g,rúgyszertúr for
galmi kürét képczcndik, szabatosan és a:-:zerint 
a niint azok a folY::nnotld.s headúsakor ntúr ll~
tezü uvúg·vszertún;k forg-alnii köréhez tartozunk 
- u(c'.:!:i~inlni, tartozik torúlibú a kérYé11v indu
kolús;'n~· í'i.~lii1 1 a tOrrénve:-: tuiuc'~sit,·énv·t é.;.; az 
egyéni 111egbizhattíBÚt!'Ot i~ kin1utatni„ e ~zélhúl a 
foJ,·n1nodrúnvho1. cstÚolautlú leszen: 

· 1. a gy;·igyszcrCszeti oklerele eretlethen rag·y 
kUzjcgyz{íileg hitclcsitett niúsolatbau, 

:!. ctldia:i foglalkozúsúrúl a ·.:. alatti n1inta 
szerint készi'tett kinintatús az Hssz~s hizonyitrú
nyok chronologikus sorrcndhcn, és ha Yalan1ely 
gyóg-ys1,e1túrha11 nlint kezelő tuük.Udiitt volna .. 
vagy vala1ue}y gyügyszertúrt bérben tartott Yolua, 
ebbeli rnükiidésc ktilUn lesz kinnitatandú, ha 
pedig vahunely idöszakra uézye bizonyityúny
nyal cllútrn nem rnlua az ezen itlii alatti hol
létét és foglalkozúsút a jegyzet roratbuu kell 
felem Jitcn i. 

3. Az iJlctö hatúsúgtúl egy erkiilcsi hizo
nyitv:inv. 

~ 2 §. l~gy folyaruodrúnyban nen1 lehet ragy 
lagosau tlihb helyre jogositvúnyt kérni, ha pedig 
ktilUn headvúnyokban kér ugyanegy folya1nodú 
kUlUnbiizü helyre jogositYiu1yt, a inint ezek kUz
ziil húrmcly kerrényc teljesithetö yoJt, a tiihbi 
beadritnya irúut folyamatba tett túrgyalús hc
sziintetik. 

H. §. Ila Yala1nely kUzséghcn egy u:yózrszertúr 
felúllitúsúért a klizség folyamodik 'é~s ~1ilamely 
gyógyszerész is adott volna folyan1odvúnyt ugyanott 
egy jogosit,·ányért] ahhoz képest, a nlint az Ugyuek 
kezde1nényezésére a n1ozgalo1n egyik vagy rnú~ 

li:.! 
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sík irányban clöbbh indult ineg, a 'hcHigy· 
1ninisztcr csetr\•l-e~etre hatúroz a felett, hogy a 
134. §. a) Yagy li,1 pontja szerint lesz a torálJbi 
cljárús1rnk helye. 

Ha tülili fulramo<lli rnn, lig·yelemhc c"'k 
azon kérvények ~·étctnek, u1clyck oly idúhcn let
tek bcnynjtra 1 a iuikor a túrg·yalús keclvezií 
vaw,· kcd,·czütlen kinienetelérc hiztos küretkcz-o, 
tetést rouni n1ég nen1 lehetett; ezek kiiz1.iil 
pedig, lia két, vagy tUhh f'olyaniodú a g·yúgy· 
szertár helyes kezelésére uézye niiu6sitvén~- 0s 
szerzett g·ya korlat tekiutctéhcn egycnlú hizonyi · 
tékokkal hir; a kért gyógyszertúr engedélyezése 
esetén a jogositYúnyt 1ui11dig az elsö folyantodú 
nyeri cl, ellenkezö esetben azonban az a jobh 
minősitrénynycl hiró búr kés61Jhi folyarnodúnak 
is adható. 

~1. §. lia az a) pont szerint ado1núuyoztatik, 
k.is és nagy köz:-:égek bon, vala111int rendezett 
tanácsu vúrosokban a község rueghnllgataudú 
levén, hasonló nlinösitrény mellett a község vé· 
len1ényc csak azon esetben niellőzendö_. ha az 
ellen alapos kifog·ás tchcUi. 

Szabad királyi és ti.irvényhatósági joggal 
felruházott városokban a ktizigazgatúsi hizottsúg: 
a jogositYúnyt a város n1eghallgntúsa nélkii 1 
adományozza; meghallgatja azonban a törrény
hatósúg eo·észségligvi bizottsáµ;út az esetben, ha 
azt a Yúr~snak a l~nziµ:az,!!;ati~"li bizottságban leró 
taajai kiYúnják. 

.... :). §. l;,iókgyúgyszerfárért a gyógyszerész 
csak oly helyre folyamodbatik, mely a gyógy
szertára forgalmi köréhez tartozik. !fa azonban 
valaki ezen helyre egy önálló gyógyszertár en-
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g·ecklyezése6!'t folyamodik és kellóleg kitleritte
tik, hogy nz ezen liúkgyúgy~zertúrhoz tartozó 
teriilet ch·onúsa által az anyag:yúg,yszertú.r 
fcnnúllúsa ve~zélyeztetrc nem lesz és hon·y ennek 
t'olytún a kért Únú\lú gyúgyszcrtúr en~Cdélycz
lietö, a 1iúk.-g·vúgy8zertár rueg·szünik azon napon, 
n1elyen az ..... 1;j ~:yógyszcrtúr'- a kiii~forgalon111ak 
n1 eguyi tta tott. 

U. ~· ~-\ jogot nyert. gy<'igyszerész a gyúg·y· 
>zertúrt egy év lefolyúsa alatt tartozik felúllitani, 
rnert kUlUnben a jogositvúnya elévültnek tekin
tetik. 

7. S· Uj gyúgyszertúr helyének rneghatúro
zú:o;a, hn ez irúnt az engedélyezéssel cgyiLlejiileg 
i~nH~t k.iiliin rendelkezés neu1 tiirtént, cgészség
Hgyi int1:.zkcdést képez, ruelyre nézrc a tHrréuy 
1 fi-!. és 1ö7„ S§-aiban n1eg:jeliilt kUzcgek júrnak 
el j kii!iinüs figyelenuncl azonhan az ujonnnu fel
úllitaudú gyúgys_zcrtúrnak nz engedély régett 
Ueadott fo1yan1odúshan 111egjelUlt forgahui k.Urérc. 

s. §. Ott, hol ugyanegy helyen tiilJb gyógy
szertúr van, a gyógyszer!úr sajút f'orgalnd köré
b('íl, jogérvényes hat<'lsúgi engedély nélkiil ön· 
hatalmilag mús horn út nem helyezhető. 

Ezen esetben is a fentebbi elj:'trús lesz kii· 
retemlö. 

:llindkét esetben a hely kijeliilésénél szem 
elül 11cn1 tévcsztend6 az, hogy n gyógyszertitr 
közegészségi intézn1ény és azért, a hol cg')" vt't
roshan, vagy kilzséghen tiihlJ gyógyszer!úr van, 
ezek nen1 cgyu1ús ruellett, hane111 elszórra ugy 
helyezemlök el, hogy a gyóg-yszertúr fcnnállha
túsúnak figyelernhc vétele rnellett, egyszcrsn1iu<l 
a vúros vag·y kUzség ruinden rl:szér<il Jegyen 
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egyik vagy n1úsik gyúgyszertúr k.Unnyen el
crltetö. 

n. § . ..-\. gyúg:yszertúrnak egy községből a 
n1úsikba valú t'l!helyezése azonliau, itteni clhatá
rozúsnak. ta.rtatik fenn. 

10. ~. :\ gyógyszertár - tnlajdonos, ha 
reúljogáuak birtokúban van is - csak egy 
gyógyszertt'trt kezelhet és azért szeruéiyes üzleti 
jog·ositvúnyt egy g·yög-yszetész csak egyet birhat. 

11. · ~· ~lég l'el nem úllitott nj gyógyszer· 
túrnak szeu1élyes joga út nem ruhúzhatú. 

12. § . ..:\ gyógyszertúrak sze1nélyes iizleli 
júgúnak útrnhúzúsa csak a törvény 131. §-úhan 
n1egjelölt feltételek alatt van n1egengedvc, és 
csak az itteni engedély kinyerése utún vúlik jog· 
érvényessé. 

1\z útrnhúzásáé-rt az útadönak é:-; útvevönek 
egyiitt kell folyamotlniok, az ntóhliinak pedig 
a törvényes iniuősitrényt és a n1egUizhatúsúgot 
az 1. §-ban n1egjelölt inódon kell ki111utatnia. 

t:J, *· ..:\ 1;;2. §. eseteiben a gyúgyszeré
-:_;zeti jogositvúny út ne1u rnhúzhatú. ha pedig a 
törvé~yes liaszÖnélYezeti idő lejár, 'vagy ha 'ha
:-:zonélvezetre jogosított ürilkös 11en1 mara<l, a 
:::zeniélyes Uzleti jogositrányengedéJyezése szintén 
a 134. §.utolsó bekezdésében a megjelölt modor· 
ban történik. 

..:\ ki ily n1egiiresedett jogosítvány clnyeré
:-:eért folyamúdik, valaniint az is, a ki oly helyen 
kiyán önálló gyógyszertárt felú.llitani, a hol eset
leg be~ziintetenclö fiók~gyógyszcrtúr van, tarto· 
zik kérvényében batúrozottan kijelenteni rnjjon 
a meglevő gyógyszertúr, illetijleg fiókg:yúgyszer
túr készletét és felszerelését hajlandó-e a becs-
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áron ;'tt,·cnui Yag,r scn1~ igenlö csethen egy Hir 
vényszcrü é:- k!itelez(i okn1úny if' esatnlandú. _ 

„Az oly kérréuy_. iuelyhcn az. útyétclrc néZ,-e 
liatúrozoH ki,ielenté . .- ne1n fugl:.tltatik_. figycle1nhc 
yétctui ne1n fog·. 

A jelen tnrn'ny clcthc Jepte cliitt elhunyt 
gyúgyszcrészckre nézrc az. addig feunúllott sza
húlrok érvényesek. 

· 1-1. § . .:\ g'yúgyszcrtúri üzleti jog·: 111iutún a 
,iogositvúnynyal fclrnhúzottnnk sze1néiyChez van 
kiit\·e, a tiirrényHzcrinti végrehajtús túrgya nen1 
lehet. 

lia pedig ralan1ely gyúgyszeré:-;z ellen csc'itl 
rendeltetik, és a c~lidtön1eg últal uen1 kezeltetik, 
az útruhúzús ez esetben is akadúlvtalaunl esz
közülhctli, csakhog·y az útruhúzúshú'í uetún credc'i 
vagyoni clönynk a csíidUiineget illetik _é:-; elJ bül 
keletkező niagánjogi Yiszori~"ok 111egitélése a csöd
hirósúg' hat:'1sknrCbe tartozik. 

1'5, S· ll'iúkg:yúgyszcrtúr elkiiliinit,·e el ueu1 
adható, scn1 út ucn1 rnhúzható csakis az anya
gyógyt-:zertúrral cg·yiitt. 

Fiúkgyúgyszertúr nen1 linúllúsithatC:i.. hanen1 
ha -rnlaki <ily helyen, a hol fiúkgyógyszcrtúr 
van, iin:Ulú gyúgyszcrh1rt akar fclúllitani: ez csak 
·azon alapon ti>rtCnhet: 1nint n1indcn n1ús nj 
gy6g-yszcrt:1r f'clállitúsa. 
"' '--](), §. Ila cg-y gyügyszcrész akúr átrnldtzús

1 

akár uj engedélyezés uljún oly helyen nyert 
jogositrúnyt, a hol egy vagy tfihh gyúg-yszertúr 
rnúr ran és ezen elnyert jogositrúuyt elfogadhatú -
alapoz.; ok nélk.UI n1úsra ruhúzza últal, ezen út
ruhúzústúl szinnitandú 10 ér alatt uj gyúgyszertúr 
felúllitúsúra jogositrúnyt, a hol eddig· gyúg·yszertúr 
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nc1n Yo1t 0s ezeu jog·ositrúnyt elfogadhatú alapos 
ok uélkiil a tueg.·nyitústúl szóruitandú 5 ér elútt 
1núsra útrnházzn. az útruhúzústúl szú1uitand1:1 r) é\· 
nlatt 11e111 nyerhet nj ~·yi')gy:-zertúr felúllit:'!s:íra 
jogositYilnyt1 és ha ezen idi> lejúratúval folya-
1nodik uj jog:ositYúnyért„ ki kell u111t:itni:t azt is. 
hogy ez i<lli alatt 111iYcl J'ng:lalkozo1t. 

lla pedig egy ;.;zt•niélycs iizleti jng: birtokú· 
han lcvii gyúgyszerész k.ér nj jognsitvúuyt. a 
nélkiil, hn:!;y az cddig·i ,iogositvúnyt 1núsra :'lt· 
ruházta volna. ha a kért nj jop;ositv:iny iueg·
ndhatú len Be, , a régi jog·osítYii11}'a'- Illcg·szÜnik ~:..; 
az ig_y Urei.;cdéshe ,i1Ht jognt-:itvúny púlyúzús nf,iú11 
tfi1tetik be„ a 1B-b. ~. ntoh:ú pontjúban tllegjclillt 
lll<Hlorhan. 

17. *· lfa cg·y hizonyos helyre, t. i. rúroslia 
vagy kiizséghe eg'y gyóg·yszcrtúri jog'ositrúuy 
engcdélyezöse kl~retett ér-; a u1eg-ejtett túrgyalúsok 
rendjén kiderittetett, hog',)' ott egy uj gyúg·yszertúr 
felúllitiu;a :Utal :11, ily uton u1eg~zaporo(fott g:yúgy· 
szcl'túrak fennállúsa vcszélye1.tetnek és ez,:11 
kUriihnóny itt ruegúllapittatott. ha~oulú njnh!ii 
kérvények cg:y ér lcfolyúsa ellitt cgyúltalún 11e111 
és az ezt knrchi· iit é-r :datt is c~ak az esethen 
vétetnek túrgyalús alúJ ha kellöcn kiinntattatik. 
hogy a kérdése.-; helyen a -riszonyok azóta nj 
knzlckcdé:-;i roualak n1egnyitúsn1 g·yúrak ragy 
rná:-; ipar- és kereskcdehni vúllalatnk létcsitése 
által rag·y 111á:; kiirtil1nény folyt:'111 oly i11údon 
.;tidtoztak, hogy euuek folytún a nicglcr(i g·ycíg:y
szertúrak forgaln1ú!Ja11 az eddiginél lényegesen 
kedvezöbh credrnény éretik el. 

18. ~. l\Iinthog:y a l~l~L §. :-;zerint uj t:;yúgy· 
szertár felúllitásúra kért engedély c~ak akkur 
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tagadható ineg: ha tekintettel a népesség szán1úra 
az ott n1úr fennállú gyógy:;;zcrtárakra s a helyi 
viszonyokra kell6en ki1nntattatik, hogy az uj 
gyógyszertár elannyira felesleges, 1niszerint az 
ily uton u1egszaporodott gyógyszel'tárnk f'eun
úllúsút reszélyeztetné, a gyögyszerésznek saját 
érdekéhen fekszik rendes iizleti ktinyveket vezetni. 

1 H. §. Rcidjogu gyúgyszertúr eladása esetról~ 
esetre, be nen1 vár,-a az: évi vizsgúlatokat, a hatúsüg 
:Htal azounal hejelentendii, ugyszintén bejelenten· 
diik a hérliik személyében tiirtént vúltozúsok is. 

20. §. Az, hogy a 132. §. értelmében 
gyúg·yszertár ha~zonélrezetc kit illet Cs a gyer-
111ekek n:.L!!:Vkornsúga n1ikor küvetkezik 1Je1 -

a törrényh~Íós:'!g rCszérdl nyilvúnitaudi"i és ha a 
haszon élvezrti jog n1cgsziinik, nz ide azonnal 
hejelentendö. 

21. ;:}. l·Ia a g·yúgyszerész jogosit.vúuyát 
gyakorolni tiihbé hajlandó nern vo1nn, vagy ezt 
húrnii oknál fogva netn tehetné1 a türvényható
Húg tartozik a gyógyszerek akadálytalan ineg
~zerezhetése tekintetében addig, 1nig a fennforgó 
akadályok n1egszlinnek vagy esetleg a jogosit
vúny haiúlyon kiviil helyezése iránt határozat 
hozhatú, és ezen jogositr:iny esetleg tnúsnak ado
n1ányozható lesz, a g:yúgyszertúr szakadatlan 
n1iiküdésc iránt. ui:;·y intézkedni a 111int nz u tör
vény Ifin. §-imak ntolsú hekezclésében belytelen 
ragy r-;zabúlyellenes kezelés esetére van elren
delve. 

I~iµ:rt·hneztt•tés a folyautotlóli: sz:'tnuí.rii. 
A folyamodónak egyes okmányai kivlilröl 

betükkel ruegjeHilend6k, és a rovatokban csak a 

r\:--. rész; Gyógyszert:h'nk fclállitása stlJ. 

betűkre történjék hivatkozás, ily módon: az A. 
alatti melléklet szerint. 

A foglalkozás rnrntaban, az oklevél elnyerése 
előtti é::. utánni egész idő_, tételenként clirono~ 
logicns rendben ellitiintetendó, a kin1utatás hiányú~ 
nak okai pedig a jegyzet royatúban en1litendlik fel. 

Miul:l :!::!:170 H . .i\I. ~züm!rnz. 

YIIL rnt'a. 

Minősitvény. 

I\. K.~ okleveles gyúgyszerúsznek 



I\„. l'í~Sz. Oyúgy~zert:irnk fd:'tllih'tsn sth. 

Ezen szaliúlyrenclelet G-ik pontja n1úr egy 
korúhhi, ncrczctescn ugyaneRak a rnag,v. kir. 
hclUgy11ii11iszternek 1ti7D. éri oktöller hó 8-ún 
.JüG51. sz. a. 111cgjclcn t kilrrendeletét n1ag-ú ban 
fo;!:]alja U/:!:yan. 1ué!.!.· is az iIH1okok f'ZC1upontjúhól 
f'ziiks~gci-:1~Ck i':ítju!Z ezen rende:.Jet szövei~;ét ·i~ itt: 
e~·é-~z tc1:jcdch11é1Jeu knzölni nlint kiirctkczik: 

„Fel111eriilt oly esetek alblmúb!il, 111elyekbcu 
g·yúgyszcn:szek, kik uj g-yúgyszert:.1r felúllitü::;úra 
jogot uycrtek, a gyúg·yszertúrt hosszabh ideig· 
Heni úllitjúk fcL é::; ez últnl el-:;d sorban a g·yúg·y
szert. igéuybc venni úhajtö kiizHnsúg· érdekeit 
sértik : szlikséu·esnek tarto1u azon hat:'! ridt'.it 1nep;
úllapitani1 a ._n1c!y alatt az n,i g·yúg·yszcrt:\r 
wnlhatlannl folúllitaudú, nehog:y a feuuchbi cljilrús 
:'tltal7 n1ég 111ús g·yúg·yszerészck is, kik e kiiz
ha!-iZllll intl:zetet f'el:illitani kCszek. eth'H cHittcs-
•e11~. · · 

EnuélfogYa reudelcu1, hog;r uiindazou gyúgy
szerCsz, ki uj gyúg-yszert.úr felúllitúsúra engedélyt 
H.)'crt. tartozik azt. az en,!.!;edélrczés napjútól sz:'t-
1nitandú egy é\·, leforg-Űsa ;_~Jatt azo;1 helyen, 
111elyrc az eng·edély szúl, felállitaui, tiikélctesen 
f'Plszerelui l:s liivatalo:-:an Hicgrizsg-úlra a kilzfor
g-alou1nak 111egnyitui, cllcnkczii esetben gyóg·y
i-'zcrtúri szc1nélyes lizlcti jogúról lcn1ondottuak 
fog tekintetni. 

Errlil a tiirrényliatúsúgot torúhlJi intézkedés 
Y<"gett azzal tudositoni, hogy ada11dú :ilkalonnnal 
:1z illetö g·yúgy:--zcrészck, a jelen szabúlyzathan 
fng;laltakra figyeh11eztctendiik. :: 

Bndapesten1 187~1. éri oktúber hú 8-ún. 

1'i.~:::1r„ s. k. 

;o 

rV. rész. Fii'.1k-gyc'1gyszert:íruk. + 

„:-\.z 1::;71;, éYi XI\'". t.·cz. lBf>. S·a értchnéheu a 
sziikséghcz képest 111ég· fiók i-s h:'tzi gyc"~gyszi;rt:'n·ak is 
enged&lyezhctiik 

SiJt az nuranazon ~. 1n:'tsodik hekez<lése értchné
heu „ott a hof· g-yúgyszertúr 11cu1 J\.·tczikr az 0rYosok 
kézi g-yt'):.\',Y.3Zt'rÍ'Í1r tart;'1s(u·a a ton·ényhatúsúg elsil tiszt· 
Yh;elGjc :í!tal J'eljog·osithat1'Jk 1 kiitclesek azonh:111 az e 
részbeni 1'zai1úlyokhoz alkal111azkod11i.·' 

:\Iintli!n ily Yl·gér\·ényesen 111cgarlorr engetlély a 
lfelii!!'Y1t1ini:-:ztcr11ek lJejelentendii. ·' 

·~:C\. tiirvc~nr ezcll · sz:1kasza, Hók ~t!s·; húzi gyúg·y
szcrtúrakn'il s "czenkiYiil kl·zi g·yógyszertúrakrúl int&z
keclik ; tiizcres na1gkiiliinbiiztctt'!sc azonbau a !iúk l·s 
h:í.zi gy1'1gyszt•rfúraknak, 11~y i~ tiirvényhcn Yain1uint a 
111inisztrri reH<leletckhell hiúnyz1k. 

Kétsl•gtl'll'B azonhnn, hng.\· a liúk-gyúgyszert:'irak 
alatt a tiir\:l:uy azokat úrti, n1elyeket e:;ak gytJµ-yszcré. 
;.:zek !.\·r/,!!\·szert:íruk fonralmi kiiréhez tartozú helyeken 
a tiii\:l·n'\.'hatúslig- uwgh;tllgat:'tsÚ\'al a 11eliig-y1ninhizter 
Pn!!ecl{;h·í; 1nellctr :'dlirh11tn:1k fel; miµ- a h:'tid gyúgy· 
1'ZC°rt:'tnlk alatt azokat 111elyek fclállit:'tsút ugyancsak a 
tiirvl·nrhatús:'t,!!· 1nl'gha!lgai:'tsa utún :i lleliigymiuiszter 
orroso'k.1wk n kl·zi g-y/>g-y:-z(~rtúrak mt'~r\·én tnl eng-e(l{•lyt•z. 

E rl·szheu a kiizcgt'·szt·:;ii!.!'Yi tilrvény 1neghoz.a. 
t:l!a elíitt az ltil:"J. t'·vi nktúher hú :!fl·í'~u i"Ji_l.:!:J:1. sz. a. 
kelt s Ú.\Utebh niúr l'gl·sz te1jct1eh11ében idézett hcliigy-
1ninisztl~l'i reHdelet 11. a. évi okt. hú .J-éu kelt llll'llúk
lt·tl·llck ~-ik pontja a ldiretkezllkct rendeli : 

:;lfázi .gyúgyszerfúr tartúsúl'a .iog;ositott or· 
\'OBok és ;.;ehészek t:trtoznak niintlen uércn neYú

zeudö szerciket rneg:rcudclési kiinyr alapján 
uvilrúnos g·yi°lgyszcrtúrhól n1cgszerczui ;.; ezen 
n~cgszcrzést._~a ._idadó g·yúgyszeré8z :Utal igazol
tntni. E n1ellctt az únnérst.'klet az illctii orvos 
éf' gyúg·y:"zcré~z k.UlcsiinHs cgyczkcdéí'l'.uck ha
.!!·yatik fcuu." 
'-• C<ryanezt'll nonr az nj UUl~\':11· gyc'1g·y:::zel'·<Írszah· 
y:·tn\· r;fi;,ry(Ll.1a11 ·ü:itH. Ó\'i i~u111úr ·ln'f Í:éu ·1:10.1VIJI. sz. 
a. kelt b~iiig-y1uinisz1e!'i n~11tlele1bc is ~zúrúl-sz/ira fel· 
vCre!t!L 



I\". ri~sz . 

. A. fiók·gyógyszcrtúrakra ué;~vc peclig ;i. 111. kir. 
bcliigy1niniszter lti83. évi juuins hb 4-én :22.:fi"O:'\illl. :1. 
Wl. a. kelt s feutcbb niiir egész tei:jcdchuében iclézctt 
kürrcudcletéuck :">. §-a intézkedik t.iizetc8eu. 

Megjegyzeudii lcvl·n 1nég, hogy :t niost idézett 
rendelet l:J. S·ának második hekczdésc szerint ar., ki 
oly helyen kivún iin:\.J!(i gyógyszcrt:'trt fclúllitai1i, a hol 
liók-gyúgyszert:'tr van, tartozik kérvényéhcn határozot· 
tan kijelentenii v:~jjon a fiók-gyúgyszcrt:'tr kl•szletét t'.•:; 
fclszcrel<°'sét hajlandó-e a liccs'tron :'1tvcuni vagy seni. 
i•rcnlíi Clicthen crry tiiryéurszcrii és kütclczí.i ok111it11y i:-; 
c~atolaud1'i; - :~· erre voi1atko7.Ú határozott kijelentés 
hith1yúb:n1 a kérYény ligyclcn1he ne1n vétetik. 

.A. lb. !:\. értelnH"hen pedig a íiúk-gyógys1:ertúr el
Jdiliinitve se111 el non1 adható, 8Cin át nem ruhazható1 s 
ez csak is a;:: :u1ya-gyógyRze1tárral egyUtt tiirténhetik. 

..t\ thík-gyógys;.:ertúr nem ün;'t!Jú:-;itható. 
Yégiil a kézi gyúgys;::crtúrak a tiirvi~ny feull.ich"•

zctt n:iHlclkezéséné! fogva a tiirvéu.vhatiÍsúg els(í tiszt
viscliije ú!ta! oly helyckeu, hol uyilv:'tuos gyúgys;.:ert:ir 
nctu ll~tezik csnpún or\·osoknak lcYéu az elkcriilherlcniil 
xnegkivúntah·, gyligyszcrek ar.ounali 111cgszerezhcté:-;l' 
czélj:H)ó] ellgctlélyczhcHik, a HL kir. hcliigyulÍniszter 
18l:i0. évi 110\·emher hó ·l-l·u .J--l.i(l:}. sz. :i. kelt kürreu· 
deJ(dl·-\;CI" itz -oly orvosokuak1 kik kézi gyúgyszcrtilr tar
t:'tsára jogositv:'iuyt uyertek, 111eghat:írozta azon szcrc
kct1 melyeket készlet.hcn tartani kütelességiik, clt• ezen· 
kivii! h:í.nuincu1H uu'1s gyúgyszereknek a kézi ~)-úl!y~ 
szert(trak.Lau való tartitsa nekik szigoruau eltiltatott. 

Ezcu rendelet sziiYcge a küYetke7.(Í : 
,.~Hnthogy a kézi gyógyszertúrak czél,ia az: 

hogy oly helyeken is, hol nyilrúnos gyúg·yszcrtúr 
11en1 létezik, az clkcriilhctleniil n1cgk iYúntatú 
gyógyszerek azonnal 1neg·:.;zerezhetök lcg·ycuck : 
cnnélfo~,·a az országos kiiZC!részségi tanács n1e!!;
hallgat:t~:1 ntún clrendele1u, hogy a kézi gyóg)·
szertúr tnrtúsúra feljogosított or,·o~ok a kUvet
kezö gyógyszerekkel niindenkor cllútra leg·ycnek„ 
és pedig·: 

1\cidu1n carholicun1, 

I\". rész. I\:ézi gyógyszert:írok. 

1\ci<lun1 nítricun1 conc. purun1, 
Acther snlfuricns, 
Argcntu1n 11itl'icun1 fusu1n

1 

.Aqua calcis, 
Chloroforn1iu1n, 
Chloratnm hydricnm, 
Camphora, 
Cuprun1 snlfurienn1 .. 
:F'olia sennac, 
Kali chloricnm, 
Liqnor ferri scsqnichlorati, 
i\[:.1gncsia usta, 
Natrinm hydrocarhonicnrn . 
Natrinm Salicylicnm, · 
ülen1n olirarnn1, 
()Jenin rieini, 
l)nlviB opii pnri, 
PnlYis Dowcri. 
11adi:x ipecacn~inhac7 
11a<li:x l:l1ei, 
Secalc cornnhuu, 
Spiritns salis i\nnuou. anisat., 
T'artariu; cn1eticus. 
Empl. Dyach~·lun: 
,{ égiil a Chininn1n snlfuricun1, uén1el.r túj

kúrokra raió tekintettel, a Bziikségllez képest 
szintén a kézi gyógyszertúrakh:in tartható, ezek
hől azonban csuk oly helyeken szolgáltatható ki, 
hol nyilvúnos gyógyszerfúr, 111elyhü1 ez n1egreu
delhetii lenne, nem létezik. 

;\ J!1-Q.:~t~~lú~.orolt gyógyszerek.en kiviil, rendes 
viszonyok_.kUzntt, hár111inen1U mús gyógysze1:eknek 
a kézi -g·yúg-rszertárak bnu való tartása szieoruan 
tiltatik. " '· ' 



Jliutliogy pedig a kézi gyögyszertúrak en~e
tlélvezése helyhez kötOtt, és ugyanazon engedcly 
alaj1júu 1nús kHzsóghcn az or:os I~éz,i gyögy~ 
:;:.1,ertúrt ue1n tarthat~ lia11en1 ,Jogositvanya az 
esetre ha ~1znn knzség!iül elköltözik 111egsZHuik, 
az ily kézi gyúgyszcrtúri jogositrán,\- gyakor
lús<"1 ral uctún elkilYcthctii risszaélésck 111eg·gát
lúsa tckintctéhiil a n1agy. kir. bcliig·yrninisztcr 
18.'33. éri uktúbcr liú 2U-úu :13820 :-z. a a kö
,·etkez.1'í kiirrcn<1cletet bocsútotta ki : 

.J)Jy esetek fordultak ell'i, hogy kézi g·yógy~ 
::.:zertf1'r t~1rtúsúra feljngusitott ué1nely orrosok, azon 
községhöl, a hol kézi gyóg·y:-:zcrtúr tartúsára fel 
lettek jogo~itva 1 tuús kHzségbe1 nélia n1ús tlil'· 
vényhatúsúg tertiletére is átkiilti\zvén 1 uj lak· 
liclviiklin Íf'Iuét L'Sak az ehíhl)i jogo~itrúny alapjún 
tarianak kézi g-yúgyszcrtúrt. 

JHnthog·y pedig a kézi gyúgyszertúri jogo· 
.... itrúny 11e11u.~sak azon egyén reszére, hane1n 
C!!.'YSzersruind csakis azon hely ragy község· 
eS«1port tcriiletére lehet ér\"ényes, a ruclyrc nézve 
az adalik: ennclfogTa a fenljelzelt eljúrúsuak 
helye egyúltalún nciu lehet. 

Jiihez képest figyeln1czteteudii a ttirrény
hatú~úg elsú tisztYb•eliíjl\ 1nint a ki az 187H. évi 
XI\i. t.-cz. lH:->. B-a niúsodik bekezdése szerint a 
kézi gyógyszertúr engedélyezésére illetékes, hogy 
ezeutul az engedélyezési ok.nuh1ybtuL ... _niin
<leukor rilúgosan jegyezze n~~g:i hog·y azon 
,log:ositrúny, a n1egsziinés eg·yéJ1 törvényes ese
teinek épségben hngyúsa n1ellctt cRak addig 
L~rvényes,. n1ig· az arra, f'eljogo:-:itntt orYos nzon 
kiizséghen vagy kiizség csoporthau Hu1rad, rne1y:·e 
nézrc az engedély ré:.:z(·rc 1ncg·aclatott; ha pe11ig· 

0-1 

I\r. rész. OyÓgyszerhirok ke7.elése. 

i111nan elkiiltUzik. a kézi g·yúgy~zertúr jogo:-3it
vúuya i:-; 111egsztiÍiik. 

• .\.'?-„ ily engedélynek 1Hegsziintc: ugy inint 
az ujahbuak adondtn\·01.úBa 1niudcnkor ide be-
jelentcnrlú. · 
' J\.clt 11ndapcsteu: lti~3. é\'i oktúhcr :!H-ún. 

7'i . .:.:zu. s. k. 
Cj (a11ya1 szeu1élyes jog:n gyúgy:;zertúrak fclúl!i-

1:'1::-a, útkiilriizt'~sc. útrnlu'tziuia v:t:!Y lllC'"iiresetlett jo•~osit
v:'tuy ehiyerésérÚ vonarkoz('J sZilhúlyi~k tl'l~intell·lTt;u a 
ulli1· _ fellttd1b <•gl·sz te1:jedehul•\1e kü7.ii!t lö."i;·;, l·yj 
:!:?,:·)j(l \~JlJ, a. sz:°tllJll )H;Jiig-y1niuisztr~ri l'C!Hlell•t 1„ :!.~ iL. 
·l.: f-i. 7., :-'.~ !! .. ll.) !:!., 1i;:, lli., 17., .1.:-;, ("" 1~1. ~~-air:l 
nta!nnk. 

Uyi'ig-rszertúrt :iz 1ti/!i. évi _2\]\r. t.-t·z. !:!!!. ~-a 
Í'l'Ü!lnH"heií' esak :rn kezelhet. ki az ori'Z:Í!.!: tcriilett'·n ér
Y("uyes g-yúgyszcrésztuclori \·:igy gyú.~-ysZert':sz llH.'.Steri 
nk!eYl·llcl van felruh:izva. 

. .-\z oklevúl meg:;zerzl·st•rc (•:; t•r\·l·nyl•:;sl1;.r(•rc Ht•zve 
m:ir f1!ulcl1h a II. n"szhcn l•rtekt'ztiiltk . 

.:-\. gy/)gyszcrt:irak 11e111 ukh~vcles sc~·éd.-:ze11it'·lvzcr 
:ilrali kt•ze!i!;;f•ért. í'zt.•knek uliudcu a g'\'c

01g-yszerl;szet 
küit'·he vúgú niiiködésel·rt, 11;:y.-:ziut{·n a' g,f?1gyszPrck 
j/1 111iHíi~l'.·1!Pl·rt. tisztas:lg:tért i~s helyes kiszolgúltatús:u"rt 
:tz 1~/n. t~vi XlY. t.-cz. 7. $-:i.han kiszahutt hiintetés 
Tt!rhe alatt az ld7í.i. évi Xl\~. t.·cz. !:!fi. §-a értelmében 
a gy1'1gyszcrtiir-t11lajdo11os i·s kezeliíje fch·liís. 

• .\. hiintctl·s 111érvére vn11atkozú 187ti. éYi XI\r. 
t.-ez. i. S-a az I. rész n. l't~jezctéhell HIÚ!' szúszcrinr 
idéztctl'tt. · 

.\"alamp]y gytigy~zcrtúr helyteleu, szabályellenes 
k_ezelcst• 1~setéhen a tlir\·l·nyhatús:í,!; a gy{1~yszertúr 
n·szérl' kezclíit rendel, nd. az 1816. éví XI\". t.-e:r.. 
l:-1/. ~-ú11ak fi) i1ontja értdÍnéhcu a tiir\·l·n\·hatús:lg- e\sii 
tisztviseliijl~uek tee1idiíi kiizzé tartozik. ~ · 

I-Ias<'lnló intézkcdé:-11ek Yan helye a ~:.!.HIO,,-Y1If. a. 
1.':iSiJ. szúniu mini;;zteri rendelet :!1. ~·a 1"1·telrnt'~beu 
akko_r is. ha :t gyt'Jg'}'i'zerés7. jogositv:íny:it gyakorolni 
tüblH.: uem hajlandr'•. va!.!:\- ezt IJ(trmdv nkn(d focrva 11e1n 
tehetné. · · , · · '"" 



I\'. rész. Gyógyszert:í.'rok l~ezclése. 

A n1ost itlézet :!1-ik §. szUyege a küYetkezü: 

nlia a gyógyszerész jogositványút gya
korolni tiibbé ha,ilnndó 11en1 rolna, vao·i· ez.t 

. l j' "' búrnH o inál ugva nen1 tehetné, a t1irYényhatúsúg 
taztozik a gyógyszerek akadálytalan 1neg:-:;zerez
hctéBe tekintetében addig~ mig a fennf'orgú aka
dályok n1egszíinnck, ragy esetleg a jogositrúny 
hatályon kiriil helyezése iránt határozat lwzhatú, 
P.s ezen jogositvúny esetleg 1uúsu~1k adon1únyoz
hatö lesz, a gyúgy~zertár szakadatlan n1iíküdése 
irúut ugy intézkedni, a ndnt az a tiirrény 
15f>. §-úuak ntols(i bckczdéséhcn hclvteleu ra~r 
:-zaliúlyellcncs kezelés esetére ran elr~udclre. ;; ..... 

. .:\ gyúgyszl'rb.tri j11gositY:'1nyny:LJ birú "\'Ú•~ysze
r1'.>sz el!eui uet:i1d t·:;iid esetén :i esÍicltii111e1r ~- „;~Ú""Y* 
szert:'ut erre kirendelt kezcHí :í.lta! toY:lbiJ 

0

kezel~Üth~ii. 
az Útl'l1húz<ls ily p:-:etbeu a feun:'dlú szalnilrok szerint 
történhetik: erre uézve a hiYatkozott rcutl~let l·l. ~-a 
kii\·ctkczHképe11 iutlozkedik: ' 

::i\ gyógy:-:;zcrtári ilzleti jog·, 1nintún a jogo
sitrúnynyal felruliúzottnak szen10Iyéhez r:1u k'utrcJ 
a HirYénr:<;zerinti végrchajtús tár{rya 11e1n lehet 

lla 'pedig rala1i'1ely itrógysz~rész ellen esöti 
rendeltetik: é:-; a csödtnrucg· últal ncn1 kezeltetik

1 

az útl'nhúzús ez esetben is akadúlytnlanul esz
közHlhet6„ csakhogy az :.ltruhúziu;húl netalún ered{·; 
vagyoni el(inyök a csödtö1neget illetik és ehh1:;1 
keletkczö n1agúujogi ri:5zouyok 1negitélé8e a c:;t'id
birúsúg hatá:::kiirélJe tal'tozik. :; 

.A„ l?YÚg_rsz_erészt azonban a kezelési jogosin·oln.r 
n1cgszcrzese a rülJhszUr hiYatkozott rendelet 10. S-a 
értchnéhcn uc111 jogositja fel arra ho<~r e:.rr ak:ír reúl. 
:ikúr sze1n{dycs jogn 'anya-gyógiysz~:bíru;ú többet i~ 
kezellicss?u; a uiiért is tehút habúr reáljoguak hirtnk:'1-
han Yan 1:::. személYes iizleti jogositYtiuynral csak C"r-
gyel birh:tt. • ' · 0

• 

iH 

I\'. ré-sz. G·yi'igyszcrt:írok kezelése. 

OklcYcles segédek sajút inííkiidésiikért el:;ii sorh:1n 
feleliísck 11gya11 1 cle a gyógyszcrt;'tr tulajclono

:ílralúnoss:lghani feleliíssége azért fenn marad. 
_;\.z 187ü. éYi XI\r. t.*ez. l:?li. S-a 1'•rtelméhen a 

gyógyszereknek a gyúgyúszati ezé! eléi·ésére tnegki
Y:°lntatú adagokban vnl<"> l'laclús:\ra kizún'>lag okleveles 
.~·yr'ig.rszert:ír-t11l:tjdJ111osí1k Yagy ezeknek meghatalma
zott (J\;:leYeles keze!iii, ngy:.:zintéu a kézi gyllgyszert:lr 
r11rti'tst'tra feljogositolt or\·os, az úllatokra néz\·e i1edig
az úl!ar()i'\'osok Yannak feljog11sir\·:t, 

1-lasnnszen\·j nrYosok a gyúgyszerek Í)sanyagait 
és iísolclatait sziut{•n a rendes gyúgyszert:'trakhúl tar
toznak hozatni és reudelni, de a gyúgyszerck ngyncYe
zer hasonszenYi higitú~nit és dUrz~;cit dijtalannl maguk 
is kiszolg:iltathatják :t betegeknek. Ez esethen a g:·úgy
szer neYét (•s higitúsi fokitt a gyógyszert tartalmazó 
iiYegre1 az edényre Yagy papirra feljegyezni tartoznak . 

..:\z ezen §. értelinéhen tch:it a gyógyszereknek a 
gyógyt1szati <•z{~l elérésére tnegkh·úntatú adll!-;okhani 
eladúsa, kiz<Írúlag a gyógyszerészek l1at:i:;kUrébe tar
tozYún, a gyógyszereknek anyag· {~s :'truezikkeknek 
korl:ltlan elad;lsáhól szúrmazhati'> Yeszl·lyek elh:íritúsa 
ezélj:Hi{il ezekt't a bcliigy1niniszter )tfiG„ éYi junins hú 
:l-:"tn_ :!?O:J:.l. _sz. a kelt rcndelctÚ\;PI négy oszt:'dyb:i 

·1rcii'üifa és' kezelésiikre \·ala111iut elúrusirhanlsukra nézYe 
a kOYetkezőké1> intézkedett; az clsil osztályba tartoz
nak a kizúrúlagosan gyúgyezélokra haszn:'daudó szerek, 
inelyek teh:'tt csak gyúgyszl'1túrakban tarthat/1k és 
onnan adhatúk el, Yagy a Yegygy:irosok és nagykeres
kcdlík is tarthatjúk ugyan, de azokat es:tk gyúgyszc
részcknck úrusithatj:ik cl . 

. .:\. :!. oszt:llybelick az ipargazdi't:-zati és húzi czé
lokra is haszn:llaudú gy/1gyanyagnk, u1elyck nicghati't
rozott s11ly111enuyis1\!:5ben a kereskcclíik :\ltal is elúrn
!'ithatók . 

. .:\. a. osztúlyba sorolt erlíscbb hat1i.sn gyúgyszcr
a11y11gok a fiíszer- és Ycgycskereskcdiík (dtal csak :i 
t:'tblúzatliau n1eg:í.llapitott sulyn1ennyh.:égbe11 és azon* 
fdiil adhatók el; a t:'tblúzathan n1eg:'tllapitott suly
menuyisúgen :dul t·ehút ne111 árnsithatók el, egyébh 
úruczikkek.tí\I elkUlünitert helyen tartandúk, hogy ugy 
a nctúui felcserélés Yagy a szab:ílyrendelcr elleni cl:'trn-
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:iit:'~S kiinnyeu 111egakadi'tlyo;:lrntó legyen 1 síit az e!ad:i:-; 
alkalm:'1yaf hiztn:-;1111 csou1agnlaudc'd,: és 1Hiuiisé):fiík 
könuYcH ol\':tsh:ttú 8Z:thatcis felirússal nu:!!jeliill'JHIG. 

-Yégrc :i ,L oszrúlyha oly ipari cz0f11kra hasznú
Jandú n1{~1·gek f(1gla\tat·uak. 1uc!yck uagy11hlJ l•J(íyigyú
zatot igéuYelnck. kiiu11rH ltozzú férheté.sii];: 111c•raka
d:ilyoz\:a legyen, l'.-; Vp ·ez okhúl a kcl'l':'kcdiík ""ú1t:tl 
zúr alatt· tarrandúk {>;:. (irizcudlik, e:-;ak hat1'1:-:íori en•re
clély é:-; a \'e\·(ínck :'th·ételi elismcn·l•ny1: 11H:ill~t· adi~:i
túk el. 

„A„ rpndclet szi.iYege a kiiyei'\~czG: 

A !!.'YÚJ.trszerelc auYau:- {•s 1ui~l't'!!.'-áru<:ziklit~li 
ltor1:ít.Iiil1 · ei:u1ús:'1hi>I aZ ÚrsZÚ!!' laÚ.(>saira h:'tr11-
111olhtttú ,-<·szi•lyt•ll.. clhúritúsa ···t-Úr!.!.'Y:íhan. 

„.Azon rc:;;.élyck clhúritúsa ezé°Úúhúl, 111elyek 
a gyúgy8zerek, anyag~ é:-. tnéreg:-úrnezikkek kül'· 
lútlan eladitsáhúl · :iz or.:.:zúg lakosaira húro1uol
hatnáuak : az nrszúgn::; kiizcgészségi faBÚí~S rncg
hallgatása ntún.- cgyr:tértiílcg a filillndrclé:::-, 
ipar- és kereskedclnii 11cn1kiiliiBhcn az igazsúg·
iigyi 1nini:::ztcrinn1111al: e kilYctkcziík rendel
tetnek. 

1. §. 1\ gyógyszer-: anyag-- és 1uércgúruk a 
,ielen rendelethe7. kapcsolt l., II.; IJL és ff. szil· 
111okkal jelzett: túhlúzatokba soroztahiak. 

2:. *· .Az I. túhlúzathan foglalt és kiz(trúla
g·osan gyúgyezólokra használt szerek, csak gyógy
:-:zertúri jog: éJyczetélicu és g-ynkorlntúbnn lcrc·~ 
!?.'yö.!!:y:::zcrészek ~utal tarthatúk ús úrnsitliatúk cl. 
""' ._.1\.irétctuek e szahúly alól nzon reg·yzyúrosok 
és uagykereskcdúk, k'iktöl a gyóg·j,-~Zerészek 
áruikat beszerzik. (;:; kik nz ezen o:-;ztúlrha soro
zott szereket esni\. nagyban és cgycdn·l gyúgy
szcrészcknek adliatjúk cl. 

:1. ~· A II. táhlúzathan foglalt ipar gazdú· 
Rznti é~ húzi ezélokra is használt gyúgyanyagi1k 

a kereskedésekben is tari hatók; azonban az e 
táhlázathan n1egúllapitott snlyn1ennyh;égeu alul. 
a kcreskediik últal kiszol!!.·últatúsuk tiltatik. 

-1. ~· A III. túuh\~atlrnn foglalt eriisehh 
hatúsu gyóg:yszerauyagok, fiiszer- és rcgyeskere . ..;
kedök últa\ esak a t:'thlúzathan u1egállapitotl 
suly1ncunyiséghen é;.; azon fclHl adbatúh: el : 
egyéb úrnezikkekttil elküllinitett helyen tartan<lc'd\.. 
az eladús alkalniit\·a] hizto:-;a11 csoruagolandúk 1:·~ 
n1inliségiik kUnnyen olvasbatú 8zabato::; fclirússal 
.megjeHHendü. 

,;, ~. A l\'. túhlúzathau fog·Jalt rncrgck 
iparezélokra a kcreskeddk últal egyéb úruktúl 
elkiilönitctt helyen zár alatt tartandók és (1rizcn · 
dök, csak hatúSúg-i engedély és a YCY<inek útvé~ 
teli elismervcnye mellett afllwtiik el. 

:J[indcn cladúsnúl annak kelte, a Yerünek 
neve s foglalkozúsa, · valan1int az eladott n1éreg 
1ninöségéuck és n1eunyiségénck n1egncrczl·se 1 

végiil a hatósági engedély szútua és kelte, sza„ 
bályszerii kereskedelmi. kiinyvue hejegyzendii. 

U. ~· i'IIinden kercskcdii, ki az ~l(isorolt I.J 
II. és IY. tali1iliáfök1Jiní f'oglalt itrnezikkek tar· 
tásúval fog·Jalkozik. tartozik erról az últnla tartoti 
és úrnlt ~zikkck 'pontos 111cgjcHHése n1ellett a 
törréuyha.túsúgot értesíteni. 

7, §, rritkos ÜS~ZCtL~tel_li ÜY· éS g·yúg·,ycz6· 
lokra szolgúl('1 szereket tartani és úrnha hoc:;;útani 
tiltrn V<lll. 

~. *· .-\z ezen szaln'.tl.Yrendelctlicn n1eghatú
rozott valamelyik reudclkczé~uck ntegsértésc~ ki
hágúst képez, és n frttúl 11111 frtig· terjedhetú 
pénzhiintetésrnl hiintetendli. 

A pénzhiintetés, hehajthatlansúg esetéhen 
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fogságra váltüztatandó, 
minden 5 frt helyett 
tandó .. 1neg. 

mely 
napi 

útvúltoztatúsuál 
fogság állapi-

Ot forintnál csekélyebb pénzbüntetés és egy 
napn<i1 riividebb ideig tartú f'ogsúg ucn1 rendel
lietii el. 

Errül a türvényhatósúg tnegfelel<'i további 
intézkedés és a szabúly foganatositúsa iránt szllk· 
séges felligyelet gynkorlása végett értesittetik. 

Budapesten, lSF>. évi jnnius hii 2·án. 
:ri.;.;za IVU11uf 11. 

I. Táblázat. 
Tart:tlmazza azon szereket, u1elyek kizúrúlagosan 

gyúgy"ezélokra használtatnak és a fe1111úllú szabályok 
:-zcrint csak gyúgyt:'tri jog élyczctébeu éti gyakor!at{tbau 
levii gyógyszerészek :ílta! tnrth!J.túk és el{trnsithatúk. 
Ezen szabály alól csakis azon Yegygyúrosok és nagy
kereskedGk vétethctvéu ki, kiktől :i gyúgyszerészek 
úruikat beszerzik, de az ezen osztúlylJa sorolt. szereket 
ezek is csak nngyhan és egyeíliil gyligyszerészek11ek 
úrusithatják el. 

„:\cetum aron1aticun1 
Acetum colchici 
Aeetum scillae 
Acidum hydrocyanieum 
1\eonitinum 
_l\.n11uonin1u acetic. s0Jntn1n 
"\tropinnm 
_.\.tropinnn1 sulfnricun1 
Aqua chlori 
.Aquae 1nedican1entosae 01nnes exceptis in 

serie lI et III nominatis 
\ 

IV. rés·z.· 'Gyógyszerek· chírusithaUísa. 

Balsamns vitae Hoffn1anni 
Bismut. cyanicum 
Bismut. subnitricum 
Bismut. valerianieum 
Brucinum 
Bulbns Scillae 
Bulbus colchici aufü. 
Calcinrn oxysnlfurat 
Calcinrn snlfnratum 
Capsulae rnediearnentosae omnes 
Capita papaveris 
Carragheen scis:-. 
Cerata omnia 
Chininnrn et omnia praeparata ehinini 
Chiuoidini praeparata ornnia 
()inchonini praeparata omnia 
Chloratum hydricnm 
Cocleina 
Coffcina et ejns prneparata 
Colchicinnrn 
Collodinm Cantharidatum 
Collodinrn flexile 
Collyrium adstringens luteum 
Coniinun1 
Conserra rosarun1 
(:ortices scissi et rnditer tuti omnes 
Cnbebinnm 
Cnprnm aluminatnm 
Cnprnm stdfudcum amoniat. 
Curare 
Deeoeta, infnsa, et mixturae rnedicinales 

omnes, in usnn1 externum ant internum 
Dextrinun1 Rolntun1 
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Degitalintun depurat 
Eleosachara on111ia 
I~laterium nigrntn 
Electuaria n1ecliciualin 
I~lixiria iue<licinalin 
Emplustrn omniu 
En1nlsiones 1nedicatac 01unes 
Erg·otinnn1 
Extracta omnia excepto extracto ligni 

Capechiani, et extracto carnis 
-F'erri praeparata on1nia exceptis in seria 

II~a designatis 
li'lores ornnes. exeeptis in seria ll·a 

designatis 
Fo1ia scissa ornnia 
ITolia sennae 
F'roncles ~ahiuae 
l'rnctus Colocynthidum 
E'rnctns ta1na1:indorurn 
Globnli camphorati 
Globuli martiales 
IIerliae scissae omnes 
Hydrarg·yri praeparata onmia cxceptis ín 

scria III et IY-u desiguatis 
Hydromel iufantnm 
Jalappinnm 
Kaliun1 aceticnrn 
l(aliurn bicarbonicun1 
Kalium carbonic. solut. 
Kaliun1 citricun1 
Kalium natro tartaric. cryst 
Kalium nitricnm fusum 
Kalinm stihiato tartaric. 

IY. r{~sz. f}yógy~iCrcil~ el{1n1sithatiisa. 

Kalinm snlfnratnm 
Kalinm snlfnrntnm horaxat 
Ka1ua1:1 
Ii.ousso 
l..iactucaria 
Lichen Islandic. seiBS. 
Lichen Islanclic. elixatnm 
Ligna 111etlican1entosa scissa oninia excep-

tis in serie II-a designatis 
Lituouada l\fagnesiae 
Linin1e11ta on1nia 
Liquor aciclns Halleri 
Liquor rncrcnrialis decolor 
Liqnor 1neraurialis ni~!:er 
Lnpnlinnrn , 
l\Iagnesia earhonic:i pnlr. 
l\[agnesin citrica · 
i\f~tgnesia hydro-oxyclnta 
i\Iagnesia 1actica 
l\Iagne8ia oxydata 
i\~agne;..~·;~ phosphorica 
l\[anna calabrina 
i\lmrna canellata 
l\fa11nitnn1 
i\lassa pilnlarnm Auethin 
i\laosa pilnlarnm Hnffi 
i\lel rosatnrn 
i\lorphii praeparata omnia 
Narce-inun1 
Narcotínu111 
Natriun1 citricn111 
Natrinm phosphoricnm 
()lcu1n aniiuale aetherenrn 



Oleum Ca<lini 
Olenm c,,jeputi 
Oleum Camphoratum 
Oleum Cerae 
Oleum chn'.\nomillae aeth. 
Oleum crntonis 
Oleum cnbebarnm 
Olemn filicis maris 
Oleum hyosciami coct. 
Oleum byosciami pressum 
Olenn1 ovornn1 
Oleum sinapis 
Oxy1uel aernginis 
Oxrniel scillae 
Oxymel simplex 
Panis laxanus 
Pastilli et Trochisci mcdicati omnes, 

exceptis ex aqnis rniucralibus paratis 
Pepsi1nun1 
Pilnlac omues 
Piperinnrn 
Plun1lH1n1 acetic. basit. solut. 
Plumlmm aceticum depurat. 
Plumbnrn jodat. 
Plnmbnm taunicuru. 
Pulpa cassiac 
Pulpa ta1narinclortun . 
Pnlveres alcoholisati omnes, de111 pulveres 

mixti. sen cornpositi, exceplis pnlveribus 
dentifriciis et cosrr1eticis. 

lladcces scissi ornnes exceptis in classae 
Il -a designatis. 

Resina jalappae 

['\'. rész. Gyógy~zerek elárusithat:ísn. 

Rcbarbarina 
Rooh Juniperi et Sambnei 
Salicina 
Santonina 
Sapo jalappiuus 
Sapo meflicinalis 
Sapo picis 
Sapo snlfnris 
Stryclminum et ejus praeparata 
Secale comutum 
Scmen Cynae 
Semen colcbici 
Semen hyornyami 
Semen &tran1onii 
Silica purn 
Silica dya!isata 
Solutio 'nrseuicalis l,,o,rleri 
Species 111edicatae ornnes exceptis in 

classi II-a adnotatis 
Solutio Belgira 
Spiritus aetheris nitrici 
Spiritns aetheris muriatici 
Spiritns aethcris snlfnrici . . 
Spiritus arornatici et n1ed1cati . on111es, 

exceptis in classis II·a aduotatrs 
Stibium chloratum 
Stihium sulfmatum aurant. 
Stipites dnlcaniarae scissae 
Succus liquirit clepurat. liquid. 
Sulfnr jodatum 
Sulfm sublimatum lotum 
Suppositoria 
Syrupi omnes excepto S)TUpo simplici, 
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syrnpo violarnn1, et syrnpi:; et fructihus 
paratis. 

Tabnlae santoninae 
11heinu1n 
T'inet.urae tani situplices quau1 compositae, 

spirituosae, et vinosae 01nne!i 
'rrau n1 aticin n ni 
Unguenta 01unia exceptis cos1netieis 
Veratrina 
Vina rr1edica1uentosa on1nia 
Zinci praeparata ornnia exceptis in clas::;i 

lI ·a notatiH. 

II. Táblázat. 
'l'artahuazza azon gycígyauyagokat, iuelyek ipar

gazd:'tszat 1!s húzi czélokra is sziiksége\tet\·én, keres
kedésekben i~ tarthatók 1 de az. itt~ nH'g:~llapitott sul . .r-
1nennyiségen alul, a kliziinség szamara ki uem ~zolgal
tathatnak. 

l' o u cl e r s. i Civilis: )Ietrici-
U: graunn. 

„:-\..ectu1u Pynilignus11111 

1 

1 :illO ... ... ... 

1 

_-\.eidun1 aectic. conc. Jllll' • - - . .. ... ;'.1 ].JI) 

" 
henzoicuu1 ... ... ... 
earboliu1u. „„ ... 1 ' iU 

" " eitricu1n ... 1 
L 70 

l! ,'~ 

phosphoric " 1-10 
·• 

" 
pyrognllicuu1 ... 

1 

" 
snecinicun1 
tanuicu111 ... ... " lJf) 
tartaric11n1 cryfit. .. _ 

if '; 
1-IU 

_-\.et\1er aceticu::; ___ 
... ... ;.1 

1 ' ;i;) ... ... ... . .. 1n 

_ -\.Jcohol absol11tus ___ ... 
,1 _<\.m1nonia. pura liqui1ln .. , 1·1\l 

Hi 
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P o n d e 1· i s. 

_-\.nnuoniu1u broniat. ___ ·-- .. „ __ _ 

" 
" 

carbonicuu1 .„. ___ •• „ 

earhouicuu1 pyrooleos 
tlllora.tuu1 pur .„. --· 
ch\or:ttu111 l'crratnm --· 

:: hydrosu\furat 
„ jodatn1n „„„ ______ --· 

11 succi~1ic!1111 pyrooL sol 
„ valena.n1c11m ________ _ 

.A.ssa foctida.„„ _________ ·-- _____ _ 
Baccac jn11iperi et nulitcr tusnc __ _ 
B:i.Jsatn copaiva.o _____ _ 
~ n. Pcruvi:tnus. ________ _ 

Eeunnum ______ .„„ ___ .... __ _ 

Benzoe „„ .. „. ______ „„„ ___ ... „ 
Ca.l('in1n chloratun1 fus. __ _ 

:i hyposnlfnrosuu1 __ _ 
Caniphora ___ „„ .„„ _____ _ 
Cetaceu1n .„„ „„. _____ _ 
Charta synapisata Piridc __ _ 
Cnprnn1 oxyda.ti nigrn111 __ . 
J<'ah:1 Pichuri1n „„. ___ . ________ _ 

n 'J'onca„„. „„. „„„ „ .. 
Farina foe1uigrac .. „. -·
Ferrn111 s_ulfuric. puru111 

sulfuric. vcua\e 
•. snlfuratu1n ...... „ •• ___ •• „ 

Flo.Í'es aurantiorun1 ___ .„ .. ... 

„ cnlcndulae .... •+- ___ ... „ 

:i Calcatrippeae .„„ ·-- __ _ 

i: Cyani --- _____ _ 
:i 1n1pavt!ris rhocad _____ _ 

Glyccrin:t ______ .„„ „„. _____ _ 
Kalhnu hron1atun1 ___ „ ... ___ „„. __ _ 

n carbonic. depur.''
0

~:- ___ •• „ 

chloricnn1 ___ „„. „„„ __ _ 
•1 

" ., 
fcrro-cyanat. rubr. 
hypcrnlangan crud. 

l'· ... iCi:_.iHs' . ti : 
i 

,, 

·'~ 

' 
1 

11„ 

'. 
!.! 

1 
1 

' /':f. 
!., 

" ,, ,, 
l•J 

" ' 
•: 

í.:,l';f. 
1, 
' ' " 

)[ctrici
gramm. 

J.ll) 

l 7 ;;r. fj dg;. 

- 1 

flüO 
1-10 
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HO 

f°JliO 

:?tii) 
1-10 
f)fiü 
f>Oü 
:!SO 
1-10 
1-10 
:!80 
1-IO 

17 g~Ö dg;,.1 
Ull 
J.10 
J.JO 
140 
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P o u d e r s. 

Kaliutu hypcr puru111 „. __ _ 

if jodatun1 ___ ... „. 
n sulfurat pro halnes 
n snlfuric crystall __ _ 

l{reosotuu1 ... „. __ _ 
Lignu111 cau1pechian 

" quassiae „ santali _____ _ 
l\[agncs. snlfurica xt:lll. 
Natritnn ucetic. xtall. „. 

bromatu111 
,. jod:1tuu1 _____ _ 

11 sulfuric xtall. 
Olcurn amygd dulciu111 

cornu serYi enipyr. 
jecoris aselli 
lauri press .... __ _ 
nucurn pressurn 
ricini ________ _ 

Pulvis ·arori grossus ... 
althcae grossus 
augclicae grossus 

„ 

ceuisi grossns __ _ 
nrc:nii dnpl. grossus 
cnrvi grossus _____ _ 
elw11101nillae grossus 
creu1oris tart. grossus 
ennulae grossus 
foenie111i grossus __ _ 
gentianae grossus __ _ 
ituperatoriac grossus 
juoiperi grossus 
!a11ri grossns 
liqnirit rad. grossns 
!ythargiri grossus ________ _ 
1wtri hicarhon grossus 
phellaudrii aquat. grossns 
sennae grossus _____ _ 

l Civilisj i'tfetrici- 1 

1. fK ! gr:11n1n. / 

1 
'/„ l 11 <'· 5 '''·i 1

/1; j{) 1 

1

, 1 560 
1 5GU . 

1/.1 1.10 

1 fi60 1 
11.1 140 

;1:PJ 17 e:. 5 d5:.i 
/„ liSt.fid:r..! 
l 5íi0 

1 5ü0 
l üliO 

1/:: 280 
,, 

1:: ~80 
1 51.i(I 
1 560 
l fiüU 

1/:: :?80 
l ;jfi(I ,, 280 '" •;; 281) 

" ,, 140 
1 5GO 

11:: 2SO 
1 fiHU 

l/:: 2BO 
1 f)HO 

' /•.! iHU 
1 5()0 
l fJ()O 

' 1-lll ,, 
' 280 11:: 

2ti0 1:: 
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P o n d e r s. 
l 

... CiYilis
1
1 !ilctrici

fl j gramn1. 

Pulvis stihii grossus _____ _ 
„ valcriaune grossns __ _ 

Radix gelaugue r:td. tus. 
ircos --- __ _ 
zcdval'iac 

,. zingibcris li 
Sal acetoscllac --- , 
Scmen cyanne cond. --- ___ .:.1· 

Species a1nericantes pro yino ab-
synthiaco ______ --- ---

Spiritns rosanuu ______ --- --- :'.I 
lavandnlac 

Sulfur praecipitat _______ _. .„ ---

III. 'I'á bláza t. 

'!, 
l 

,'.\ 

5G(I 
28(1 

140 

'.I'artalwnzza azou er(foeLh hatú:-;u gyúgyszer
any:igokat, inclyck 111:'1s czélokraís hasznúltathat\-{ni, az 
itt megálln.pitott suly 111enuyiségbeu~ és ezen feliil - a 
fcnnúllú szahályok nu..•gtartása 1ucllett -· kcrcskcd6k 
:Utal árultath:itnak. 

..t\.cidu1n 

l'ondcr s. 

chloro 11itro~u1n __ . 
chromicu111 ··- ________ _ 
hydrochloric. conc. --- __ _ 
hydrochloric. couc. pur --
nitric eone. ftnnans --· 
nitri(• concentr. --· --
uitric concentr. pnr .... 
oxolic111u ________ _ 
phosphoric. gluei. 
:-;nJfnrie. aug!ie. 
couc. p:n-. .. ___ _ 

:-;ulfnricns crud, 

I
; Civilis! 
1 - ' 
: lf, 1 

liictrici
gra1nn1. 
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P o n d e r .-:. 

..:\ethet· :c;ulfuric11:-; tlt>[Hlrat. 

..:\garicns :ilbu~ ______ ... 

.. .:\lcohol snlfurb 

..:\lol':< ________ _ 

..:\rgcut. nitric. erystallh: 

" ..:\uru1u 
J;:1ri11n1 

nítrie. fusuu1 __ _ 
nitric. e· kali nit.rieo __ _ 
uatron. chlorat. 
chlorat11111 
ui1 ricn111 

Bromu111 .•. 
Cantharidc:-;. 
Chlorofor 
('innaliaris factitia 

„ J!l':tcparata 
Cnprnm acctic. xt .... _____ _ 

:->UbaCCllÍC\llll ... 
.-:nlfurie. xtall. 

llytlrargyr11111 yjyuu1 __ _ 

.Jod11n1 --- --- --- ___ ---
I\:alinn1 hichron!Íc111n ________ _ 

... 

chro1nicu1u ________ _ 
fcri·ocyanat tlav ______ ... . 

„ can:-;ticnm ___ ... --- .„ ... . 
Pho.-:phoru:-: ___ ... ___ ·-- „. 

Phunhun1 acctic. en1d. 
Pn!vi::: hdlcbori gro:-811:-: __ _ 

hyosci:uui gros:-us __ . 

iic;~;1;,i 

1 

1 

' ·• ' :.1 

. 
I::~ 

" :;~ 
':\~ 

,, 

·• '1, 
' ,, 
" 
" !l'.! 
' " '• 

Onnnni gutti 
Stann11n1 chloratun1 
('upnun nitricurn 

n111riati«11111 
:: 1'1 ... 

)Ietriei· 
gr:uun1. 

[.lfl 
WJ 

2KO 
17 i;:. 5 :ii;::. 
17 i;r.;; :ig;. 
178"'.il:ig:. 

J.l{) 
].l\) 
}.!() 

HO 
1·10 
Hll 
:?SO 

17 i:;r. [ide:. 
],!() 

1.10 
!'111 

;"°iijíJ 

tiliO 
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IV. Táblázat. 
Tartahnnzza azou :-:zcrckct, melyek t>Zigoruau \'Cti 

HIÍlrgek. ~ 1nelyck c~ak a tnérgck (u·ulils:ira né1,\'e fenn
.illó :-zah:i.!yok értcln1ében hne:<:'tthatúk kere~kediJk :Utal 
a ~y:í.ripar rcnclelkezé~ére. 

.Acidnu1 arsenieosurn 
A.qna et. oleun1 a111ygdnl. an1ar. ColH'. 

Janroeera~i 
:\nri pign1entun1 
Cobaltnm 
Hy<lrm·g'Yl'lllll hichlorat. 

sulfuric. hnsic. 
oxydatnn1 rnhr. 

Cynnicu1u. 
:Siir a grall'lll-Slliyreudsiernck a gyúgy(tsi'..:11ba11 0ti 

;.:yúgyszcn'~szcthcu tilrtént heliozatala a!kaln1:Í.Yal annak 
kikcriilésc szen1po11tj:i.bc'1l 1 hogy a in:ír csekély :ulagok
ban is eriís hatúsu gybgyszer-készitn1ényckbül a gyü:ry
szcrki.inyYhcn 1.:li.íirt lcgnagyohh ad:igot nctún megha
ladó rcndelt~s :íltal sz:'tnuazhntó h:ltrúuy elh:'trittassék, 
a heliig·y1niuisztcr )!)?ö: _l'Yi _ <lec;r,cn1her h6 ~-(tu, üO:!Oi1. 
.~z:-„·:1:-·kelt _1:Ciide~_etével clrende.lt.e, _l~~~gy_ „~1z 1~J --~uagyar 
gyt1g.rszcrk!Jny\·nek f17·1. lapjan _ :t. X'\ TII. tahláhan 
foglalt gyúgyszercket tartaln1azó edényeken s tartúlyn~ 
kon a legnagyobb ;ulagok cliítiintetve legyenek. 

..:\ renclelet sziiYcgc a kUYctkezii : 

.\ hatúsosahh !!'YÚ!!'YSZert"lict. tart.tl111azú 
t•tlfonrPIU\ll a lt•!!'llíl!.tYoi;h ':llln!!· iut·g:jeliHi~se irúnt. 

· A grarnul-suf3~rcndszerÓck ti gyógyászat
ban es gyúgyszeré~zethen valú alkal!nazúsn f. évi 
1nújns· h(>~ 18~ún 2H717. sz. a. kelt knrrendele
temhez képest, l.87H. évi január hó l-én kiite
lezöleg lép élethe; mihez képest az orrosi vények 
ezen időtől kezdve, a fennebi körrendelettel köz
llitt szabályzat L poutjitban érintett kirétellel, 
eHak az uj sulyrendszcr szerint irnnílúk. 
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Oly czélból tehút, hogy kivált kezdetben 
netán felrneriilhetö tévedések azonnal észrevehe· 
tök legyenek~ sziikségesuek látoni ezennel el· 
rendelni, hogy azon gyógyszertári edényeken s 
tartúlyokon, melyekben a múr Jsekély adagok· 
ban is erős hatásu gyógyszer készitn1ények tar· 
tatnak, az nj n1agyar g·.'·úgyszel'l~Unyynck 574. 
lapján, a XYIII. táblában e gyúgTszerekre nézre 
elősorolt Ieguagyohb adag·ok elötUntetve le· 
gyenek. 

Ei últ~d a g·yúgyszert elkészitö, o!Y rende· 
lésuél, inely a I'é€;uagyobb adagot netiÍn tncg· 
haladnú, a té\·cdés lchet<'iségére rögHin figyel· 
rncssé tétetvén, azon helyzetbe ,int, hogy a fel· 
mer!ilt hútrúnyt elhúritsa. 

ll'elhivo111 ehezképest a türrényhatósúgot. 
n1ikép nz iránt intézkedni siessen, hÜgy a fen· 
nebb c1ulitett órintézkedés, tiirvényhatúsüga te· 
riiletén létezii valan1en11yi gyúgyszertúrhan pnn· 
tusan foganatosittassék. 

.A. tiszti föorYosok kütelesek ennek 111cgtiir
téntCröl alkalillilag- tuclo1nást szerezni, a gyúgy
szertú_r-rizsgúlati jegyzökiiny,·ben pedig_ ezc~tul 
kUlünlisen n1ege1nliteni„ rajjon e rendeletnek. a 
1ncgviz::.gúlt gyógyszertúr 1negfelelt·c Yagy seo1 ·? 

I3ndapesten, 187ö. évi deczetnlier hó S·ún. 

1'isza /\_(;/ 111rf Jt, s. k. 

, j .,~\_ gyúgyszerész azon szereket, 111clyek agyúgyszcr
künyYhen l·s az úrszabv:ínyban kereszttel vtu1nakjelezvc. 
nexukiilünheu niinden h:i~onlóhati'tsn szereket, - 111elyek: 
hcz az 1882. évi ;J;)üOH. sz. a. kelt beliigy1uiniszten 
rendelettel a 1núkhajsz1irp (Syrupus diacodii'l is so1·ol
tatott. - esak ;1 gyógyg~·aknrl:1tra jogositott or\·o:., 
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i;ebész \·agy :\.llatorvof; últal szahúlyszeriileg kiállitott 
vényre ndhatok ki .. /" 

J:...,.A tnag;y. l;:ir. heliig·yn1iuisztt1r11ck :.i.J,HO:J, 
számu ldirrcndelete melylFI a m:íldrnjszörp 
(SJrtt]ms diaco11ii) szahalllií•zbfü liiszolg·1ilta
nlsa a !.!:Yúg·yszertárali.h:tn hct-ilt-ntili.. s eze11 
szer a lu";I:csZtt-cl je1zt~tt. s ig;y l~sali is orvosi 
re1ulelvi•nyre liiadhat.ú szereli. li.iizzi~ soroltatilc:y. .. " 

nIIabá1· az altatú· és kábitószcreknek orvosi 
rendelvény nélkUI kisdedeknél valú alkalmazása, 
az 1876, XIV. t.·ez. 2G. §-imái fog·rn tiltl'a van, 
rnégis tapasztaltatott, hogy ktilönilsen a 1uákhaj· 
szörp (syrnpus diacodif1 ~:yakran vétetik e czélra 
használatba, mi annitl könnyebben volt eszkli· 
iólhetö, iuert e szer a gyúgyszertúrakbül eddig 
orrnsi rendelet nélkill is mit kapható. 

'I'ekintcttel azonban azon káros hatúsokra, 
n1elyekct az en11itett szer a kisdedek eg·észségére 
gyakorolhat : az ezen 8zerrel való visszaélések 
lehetii rucgsilintetésc ezéljúbúl, az országos köz
egészségi tanúcs nieg·hallgatása utúu ezennel el
rendelem, hogy a múkhajeziirp (syrnpus diaeodiil 
ezentul a gyógyszertúrakban szabadkéj!.bfíl kiszol· 
gúltat-hatú ne legyen, s hogy az, a +·tel jelzett 
s igy csakis orvosi rendelvCnyre kiadható szerek 
sorúha feh·étessék. 

Kelt, Budapesten, 1 ~82. évi jnnins hö 28-im. 
'l1i:;za, s. k. 

Jiiuthogy pedig egy iiveggy:irhól és egy gyúgy
szcrt:'trból oda betUrt ismeretlen tettesek (dtal nagy 
rnennyiségii n1éregszerek lopattak el: a 1néreg zár alatt 
tart:'u::a húnt a heliigy1niniszter JB!>V.-"_óvij~1uhr,s_ hc'1 1-én 
:!78!) sz. a. kelt rendeletével :iKüzetkezíJkct rendelte el : 

Jl:uryar- és Ei·tÍél~·ország· Us1'1zes tUrréuy-
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hat.úsiHraihoz a iut'•rt•g·szerel\Ut>k z;'11· alatt tin·~ 
tása i1;l-'ntt. 

l~ napokban kelt klirle,·cleiiuhcn ~rtesitet
ten1 a tUrrényhatósúgokat, hogy egy iireggy:'tr
hó1 és co·1· tl'\"Úrryszertárbúl, oda hetlirt is1ncretlen o. b.J '-"'• 

tettesek ii1tnl nagy tnennyist~g:H n1ércgszerek ln-
pattak cl. 

~!ind a két eset arra 1nntat, hogy az illetú 
g·yúr- és g-yóg;yszertárhan a 111érgcs szerek n1e~·
;·~l·zésére 1~e1n f'ordittatott elegentlc'i gond. 

:l\Iinthog~· pedig az ily gondatlansúg s az 
en1ber és állatok 1neg1nérger.ésére alkaln1as ::ize
rek kezelése irúnt fennálló szabályoknak bárnli 
tekintetlieni n1egsértésc a túrsucln.IÜn1ra beláthat. 
lan veszélyeket ho1,hat: n1elyckct esakis tneg· 
eliizt'ó úrrendszal>ályok által lehet clhúritani: 
szlikségesnek láton1 az igaz:;;úgiigy- 1 :.; a fiild1ui
velés-1 ipar- és kereskedehni 1niniszterin111(1kkal 
egyetértlileg a kiJretkezöket rendelni: 

~--t. C-tyúgyszcrészek, 1néregszerúrusok, gyúgy
füúrn:;ok drog-uistúk. orvosok, sehészek 1 fiii'zer
éf' any~gker~skedöÍ\ 1 kisknhnárok 1 inüvészck. 
gyárosok.. iparosok, tanintézetek el6ljúrúi s :il· 
talúhan 1nindazo11 szen1élyek .. kik niérges ~ze1·ek 
készitésével, úrulásúval vagy szúllitúsűval foglal
koznak, vagy Uzletliknél, vagy hánni néven ue
vezenclfi fogialkozásuknúl bárruely t.nérges szere
ket használnak, kötelesek. a n1érges szereket, 
uo·yszintén azon eszközüket is, n1elyckkcl a 
n~érg·es szerek az edények.bül kivétetuek: n1éret
uek. osztatnak és Wrctnek vagy szétdörzsöltet
nek~ ruás szercktöl és eszkUzöktlíI egészen kiHi'ln 
vúlasztva. sze1nélyesc11 ,·ag·y az intézet vagr 
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tizlct vezetésére} 1neg;bizolt hizalou1ra n1éltó szt~· 
n1ély által zárt helyen a Iegg·o1Hlosabhau lirizui.~/ 

... !>... helynek, 111elyen 111érges szerek tartatnak_. " 
legyen az szekrény, raktár, szoha vagy húrn1cly 
más helyiRég·, feltétlenül ugy készitre s oly 
zárak.kal ellátva ken lennie, hogy az a hetöré:-: 
ellen is, s illetöleg a tnéregszerek az elorz:'1:-: 
ellen n1inden eshctdségTe lehetölcg hiztositva 
legyenek 1 1ní a zúrszerek készitésében ujahh 
korhan tett nevezetes el6ha1ndúsnúl fogra uiin· 
denki últal nehézség nélkiil es;1,küzölhetéi iB. 1\ 
i;riérges szerek _tartására hnsznált .szekr~nyek 0.
h~lyiségek kulcsait' kütclesek niindig· a tulajdonos: 
vagy az intézet. vagy ti?.1etvezctöje sze.1nélycsen 
őrizni, s nzokat 1násra hizni nern szahad. 

1\ rnérges szereket, az e részben fcunúllú 
kiilHn szabályok pontos n1cg:tartúsn rncllett, szintén 
Cs:ik lik adliadjltk ki. 

2. 1\ n1érges ~zereknek helyrdl·helyrc ,·aJ1'1 
szállitúsa sziutón 1nindeu lehetú clörigyúzattal 
eszkUzlcn<lü, s a szá11itúnak küHinUsen kötele:-:
ségében úll a legnagyobb gondot fordítani arra. 
hogy az ily szerek el1opús vagy húrnli tnús niúdnu 
raló elidegenités ellen biztositra legyenek. 

3. l\Iérges szerek tartásúra, de nern cgyt:zer
sn1ind úrulúsúra jogosított sze1nélyeknek .:-:cn1111i 
szín nlatt nen1 szabad bár1ni néven ncrezendli 
rnérges szert n1ús11ak. akár eladni, akár 111úskép 
útengedni; a n1érges szerek árulására jogoRitott 
szentélyek pedig k.ntelesek az úrulúsnál nz e 
tekintetben fennúllú szabályokat pontosan me~·
tartani i s nevezetesen a gyanus n1éreg-vúsárlók.~t 
lehetőleg ng·yJ hogy szUkés últal ne menekül
hessenek~ a hatóság·nak rög:tliu feljelenteni. 
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4." A tiszti orvosoknak, személyes folelösség 
terhe alatt egyszer mindenkorra kötelességiil 
teendö, hogy keriileteikben a kiizrendészet keze
lésére hh-atott hatósági kiizeg közbejiittével az 
első pontban megnevezett llzletekheu, vitrntlanul 
rninél gyakrabban, de évenként legalább három
szor, minden feltUnés kerülésével vizsgálatokat 
tegyenek. s meggyüzödést szerezzenek, vajjon a 
inérges szerek n1egör.zésére, úrulására és hasz
nálatúra nézve fennálló szabályok pontosan meg
tartatnak-e, s a tapasztalt helytelenségeket az 
illet() hatüságnak rUgtUn jelentsék be. / 

Ily vizsgálatok most, a jelen rendelet kibo
esútúsútól szúmitrn legfelebb 3 hónap alatt 
mindenlltt teljesitendök, s minden tapasztalandó 
helytelenség· az illetii hatós:ignak azonnal fel
jelentemlö. 

Egyébiránt a 111érges szerek tartúsa és ke
zelése kiirlil tapasztalt rcndetlenségeket kiitelesek 
mind a tiszti orvosok, niind a tiirvény és hely
hutúsúgok n1ás illetékes küzeg·ei is, Uabár azok 
a fenteb\J elösza\Jott id<iszaki vii>gitlatokon kiviil 
is jutottak tudon1úsukra, a hatóságnak rUgtUn 
feljelenteni. 

5. Az !., 2. és fl-ik pontban emlitett sze · 
mélyek, ha a jelen rendeletet akár vétkes tett, 
akúr vétkes rnnlasztús által úthágjúk, azon eset~ 
Uen, ha az áthágó az iparrendtartás szabályai 
alá esik, az iparrendtartúsban n1eghatározott 
hlintetésckkel \l8ö9. deczember 20-iki iparrend-
1artás 8-ik fejezete\ mások pedig az áthágás 
rninöségéhez és ismétléséhez képest rendőri uton 
:, fittól 400 frtig terjedő birsitggal, vagy 3 hú
napig terjedhetö letartóztatással fenyitendők; s 
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azonkiviil a inérges szerek) ha a körlilruényekhez 
képest azok az illető személy birtokában meg
nyugvással ue1n hngyathatnak, elkobzandók. 

I-Ia pedig a k. i. szabülyok n1egsértésén 
kiv!il az illetii által oly tett is követtetett el, 
rnely a knzfenyit<> tUrvények sulya alá esik, a 
tetteseit, a klizrendöri tekintetekből szUkséges 
intézkedések. foganatositása n1ellett, n1egfenyités 
végett az illetékes fenyítő hirüságnak adan· 
dók itt. 

G. Ha a fentemlitett személyeknél valamely 
u1ércgszcrek, akár elorzás által, akár más 
1nóclon biu·n1ily kis n1értékben vesztek, az azok 
1neg·iirzéseért felelös egyén köteles szernélyes 
felelősség terhe alatt, az esetet kiizvetlen hat<\
~ágúnak rögtlin feljelenteni. 

A feljelentés elmnlasztás:t az eliibbi pontban 
ineg·szabott birsúg vagy letartóztatás ineg két
~zerezésével s azon kiviil tnúr elsö esetben iE: az 
ipar vag·y 1núsnen1ü jogosítvány elresztésével i~ 
hiintetendö. 

I·Iúzalúkra figyelen1 forditandó, nern foglal
koznak-e a húzaló·kercskecléshiil kiiltinheu is 
kizárt 111éregszerek úrttlá8ával, s az iJy vissza.
t'lések felfedezése esetében niégszereik azonnal 
elkohzandók, és a rnjta kapott húzalók letartóz
tatandók s a reújnk nézve fennálló szabályok 
érteln1ében rnegfenyitend6k. 

K. ll{trmely n1ús szen1élyek is, kik hárn1i 
néven nevezend<i méregszerek úrnlúsával, arra 
való jogositvány nélkiil foglalkoznak, attúl eltil
tandók, s a n1éregszerek elkohzásún kiviil elsti 
esetben 5 frttúl % frtig, második esetben 200 

!J7 7 
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frtig, további ismétlés esetében pe<lig 400 frtig 
tei:iedö birsitggal feuyitendők. 

9. Az elkobzott mérges szerek ha értékesek 
oly személyeknek kik azokat tartani jogositvúk, 
eladandók, s az azokért bevett pénz a helybeli 
l'Zegények jayára forditandó; ha pedig érték.te· 
lenek Yagy el 11eu1 úrusithatókJ kel\ö eiövigyá~ 
zattal rnegscnunisitendök. 

10. lia n1éreglopás, vagy a n1éregszerek 
kezaléRére nézve fennúllö szabályoknak búr1ni 
tekintetbeni 1negsértésc fordul elö, az illető ha~ 
tóságnak, uiihelyt arról értesHl, kntciességéhcn 
áll, rfigtön hehatú vizsgálatot eszközölni s kiilH
nösen uyon1ozni, vajjon 11e1n az illető iuércgárnsok 
vagy 111éregszer-tartók adtak-e saját hanyags:iguk 
által alkalmat a lopás vagy visszaelés elkiiYeté
sére ; ngysziutéu a tettesek felfedezése, kézre· 
keritése és 1negfenyitése R a gonosztcv<ik. által 
·okozható szerencsétlenségek inegelözése végett a 
legerélyesehhen intézkedni, egyszers1uind pedig· 
1ninden ilyen esetet a helUgy1niniszteriu1nnak 
rügtfin kiirtihnényeseu feljelenteni. 

11 .. A 1nérges szerek készítésére, árulására: 
hasznúlatúra, szúllitúsára és kezelésére nézve ál
talában kiadott elübbi szabúlnendeletek (mint 
az 1770. évi nor1natiYa a volt ni. k. hcl:r'tartéi 
tanács 1810. julins 31-iki 15.230, - ·18~l4. 
február 25-iki 5llKl: - 1862. augusztus Hl-il.;:i 
3il.500 és a belligyminisztel"ium 1867. jnlius 
2ü-iki 10.761. sz. a. rendeletei stb.) jelen ren
delet által érintetleniil hagyatnak. 

12. E rendeletJ n1ely egyszers1uind a hiva
talos hirlapok s a kereskedelmi és iparkamrák 
utjáu is kiizzététetett, a törvényhatóságok által 

~J8 
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a Jegkiterjedtcbh módon kihirdetendő, s annak 
nen1 tudása általúbun senkinek. se1u fog n1ent~ 
ségiil szolgúlbatni. 

Budán, 1869. évi junius l-én. 
A miniszter helyett: 

Sz!dvy .Júzs~l: s. k. 
úllamtitk:'tr. 

„A. gyógyszerésznek tilos oly Yén~·t;k elkészité:-;t>, 
melynek rendelési 1nódjá1Júl az orvossal fcnnúlll1 titok
:szerli egyetértésre lehetne kövotkeztetui 1 u1ilyen 1léld(1nl: 
„secundutu n1e:nn praiscriptionen1" s t\jlJh eféle. 

Ebből .kifolyólag a helligyu1i11iszter részériil nu'tr 
tUbb izhen türtéutek intézkedésck1 tnelyekrc nézve a 
knvctkczíí n1iniszteri rendeletek közlését !útjuk szUk-
ségcsnck: · 

A nutg·y. liir. Juililg:~·n1inisztPri111nnali lSfiH. 
hi fehnu\r hú !-én .~l:ll, ,r,. 11. !lelt rende
let(•, rah1111.e1u1yi ,türYé11yhatúság·hoz a titlt.os 
l!·yúg·ysz('l't~li késziti•st•! úrnlllsa„ a kuruzsolús 
i•s jogosif.lan g:yúg:yit~:iltús türgyáhan. 

Dehreczen vár·os tanácSánúk f'óiyó évi jaunúr 
25·én 8741. S'l.. a. kelt jelentése szerint, Olcsrúry 
Ede ottani sebésztiil az általa fclsühh engeclély 
nélkiil készitett s áruba bocsátott titkos iisszc
tételli lahdaes-készlet a fennitllú szahúly értelmé
ben hatósúgilag elkoiJoztatott; :izon gy{lgyszerész 
f1edig·, ki ezen titkos szert árulta 2fi frtnyi hir· 
súghan 1uarasztaltalott. 

Ezen szabályszcrU intézkedés jóvúhagyúsa 
n1ellett szükségesnek 1nutatkozik a H>rrényhatú· 
:;;ágot figyehneztetni, hogy a n1ennyiben kUzigaz· 
gatúsi terUletén ilyenhez hasonló eset n1eriilue 
fel, a titkos gyógyszerek készitésc s úrnlúsának~ 
ng·yszintén a knruzsolús Cs jogo:-itlan gyúg·yit-
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gatás megakaclályozúsa tárgyúban fennálló s 
legutóbb a létezett magyar királyi helytartó 
tanács últal .18GG .. évi dcczember. 22-én 80.370. 
"· a. kelt 1'ti!'inté.z1'en);evel ujabbitú kiliirdetett 
s további intezkedésig érvényben fentartott rend
szabúly értelmében a közegészségi érdekek kcllcl 
iucgóvása tekintetéhöl, hasonló znó<lon jú1:jon el. 

Budún. 1S1.i9. évi febrnúr hó -±-én. 
A miniszter helyett : 

Szlá i:y Józ.sq/~ s. k. 
állatntitk:'ir. 

A 1na!!.'\", liir. l1elii!l'Y1niniszt-crncll 1 ;,aus. 
szánt alatt-· h.ihocsút-ott ~ iiörrc1ule.Ie.tti:-liZ···-t~nté~· 
szit-ctt g·~·ú~·yszerilrnluutli t'·s liiiliinltig·cs g:yúg·y
sz1·rllészitmén~-uirneli a ldilfölllriil rnlú hehoz11-
tala és chlrnsitásn t.árgx:'thitn.. . 

1\Z elk.észitett ·gyúgyHzerúruknak és kiilUn
leges gyógyszerkészitruényeknek a kiilföldrdl Yaló 
hehozatala és elúrusitúsa túrgyábun 1 a földn1ivelés-

1 

ipar· és kcreskedele1niig·yi, nernkii!Unben a pénz
ilgyn1iniszterin1nn1al egyetért<'íleg e kiivetkezök 
rendeltetnek : 

A vi11ntarifa életheléptetese alkalmúu61 ki
bocsittott 18i8. évi 7 UIOS. szitm alatti rendeletnek 
azon haTiilröZfffii~„„ .. iiiClj"SZBi·ilí.t -~US.~-~~i.te_t.t gyógy~ 
szereket ne111 gyógyszerészek, csakis azon 111egyei 
vagy v·úrosi fliOl'\'OSi hatúsóg engedélye 1nellett 
hozhatnak he, melynek terliletén laknak, ezennel 
ocla1núclosittatik, hogy a drogue árusok és nagy· 
kereskcdCik ezentnl a vúznhivataloknál csuk iga· 
zolni tartoznak, nliszerint azt, hogy az ily czikkek 
elárusitásúval foglalkoznak, az 1875. évi junius 
hó 2-itn 26.0HH. sz. a. kelt heliigyn1iniszteri kUr· 

Jli(I 
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rendelet 6-ik pontja értelmében az illetékes hatú
súgnak tényleg bejelentették. 

~\ _1!_e~·ezett kereskedök azonban, az en1litett 
úrukat csakis a most idézett szabúlyzat hntároz
mányai Rzerint úrnlhatjúk, a n1ely u. g·yúgyszerek, 
anyag·· és 1nércg·úrúczikkek korlátlan elad:ísúbúl 
az ország; lakóira húron1olhntú veszélyek elhári
túsa tárgyában fenntebhi ~zún1 alatt kiadott Cs 
a n1elyszeriut a drogue-árnsok és nagykeresked6k, 
jelesen az ezen rendelethez csatolt L táblázaton 
elősorolt, ngyszintéu az _g_QJ_~a __ sor.o.zJLi~J/1 o)y sze
reket és veg·yi készit1nén;rekct, melyel~ egyedi!! 
CSi_l„~'" _g.r.ógyc.;.;.éJ,okra szolgálnak_._ az nlúbh k:fjyet
k.~z_úk11eh: .h:~\~ételéyel, csakís nagy.ban Cs_ kizúrú
lag · gyögyszerészeknek adhatják el. 

rritkos_ összctótelii szereket ellenben az erre 
kinyert kHlnu heliigy111iuisztcri euged6I;: .„néiknl 
úruha boesútüni Sen1 nekik, se1n ruúf'oknak ne111 
szabad; n1e~jegycztel·vén kiiliinhen„ hog·y a túp-
8Zerek.iil szolg«.ilú készihnények, Inelyekrül kin1u
tatt:.1tik, hogy :1zoknak tartái-:a s eladú:-a, a 
yeJUuk Yiszonossúgban leYli úllaruokbau n1eg·cn
g:cdtetctt Y:1gy a 1nelyck az illetékes hatúsúgnúl 
beu1ntattntyún, azoknak úrtaln1atlansúga sz.nkértiii 
vizsgúlat alapján kidcriilt-, a litkos :-;zcrek knzzú 
11e1n 80rolhatúk és hetiltús alú nen1 esnek. _ 

CH.Y czélhúl, hogy a nagy kiizilnség·, toviÚ1hú 
kliziutézetek, kúrhúzak és egyéb g')·ógyiutézetek 
né1uely gyak.orihh hasznúlatn hatályosabb g:yúg:y
szereknek, hosszabb idr'ire Rzolgúlú Bagyohl1 
1neunyiség·hen Yal1·, sziikséglethez.. az ccldiµ:inél 
olcsóbb úron jnthasshnak: küzegészségi :.:Ze1n
ponthól 111ege11geden1„ hogy a 

()hininnn1 snlf'nrientn, 
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Chininnin hisulfuricnn1, 
Chininnm hydrochloricum, 
Chinidinu1n sulfuricun1 és a 
C1inl'honin1n snlf'uricnn1, és pedig az els1> 

húro1u husz, a 1násik kett(í negyven grauun 
rnlyhan és azon feliil, a f'entjelzett kereskeclé
sekben az alithbi feltétel mellett úrulhatú legyen, 
a iuegúllapitottnúl esekélyebb n1eunyiség kiszol· 
g-últatásúnak helye ninrscn ; hogy tovúhhú kúr 
és gyógyintézetek szún1ára Chloralnrn hydricnn1 
is kiszolgáltatható lcg·ycn. 

}Iindezen szereket az emlitctt kereskcdiik 
(•sak akkor árulhatják, ha a felel6sséget arra 
nézve clvállaljúk, hogy azon szerek 11en1 c::;upán 
teljesen vegytiszt:'tk, hanetn hog:y azok a 111ag:yar 
gyúgyszerkUn:·rhcn 111egszahott kellékek11ck 1nl11~ 
denheu pontosan n1egfeleluck. 

llogy ez iránt tiizetes n1e!..!,·gvtizüdés i'ZCl'CZ· 
tessék: :iog:'dian s<'it felaclatúhtu~--f·og úllui a ha~ 
tc'1súgnak

7 
e szerek tisztasúgát. és inivoltút, a 

tiszti f'öorYOS által idlírül idörc Yáratlannl Jneg·· 
vizsgúltatni, süt a szlikséghez képest rcgyriz~
gúlatokat is cszk.özi.iltetni. 

A jelen 'zabúlyrendelethcn foglalt h:irmely 
ren<lelkezésnck 1uegsértésc kihágúst képez, inelylyel 
:-:ze1nhen az ctulitett 1875. évi junins 2-ún ~6.01J3 
'z:\m alatt kelt szab:'tlyrendelct s. §-úban, vala-
1nint az eµ;észS('.gre úrtaltnas túp;.:zerek és italok, 
ngyszintén az egészségre veszélyes túrgyak lefog· 
1alúsárúl, clkohzúsúrúl és n1c~sc1nnlitésér<'il szúlú 
[.~16. évi julius 4-én 31.026 'zinn alatt kelt 
hn1. sza1Jályrc11delct 11., 12., 13. §S-han rneg
jeliilt eljárásnak van n1inden eg·ye~ esetre nézve 

.helye. 
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)<:Erről a tiirrényhatósáwot ine 0 -fclelci torúbbi 
't'l]'' ) 

0

" ni ez \CC cs es a 3za >ályzat foganatositás irúnt 
sziikséges liatósúgi felUgyclet és ellenlirzés e:ya· 
korlúsa végett. azzal értesitem, hogy <lZ ilfet\i 
kereskedésekben, az erre hivatott knzc 0 ·ei últal 
g·yakori é:-; váratlan vizsg·úlatokat tartat\1tn, cz.ek 
alkahnúval kiilUnöseu az iránt is igyekezzék 
tiizetes n1cggyiizüdést szerezni„ vajjon a inéreg 
tartaln1u !-!-z;erek clvaunak·e a tnhbiekrlil gnndosan 
kiiliinitve? vajjon tov{tlibá a n1éregkiinyrck sza
hályosnn vezettetnek és rendben tnrÍatnak·e? 
Ezen vúratlan vizsgúlatok ~zán1a, ered1nénye, 
ralaniint az azok folytán tUrtént elkobz:'tsok, 
iuegsetnrnisitések és ehnarasztalások szátna hoz~ 
zátu b~jelentendii s egyszers111ind az évi köz· 
egészségiigyi jelentésben is kiilLiu tttblúzaton lesz 
eliitiintctendfí. >;;: 

.Jelen szal)~Uyzat- a tlh·\·ényhatúsÚ''" teriiletén 
lakú ·gyógyszerószekkel„ a kórliúzak, ~~~:yúgyinté
zetek, úpoldúk igazgatósúgaival, ug_-;:SziuiCu a 
drognc·úrnsokkal és kereskcdökkel '"'n1iheztnrtús 
végett kUzlcndö. 

}fcgjcgyezvén, iuiszcrint a kHlf'öldriil érkez<'i 
f:~:yúg·yczikke.kuek a Yúmbivataloknúl Yaló kiszol
gflltatús 1uódozata irúnt a llénziie:viY:azn·at<'J:-)út~ok . . l. l ,J ' ~ 0 

t:s ra1n uvata ok 1uúr utasitva 1ettek. 

l\.clt Budapesten, 1882. évi uiúrczins hú ;-~11-ún. 

11i.o.1.za llcíl111rl11, :-:. k. 

A m, kir. ht'liig·yminisztt•1·ndi ii!Hllí\'111. a. 
szúrnn liUrrc1ulclt•tc! a lfiiúiS ___ cfS:\ZCfl•tClii- szé-
rt•lilit•l és· in~ntlCúnt•1uü 11.iiHinlt>µ:es ~.!:yúg·yszt·r-

10:: 
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liészitményelilrnl fol)·tatott iizelmeli i" rissza
élések n1ei.i:sziintt•ti~sP tiÍI'il.'~'áhau. 

ÉrtésCiurc esett, bog·J; ujah id<'iben a titkos 
összetételií szerekkel és iuiuclennen1ü ily kiilön· 
Jeges gyógyszerk:ésiitinényckkel, n1clyekuck el
adása a fenállú tnrróny, s az ennek alapjiln ki
adott kor1nányrende1etek érteln1éhen, az erre 
kinyert engedélye1n nélkUl tiltva van - vissza· 
élések süriibben ineriilnek fel ; hogy küliinüse11 a 
k!ilföldriil behozott ily "ereknek árnlása ism(:t 
lábra kap, s hogy nevezetesen lelketlen iigynii
kök kiizségriil községre járra, söt a húzak.ba i:-: 
bejnt,-a, az ily ktilfiildi szereket rúhcszélö ajún
lúsok 111P.llett a néppel iuegvúsároltatjúk. I-log:y 
az ily üzehnek, a niig· egyrészt a kiizünség jú
hiszemHségtt kizsúkn1úuyoljúk, addig 1nú:;röszt a 
knzegeszségre udl,\· úrtahnus kihatússal Yannak. 
azt h(iychbcn fejtegetni felesleges; ezen okhc'1l 
azok ellen teljef' szigorral szüksét!,·es cljúrni. 

l'ig:ycl111e'.ztcten1 ._ ennélfogra ~t iü1:rényhatú
súgot, hogy ily üzchuek és visszaélések rneggúr
lásúra az 1870. éri 2no;;a. szún1n, továhhá a1, 
188:!. éri 17H6ö. szú1nu beliig·yn1iniszteri rende
letek úllanak fenn, a ruelyek pontos n1egtartú
súra és foganatot'itásának elleniirzt~sére a tür
vényhatúsúgot ujhúl fülhh-0111. 

ICülünUsen pedig felc1nlitcud(inck tarto111 a 
dr. Salamon ill. berlini Jakos últal készitetl (" 
kiillinf'éle nyelrnu irt fii7.cthen hirdetett, ngy
nerezett Sí'.c1nbalzsa1notJ a 111clyr6l kC:::zitlije azt 
áJlitja~ hogy :iz g:yors és biztos :-:ikerií] s a incly
röl - tudon1úson1ra jutott] hogy azt iigynilkök. az 
orszúg· egyes vidtkci lakossúg·únak kirúlúlag: 
ajúulgat,iúk: a niely szernek fort:alon1ha hoza~ 
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tala annál inkábh teljeH szigorral mcggitto
landó, rnivel az szen1hetegek sz:í1nára ajúnl
tatik, a kik elrouatvún ez által az okszcrü or
vosi kezeléstől, kónillapotuk klinnyen sulyosahhá 
yá!hatnék. 

iiegjcgyze111 egyszcrs1uind ezen szcrrt'JI, hogy 
annak készitCsére, tartására ~ e1úrtu;itúsára e 
helyriil engedély nem adatott. 

Felhivoni ehezképest a Uirvéuyhatósúg·ot_ 
hogy az ily iigynliküket, a kik tiltott gyógy
szereket általában, küli\nüsen pedig az e1nlitett 
szc111balzsa1not aj{tnlják és úrnljúk, kiválóan éber 
szemmel tartsa és tettenérés esetén ellenlik bula
déktalanul C!?:Ót'Z sziµ;orral júrjon el, s annak 
crcd1nén.réröl '-'ide jelc~tést tcgyCn. 

;f( .A.talúhan pedig· kütelességéré tesze1u a tiir· 
vényhatúságnak, hogy azon alkalo1111nal, a 1uidún 
a holti üzletek és kereskedések. a fenn:'tllú ~za
húly értelmében, az cne illetékes kiizegci által 
váratlanul n1cgrizsg;últatnak, füfigyeleni az il,Y 
tiltott !.!:vúg·yszerek készletére fordittassék s hog-\
a talúlf;~kl~oz képe:::t a tiirvényszerü cljúrás s~i
g;oruan foganatositlassék j pnl1atolja ki toráhhú 
az ily szereket elúrnsitó egyéh helyeket is~ a 
n1elyek11ck nyon1úra a lapok hirdetései utjún cl
jnthatni. 

\íég~lJ~.i~-~~~g ___ arra i_s _irúnyzon1 a Uir,·ényhati'>-
ság fig}'Cln1ét] hog·y az ily vúratlan vizsg·úlatok 
szinna, ered1n6nyc, tovúhhú az csetleg:es elkoh
zások, u1egse111n1isitések éR elu1arasztalúsok, az 
1882. évi fentebb emlitett knrren<lelet végpontja 
értelmében, u1úr a n1ult t~rr61 szerkes:den<Ifi s a 
folyó ér n1úrezins végcig ide hetc1:jes;r,tesztcndii 

w;. 
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évi egészségiigyi jelentésben is kiilöu táhlún fel
t iintetendú. 

Kelt Budapesten, 1884. évi ianuin· hó 
2G-ún. 

1i,1..:za, s. k. 

Itt !útjuk helyén leriinek meg azon pénz· 
iigyn1iniszteri rendelkezéseket. is kUzlilni, u1elyek 
szerint hizonyos tárgyaknak íorg;nlornba hozatala 
cg:észségligyi és kUzhiztonsúgi tekintetbül kor
Jittolritk. 

rtasitús UZ OSZÍ-l'ií.li~UHl!J,'~·ar YÚIUteriilct 
nimtarifiiji1rúl szúlú tSSZ. hi .\VI. tnní•ny
ezikk ,·c'·!.!.Tehajt:lsa iránt-. 

tu. *· :\...forgalont l~nri-útoz:'t:;a. 
A VI. czikklJcn í'elsornlt itlla111 C!'yetláru

sú~i túrgyakon (konyhasú1 l\ípor, dnliúny és 
dol1únyg·yárt1núnyok ·1 kivill, egészségiig·yi és küz· 
lJiztonsúgi szcinpontbúl s iuús kHziigyi tekintetből 
a forgalomban korlútolrúk: 

a) Egészségiigyi .,szen1no.n(b~} .. : 
1. I·"1estékkel bevont szúritott gyU1uUles, ége

tett föltlbiil készített zöldes araupziut jútsz<'• 
asztali- és !'yermekjáték edénye~<, zU!d festékkel 
1núzolt gyerinckjútCkok, zöldre festet u1ester?eges 
virúgok és virúgrészek, ruclyekrc ugya1.11s a 
zöld festék csak inázolva van, vagy 1naJdne1n 
esak reá hintve, az nrzóut tartalmazú ztHtlre 
festett ritkús sziivetek (kelmék! és a fehér arez
festék. 

Ezen úrnkat, ininöséglikre valö tekintet nél
klil csak füvúrnbivataloknúl és csupún azon po
litil~ai hatóság- engedélyérel lehet beriteli vú1n-

J{l(j 
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kezelés alú · venni, melynek kerliletében az itt
vevö lakik. 

:?. I~lkészitctt gyúgyszerárnk, ha nem gyúgy
~zcrészck vagy g,Yúgyszerárnk elúrnRitúsá ~'al fog
lalkozú veg·yúrusok Cs nagykercsked6k (drogue
:'trnsok\ hancn1 rnagún szen1élyck c'iltal hozatnak 
be. :Jhigúnsze1nélyck az ily úrukat csakis azon 
n1eo•irei va 0 ·y vúrosi föorrosi hatúsúg enge· 
~ e. . 

délye mellett hozhatják hc, melynek kerliletcben 
laknak . 

. Azon vegyúrusok és nagykere:-kedük (dro
gnc-úrnsok.), kik gyógyszeritrnk elúrnsitúsáya\ 
foµ;lalkoznak, csak. igazolni tarloznak, hogy azt, 
n1Ísze1·int. ily czikkek elúrusit{u;úval foglalkoznak, 
az 187ü. C~:i jnnius hú H-ún :!60HH. szúu1 alatt 
kelt hclii~·v1niniszteri knrrentlelet (rendeletek 
túra 1 :-)75 ..... Óvi 138. ~z:i t.L pontja érteln1élJen 
az illetékes tnrvCnyhatúsúg·nak tCnylcg· hejelcn
telték. 

l\.i8sch\J 111ennyiségek, 1uelyeket utazók sajút 
liasznúlatnkra hoznak 111agukkal, vag·y határszéli 
Inkosok h:n1eretc~ orvosok rendeletére a szon1-
széd!!;Vú(Yyszertúrakbúl hot.IHtk, ezek korlútoz:'ts 
alú '-1le1~ yctv-ék. és a n1cnuyiben a IX. czikk 
1. pontja értel11,1ébe11 vúnIInCnte:::séget élveznek, 
val:nnenuyi határszéli vún1hivatal últal Yún1111c11-

tesen kezelhet(ik. 

A 111. liir. t1i>nzi1g:~-u1inisztt•rncli u:>•>-l-. sz:'t111n 
liiirrt~udclete az ellil•szitctt g·yúµ:yszcrú.ruli ht~~ 
hozatal:ínali 1uc~·szoritúsa túr~:y:'lhau. 

_\z !882. évi XVI. t.-ezikkhen foglalt úla
Júnos o"sztrúk-n1ngyar y;'uutarifa vé~:rehajtúsa iránt 
1B8:!. · évi rnújns hú 28-ún BODóF1. szún1 alatt 
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f\T. rÓSZ. nférges festékek és vegyi ké:5Zitn1ények. 

kiadott utasítás Hi. §. 2. pontjának azon hatá
rozata, inely.szerint. n1agún sze1nélyek elkészitett 
'"\„óD'rszerúrnkat csakis azon megyei vag·r Yú1.·osi 
"· o. ''1 1 f(íorvosi hatóRág engedélye n1ellett hoz iatna \-
be melrnek kcrliletébeu laknak. a m. kir. bel
U~yn1infsterinnnual Cs a f1ildn1iYelés·, ipar- és 
kél·eskedelctnligyi ni. kir. tniuiszterin11unal eg-ye
tértöleg- oda tnódosittatik, hogy nu1g·únszen1élyek 
n~ ily gyúgyszerárnkat csakis orro~i. rendeI:t 
folyt:rn. az 01Tos által jelzett menuy1segbeu e> 
sa.fát 1i'asznúlatnkra, a nt. kir. beliigyn~iniszteriu111 
i·cszériil esctriil-esetre kiadott engedel,· mellett 
hozhatjúk he. 

Kelt Budapesten, 188-t évi fehruúr hú 7-éu. 
Kiiliiniis mini:::zteri intézkedések túrgy:"tt képezték 

1ué1r ré:-zint a kOzcgészségiigy rcndezesérGI szúlú tiir
vé1~· 111egho~atala . eH~tt 1 r~·szint 1.1ed~g . a111!ak 1·11. §·a 
al:i.pj<iu :.t uierg?s testc!~ek,es veg::1 k~sz1t1n_euyck a!k.al· 
u1az:'tsa t'S clatlasa, tovahha az cgeszscgre artahna:; rap· 
s1.erek és italok, vala1nint az rg-észsÍ'µTe vesz{!lyes t:ír
gyak lcfog-l:tlúsa, elkobz:ísa és mCgseunnisitésc~ 111elyekre 
vouatkoz6 n'udc!ek a kti\·ctkczi.ik: 

A 111. kir. hclii~·yntinisztcrncll 1870. julins 
.:!:')-i•n lOifi:~. sz. a.- llclt: és ralatut~nn~·i tUr
rt'·nrhatús:'u!:hoz intt'·zett rcntlt•lctt~ a n1érg·e:-; 
festékek és- ycc··vi kl~szitn1énvek alkal1nazú~a é:-; 
eladása irúnt. ;:>,. • 

.A 111éreg·tartal1nn festékek, ugyszintén az 
egészségre kúros hatúsn yegy! kCszitn1éuyeknek 
knzha:-znúlati túrgyaknál Yalú alkalinazúsa s el
adúsa iránt. egvctértt'Heg· a fiHcltniYclési-_. ipar· 
és kercskedehui~· ne1nkulunben az igazsúgiig,ri 
uL kir. iuiniBzterin1uokknl, ezennel rcnclelen1 niint 
k.öretkezik.: 

1. Oly festékek alkahuazúsa1 1nei~·ek 1 a 

Jiérges festékek és vegyi készitu1ények. 

vasnak kivételével) érczeket; g-utt1uézgút (gum1ni
gutt), pirrinsavat avagy anilint tartalnu1znak, 
mindennemü étkeknél és italoknál, nem klilüu
ben traganhuézga, keinényitö Cs cznkorhól ké· 
szitett jelezyények 1Devi8en) és alakesitknitl í1"i
gureu:1 tiltntik. 

2. ~.\. gyern1ek-játéktárgyak be1názolásáho;i; 
és befestéséhez oly készihnények é!-i festékek. 
alkaln1azása.. 1nelyek 1nirenyt. (arsen\ clúrdanyt 
u111tin1011\ óln1ot, kadanyt (tadtniu1n\ rezet, kék
Jenyt 1kohalt), iilanyt tnickll, higanyt 1 a tiszta 
higpir kivételével\ horganyt. vagy gnuuni 
gnttot tarta11nazuak; tneg ncn1 engedtetik. 

Egyehb ércztartalmn festékek alkalmazúsa 
111egengec1tctik ugyan, azonban szliksége?, hogy 
a festék azon tárgyakon, rnelyeken az alkaltnuz-
1atik1 eg·y, a nedresség behatúsúnak ellentállú s 
könnyen le nen1 dnrzsnlhet<i mázzal teljesen be-
vonY;t legyen. · 

:J, Azon anyagok) inclyeknek alkahnazitsa 
a :! . pont alatt betiltva vagy föltételesen n1eg· 
engedve lett oly agyagúruknúl) rnelyek ét8zerek 
föh·étclérc használtatnak. csak akkor vétet
hetnek alkahnazásha, ha, a 8Zines hurok he Yan 
égeh·e. 

.t )!ireny készitményckkel festett mii
virúgok, avagy rnirenytartnlmu festék.oldatba 
tnúrtott terrr1észetes nfiyényré.szek elkészitésc 
csak akko1· engedtetik 111'eg, 11a a méreg
tartaltn u festék elporlása egy fénymúzas hurok 
!tltal teljesen akad:\lyoztatik ; mire~ytarlalmn 
festékü kúrpitok pedig csak azon esetben 
készittethctnek 1 ha ezen kúrpitok avagy azoknak 
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I\r. rész. ftlérgcs festékek és vegyL'készitményck. 

ekként befestett részletei valamely múzbnrokkal 
vannak. ellátva. . 

5. 1\ lakszobák, avagy ~:nuberek _t~r!~~k~
clására 8-~--üSSZCgyulésére szolgúló egyéb h~-ly1-
~l·n·ek falainak hefestésére~ n1irenytnrtaln1n sz1nek 
'· " alkahuazása tilos. . 

6. :Elehni szerek, étkezési- és .fözö-esz.kJ.l.ziil~. 
tl'ryszintén ruházati tárgyak, s 11undeune1u11. p1-
p~re-cúkkek készítésénél últalá\Jan oly allo· 
niúnvok alkahnazása tiltatik.7 111clyek azon 1110{:011 

és ~~lakban, 1uelyhen alkahnnztatnak, az eges7.-
sé~et vcsze!ye1.tetik. . . 

0 7. A fennehbi pontok\Jan. emhtett h~rgyak 
készitésén kivHl az azokkah ker;skedcs, to
vábbá ki1nérése s t>gyéhh úrnsitúsa l~, ha e·,i;en 
tárgyak az. ott kiszabott hatúrozatoknak n1e1:~: 
ucm felelnek. tiltva van. . 

8. Ezen· rendelet u1egszegésci~ - ~ 1neuny1-
ben naO'rohh heszúndtás alú esü hüntenyt ne1u 
képezu~fr. k.ihúgú!-ioknak levén tekintendök ~ ~z 
idein·lene~ tiirYénykezési szahúl~·ok 11;· rés~c :1-1~;: 
é~ 6-ik ~-ai sze1:int lesznek inegbirálaudok. es 
pc<lirr 1-'tó1 100 forintnyi hirsúgg;a1, rag)· 
() órŰtúl 14 napig terjedhetii f'ogság·g·al feny1~ 
tood~. . 

Errű1 a kliztlnség tudon1úst 1111hez tartás, 
Cs toYúhbú intézkedés"' végett értesittctik. 

Kelt Budúu 1867. jnlius 2ö-én. 
Bárú rrrenkliei11l l11:lu, 

hcliigyn1inbzter. 

A ui. liir. hclilg;ytninisztcrncli 187f. scp~ . 
. :!7-éJt :iuos.;. sz. a. Yaliunenn~·i. tih'Ye_nyl~ato~ 
sú.ghoz intézt>tt rcntleletc : a ntcl'!.!.'CS ít•stclieh. 
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1,r; rész. ?iférges festékek és vegyi készit1iiények. 

i~s ''eg·~·i készit1nényeknell kUzhnsznt\lati tár
o·ralt.1ull \'alú alkaln1azása iránt 18H7·h(•Jl hi
~(Jott rc111lclct mútlosit:ísa t:'trg·)·:'1ha11. 

i\ 1uéregtartah11u festékekJ ugy szintén ai 
egészségre káros hatúsn regyi készitn1ényeknek 
közhnsznúlati tárg·vaknúl való alkalninziu::a s el
adása iránt 186/~fk évi jnlins 25-én l07rlL oz. a. 
kiadott itteni rendelet, a fölclmivelés-, ipar
és kereskcdclnli rnagyar kir. n1iuiszteriunuual 
egyetért6Ieg, és az orszúgos közegész:-:égHgyi 
tanács 1neghallgatúsa után k1ivetkezöképen inó
rlosittatik : 

1-ür. Az egészségre kúros vagy veszélyes 
festékek és illatszerek alkahnazása, n1indenne1nH 
ételeknél és italoknúl, keményitii és eznkorhi>l 
készitett jelezvényeknél (Deyiscn 1 és alakesáknál 
(Figuren:l tiltatik. f(UHiniil:len tiltatuak e tekin
tetben a 1nérg·cs fén1ek, készihnényeikJ gutt
n1ézga (gnnunigutt), pikriIHHtVi anilin] a kátrúny
festékek, mirhanolaj (nitrohenr.ol 1 stb. 

~-or. 1\ túpszerekJ italok, ken1ényit<'i é::; czn
k.orhúl k.CszUlt jelezvények és alakcsúk 1ucg
festésére csnkis a kUvetkcz6 festanyagoknak és 
azok elegyeiknck hasznúlata van n1egcngedve: 

Indig·o, berlini kék, tii-zta ultran1arin„ kék 
herzsen (Blanholz\ cochenille, carn1in és carniin~ 
lakk, pipacsrirúg, súfrán, cnrcu1ne; gyürüvirúg· 
égetett eznkor„ végre é1Yezhet6 gyihuülcsllk 
neclvei. 

;).or. A gyern1ek,iátéktúrgyak lJc111ázolúsá
hoz és befestéséhez oly festékek és késr.itmények 
allrnlmazúsa, melyek mircnyt (arsenl, dúrdauyt 
(antimon 1, ólmot, kadmiumot. rezet, kék lenyt, 

111 



I\T. rész. lllérges festékek és vegyi kl~szitiuények. 

ekként befestett részletei valamely rnilzbnrokkal 
vannak ellátva. 

5. 1\ l.:11~.szobák, avag·y _en1berek t::!rt?~k~
dúsáfa ;;---· üsSzegyiilésére szolgúló eg~·éh h~ly1· 
sCgek falainak hefestésérc~ mirenytartaln1n szn1ck 
alkalu1azá~a tilos. 

13. Élehui szerek, étkezési- és fözö-eszkiiziil~. 
n~yszintén ruhúzati tárgyaki s 1nindenne1uH pt~ 
pcre-czikkek készitésénél últalálJan oly ú!lo
n1únvok alkahnazása tiltatik, tnclyek azon 1110<~011 
és ;tlakhan, n1elyhen alkalnu1ztatnak, az egcsz
séo·et. veszélveztetik. 

" 7. A f~nnehlJi pontokban emlitett túrgyak 
készitésén kivUl az azokkali kereskedés, to· 
v:thh•\ kiu1érése s f'u:réhh úrusitása ifi, ha C'lCll 

t{~rgJ:ak az ott ki~;,ahott hattn·o'l.atoknak 111eg: 
nem felelnek. tiltrn van. 

8. Ezen' rendelet n1egszegéseii - a 1ncnnyi· 
Jien nagyohh beszúnlitús alú esti hl~ntéuy~. neu1 
képeznek, k.ihúgá~oknak. levén tek1nten.dok ~ ?: 
ideig·lencs tiirYCnykezési szabúl.'·ok .. ll; · res~e :i-1.t 

é~ 6-ik. §-ni szerint lesznek n1egb1rUlaudok. es 
pedig 1-tól 100 forintnyi hirsúggal) Yag;
() órútúl 14 napig ter,iedhctti fogság;g·al feny1-
tcndiik. 

Erről a ktiziinség tndon1úst lnihez tartás_, 
és továhhú intézkcdCB'"' végett értesittetik.. 

Kelt Budún 18G7. ju!ius 25-én. 
Húró Tfrc11kliei111 /-)é/u, 

bclligy1ninbzter. 

.\ m. Iür. hclii!!_'n11i11isztcmel• ISH. sc11t. 
.'.!7-éi~ :J(Hts;,. sz. a.-· vaht111ennyi tlirri·n~·l~atú
s;'tg:hoz int6zett re1uleletc : a tul•r!.!.'C~ ft•stekPk 
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, IV; rész. fiférges festékek és vegyi készittúények. 

t~s vt•g·yi li.észitinéuyekueli. ll<izhasználati tár-
11·yak1Úí.l ralú allü\ltnnzásn irá11t. t8U7-hen ili
~ilott remlclet múdositása tárg·y:\han. 

.4.. n1ércgtartahuu festékek, ngy szintóu az 
egészségre kúros hatásn vegyi készittnényckuek 
közhasznúlati túrgyaknúl való alkalniazúsa s el
adása irirnt 1867~ik éYi julius 25-én 111701. sz. a. 
kiadott itteni rendelet, a füldrnivelés-, ipar
és kel'cskcdcln1i n1agyar kir. ininiszterinn11nal 
egyetértölcg·, és az orszúg·o::- közegész:-5égHgyi 
tnnúcs incghallgátúsa ntáu következőképen n1ó
rlosittatik : 

l~ör. Az egészségre kúros vagy veszélyes 
festékek és illat:;.:zcrck alkahnazása, n1indenueu1ii 
ételeknél és italoknúl~ ken1ényih'i és eí',nkorht'il 
készitctt jelezvényeknél (Deviscn:\ és nlakcsáknál 
(Figureu:i tiltatik. ICUliinilscn tiltatnak e tekin
tetben a 1nérges fl•.n1ck, készit111ényeik.. g·ntt-
1nézga ( guunnigntt), pikriustn' 7 anilin: a kút.rúny
festékek, mirlmnolaj (nitrolJenzol 1 stb. 

~-or. J;\. tápszerek, italok, ke1uényitö é:-5 czu
korhól késziilt jelezvények és alakcsúk n1cg
festésérc csakis a küvetkez{i festanyagoknak és 
azok elegyeiknck hasznúlata van 111egcngcdYe: 

Iudigo: berlini kék, tit<zta u1tra111arin1 kék 
herzsen (Blanholz\ eochcnille, cannin és car1nin
Jakk, pipacsvirúg;, sáfi-ún, eurctnne, gyürüvirúg: 
égetett· cznkor: végre élvezhetö gyii1nUlcslH~ 
nedvei. 

H-or. A gyerrnekjútéktárgyak be1názolásá
hoz és befestéséhez oly festékek és készitmények 
alkalmazása, melyek inirenyt (m-scn), dimhiuyt 
(autimon 1, ólmot, kadmiumot.. rezet. kék lenyt, 
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IV. rész. ?II{~rge~ festékek és vegyi készitn1éuyek. 

1kobalfi, itlanyt inikel\ bigany.t és. ennek min
den készitinényeit7 vagy gnnnn1gntht tartalnutz
uak ine'r nen1 engecltetik. 

'li'é~tartaln1n festékek alka-ln1azúsa kiilünhen 
ne1n tiltatik, Hziikséges azonban, hogy. a festék 
azon tárgyakou:. n1elyeken alkaln1aztatik, a ned
vesség hatásának ellentállú és kOnnyen. le uen1 
dUrzsUlhető 1názzal tokéletesen bevonassck. 

4-er. Oly anyagitrnlrnál, melyek tápsz~rek, 
italok vagy gyúgyszerek. felvételére h.asznaltat
nak, csak azon feltétel alatt engedtetik meg a 
n. pontban hetiltott vagy feltételesen. megenge: 
dett festékek használata, ha a sztnes bnrok 
:lzoknak zo1uá11czúha (e1uail) be van égetve. „ 

5·ür. ~lirenykészitruényekkel . fostett nrn
Yirá~ok rn•7 mirenytartalmu festek oldatba 
1uúrt'ot.t 'ter111Ószctes nUvényré:;;zck készítése csak 
·11·1-or en(redtetik rne"'. ha n1éregtartahnu festék • \. \. o e, l .

1 elporlása, fénynuizos hurok últal tn \.e etesen 
akadályozYa van. 

G·or. Lak.szobák és últalúban emberek ta1:
tózkodúsára vagy g-yiilekezésére szol_?áló h~ly1-
ségek falainak) kúrpitjaiuak, ,-,~gy. szonyege1n~.k 
hefe~tésére n1irenytartaln1n festckeket ha~z-
nálni tilos. . . . . .. „ 

7 ·er. Etelek és italok, étkezes1 es fozo esz· 
küz<ik, ruhúzati túrgyak és pipere·ezikke~\. k~
szitésénél általában tiltatik oly anyagok cs ke
:;.zihnények használata, 1nelyek azon n1~do1~ és 
alakban, 1uely1Jen hasznúltatnak! az eg·eszsegre 
károsokkú vagy veszélyesekké vitlh~tnak., 

B-or. A fentebbi pontokban emhtett targy:.tk 
készitéséu kiriil az azokkal való keresl~edes, 
azoknak kin1éré~e és egyC.Ub úrnsitúsa is, lla 

11:! 

l\~. rész. .„A.rtahnas tápszerek s:h. 

3, §. :\Iindazon piaez rngy Yásúron kirlili 
eladásra szánt túrgyakat, n1elyckre \"OlHttkozúlag· 
jelen sznbftlyrendelet intézkedik, a rcudiiri kfizeg
b:'innikor 1negvizsgúlhntja, a gyanusnak tetsz('i 
tárgyakról a szakCrUi kilzeget értcsiti,. oly eset· 
hen pedig, rnid<'in a kérdéses t:i.rgy cltávolitúsa, 
vagy 1ueg1násit:i.sa vélelniczhetc'i, ahhól tuntat
ván:·t vesz_. melyet lehetőleg a tulajdonos peesét· 
,iérel lez:irva, a szakk.Uzegnek :itad. 

4. *· A rendőri kilzegek a lcfoglalásu:il 
rendszc'rint szakért<'ik vl·le1uényc s uta:;;itúsa alap
ján júrnak el. 

5. *· Szakértó kiizegek: a községi és klir
orvoF:ok. 

Ily kiizegekiil tekinthetiík n<1gyohh vúro
Bokban az élelnii szerek, italok és edényekre 
nézve. a vásári feliiuye1iik. ha ehbeli i:;;1uere· 
teikre' nózre. az c~i·e kirendelt hizottsú!!' eli'itt 
rizsgút tettek. ' 

U. §. A küretkezú túrgyak nliuden 8sethen 
lefoglalandúk: 

l. „A knzvetlen fogyasztúsra i tehát ne111 be
frizésre„ eltartásra vagy egyébként való feldol· 
gozásra) Sí'.áut s úrnha bocsátott azon gyü1niilc~i 
n1ely annyira éretlen. vagy annyira tnegrondeitt„ 
hogy ~1z en1beri eg·é!-'zségre kártékony lehetne. 

2. ~.\.zon tej, trrrö, sajt, kenyér vagy lhizt· 
nc1uü 1 n1ely akár 1nagátúl, akár az eliiállitús 
vagy az eltariás helytelen volta, akúr pedig ha· 
1uisitús kii\·etkeztéheir az e111beri· egész:::égre ár· 
talmassil vúlt. ' ' 

B. i\Iindenneulii ártahnus gon1húk. 
4. „Azon étkek éR italok, n1elyek ruéregtar· 

talommal hirnak. 
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I v·. rész. _.\rtalmas tápszerek stb. 

5. A rothadásnak indult vagy oly lrns és 
lrnskészitrnény, mely az élöállatban jelen volt 
betegség kflvetkeztében az azt elfogynsztók 
egészségére úrtahnass:i. lehetne. 

H . ..-\.zon zsir, olaj, vaj, n1ely annyira 111eg 
van ro111olva, vagy akként van n1eghan1isitva, 
hogy emberi étkekhez hasznúlra az egészségre 
ártalma8'it lehet. 

7. _,\zon ga1Jnauen1iiek, rnelyek kiizé az eu1-
heri egészségre ártahnns hatúsn niivény1nagvak 
vegyülve, vagy pedig azon gahonaliszt és bur
gonya, 111ely egyébként annyira 1ueg van ro
n1olva, hogy f'elhasznúlúsa a:.-.: en1bcri eg:észségre 
:\rtalmass:\ lehet. 

8 .. Az eladásra vagy kin1érésre szúut oly 
italok: 111elyek annyira el vannak ron1olvn, vagy 
akként vannak készitve vagy rueg·han1isitva, hogy 
azok 111értékletes ha:-:znúlatu is az emlieri C.!!,'ész-
ségre kártékony hatást gyakorolhat. '· 

H. ?tiindazon eladúsra szánt étkek, élehui 
szerek Cs italnemüek, n1elyeknek elöállitúsa, 
úrnlúsa vag-y ki~zol!!:últatúsa knrHl a rnerrfelelö 
ti:-;zta~úgi ~Zaliúlyok"' annyira elhauyagolt'átnuk, 
hogy a nevezett túrg·ynk undort ge1:iesztökké 
válnak, vagy a 1nelyeknek az en1beri egészségre 
egyébként úrtalinas voltát a szak6rtü kl'lzeg in· 
1lokolja. 

7, §. Ela a lefog·lalús szakk.fizeg kfizbejUtte 
nClkiil türtént, nµ:y anuak 1negórkeztérel a le
fog·lalt tárgyak k.Ht.zUl azok, n1elyek általa egész
ségi tekintetben kifogás alá nen1 vétetnek, nz 
illet6knek visszaadandók, illetöleg tov:'tbl1i el
úrnsitúsuk ne111 akadúlyozandú. 

Ellenkezii eseti.Jen, vagy ha a lefoglalás 

rv·. rész. _.\.rtalma.s tápszerek sth. 

azok a kiszahott feltételeknek meg nem felelnek 

~·~· ' 
9·er. Ezen rendelet úthitgásai, a n1ennyiben 

nagyobb beszárnitits alú esii hiintéuyt nem 
~tépeznek, 1-100 forinlnyi birsúggal, - vagy 
ti órától 14 na11ie- ter1"edhctö foo·sáo·O"al fenvi-
tendiik. 

._, • t> ee .; 

Err61 a türvényhatósúg tudoniás, niihez
tart:\s és további intézkedés végett értesittetik. 

Budapesten, 1874. évi szeptember hú 27-én. 

(; J'. 8za1Hf ry. 

..-\. 1nagyar királyi beliigy1niniszter f. évi 
31026. sz. alatt valamennyi törvényhatóság
hoz a következö körrendeletet intézte : 

_·\. közegészségügy rendezéséréíl szúll1 187G. 
XIV. t.-cz. 8. §. azt tartahnazza: 

·:_..\z egészségre ártaln1as tápszerek~ italok 
és edények, ralanliut az egészségre kúros rac~y 
veszélye:s oly anyagok, szerek éS készitn1éuyel~, 
rnelyeknek tartására az illett'/ jogositva nincs) az 
ellibbi S-ban ernlitett htintetésen kiviil rendiirileg 
elkobozhatúk és 1neµ;sen11nisithetök. · 

:\Iikor kell az élkol1zásnak és megsen1misi
tésnek beklivetkeznie, azt részletesen az e 
tekintetben kiadandó szabályrendelet állapitja 
n1eg.'; 

rrekintettel a tUrvénynek ezen intézkedésére, 
ngyszintén a 141. §-nak c'l pontjára, rnelylJeu a 
lefoglalások és elkobzások knrul az egoét:zsé!?:· 
renclöri kJjzegek hatás knre szabályozh~tik: ~Íz 
ide zúrt szabályrendeletet állapitottam meg, mely 
a fennérintett 18/G. XIV. tii1Tényezikkel egy
iclejlileg lépencl életbe. 

11:; 



I\r. rész. .Ártaltuas t:í.pszerek stll. 

li'elhivotn tehát a törvényhatóságot, ruiszc
rint ezen gzah:ilyzatot az illet() hatósúgi s or\-osi 
klizegeivel oly czélból klizlilje, hogy azok ma
O'uknak addig is, mig a fennidézett törvény élet
heléptetése hekövetkezik, az eljárásról !iizet~s 
tájékozást. és arról hogy ez iigyhen 111ely1k ko· 
ze"O'nek m'i a teendii1· e s azt 1ui 1núdon végezze, 
't:' • '-

histos tnclo1nást szerezhessenek. 
Buclapesten, 187G. évi julius hú 4-én. 

Ti;.;za Ií.al 11uí 11, s. k. 

S'::alJ(Íf!f1'e11rldl'f. 

uz egészségre úrtahuas tápszerek és italok) 
valamint az en·észségl'e veszélyes tárgyak lc
foglalúsúról, cll~ohzúsáról é:; 1negse1n1nisitéséröl. 

Az egészségl'enúöri tee~dökkel n1egl~izott 
klizegek eljúrús<l. i.1876: Xl\' t.-cz. 141. §.1 

1. ~. 1\z egészségrendöri teenclökkel 111eg·
Uizott k.Üzegek folytouos felügyeletet g?'ak~n·olno_k 
arra, hog·y a 1negro1nlott vngy az eg~szseg_re _es 
életre klizrntlen hasznúlat últal veszelyesse val
hat.ú. to,-itbhá az undort okozú élehni szerek Cs 
italn.cmüek küzúrulúsra ne hocsáttassanak„ 

2. ~. A'l.ou esetekben, miclün az eladásra 
::-zúnt il\:ne1nü éleliui Hzerek és italok kúros ha
tást még- ne111 idéztek elü, és az úrnlást akár 
tigyeln1eZtetés, akár eltiltás utjún n1cgakadályozni 
lehet, ezen enyhébb eljúrús alkalmazandó. . . . 

A tápszerek és italok iparszerli eladomal 
azonban, toyúhbá ott, a hol szándékos ha1ui
sitás, isn1étlés, a rcud6ri tilalo111 áthágása vagy 
már heküvetkezett káros hatás esete forog fenn„ 
mindenkor lefoglalásnak van helye. 

11·1 

1v·. rész. _.\.rtahnns tllpszcrck stb. 

l:'isa al:'i keriilt iigyekben a kiivetkcziiképen 
jár el: 

. 1. A h?zzá b~érkezett lefoglalt tárgyakra 
nezrc f'Zhkscg eseteben szakértiii ::;zc1nlét, vagy 
ha a tárgy tern1észetc kivánja, vegyvizsgálatot 
ren<lel el. 

2. Azon lefoglalt élelmi >Zerek és ital
ncn1iiekrc nézve, n1elyck csak en1beri ha:-;zná
latra alkalniazbatúk, ha azok az ernlieri elrészség
{•8 életre általúhan Yeszélyesek, az elkob~ú8i é~ 
n1egser111uisitési haiúrozatot kin1ondja. 

::L (Jly esetekhen, ndcliin a lefoglalt tárgyak 
uern crnucl'i hasznitlatra veszély nélkiil alkalmaz
hatók) ha annak e1nheri hasznúlatra v~dó ártal~ 
niassúg·a a tulajdonos el6tt tudva ncni lehetett, 
vagy az úrnlús kiizbeu a tulajdonos <"dtal el 11en1 
húrith:itó tnüclou knyetkczett he: azokat n tnlaj
doBosnak visszaadhat.ja. ha arról lio(r)' a túro·i-, · , ' e, o. 
altala 11e111 en1hcri használatra fog elfogyasztatni, 
t1ile kellií biztositútit nyer. 

E liiztositú::.. hiúnyúhau a túrg')' elkobznndú 
s olyanoknak aclhatt'i el, kik e biztositúst uynj-
rani képesek. ~ · 

4 . . Az en1beri étkek készitésére szánt, toYúhhá 
a:1, erre haszuúlt1 az egészségre úrtalnias vagy 
veszélyes edényeket illetölcg) a tnrvényszerinti 
péuzbiintetés melleit, azoknak a tulajdonos költ
ségén úrtaln1atlauuá tétele elrendeleudlí, ez 
esetben a tulajdonosnH k visszaadaudók és e~ak 
azun esethen :-:e11nnisiten11ök n1eg-, ha az úrtal-
1natlannú tétel e:-::zköziilhetii ue1u volna. 
. '". A jelen szaliúlyrendelet 10. §. 2. pontja 
erteln1cheu lefoglalt méreg- s gyúgyszernernück 
elörc n1ent regyriz::-gálat után s szakértiii Yélc~ 

ll!J 



f\,... rési. .....\.rtalrnas tái>szerck stb. 

1nény alapján nündeukor clkohzandók és 1ncg
sen1nlisitendök1 vagy pedig oly egyének.uek 
kik azok tartására jogositvúk - eladandók. 

U. A jelen >zabúlyrendelet 10. §-ának B. 
pontja értelmében lefoglalt tárgyak vegyileg 
meO"vizsu·úlantlók a u1en1ryibeu azok erlisen ható 

ö t:l • • ' ' ' ' 'l méreu·auyat"Ot az e1nher1 egeszsea:re karossa ra -
0 ~ 0 '- v 

ható u1enuyiséghen és n1inliségben valóban tar-
talnu1znak, ha a 1uéreg a lefoglalt túrgyhúl el
távolithatú vagy az egyébként ilrtahnatlanná 
tehetö, ezen eljárúsuak hatósági felügyelet tnel: 
letti eszközlésCt az elsöfoku hatóság· n1egrendeh 
s az úrtahnatlanná tett túrgyat1 a netán fel
ruerült kiiltségek n1egtóritése ntúu, illetö tnlaj
Uouosának kiadja; - azon esetben pedig1 ba a 
mére<ranYa 0 • a lefoglalt táre:rhúl cl neu1 túvolit-o ' t'.' ..... '-'• 
ható, ragy az egyéhkéut i1rtahuatlauuú uen1 te-
het6, a lefoglalt túrgy elkohzásút Cs n1egse1nnü
öitését elrendeli. 

7. A 10. S· -!. pontjúban emlitett tárgyak 
elkohzaudók és 1ueg:.:e1unti:-;iteudök. 

t:l. ~· 1\ szakértlí 1 1nidiín Yala1uely túrgy
nak 1neg:se1111uisitését rélen1éuyezi, a 111cg·sen1111i
sités tnódja irúnt is javaslatot tenui tartozik. 

-!1. ~. Ha a jelen özabúlyrendclet értelmé
ben n1eg~eu1n1isitcndti ragy eladható elkobzott 
túrgyak valan1cly hirói vagy n1ús hatúsúgi el
járúsnúl liiiujeliil, rngy egyébként sziikségcsck 1 

uiiudadtlig hatúsúgi lil'izet alatt tartandók, vag·y 
szükség· esetéhen az illet(\ hatósúghoz útteendlik, 
alig t~ vonatkoz(, hírúi ragy C/.!:yéh hntúsúgi el
júrús véglt>g hc neu1 fejeztetett. 

l;), § .. !\.z elkobzott1 dc 111eg uetu senunisi-

l~O 

!\~. rész. Ártahnas hlpszerek stb. 

szakközeg közbejöttével türtént, kürctkez{í cl
júrús k.Uretendti : 

A lefoglalt tárgyak közli! azok melyek 
főleg einheri élehuezésre alkalnutzhatól~ n1elyek 
értéke a f<ivárosh:in 20 fit, egyéhh vá~·osokllau 
10 frt. kis és nagy közsé 1~ekhCn 5 frtot u1eo· 
nen1. hal:ul, s 1n~lyek a ~zakkiizeg vélen1ény~ 
;.;zer1nt elvezet altal nz egészségre határozottan 
:\rtalnHtoak és további tarlús folyt:in elromlás 
últal a kUzegészségre is károsan liatnúnak, el
kohzandók és a fél jelenlétében azonnal meu·
sennn isiten dök. .... 

. 8, ~· E;-~n elj:ir:is ellen fellehhezésnek helye 
nn1cs; az el.iaró kiizegek ·ellen nzonhan uetalúni 
visszaélés esetéhen panasz eu1elhetli. 

. H. §. 1\zon lefog·lalt tárgyak, 111elyek a 7. ~. 
szerint u1egsen1n1isités tárgyút nen1 képezik, :1z 
cgészségiigyi cls<ífokn hatósúguak hejelenteu.diik, 
illeW!eg· hekiildendiik. 

Nagyohh 1uennyü;égü lefoglalt t:irgyhúl ott, 
hol elslífoku hatúsúg a hel3 színén ne111 létezik. 
csak n1utatrú11y kiildcndö he kellö úrrendszahúh; 
inellctt, a tiilihi k.Uzségi órizet alá adandú. ' 

Kagyohh Inennyiségü túrg·yak a tulajtlono~
uúl is hagyhatók, a nlid6n azok a tulajdnnns 
:Utali felhaf'znúl:ls vagy n1eg-n1úsitú::; ellen· kclli'~
leg hiztositandók. 

10. ~· ~.\z élelnn szereken és italokon kiriil 
a rend<'iri kiizcg felügyelete alatt úll 1 és a szak
küzeg· .~lta::;itása f~lytán lcfoglalaudú, ti eg·ynttal 
az clsofok.u hatosúg-nak bejelenten<lli illetőleg· 
hekiildcndli: nlinden cszküzJ túrgy és készitn1é11\':', 
nicly az en1bcri életre é~ cgészségTe re:-zélyCs 

!17 1 
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lV. rész. ~-\rtnln1as tápszerek sth. 

lehet, a mennyiben azok jogositlannl tartatnak 
yagy úrnltatuak; ilyenek: 

1. :\linden en1heri étel vagy ital kéRzitésére 
használt edény, lnelynck anyaga az egészségre 
itltalában yeszélyes lehet, ha az nincs kelliikép 
veszélynientessé téve. 

~ ... :\ jogosultság nélkiil készitett vag·y hirt 
rnéregszerck, továbhú a jogosnla!lanul k6szitett 
i; eladúsr:t szitnt oly g-yógyszerek, n1elyeknek 
készitése és eladása n1egszoritó rendeletek által 
van korlútolva. · 

;J, :.\Iiuden s:divet és készitmény, 111elynek 
készitéséhez vngy festéséhez ert'isen ható n1érgek 
hasznúltatnak, ha azok hau a 1nércga11yag az 
eniheri életre vagy egészségre kilrtékonnyú vál
ható 111eHnyi:-iég'hen é8 rnin6séghen ruCg- rnindig 
jelen van. 

-L tia cladúsra 8Zúnt vnl:nnely ruha, úgy
ne1nii Y<l!!'Y C.!!'yéli hasz11úlati tárrryról kideriil, 
hogy az ;:,~gúl;Y<;s beteg által hasz~;'dtatott és ez
ntún kcll<'ileg nern fcrt<Jtlenittetett. 

1 i. § . ..:-\ kHzegé:.;zségiigyi ügyekben els<'i
foku hatúi:;ág· kiitelessége ellenörizni azt, hogy a 
rend(iri kiizcgek, a jelen szahúlyrendeletben n1eg
úllapitott fcliigyeletet folytonosan teljesitsék, -
ezenkirtil idiink0nt hivatalb{il szen1lékct rendel 
el: azokat szakkiizege 1 lSifi. XI\i. t.·cz. 
1 ~ifi. §.). szükség· esetéhen a kiizségi yagy kiir
orvos últal eszk1iz1ilteti, n1ely ~zenilékní~l a'.l 
illetó rcnd<'íri knzegek a 111ost nevezett szak
értiiknck seg·édkezés ... ére lenni t:irtoznnk. 

12. § . ..:-\z clsöfokn hatúsúg a tnrvény és 
jelen "zal>úlyrcndelet crtclmében az <i ell>irá-

118 

rész. \„ egyes rendeletek és tOrvényck. 

kereskedésre és kezelésre is: az n. a. t.-cz 15i. §-:inak 
d) pontja értchnében: a iürvényhatbs:ig elsG tiszt
viseHíje; s véglil az 11. a. t.-cz. 162. §-:'u1ak li) pontja 
l·rtehnébcn : a tiszti fiíorvos. · · 

.A.7. ezen hivatalos vizsg:'dat eszkU1.léscérr az 187li. 
("vi xrv. r.-cz. 138. ~· értehnébcu a hatós:'tgi klizcrrek a 
gyógyszcrészHJI semn1i nen1ií dijat nen1 szedhetnek~ 

· Szoros kiítclcssége azonhan a vizsgitlú-hizottsiíg
nnk. inin<len netán tapasztalt rend Cs sznh:'dvellene~
ségct a tiirvényhatós:ig clsii tisztviseHijénck in'tézkedés 
végett azonnal bejelenteni; 111clyekért az 18/H. évi 
XI\'. t.·cz. 1:2fi. §. érteln1éhcn dsü sorban a l..("YÚ•rvszertiir 
tnlajdonos:i. vagy kezeliíjc a nen1 okJcyeJes· s~,;i~d szc-
1nélyzctért is, feleliís: - oklcYe\cs scgl•clek ~1zonban 
:-aj;it nliíkiidé:;iikért. elsíí sorban sajat niagnk fclc]{isek. 

VI. RÉSZ. 

Vegyes rendeletek és egyes törvényekből a gyógyszerészetet 
érdeklő részek. 

Hogy a jelen munka ue l'Sllk a szoros~llt Yen 
gy{Jgyszcrészcti ti.irYények és reuclcletekrc szoritkozzék. 
hanem aLból a gy6gyszcrész C,?'réhh órclokei tt~ldutetéhe1l 
is kellő t:'tiékoz:'tst szerczhc;Seu 1 e ré5zhe oly tUrYéll\" 
részleteket ·cs konuúny rendeleteket vcttiink fCI, 1nclrck 
iiu:'Lllúau kii!ön fejezetet nen1 kúpezhetvén, egyszcr.iíeu 
:t Hirvény erre Yonatkozú §~-:tinak vagy a re~1dclctnek 
szövegét. kiizilljiik. 

, ~~z 9zen · 1nunka elején kien1c!tetett az1 hogy :t 
g'}"1Jgyszereszet - miut kiizcgész5l•giigyi intézu1ény, az 
ípar-iiz.letek sor:í.ba 110111 tartoznak, s igy i>k - 1nint 
g-yógyszcrészck az ipartUr\·ény rendelkezései al:í. 
nen1 vonliatúk. mind ;i nicllett azonban lehetnek esetek. 
1nidlín :t gyófryszerész is Hz oly iJJarúgakat, :nelyckré 
néz~·c az 1884:. {~vi októhcrhó clsc>jén élcthe lépii ipar
ti.irvéuy - l8l:i±. évi X\ilJ. 1.-cz. - iutézkedéseinek van 
alú vetve; ily esetek lehetnek: az iclézett 1~·'-4-. t~vi 



\"I. rész. \?egyes rendeletek és törvények. 

X\„II. t.-ct.. 10. §·:'tnak li) pontja érteltuéhen a inérgcil 
anyagok és gyógyszerek készitése és a veliik 1 v:d:uuint 
a o·yúgyszcrfúlékkcl valú kereskedés: - az i) pont 
ért~linébcn a robhanú ::;zerek készité:ie és a veliik valú 
kereskedés

1 
1nely iparúgak, 111egkczdése és gyakorlata 

a tiirvény értchuében engedélyhez k1itütt: slít rsak ipar· 
hatlis:igi telep engc1lély ahi.pji1n :í\littathatik fe! nz 
idézett 188•!. évi X"YII. t·cz. :!fi. S·a értchnéhen \"egy{•. 
szcti gyúr. 

i:\.z ipartürvény részletes intézkedései uen1 tart(1Z· 
vún e n1nnka keretébe1 arra nl·zve 111ng:ira az ip:u-
türvényre utalunk. 

„A„ :;zikvíz és 111csterséges :'1s\·úny\·ízck gytu·túsa 
tekintetében pedig azon fcliil, hogy ez ipnrúgak gya
korl:í:-<a szintén az ipartörvény rendelkezései nh't tart1)Z· 
nnk, kiiziiljiik nH~g az e túrgyban kiadott kiivetkt•zlí 
heliigy1nini~ztel'i rendeleteket: 

A 111. liir. hclii~·y1ninisztt•rin1nnak ISHH. t'•ri 
januúrhú .'..?i-én u.in. sz. a. lit•lt. rt·111lt•h·t~·. 
,-alan1t•nuri tHrréuyhat.úsútrhoz n szilirÍz a·rúr
túsa kiirii't liiiVt>tf>ít~lií rPnÚszah:'tI~·ol\ ir;lnt.' 

Tapasztaltatott, bog._,- az utúbhi idiihen felette 
nag·y elterjedést nyert é:-0 a kiiz!inség n~~zCriil 
hüsitö-ital g-yauúnt ha:;;inúltatni szokütt szikrir. 
ne1n nlindi~-~ a kellö YC,f.!,'Y tisztasúggal és egésr.
sé!!:elleues l1nr.zútételek ~~zoros 1nel1t~zé~éYel Ítllit~ 
taÜk elú. 

1,ekintettel azon knrllln1éHYre. ini:-;zerint a 
szikYiz nag·\·ohh ruérrhen és Pol•/tonos élrczc!e 
az et::észség~·c úrtahnassá. söt yesiélYes:-:é is rúl
batil~ hn ._annak késr.itéséhez ólonl-, r6z- Yngy 

horg·anyhúl készült edények hasznúltatnakJ nielyek· 
uek felltletc élenyfilt; tekiutre toYúhhú azt"1 hng)· 
a szikviz nndoritóYÚ1 söt egészségtelenné Yid 
hatik, ha a készitéséhez hasznúlt víz nagyohh 
n1ennyi:-:égü sókat Ya,f.!,'y szervi anyagokat t~:rtal· 
uu1z

1 
·a fogynsztú k<fzönség; cgés~sé'gének 1neµ:-

\T. rész. Gyógyszert:í.rak kezelésének ellcniirzésc stb. 

tett tárgyak elad:isáhól befolyt pénz 
XIV. t--cz. 7. §-iiban kijeliilt czélra 

az 18/f;: 
forditandú_ 

Eg,yszcrs1nind azon szcn1pontból, hogy gyógyszerek 
csak az erre jogosult közegek által árusittassanak el, 
a házaló kcrcskedtiknek a 111. kir. föhlmivelés-, ipar- s 
kereskcdelen1iigyi tniniszter lSGS. évi julins 2-:'tn 
7428. sz. a kelt rendelete értelmében tiltva Yan a kiivet
kczii czikkck úruhi.sa is ngymint: 

g·yógykeuöcsük és tapast:ok és eg·ylúltaláhan 
inindcunen1ii gyógyszerek, szolgáljanak. ezek 
akár en1he1·ek, akúr úllatok gyúgyitúsúi·a: -
mindenne1nU n1éreg, higany, és dárdany az ezek
ből vagy ólon1ból valú regyszerek, dnrrannyagok, 
úsvúnyos savak stb. 

·végiil az 1876. évi Xr\·. t.-ez. lBG. ~· értdn1ébcn a 
gyúgy::izcrek árút a 111ag-yar gyúgyszerkliny\·hüz 1.:satolt 
:irszahályok :Utal koronkéut a bcliigy1ninhizter levén 
hivatva szah:'dyozni~ elégséges itt utalni az Ji·l8•L évi 
150./VIIJ. a. sz. a. n1egjele11t f. ltiS-1-. é\·i janni'irhó lf1-én 
élctbel{·ptetctt és niiuden gyógyszcrésznr:k 1neglcvii 11j 
gyúgyt'-zcrúrsza1n·únyra s az Phhez kapesnlt hahirozat11kra. 

V. RÉSZ. 

A gyógyszertárak kezelésének1 ellenőrzése és hatósági 
vizsgálata. 

.A gyúgyszcrt:irak helyes és szalnílyszcrli kezclé· 
sénck cllc11iírzésc az 1Híii. &\·i XIY. t.-cz. 1:..!G. s. utob1') 
llekezdé:;e értehnéheu a türvényhatósúg hatúsküréht' 
tartozik. 

.A. türvényhatósúg tehút fcliigyel arra. hngy a 
gyúgyszertúrak kezeHíi gyógyszertúrokat vagy a kezt'~ 
lésiik alatt ]Ú\'ii gy(igyszert(1rokat a gyúgyszerküny\·ben 
l'i(iirt jú ulintiségii szl'rckkel szereljék fel. a net:iu meg· 

l:!l 



"\-r. rész. Gyógyszert:'trak kezelésének ellen{irzésc stb. 

rnmlottakat cltávolits:lk és fel ne haszn:íljiik; ;~ _gyógy
S;r.erekct az_ nrvos.i vények és az orvosrcndelefe szerint 
elkészit\•c lehet() gyorsan és fcnnakadús nélkiil szolgld
tattassúk ki : - a rendeletek szerint z:\.r alatt tartandú 
:-zereket oly· helyen és zár alatt tarfs;ik 1 hogy azokhoz 
se1u avatlanok hozz:'l uc férhessenek. sc1n pedig or\·osi 
renclelPt vagy hatúsúgi engedély uélkii! ki uc szolg:í.1-
tatta:-sauak és el ne úrusittass:uiak; - vi'giil hogy :t 
rendeletileµ; 1ucghatúrozott úrszabv:íny sftirósau tnej;
tartassúk. 

Önként érteUiclik, hogy 1nindczcken feliil a gyúp;y
szer{•szek tekilltély{~hez i!Hí kotnoly uiagavist•let és jú 
(•rkiilcsii élet inindcn gy/1gy:;zer{~sznél feltl~teleztetik. 

_.\.. helyes és sz:tLúlyos kezelés elleniirzése tehút :t 
tiirvényhatús:'tgn:tk oly aiinyira kilteles:;égé\Jen :\.IJ, hogy 
helytelen és szalJúlyel!eues kezelés esetéhen a tiirréuy
l1arúsúg a gyógyszertúr n!szl·re kt•zcHít·, illetííleg uj 

,--·""kczelíít 1·endelui kiitcle:-. 118i!i. XI,~. t.-cz. 12fl. s.) 
_,\ tlirvényhatús:íg·· (~Z cllenürzést klizegei :Utal 

,;ryakorolja 1 ú:-. pedig oly 111údou, hogy miuden kiiz
t·gé::-zsl:giigyi liaiúsúgi kiizeg, 1uiut: kGzségi eliiljo'tnJ.::úg, 
kiizegészBégiigyi bizotts:'tg1 sznlgahirú1 j:ir:'tsi és ti:-.zli 
fiion·os hivatv:'tk és jogositviík arra. hogy net:.ln tapasz
talt !'Zah:'tly (~liencssl•grlil a tiirv{!nyhatúsi'lg elsií tiszt. 
viselöjt'•hez jelentést tegye11 1 ki - a helytelen l~s sza
h:ílyellenes kezeli-s nH~g:Ulapit:'tsa utúu - nz l::ll(i. éYi 
XIY. r.·cz. 157. ~-:'uiak li) pontja érteluu'.•beu kezeliit 
rcnth'lni jo'."osnlt, niPh· jogosn!ts:'tg:t egv{~hirúnt nemcsak 
ezen cseiei?bcn van nleg, hanen1 oly esCtekhen is~ 111idüu 
- rnint u1:'lr fmitehh inondatott - a gyúgyszcrész 
iirijküsiik nélklil elhal, vagy jogút tiilihú h;írmi okbúl 
,!!yakorolni nem aka1ja. 

..:\zonhan nt'm C'$:tk ezen ntou gyakC!rolja a tOr
v1'.•nyhatús:\g pJleuiírzési jog-út1 hanem az :íltal iii, hogy 
az PtTe hivatott hivatalos kiizcgei :Utal koronként - az 
18t'H. évi :!::!HIO. sz. a. kelt beliigyniiuiszteri rendelet 
l!l, #·:t értehnl•hcn évenként - a gyógyszertúrokat hi
vatalos szigorral megvizsg;iltatja; ezeu hivatalos vizs· 
gú!at' cszküzliíi az 1.S71i. úvi XI,r. t.-cz. lfi.\. S-:'u1ak 
l) pontja értelmében: a szolgabirú; az u. a. t.-cz. 
15ti. §.;inak m) 11ontja értehul•hcn: aj:í.r:'tsi orvos; ki egy
szcrs1nind iigyel a méreg l·s gyúgyanyagokkal való 

l:!:! 
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pedig folytonos orrnsrendiiri felügyelet alatt 
Ullanak. 

n. l\fcsten:;égesen kósziilt ásványvizeket olr 
elnevezésekkel, feliratokkal ellátni, 'melyek hei
vagy külfüldi terniészetcs úsrúuyvizek rn.egjcliilö · 
seivcl azonosak, szigornau tiltatik. 

4. Ugysziutéu tiltva vau 111csterségcs úsvúuy· 
vizek szán1ára a ter1nészetesckéihez hasonló 
üvegeket„ korsókat, dngaszokat, tokokat, hülye· 
gekct stb. haszuálni. 

5. Ellenben niindeu n1esterségcsen készült 
ú>vúnyvíz ezen olrnsbató, nagy betiikkel nyomott 
felirattal: nnlestcrséges úsvúnyvíz;: és a n1eg· 
felelő jelzéssel, például earlsbadi, marienbadi, 
kereszt-forrás sth. látandó el; a felirntou ezen 
kivUl a gyártónak neve is olvasható legyen. 

1;. Jelen szauúlyrendelet húrmely pontjának 
figyeln1cn kiviil hagyása az engedClynek azonnali 
elvesztését vonja 1naga nt:ín. 

.A 1uc11nyihen pedig a szeszadóról szúlú 1.-:;,l)J, évi 
.XXI. t.«:z. is tartahuaz oly intl•zkedésckct. rnelrek a 
gyógy:;zerészt ("nlekliki errC uézYc küz1i!jiil~ nz i{lt•zett 
tiirvéuy erre \·onatkozó részt~t kivonatban: 

.\ ltalúnos ;.;zah:'tlyoli az :ulú hiztosit;isa t~s 
. heszeMse iránt. 

H, ~. 1\. z ii z le ti h elvi s égek le i rá s a 
és az itzleti u1iieszköziik jegyzéke. 

1\. ki égetett szeszes folyadékot tern1elni 
vagy ezt lepúrolás ntján átalakitani, ncmkiilün
ben a ki anyaeczetet ne1n égetett szeszes, ha· 
nem más folyadékból lepúrolús utjúu termelni 
szúndékozik: kiiteles az iizleti helyiségek le
irásút és az üzleti u1üeszközök jegyzékét a ld · 

1:!7 
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szabott batúridö alatt 1.UO„ öil„ Gl. és 7 4. §§.) 
benynjtani. 

IO. ~· A 1epúro1 ú kész ii 1 ék e k be· 
j e 1 e n t é s e. 

~·\ lepárolú készülékek azon birtokoHai, kik 
a ~l. B-ban en1litett foglalkozások egyikét sem 
iizik és ilynemii lepároló eszközlik készitésével 
vagy eladásával sern foglalkoznak, ezen készii
fékeket beszerzésiiktöl szinnitandó 48 úra alatt 
az illetékes helybeli vagy legkiizelebbi pénzligyi 
közegnek irúsban két egyenlő példányban be· 
jelenteni tartoznak. A bejelentés egyik példánya, 
a u1egtilrtént Uenyujtúsról szóló z:iradékkal el
látva, a félnek sajút fedezésére és igazolásúra 
visszaadutik. Ezen bejelentéstöl a gyógyszer
úrnsok is c:-;ak azon lepárolú eszkUziikre nézve 
vannak feln1entve1 n1elyekuek lirn1érete egy 
liternél nen1 nagyobb, vagy 1nelyek ne1u férn· 
búl, hanen1 inús anyagból ké:-:zitvék. 

11. §. :\. v it 11 a 1 k o z ó it 1 t a l á n o s k ö · 
telezcttHégei az ipariizle.t tekinte
téheu. 

. .:\ vállalkozó köteles az iparii'.l.letet a gyúr
tási helyiségek kiilsö részén k<innyen felismer
het(; felirússal megjelelni. 

F'elelös továbbá az iizleti 1nüeszközükUn és 
rnüszcrekeu levö hivatalos jelek épAéghen tar~ 
tásáért 

7 
é::: föleg köteles ezen jeleknek vngy 

111úsok. últal, vagy véletleniil tlirtéut 1negsértését 
vagy teljes 111egseu1111isitését legfelebh 2-! óra 
alatt azon idöponttól szá1nitva, midön arról 
tndornúsa lett. a jelzéf; u1eD:njitása végett a leg· 
küzelel>bi pér;zng)'i knzegnek bejelent'éni. 

\'l. rész. v· egyes rendeletek és törvények. 

úvá~a szempontjú ?ól, az ors'lágos közegészségi 
tanacs meghallgutasa után és eirvetértöleíl' a f<ild-. 

1
. . . tlJ e 

nuve cs-, ipar- cs kereskedelmi niat•\'Hr J·i1· • . • tl ' \. • 

nnn~sz~er111n1n1al, a szikvíz gy:í.rtúsa kurii1 k.üvet
kezo ovrendszabúlyok rnegtartása rendeltetik el: 

. 1. .A gép.eknek,. csnveknek, csapoknak, 
edenyeknek, szuval 11111Hlazon fén1részek belsü 
fe!Uleteiuek, rnelyekkel a szik riz érint.kezésbc iö 
a legtisztitbh únból 1feinstes Zinn) készillt erős 
Uoritékkal 1 \' erzinnung) kell cllútva lenni, és 
nagy gondot kell forditani arra hoO'y ezen ónozás 
idünkiut m~gn,jittatvi:n,,ruindig 'oly k.~trhan legyen·: 
hc'.?;y a . sz1kY1z az ulezett n1t3rges fén1ekböl ké
sznlt edenyek falzataival soha ktizvetleniil érint
kezé:-:;be ne j<ihessen. 

2. _.\gépek és készHlekck azon részei tuelrek 
egé::;zen _ 611húl vanuak, kiilüuiiseu a szik,edén\'ck 
(S?1P!toll)·fé1urészcik: fiuo1n ónl1úl rag·yis nlyallból 
k.eHzltte"sscnek, 111elyben az idegen férnek 111en113ri~ 
!-;Cge 1U 11

/ 0 ·tólit seul!ui Hziu alatt u1eo· nen1 halad. 
" ' ·1 . . . •\. 0 
.J. -"1. sz1 ~YIZ gyartasauuz !u1sznúlandó iróvíz 

azou esetekben, n1idön ezt a vizs!!:idú :szakférfi<tk 
~ziil~~ég:esnek. rartjúkJ knzretleuiil '""a gyúrtús eldtt 
felraltra kavics· t!:.; szénpor-rétegekh61 úllU szür
lén i F'iltrntn) szüres-;ék út. 

-1. l{ülönHs gond fordittassék a szénsav-g-áz
uak tUkéletes 1negzuosúsára, nli oly 1nóclou 'Csz
k.Hzlendü: hogy a gáz húrÜn1 vizt:éte~.::en vezet
tess~k kere:-::ztUl B a 1110:-:óvíz gyal~ran njit
tassek rneg·. 

5 . .Jl'i'liden gyúr vagy n1ag·{u1rúllalkozú arra 
l~.utel?zt~tik1 hngy szik edényeinek 1 syphoujainak) 
f~1u1~esz~n, a vállalat illetiileg Yúllalkozó ezime 
t1sztau e:; olvashatúlag legyen bevésve. 



'\'I. rész. \„egyes re1úleletck és tUrvények. 

6. E reudszahályok áthúgá:;a a türréuy
hozás toYábhi intézkedéseig hatályúhan fenntar
tott 1850. évi iparrend uyolczadik fejezetében 
megúllapitott bUutetések;;alá esik.*1 

7. E rendszabúlyok a szikriz-gyártókkal 
hatós:igilag kiizlendük, pontos n1egtartúsúnak 
ellenürzésc pedig a hatósúgi egész:;égi knzeg·ek 
által eszkiizlendii. 

Erröl a tlirvényhatóságot megfelelii haladék· 
talan intézkedés s a rendszahillyok pontos fogaua
tositása és éber ellenőrzése Yégct t ezennel ér· 
tesitew. 

Budúu, 186~). éri januúrhó 27-én. 
A miniszter helyett: 

Sziú fi/ Júzse(, 
:'tllaiutitkúr.' 

.\ beliig·yi ltir. nliniszte1·innulltk 187:L t'.iri 
an!.!:nsztus ;!;)-Ón .~!lHO. s:1.. a. 1ielt ltih·re1ulelett•. 
a lí1esterst'•µ;es :'ts,·:tny\'iZl'li IJ.·~·árt:lsa ti'1r~;~·:lhan. 

„!\.. terrué~zetes úsYúuyrizek hitelének és he
C8ének n1egén·úsa, ugy8zi;1tén a fogy:u.;ztú knzn11-
s6g félrevezetéséuek tueg:ik.adúlyozása tekinteté
l>úl, a 111esterséges ásványvizek g-yúrtá!?a s el
adása kUrHl, az országos közegészségi tanáes 
véle1uénye alapjan, e ki)vetkezök rendeltetnek: 

1. ~fe:-3terséges úHvúnyvizek gyúrtásúra csak 
gyógyszereRzek és oly egyének nyerhetnek en
gedélyt, kik vegytani i~1nercteiknek tannhizouy~ 
súgút adták. 

~- l\z e czélra szolg-áló g-várak és kés7.ii~ 
lékek, használatuk végleg'e.s e1~-gedélyezése elórt. 
szakértői vizsg·álatnak vettetnek alú, ezenkívül 

* J ?tlost n1tn· nz lSiö. évi xrv·. t.-cz. irúuyadó. 

\TI rész. \t egyes rendeletek és törvények. 

Fiiggetleniil a 30., 61. és H. §§-ban a 
vá!lalkozó~·a . rótt abbeli kötelességtől, hogy az 
iizl?tvezetot es a felfigyelő személyzetet !Jejelen
tem tartozik, küteles a vúllalkozú távolléte icle
.jére :~z _iizl_eti hel):iség!Jen tartózkodó oly egyént 
is kueloln1, a k.1 az üzleti helyiség felügyele
tével n1egbizott pénziigyi küzegek által kivúnt 
felvilúgositásokat az ö neyében tuegadja. 

Ellenkezii esetben feltétetik az üzlet wzető
jéröl .-agy arról, a ki annak tityoJJétében a tiihbi 
mnnkúsokra felligyel, hogy ii a Yúllalkozó últal 
ezen fe1Yi1ágositásoknak a vúllalkozú nevében 
való n1egadúsára felhataln1aztatott. 

Ha a vúllalkozó erre más rnlakit rendel 
. 1 ' ezt az 1pariiz et felügyeletével megbizott leg-

kUzelebbi pénzilgyi közegnek irúsban tartozik 
hej el en ten i. 

~'\.Z Uzleti helyiségek Ieirúsúnak, a n1üesz
kUzUk és n1üszerek jegyzékének, az adóktiteles 
miiYelet !Jejelentésének, az Uzleti akaclúlyokriil 
tett és n1ús szilkségessé Yúlt jelentéseknek a 
!Jenynjtúsnkat igazoló hh·atalos lJizonyitYimy
uyal ellútott pe!dúnyai az aclóbúrezáYal Ós a vúl
lalat lajstro~1úval egylitt az üzleti helyiség!Jen 
kell. tartatm oly helyen, hog-y azokhoz a pénz
Hgy1 küzegek könnyen hozzúférhessenek. 

Ha a vállalkozó egészen folhac:v iizletérnl tar
tozikezt a n1ost e1nlitett pénziigyi ki~Zeo·nek irú~ban 
beje_lenteni, mert azon kütelezettsé'gét61, n1ely 
szerint az iizleti helyiségeken, a nrüeszk.HzUkUn 
és edényeken le\"ii hirntalos 1' elekre yjayitzni 

'l . , e tartoz1 {, esak1s akkor n1entetik fel, ha az ezen 
jelentés benynjtúsának n1egtürténtét igazoló bizo· 
nyitvúny kezében rnu. 



18. S· H iY a t a l o s s z e m 1 e. 
41-\. 8zeszadót szahályozú rendelek Yégrehnj· 

túsúra liiyatott pénzlig·yi knzegek az üzleti helyi
ségekbe 1 H. §.1 nappal, - és a bejelentett 
iizlct folyama alatt éjjel is szabadon bemehet
nek, és hiYatalos eljárúsnk kellü hefelezésciµ; 
ottau tartózkodhatnak'. 1\ yúllalkozó ktiteics Yag~-
8zen1élycsen Yagy innnkúsai :'dtal nekik hiYatalos 
eljárúsnkhan kiYánságnkra segédkezet nynjtani. 

Ezen kiizegek az üzleti helyiségekbe a fent
en1litett eseteken kh-Ul is szabadon be1nehctnek 
Yahunely hatósági szentély vagy a kiizségi clól
júróság tagjának jeleulétéhen és hiYatalos el
járú~n1kban íikct akndúlyozui netu szahad. 

i\ kntatúi-iokhoz iueghiYott hatósúgi sze1néJy 
Yag·y a községi elúljúrósúg tag,in köteles a pénz
Ug·yi kiizeg hiyatalos eljúrúsúnúl folytonosan 
jelen lcnui; ha netalún kihágús vagy szahúly
cllenesseg fedeztetett fel, a feh'ett tényleirást 
vagy leletet, a kiliallgatúsi jegyzökönyveket és 
a Yizsgúlathoz tartozó tniuden egyéb segGdira
tokat és ok1uányokat alúirni és egyéilta1úhan 
n1indt.uben a tUrrényckhez képest seg·édkezet 
uyujtani. 1-Ia pénzügyi kihágás nliatt vizsgálat 
tétetik 1 kiitele:.: a vúllalkozó1 illetőleg annak 
helyettese, az adúhárczákat, lajstron1okat és 
cgyéh nkn1ányokat, 111elycknck tuegúrzését a 
W1Tény rendeli, nmukodás nélkiil elömntatni és 
sziikség esetén a püuziigyi kUzegeknek. töritvény 
és annak idejéheni Yisszaszolgü1tatás n1cllett kéz
bcsiteni. 

7 á. S· A z ég e t e t t s z e s z e s f o l y a d ék 
rn a g n s a h h f o k r a v a l ú t n n1 é n ~: i t és é· 

1::u 

VI. rúsz. ,~egyes rendeletek és tGrvények. 

11 e k vagy ú t a I a k i t ú s á n a k a d ó 111 e u t e:-;
s ég· e. - A z ii z 1 e t h e .i e le n t é s e. 

.A tnár n1eg·adóztatott égetett ~zeszcs folra· 
déknak \pálinka vag~· szesz) tnn!?:asahh fof;;ra 
való. tUn1~~1?:it~.se, valaniint rozsolis, ..... liqnenrUk é~ 
~gycb, knloufele anyagokkal veg·yitett szeszes 
folyaclekokna.~;; niár rneg·adciztatott púJinkúbúl 
,-a.g·y szesz!1ol ,.ttlú készitöse, f'ogya:-ztúsi adú 
ala nent esik 

A kik :izonhan ily iparn\llalatot iizuek. ki;
tclessek IegalálJh 24 órúval azeliitt, bog-y a f'úzó~ 
l«isziiléket használ~i kezdik, az ipan·úJiaJat fel
ngycletcYel n1egh1zott leg·kiizeleblJi pénziigyi 
knzegnek: 

(il az. ilzletrc szánt fözökésziilúk sz:'unút: 
.. "-1 az !izlet. kezdetének és befejezésének, hó· 

n~~pJat 11ap,1út, cs örúj:it ir:í.shan, két cgyenl\i pél· 
ilanyliau ::;zerkcsztett he:.ulrúnynyal bejelenteni. 

A bejelentés harnnként te ernlö. 

.A n1egtiirtént bejelcn!és hiYatnlos elisu1eré· 
sé;·el ellútott egyik példány a Yúllalkozi.nak 
sa,1út igazolúsúrn. ris:-:zaadntik. 

i\. liejelentéstül felinentelnck uzon !!;y(Jo·:r· 

~zerárusok, ki sern szeszes folyadékok t~1~n1~(e. 
sérel, sen1 ilyeneknek cladúsáv~tl ncu1 foglalkoz· 
n:~k·'· de c:;;ak a.z esetben, ha oly lepúroló esz~ 
kozoket basznalnak7 rnelyekuek hejeleutésérc 
uen1_ l~titel_e?'vék (10. s. 1, vagy inclyei;;nek f('izú· 
kazan.Ja 2n liternél nen1 na O'yolJb iir111éretü. 
l\Hntl~zo;11últal ily gyúgyHzerá1~lsok is jövedéki 
ellenorzes alatt állanak. 1.18. §. 1 

Ezen kiv!il felhatalmaztatik a pénzli~Ti kor-
1nány, hogy nyilvános intézeteket és ve'g-:yészeti 

lai 



'11. rész. \7 egyes l'Cndeletck és türvényck. 

kisérleti állomásokat a saját czéljaira alkalma
zott fözökésziilékek bejelentésétöl mentsen fel. 

rn. §.Az égetett szeszes folyadék 
magasabb fokra való türnényitése 
vagy átalakitása a szeszfözéssel 
egy i dö be n h i z o ny o s eset e k b e n ti 1-
t a tik. 

_.\zon szeszfözőknek, a kik a szeszadót a 
föz6késziilék termelőképessége szerint, avagy 
pedig szabad egyezkedés utjún fizetik, a szeszes 
folyadékoknak magasabb fokra való töményitése 
rn~y azoknak ittalakitása csak azon feltétel 
al~t engedtetik n1eg, lla az ezen iparvá11aw 
latra rendelt fi'iziikészlilék oly helyiségben van 
felállitva, mely a szeszfözdének a czefre készité
Hére és kifözésére rendelt helyiség;eivel sem 
ajtók vagy ablakok, sem csatornúk vagy csnvek. 
últal vagy bármely más módon (isszekötve 
uincsen. 

Azon szeszfüzdéknek, melyek adójukat a 
készített ter1nény iuennyisége és fok.tartalma 
szerint szesz1nérögép jelzései alapján tizetil~, az 
ée:etett szeszes folyadékoknak adómentes Himé
uJitése (a rosoglio elöúllitására sziikséges vegyi- . 
tésekkel · egylitt vagy azok nélkiil'l kUvetkezö 
feltételek mellett engedtetik meg: 

1. a tliményitö késziilékbez tartozó csUvek
nek, 1nelyek. göz vagy folyadékok vezetésére 
rendeltetvék, ktilön festéssel kell ellátva lennitik; 

2. a szeszfiizde erjedényei s főzökészlilékei 
és a tUn1ényitö készlilék klizt közvetlen cső: 
lisszeköttetésnek nem szabad lenni; 

.3. a Wményitö készülék t<iltésére csak 

\.
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e?~etlen, sziikség esetéhen hiztos zár ráillesz
tesere alkalmas csörnzetéknek szabad ktizi-etlen 
a s~esztartóböl nzetni, melynek bitelesitrn és 
n1egJelezye kell lennL 

_;\ tliruényitö készli1ék kiiiritésére :-;zintéu 
csak . egyetlen, szUksCg esetéhen elzúrliatú cst'i
yezeteknek siabad r._;zolgólni ; 

*· a ti~1uényitó ké;;;zii!éknek az égetett sze
s':es. folyadekok. felvételére szolgúló tal'tálya ika
z~~nJ~~). egy a luratalos zúr ráillesztésére alkalnia:;; 
ke~zulekkel legyen ellátva, mely által ezen 
edeny tartalmából prúliák vétethessenek ki. 

. . A n1~g·~·. kir. helii~·y1niniszter1u·lc ts72 . 
.1nl1us .2!-en .J:.H;)-1-, sz. alatt ,-a1a1ucnu\"i tUrré11r~ 
ha~úsúg;hoz intézett re111lelt•tc a fluuluran~·o 
~:yog:yszerrt•l tet11ulü liisi•rJt•tek tár!J:~·úhnn. „. 

A. hnrczellouai cs. és kir. osztr.-mau·,·ur fú· 
ligy1~üks~gnek a. küzUs kiiliigyn1i1li~zterin~; ntjúu 
hozzan1 ,~rkczett Jelentése ini.ut, 1uelyheu a .. Cuu
c:ura1_1~r!·· uert.i délanierikai nih·ény gyiike~·ének 
e~. h<;JJHnak HJ~H1fülfedezett, és kiilüniisen ráko~. 
g·orrelyes.és csúzos húntalrnakuúl úllitólag sikeres~ 
nek. 1Jeb1zonynlt gy1·1g·yerejéröl tett kiizlés az 
orszagos. ~~nzegészségi lauúes oda nyilatkozrún, 
hogJ'. k1ranatos lenue, 1nikép ezen szer nlkal
ni~zasa tndon1ú11yosau n1eg·ki~értessék: niiudeuek. 
clótt a küliigyniini~zterin1u küz,·ctitéset a1Ta uézrc 
rett~1n igé11ybe 1 hogy a szcnredö ctnherisi:i..;· ér
d~kchen n1egteeutlú kisérletckre e u1iré1~·rhiíl 
bizonyos u1cn11yiség hoc:súttassék retulelkezéseiurc. 

. A„ ?zóhau ley(í küldeu1éuy n 'rashiugto11i 
CS. CS k.1r. úSZÍ!'.-IlJHD:rar kUvet ."tJtaJ 'iZ éj--z•d-
aruerikai cg-yesiilt ;iilautok ecnt;do'i·i i~p~·~-,-~Il~-
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jéuek küzvctitésc incllctt 1negindittatvún~ n1eg· 
érkezett. 

Ezeknek. eltirebocsútúsa utúu, a Uirvény
hatúsúg·nak. kérdéses szerbül 4 fontnyi 7 az angol· 
hól 111~!.!:yarra forditott használati uta~itú:-;nak ne· 
húny l;Ólclúnyairnl cgyiitt, oly fclhinis melleU 
k.iildök n1eg:) hog;y azzal a vezete~e . a!att allo 
orszú!!.·o~ k1'1rhúz\Jau a tndo1núnyo:-; k1serleteket 
111e,!.!,·t~tetvén: azoknak crecltnényérc'il szúló jelen· 
tésJt, annak idején te1:jeszsze fel. 

I-lndftn, 1872. évi jnlin:;hú :?~~·én. 

A miniszter helyett: 
?:e11f,· J{á;·oly 1 s. k. 

. :'tlla111tHk:'u-. 

..\. llltH.!:r. li.ir. ht•lil!.!.·~·1ninisztcrncli. lSi.2. 
szt·11t. .'!.t--t"u · :.!t Ht8. sz. a. ralan1cuuyi tUrrénJ
hatús;i!.thoz intézett rt•n1lclct1•, az nj n1:u~:y. 
o·yú!.!.·,·s-Zt•rli.lin,·r,·el tiszh11111!,'Zlt~l1a hozott !,orvosi 
~;·utl(~lrt'•nyez~si szah\'ÚllY" i•lt•t.ht•lt"ptetése irúnt. 

Idlisz~riiuek talúltat~'ún, hogy az elöhhi idií· 
hcu fennállott. és 18G7. Ovi 4211. szú1nu itteni 
rendelettel to\~úbhi intézkedésig e.~yclöre érrény· 
hen tartott ~,orvosi renclelvényezési :-:zabv{u1y·~ 
{ Ordinations-Nonn\ H1ely a kincstú1·J avagy a 
kiizfelligyelet alatt úllú eg·~·eh alapok rovúsú1:a: 
11gy a kúrl1úznkhan, valanunt a szcgcnyek haz1 
g·)~úgykezclóse alkaln1úval kiszolg:iltatanclú gyúgy
~Zer'éh.uck niiképeni rcnclelvényezését, és készi· 
tését tiizeteseu szabúlyozza, a tudo1nú11y clií· 
halaclúsúhoz képest tnúdosittnssék : az orszúgos 
küzegészsCgi tanúcs felhivntott1 hogy a szabványt 
tHzetes revisió alú vévén, . egyrészt nz uj n1agyar 
~vf)g·yszerki_inyvvel nszhaugzúsba hozza, n1úsrészt 
....,,} ,...,~ . 

1:11 
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pedig~ figyelenunel a gyóg-ytnclon1ánynak idő· 
kfizbeni vivtnányaira, de cgyszersn1iud szen1 clött 
tartva a knzalapokuak klitelességszerii n1eg· 
védését, és azon elvet_, hog·y elkeriilhetlcu Hziik~ 
ség nélkiil éfi ott, hol nl~súhh úrnszcrekkel ugyan· 
azon g·yüg:yeredn1ény clérhetíí, drúg·úhb gyógy· 
szerek rendelrényezéiie últnl, a közalapnk illeték· 
telenHI ne terhcltcs:-;enck, egy uj szalirány 
tervezetét, az orvosi vények 111intúza1airal eg·yütt-
1nntassa be. 

Az e tervezet alapjún elkésziilt nj szabvúny 
l8íél. cvi január l·jérnl életheléptetcndii; minek 
folytán felhivoni a hatús:.'tgot: hogy e réHzlJen 
a kellii intézkedéseket tegye nicg·, eg·ynttal ide 
fiiljelentvéni hogy a 1nntatványképeu egy tnagyar 
es eg-y nén1el szih·cg·ü példitnyhau idezúrt szab· 
v{111y niindenikébdl a hatúsági - s IJ1agúu or~ 
ro:-:c1k~ - ngyszintéu a ktízig·azgatúsn tcriilctCu 
létezi~ g'_yúgyiutézetek kiizi\tti kiosztúsa czél,iúhúl, 
háuy példányt kivün 1néµ; 1negkiihlctui '? 

Bnc1ún, 18i~. évi s:epteu1herhú 2-!--én. 
A miniszter helyett: 

Zey!.· .f{drnly, 
:illamriíkúr. 

Általanos szabalyzat 
azon egCszségiigyi személyek számára, kik áJ1a1ri'r vagy 
valamely más nyilvános feliigyelet alatt álló alap költ

ségén gyógyszereket rendelnek vagy készitenek. 

Orvosok, :;cbé;;zek, :'t!latorvo~ok és gyógy· 
szerészek köteleztetnek ruindazou esetekben niidüu 
az úllan1J vng-y niús nyilvúno.s fcliigyelct. alatt úlló 
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alap kUltségén gy~gyszer~kct . re~cl~1nek. Yag~ 
készitenek, az orszagos kozegeszseg;t tauacsnal~ 
me(}'hall(}'atásáYúl ezennel közzétett kUYetkezo 

0 0 

szabályokat n1egtartani : 
1. §. ~4.. fenntueyezett egészségiigyi kJizegek 

az ide ;·onatkozó rendelYényezésnél és gyúgy
szerkészitésnél egyecliil az 1871. évben kiatlott 
ni\Iagyar gyóg;yszerk.Unyv"-~Jen és 1~72. évben 
n1egjelent úrszahvúnyhan tog·lalt gyogyszcrcket 
vehetik igénybe. . 

'> s A cr\•ún''\"SZerek norrynnnt az azokra 
_., ,-,· 1::), O,J 1 • , 

vouatkozú haszuúlúti ntasitús, határozottan es 
vilúo·osan kijeHilend(ik, alkatrészeik és a rendelt 
me1~lyi:;ég hetlikkel kiirandúk. \ 1 egyi képletek
·uek és súlvjeu·yeknek hat'ználata. tiltYa Yan. 

a. ~· 'Jtn~)eri járyány a!ka!múrnl renclelt 
véuyeken ine!.!.·]eli.ilelid6: a betegnek neYe 1 kora 
s l~~hhelyóHl ~Zoll!:úlú húznak :-;z{nua. 

.\!l;tti júrrún\· alkalrnitntl a gyógykezelt ú!lat 
tnlaitionos:'{uak ilcve. ._„ ..... 

· -l. ~·A rncllékelt ninyrnintú k han kijellilt gyúgy
szcrckeu kirUl, nui.suk 111intaszcriilcg - nornHt
liter - ncn1 rendelhetúk i iuind azok tehát, 
111elyek e 0 ·yes esctckhen~ helyes kúrjayalJat alap-

• o. „ ' . 

jún, szükségesnek találtatnak, a tor~·enye:; gy<,ig·y-
szerkiinyybcu és árst.alJYúuyhan foglalt gyog·y
anyagol~húl k.észiteu(Uik :- g·yógyszcrtanilag: -
1ufin·istralitcr - rendelend<'lk. 

0 1 . . 
5, §. l)rág:áhh g-yúg·yszereknc \.) n11nt a pezs-

1núnak - 111of:chns - illó olajoknak -- olca 
actherca -- s eféléknek rendelóse ngy1nint a 
dni.g·a lahdacs-alakuak hasznúlata c:-npán Yalúdi 
szüi~szég esetéhen eng-etltetik, az olajc1.ukrok -
elacosaehnra - pedig teljesen 111ellúzendúk. 

Vt. rész. v· egyes rendeletek és törvények. 

6. §. KU!használatra és füstölésekre sziik
séges nagyobb mennyiségU gyógyanyagok, melyek
nek a gyógyszerkönyYhen előirt yegyi tisztaságuk 
nem követeltetik, a i: \' e n a l i su szó hozzáadú
sával rendelenclők. 

7. §. A gyóg-yszerészi munkálatok költségei
nek lehető rnegtakaritá:;:a rzéljából h á z i la g, 
azaz, vagy a kúrházbau, vagy a heteg·ek lak-
helyeiken készittesseuek : · 

a') az egyszerii főzetek, forrúzatok és horo· 
gatások i 

b:1 a lemnagpogúcsa vngy mustitrliszthiil ké
szült pépek; n1eg'jegyeztctYén: 1ui3zerint 
horogatúsokra a sokkal drúgáhh len1uag
liszt - farina .sc1ninu1n lini - niindcn· 
kor az olrsúhh len1nagpngúrRaliszt -
farina placentarnm lini - últal helyettc
sittessék; 

e) a kiizilnsé~es italul szol!.!.·áló úrpafúzet -
decoetun1 ._hordei - ; '-

rl) a csörék ; és pedig a k ü z Un s ég esek: 
laBQ.'YOS vizbdl: az igaz g a i ó k: lan
gyo~~ rizhc'íl és Í\.onyhasúhúl; a ny ú kos 
csörék végre: len1nagfdzeth(íl, kernényitb
höl, korpából H hasonló olcsúsÚJ!,'ll anra-
gokhúl; .... · 

e) a tapaszok felkenése :-zintén niindenkoi· 
hú z i la g eszküzlendli. 

Az el<'isornlt kés1.ihnéuyeket tehát a gyúg-y
szertúrakhan készíttetni. tilüitik. 

8. §. fla k(irhúzal~ban töbh heteg sziuuúra 
ugyanazon rendelési itlöhen, liasonlli üsszetételii 
gyógyszerek sziik~ége:;ek, ttzok a betegek úgy
sz{nnaiuak, ragy neyeikuek 8 az egyéb clöirt 
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n1eg:jeHHésnek hozzúadúsúyal tételenkint cgytittc
sen rcndclen<l<'ik. 

Ugyanily eljitrús küvetendii - lta az küny
nyen kivihetii - tújkori betegsCgek alkalmá
val is. 

H. \j. Theaf'Clék használata lehetiileg kerii
lendö. Eczct, olaj, czukor, konyhasó, korpa, liszt 
és 1uús hasonlú a lictegúpolúsra szlik:-;éges anya
g·ok, sen1tui Sídn alatt :->CBl rendelhetök a gyúgy
szert:iriiklJúl, hnnen1 :iz illetö helyhatóságnál vagy 
kúrhúzi gnndnoksúguúl irúsban ntalvúnyoztatvún, 
kUzCinséges vú:::úrlús utjún heszerzeudök. 

10. *· Cz.ukor rendesen csak porokhoz hasz
uúltassék. „A sziirpiik ki>zül g·yern1ekck szá1núra: 
Syrnp sirnplex, Diacodii, Hitei, )fannatus ; felnöt
tek szúru:'tra pedig, nndoritó izú gyúgys1.erek jnvi
tús<'1ra esupún az egyszcrii sziírp - Syrnp„ siinp
Iex -·-- hasznúlantl<'i, n1cgjcgyeztetYén1 hogy keserü 
g;yúgy:-:::zereknél édcsitök hozzújuk adúsa, 1nint 
l·zél~zeriit1en keriiltcsr-;ék. 

Hat porhoz lcgfi;Jchh fél nehezék vagy két 
gran1n1 ezukor; fi"1zctl1cz, forrúzathoz vagy eleg·y 
hez lcgf'iilelih: nég·y hat nehezék vagy tizenhat-, 
hnszon11égy grau1n1 szörp rendelhet(;. 

a 1 1 n. ~· G-yúgyszereket 1, pro e o n1 ni n ni
tat e'; rendelni tiltatik; azon esetekben, 
niidc'Jn tühh beteg szúniúra hasonló gyógy· 
szer rendeltetik, a hetegek neveik egyen
kint feljcgyzendiik. 

f,-l Ila a rendelrények uyi1rúuos gyógy-, 
úpolú-, nevel<'íintCzct betegei Rzúrnúra szol
gúlnak, a vény kezdetén az intézet helye 
és neve, a rendelés kelte, a hctcgn,ek és 
beteg:ségének rnegnevezése és úgyúnak 
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~zún1a n1egjcHHend6k. F'egyhúzakLan a 
lJeteg f'cgyencz neve helyett annak fegy
húzi szúnu1 basználtatik. 

e') }lidiin betegek a kórházon kiviil gyúgy
kezeltetnek vala1ncly községi alap kUlt· 
ségén 1 az illetii alap, torúbhú a beteg
nek és lJcterr:-:é~ének ncre a vény 
kezdetén 111e!!.le!.!.)·eztctik: az in°·yei1 
gy«'1gy:-;zerrcl ;úúhl1Hlú hetég· szegén.)~·ége 
a kfizségi hatóság últal a vényre 111agúra 
irt riirid bizonylattal igazoltatik; az ily 
ig·azlilúst sziikséµ; esetében. illcü.denesen 
l;;·,tolja a rendé-Jc; orrosnttk a._ yeszély 

_siirgc'i::-sé!!:Ct tanusitó s e szavakkal: .. s ii r
~ ö s vc ...... szél y tuiatt azon na'í ki
;zn l g:ú l t a s S ék·: a vényre jegyzett 
n\·ilatkozata: ilr esetekben a kiizs6!!.:i 
h;itúsúg hizf)11yifv{n1ya utúlagosan ~ze'i"~ 
ZClHl<'i 111eu·. 

rli .Júrrú11y ~Ílkahnúval ragy a nyi!rúnos 
,:.:·y(1g:ykczelés tuú:-; eseteihcn az erre ro~ 
;1;ttl~Üzú f'elszólitú~ szún1a és kelte: eset
leg· a júrrúny nicgncrczése a vényre jcgy
zendi'i: kiiliinLen a H. §. szen1 eUítt tar
tatr:h1_, a vény a kiúllitó últal vilúgosan 
és olrashatóla~ aláirandú s annak niinö" 
~itvénye e !'za~·akkal ! i:O r v o s t n do r·' 
rag:y ~·s e 11 ész·: 1neg:jeliílend(;. 

e) G·yennekek szúu1úrn rendelt vényckcu. 
aZon J;Jiriiluiény} 1Hig·y a vény g):ern1el~ 
sz{11uúra rcndeltetett7 ng·y 1nint ennek 
kora feljcg·yzcnrlii. 

/l (.fyúgyszerek isniét1Cséuél inindcnkor nj 
vény iraudö„ sennni c:;etre :::en1 engedtct-

l ;;~· 
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vén n1eg, hog·y az isn1étlés a gyógysze· 
rCszuek a Yényre vezetett inegjegyzése 
folyti111 történjék. 

12. ~: 1\. törré1lyes úrszahYány szerint k:i· 
!'Z{nuitott úrnak iuinden vényen tisztán és vilá· 
gosan fel kell jegyeztetni : uyi1Y:'n1os gyógyszer· 
tárakból szolgúltatott szereknél az azokat készit\i 
és árszahúl;rozó gyúg,YszerCsznek neve is alá· 
irandó. 

Ktiteleztetik toYúhbá a gyógyszerész az 
ugyanazon szú1nlúhoz tartozó vényeket alsó Yé· 
gCiken, folyó sz:'unokkal ellátni, s az egy idöben 
heteriesztett vényekhez kHHin szún1olrúnyt csa· 
tolni; ha pedig ugyanazon idiiben egy jelentés 
kiséretében tiihh ily sziunolYi111yt küld be, kiite
les az egyes szániolvúnyokat egy fiisz:'unolványha 
e!?.·vesiteni. s az azokban fog·lalt eg'.)'es Usszege· 
k'é't, ugy lnint az ezeknek Usszeadó.s:'i hói folyó 
föiiszreget és végre a külcslinlis 1negegyezés alap· 
jún cno·edélrezett százalék~lerouúst khuutatni; 
;tz ntóbÍJi n1Íuden sz::íu1olrányon is clűtiintetend(i. 

t:l. ~. l\. gyógyszerek friszolgáltatúsára csn· 
pún z<ild 'nrege)~ s._,közih1séges tégelyek és dobo
zok rendeltethctnek. 

I·Ia fekete Hreg sziikségeltetik1 nen1 hyalit, 
hanen1 fekete papirral liernnt ziild Ureg- szátni
tandó fel. 

Ha ily edén;·ek a Yén;·nyel együtt kiiltlet
nek a g·rüo·yszertúrha, küteles a rendeld orvns, 
sebész ~[tg~' úllntorros e kül'iilinényt ilyfonuún ~ 
„adas8éi~ a n1ellékelt iireg·he':: e:;;etleg: 
;, t ég e J y lJ e Yag·y d 0 h 0 Zh a:: :l rényen U1eg
jegyezni. 
• ._, J\7. ig,r 111ellúkelt edé11yekuek n1indenkor 

J.j() 

''I. rész. v· egyes rendeletek és törvények. 

tökéletesen tisztitott állapotbnn kell a gyógyszer
tárba kiildetniök. 

Hasonló iisszetételU és mennyiségü gyógy
szerek ismétlésénél uj edény fel nem számitható, 
ellenben a bekötésért és használati ntasitúsért U'l 

eliiszabott ár megfizettetik. 
J.I, § .. .\z orvosok, sebészek és állatotTosok 

kötelesek mind azon károkat, melyeket jelen 
szabályzat figyeln1en kivUl hagyása k.Uvetkczté· 
ben az állarnnak vagy nyilvános alapoknak okoz· 
nak n1indannyiszor megtériteni, valahünyszor a 
költ~égesebh rendelvényezés szlikséges voltát iga· 
zolni nem képesek. 

Hogy azonban az ily esetek lehetőleg korlá
toztassanak : a liatósági föorvosok küteleztetnek 
a o-yógyszertárakbau idönkint rnegvizsg·álni a 
köz~hqX)k sz{unúra rendelt vényeket, „ s la~ átl.1á· 
o·úsokat talúlnúuak, ezekre a rendelo egeszseg· 
tigyi kl.izegeket, kik kiilünlJen ily áthágúsokért 
fele]üsök inaradnak, tig:yeln1eztetni. 

l;), §. ~.\ hatúsúgi föorrosok és gyógyinté· 
zeti üraz!.!,·atók knteleztctnek a kUzalap terhére 
tiirténÍ r'CndelrCnyezést az elősorolt szabályok 
tne~;tartúsúra nézve ellenürizni. 

'- E ezélból : 
1() .A rninöségileg vagy n1ennyiségileg. hely· 

teleniil szerkesztett vényeken, az erre 
1negjeo-yzést veres téntával f'elirják, azon 
eló~'ig~úzattal, hogy a helytelennek talált 
részlet is olvasható maradjon. 

1;·i .;\ szabályellenes drúgaságú gyógyszer 
helyett hi1sználaudót, s helytelen rnennyi
sé{)' kijavitásút n1errjeu:yzik. 

cl Jú~vimyok alkalmi{v:il!·endelt vényeknél, 



\~I. rész. \'r:!{ycs rencleletek ~s tUrYéuyck. 

a rendelvények keltüknek s a betegek 
ngyauazon idliben kiruutatatt szú111nknak 
lis~zhan,!.!,·zúsára felüi.treluek. 

di A szah.\Iyelleneseki~ck talúlt vényeket és 
szúmlúkat e kifejezéssel: ··'"ahá 1 \'· 
ellenescknel" talitltat'ott" reres 
téntúY:il 1neg:jelülik1 k.UlHnhen pedig· az 
eg·yes Yényeket és szúnilúkat egyszeriien 
lúttau1ozzúk. 

Hi. ~· A hatósági fiiorrosok idtal bármily 
irányban szabúlycllcne!'eknek talált szú111lák, az 
eset nliniiségc szerint: a rcudelö orYosnak. ~e· 
bésznek, állator,·osuak, vag;y !.!.')'Ó.Z\-szerés~nek .._,. '-. ..... 1 

esetleg a kiizségi hatósúgnak ignzolús vagy kie
gészítés végett risszakiildendlik.. 

17. § .. Az cliilegescn niegrizsgúlt oly gyúgy
szerszún1lákra, 111elyek küzségi g·yúgyinlézeteket

1 

Yagy egyéb knz~égi alapitványokat illetnek : a 
~·yúgyszerész szú1uúra az nszycg két- harn1ada elc'i~ 
leg·képen _ utalrúuyozandó: 

18. ~. Sérliltek gyógykezelésénél é:; ininden 
oly esetekhen) n1elyck ne1u a júrvány-ren<lsza
búlyok szerint kezelendók) az ide ronatkozó 
szún1Iák elútc1:jcsztésénél ki kell jcHHni, hogy a 
feunúllú szahúlyok értelmében ki kiitelezhetii a 
ktiltsé.gek 1neg'téritésére ·1 

~illlatjúrvúnyokra vonatkozú szá1ulúknúl, az 
úllat tnlajdonosúnak. rag-yontalansága, a hely
hatóság által hizonyitarnló. 

rn. §. A f e 1 u ii t te k s z á m á r a a ren
delhetö yények ide csatolt sorozata, a rendeló 
és ellenörizö egószségUgyi kiizegek feladatúnak 
künnyebhitésére niellékeltetik és pedig azon 111eg· 
jegyzéssel: hog·y az egye::; vények egyeclUl meg-

ll:! 

·rT. i·ész. \rogyrs rendeletek és törYényck. 

ne'i'ezéseik szigorn inegtartúsa n1ellctt rendelhe
tök, s .hogy n1indazon gyógyszerek., 111elyek e 
rénymn~tázat!Jan neru talúltnak 1 gyógyszertauilag 

mag1strahter - rendelendők. 
l\Iidőn a reudclrényczés gy e r 111 eke k Hzá~ 

111úra HirtCnik, a tudon1úuy szahályai szerint, ko~ 
rukuak 111egfelel<i ndago!ú~ kfiYetend6. 

Vénymintttk 

1. .\tlua en1eti('a, 
Jt1i. 'L'artari c1netici 

!f!'a1u1 t1·ia (decit11·11i11111af11 d1ui) . 
.A.quae testillata<..·- · 

1111cius fr1:s (f11·am111at11 111J11a!fillf((). 

2. ;\t1un \"t.•.:.reto-111iucralis Gonlnrcli. 
li11. A.q11:1e (*nulardi 

1111eias 1111i11•1111" f!J ru 111 mu fu n-J/ 1u1111111i11111.u1t1i11 ta ). 

N1i. Kreosoti 
:;, .\(1ua l\.reusuti. 

rlrac/11uam 1111um (f11·11111matu 1111at11u;·). 
.A.quac COlllllllllliS 

1111ci11:; dr·ce111 (f1no11matu tercu1ta). 

-t-. t'111Iyri11111 ;ulstrin.i.rcns. 
itp. Snlfatis Zinci 

f/1.U!!a duu (1·1·uli,r1n1111m11f11 d11od!'ci111). 
.A.r1uae dcstillatae 

u11ci11.-; il111t8 (11rr1111111rita .„c.no1iut11). 
'l'i11ct11rac Opii crűcatac · 

[/UffaK s1·,r. 

E). Collyrin111 adstrin~·ens Inten1n. 
lt1i. Collyrii adstringcntis Iutci 

u11ci11s tre8 (r1rammat11 11011111ti11f(I). 



I~p. 

l~p. 

ltp. 

\rI. rész. Vegyes rendeletek: és törvények. 

(), Collyl'hun c1u11 ;\t•gento nitrico. 

.:\.rgenti nitrici 
t1ra11a tria (dcciyra111111ata duo). 

_.\.qnae clestillatn.c 
11uciaH duas (j1r<1111111ata 1;v.ragi11trr). 

7. ('0Jlyriu1n :\tro1•iai fortius. 

_.\.tropini sulfurici 
q1·a1111m 111111111 (ce11tigra111111ata se.e). 

_.\.qtlae destillatae 
clracl11nas duas (r11·co111111.lla l)clO). 

8. CoHyrhun ;\tro1tini tuitius. 

_.\.tropini sulfurici 
y1·c11111111 Sl·111is (ct11fiyra111mata tria) • 

.:\.quac destillatac 
1!1·achm(ts d11as (f11·rt111111ata octo). 

H. t'ollyriu111 Heeri. 
Lapidis diyiui 

r1ra11a ljlli111111c (dr-ciy1·c111111u1t11 tria) . 
.:\.qu:1c destillatae 

11nrias duas (q1·am111altc se;cagiutu). 
Laudani liquidi Sydeuharni 

f!Ut!as ljHatuor. 
Aceti Lythargyri 

f/llfla.~ . ..:eptt'111. 
---

10. follyrium tonradi. 
::\Iercu1·ii sublin1ati corrosivi 

q1·a1111111 semis (1,·u11ti9ra111maht t1·ia). 
_-:\.q1lae destillat:ie 

uucia.~ d1tas (yn1111mata ::;e.cayi11ta). 
Laudaui liquidi Sydcnhami 

fJlltfas t1·1;s. 
~lncilaginis Gum1ni arabici 

dncchmam 1t11a111 ([trummata 1j1tat1101:). 

l·l·I 

Rp . 

Rp. 

\71. rész. Vegyes rendeletek és törvények. 

11 .. Collyriurn Snlt'tltis Cn1n·i. 
Sulfatis Cnpri 

[1rct11a q11i11111w (deciyrammata tria). 
_'\qnae destillatae 

11/ICÍH."i fl'l'S ([ll'((J/llJICffa l/OJ/af!ÍJl(U). 

12. l'ollutoriuu1 Sntrií liornci<~i. 

Natrii boracici 
drachmas d1tas (y1·a1u111ata octo). 

_.\quae con11nnnis 
1111cias decem ((1rrt111111({fa l<'rcw1ta). 

::\tellis desptunati 
1111eiam semiH (f11·a111mafrt 1jlthul1'cim). 

ta. Dectu~turn ~\Ithaeae. 

Rp. Radicis .:\.lthacae 

Rp. 

ltp. 

dracl1111r1s d11as ((1ram111ata odo). 
Coqne cutn. s. q. _<\.quae counnunis per 1/., horac 
ad colatunuu: 

1111eirri·11111 Sl'.I' (!Jra•J1111at11111 e1;11f11111oct11at1i11la). 
!:iyrupi siniplicis 

drrtch11uts d1t11s (11ra111111ata octo). 

1.f.. Dt•(:oet11111 .\1·11i1·n1~ Flor111u. 
'F'lorn111 _4.rnicac 

1111chu11 ,..:1:mis (f!1·a111111ata q1ii11<frci111). 
Coqne cuin s. q. aque connnunis per 1/.1 horac ad 
colaturam: 

1111cia1·11111 ,,·e,(' <f11·au1111at11n1 n:11ti111oduar1i11ta). 
Syrupi shnplicis 

d1·acl11i1r1s tres (qran1111r1ta d111ulu;i111). 

lií. l)(~t·ottl1111 ('hinae. 

Cordcis Chinae 
llJ/Ci<llll Sf'lllis (1/J'Ct/1111/(lf({ IJ//i11d1!Ci11t}. 

Coquc cu111 aqna cornn1uni per 1/.1 honnn ad cola· 
tur:un: 

1111cia1·11111 s1·,r f[11·ammat11111 n:11t11moctUafti11tu). 

lll 



Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

VI. rész. \regycs rendeletek és törvények. 

1(). Hecoctn111 IJiui. 

Seminu1u Lini 
drachmas diut." (r1ra11111.1ata octo). 

Coque cuiu aqua cou1mu1u per 1
/.1 liorac ad cola-

tur:uu: 
u11cian1111 sc.r 

Syrupi simplicis 
([11·a 111/1/(( t 11 )/! CCII t H Jll(/Cf /la[tillta). 

clrach/J/f/S f.rc.„ (r11·a111111ata rl11odecim). 

17. Hccoct 1un Ononitlis s11inosae. 

Radic.is Ononidis spinosne 
11ncfron se111is (f1nr111111a_ta 1pii11decim). 

Coquc enni aqna con11nnn1 per 1/.i horne ad cola
tura1u: 

1111ciC11'1t111 se.e (!1nr111111af11m cei1t11moct11a,r1inta). 

Syrnpi silnplicis 
d1·acl!111as d1ras (q1·a111mata octo). 

18. Ht•cot·t 11111 Halep. 

'I'uberis :::;alep rudite1· tusi . 
scru111ilt1m 111111111 (rleci11rammata trcdcc1111). 

Coquc cun1 :tqua co1nunnii per 1
/.1 borae ad cola-

turam: . 
1111 t:if11•11111 se.e (!fram111at11111 ce11t11111oet11a.'1111ta). 

Syrnpi siinplicis 
drac:li11Hcs d11as {!trfll!IJ/1<1ta ocfo). 

1H. E1nplastrn111 adhaesi,·u1u horussicnu1. 

Etnplastri adhacsivi horusici . . 
1111ciam semis (f/ra11111utfa qui11rlec1/ft). 

20. E1n1•lastrun1 sol,·ens. 

En1ph1stri Conii 111acnlati . . 
101ciam s1miis {t1ra111111ata q11111dec1111). 

Etnplastri Saponati 
1t11cia111 ([Jra111111uht tri!fi11fo). 

?tL liquando in emplastnuu. 

11G 

21. E111ulsio a111r~t1alina. 

J(p. Ernulsionis an1ygdali~ae 
1tucia . .; st'.i: tf11·a111mrtfa ceutu11111cf11ar1i11ta.) 

22. Eniulsio olPosa. 
llp. E111ulsionis oleosae 

11111d({S SI'./' (f//'(111/Jll(/{({ 1'1'11{//IJl(/cfl/a!fÍllhr). 

2:3. l11fusn111 .\1•nit~ac~. 

Ilp. Radicis .A.rnicae 
drru:hma,.; d11a.-1 (11ra111111ata ot'lo). 

lnfnncle cum aqua ci11nn1uni fcrYicÍa per 1
14 horae 

ad colatura1n: 
111!cfr!1·un~ .~e.r (f11·a111111ut11111 ee11f11moctua11i11 t(I). 

Syrnp1 snnphc1s ' 
d1·a(:hm11s f1'f'8 (qn1mm11fr1 1l11odr!tim). 

·tt. l11f'11s11111 Valcrian;ie. 
llp. l{adicb ''\'"alerianae 

• drachma.-1 d11as (ftrr11u11utla ocfo). 
Intuude cu1u aqna co1n1nuni fcrvida per 1/.

1 
horatt 

ad col:ttnra1u: 
1rnciaru111 s1'.1' ([!1·ammat11m cc11t1tmoct11aftinfit), 

Syrupi Ritnplicis 
dracl11uas tn·,-1 ([1n111111utfff rluodecim). 

25. l11fn~111n l111~tacuunhn1• t~u111 ~\t·ido phoRphoril!o. 
Ifp. Radicis Ipccacuauhac ruditer tusae 

' f/i'f/)/11 1_111i11q11e (<hl'Ífj/'(/IJJl/l(lf(I f1·i11). 
Intuude cu111 aqua co1ntnuni fervicla per i11., horat~ 
ad colatura.1n: 

llJ/Chtl'llJll 'fllÍllfJ.llf' (ffJ'UIJllJl((fllm f'l'l/fl/11/f]_//ill-
• quar1inf11). 

Ac1di phosphorici 
, rl1;ac!1111a:11. sem is (f1r11111111af11 11110). 

Syrnp1 stmphcrn 
drachmas fre."' (11ra111m11f11 duorlcci 111). 

H7 



Rp. 

Hp. 

'll. rész. 

2H. lnf'nsuin Foliorn111 8ennae. 

Folioruin Sennae alexanddnae . . 
,· '''' "l'mis /,71 .a11111u1fa r111111ilr;c111t). 

u11l:11 , - , 
1
: • !' · 1 . 11. horae lnfnnde cu1n aqna co1u111un1 ervH a pe1 „ 

•td colaturam: · · t; 
• unciarlllll qllafuoi· (fJranunafum c1~11t111nnrJ111 1 • 

Syrupi situplicis 
drachma::i du({.-; (f1n11J111u1ta octo). 

27. LiniJnt!nfnin ad 1unhustione111. 

Olei Oliv:n·uni 
_.\quae Calcis 

;;;;- u11ciai; duus 
):1, fiat Jiniiucntutn. 

(.qi'f/llLIJ/at11 1:il!,r11,r1i11fa). 

28. l.iiniuit~utuu 1 a111111011iatu111. 

Linilncnti :unnioniati 
llllt'i/1,-; d!ll/S (f/l°U/i/l/lfl(rl .-;f',l'f/f/iilfO). 

:!H. :l1ixtura . .\l'idi tartaricí. 

1' ·\.citli tartarici 
'JI· - qraiut ilec1•111 (drciyn1111mr1tu ·"'1'JlfClll). 

A.qtl'te co1umunis . · t ) 
- :oicia,./ '111/1111111' (f/l'ammafa !:e11t11111111111111uar1111 a • 

Syrupi simplici:;, . ) 
llll!'ialll .-1cou.-; (.iiram 11u1ta 1111i11dN·1m · 

:JO. :llixtura cun1 .\cillo sulf'nrico. 

llJi. Acidi ~ulfnrici dih~ti , 
d1·at·lu11a111 sc1111 . ..; (f;ra11u11afa r/1111). 

:\.qnae {'01111nnnis . · t ) 
- ;/lll~itt." qni11q11c (.i;1·111JllJl(lf(( CC/lflllll!JHllH]IUl[Jlll (/ • 

Syrupi si1nplicis . ,· ) 
H11cia111 semis (t1ra11111u1ta r1111ndcc1111 . 

VI. rész. ·v· egyes rendeletek és tür,·ények. 

:Jt. :llixtura (·11111 Jcido 11ho~11hori<:o. 
ll1i. Acidi phosphorici 

Jlp. 

ltp. 

di·achma1n .•w111is (y1·ammata d11l'.). 
... '-\.quae co1nmunis 

uncias q lf inque (fira 111 mata culf 11111q11inq1raq i11ta). 
Syrupi süuplici::; · 

u11cia111 ;;t•mis ([!nfl11111ata quinrfrcim). 

a:!. Jlixlura a111<11·11. 

Extracti Gentian:1e 
di'uchmam 1111am (j;nfl111u11t11 q11r(fuoi:). 

Aquae Foeuicnli 
l\Ientliac eriNpat~ 

uu 1111cirn; t1·cs (f11·r111111u1ta 11011rr,r1i11ta). 

:i:t Jlixt111·a nilrata. 
l{alii nitrici 

sc1·111111l11111 (lf1,1·i,111·a11111111t11 t1·Nll·ri111). 
Aquac con1muuiN 

/{ 11ci11s 1111 i lllf lll' ('! /'(( 111 /}/((/(( ('/:// t /{ }l/IJHi }/(_l UUr/i 11(11). 
Syrupi si1nplit:is ' 

d1·ucli111us /1·1·8 (j;ra111mat11 d11orfr!'iJ11). 

:u . .llixturn Sali:-; a111111oniaci. 
Jfp. l\Iuriatis „A.n11noni:te 

yra11a q11i111lt:cim (.';r11m11111 111111111.J. 
„.A.qnae COillll!HlliS 

u 11ci11i; q u i11q 11e (j; ra m ma fa n! 11t11111'111i111J.1ra!1i11 ta). 
Sneci Lir1uil'itiac depurati 

rli·11chi1111s f1't:.'i (.qra111111uta d11od1·ci1J1). 

::;;, .lln«ilngo t'11111pho1·aL'. 
ltp. Pu!Ycris C:unphorac 

dracl1111am 1111a111 (j;rru1u111tla q1111t1111r). 
:i Guuuui arabíci 

rlr11ch111as duas (j/1'H111mat11 odo). 
„A.qune COHltllUlliS 

1111cia1J1 s1·111i..: (f/ra111u1ata 1t11i1ulcr:i111). 

IW 



Rp. 

Rp. 

Rp. 

·vI. rész. \Tegycs r~ndeletek és· törvények; 

:Hi. Pastn ;\~idi snlfnr!t'.i. 

_.\cidi sulfurici concentrati 
u11ci11111 .-w111i.-; (qi'(llJUll<1la q11i111hci111). 

Carbonis 'l'iliuc fl. S. nt fiat pasta 1nollis. 

:ii. Pasta \"ie111H~nsis. 

l\alii canstici fusi 
dracl1111aH cluas (!1n1111maf11 ocfu). 

Calcis coustae 
dr11ch111r1111 1u11t1u ([11·a111111ata qH11f11or). 

tin.t cu1n s. q. spiritns ·yiui rectificati pnstn. mollis. 

as. Pilulae Corrosivi. 

Kublimn.ti cnt-ro:::ivi in aqua solnti 
!/1·a1111111 (ce11tir1i·a111mafa ,-;e.e). 

PulYcris l{adicis Liciniritiae 
Extracti Liquiritae liquidi 

0„ 8('1·up11lum (deci!Jra1111Jl(tft1 fn·di:cim). 
)l. iiant pilnlae: ::?O. Conspergantur 
Pnlvcre Iladieis Liquiritiac. 

:JH. PiluhH~ :\loes. 
Extr:tcti _.\.loc:; 

dra!:h111u111 (111·11m111t1la tfl!(t/1101). 
tiant ('lllli s. q.' spiritns \Tini rce.titicati pilulne: 
iJO. Cousp. 
Pulvere .\lagucsiac earbonicae. 

.t-0. Pilnlae lnxllnlt•s. 

J1il11larnn1 laxantium 
.Yr .. 'JO. 

-J.l. Pnlris Chiniui hisulrnrici. 

Chinini bisulfurici 
!frtllt// 11110 (centi,11rru1111111ta duorlf't'ii11). 

Sacchnri pul rerisati 
. r1ro11a :;1-.r (ifrcir1nu11111ata 1111a/a11r). 

Detur pro t1osi nna. 

VI. rész. \T egyes rendeletek és tnrvéhyek. 

-J.2. Pnll'is lhllrt•ri. 

Rp. Pulveris Do,Yeri 
yra11a d110 (c1'11li,qrHmmat<1 d1rnd1:cim). 

Sa.cchari albi · 
!f/"UI/({ 81!,V (dt!Ci!Jl'IU/l//l(lf(I quufuoi:J. 

Dct.ur pro 1losi nna. 

+t l'ulris enu•1 it:us. 
ltp. 'l'artari c1nctici 

Rp. 

ltp. 

t1ra111011 .-;e111i.-: (co1tiy1·011111utfa tria). 
Pnlveris Ipecacuanhae 

.11ra1111 dcccm (rll'cir11·1n11111af(I Si'.1). 
Det.nr pro <losi nna. · 

+i. Pnh·is l'i~rratus. 

Ferri IJydrogcnio redncti 
.r1rr111a rluo (ccnfi,qrr1111111af11 rl1111rfrcim). 

Sncchari pnlverisati 
ttra11a ·"l'.c (1fr1·iffl'um1111il11 11u11f1111r). 

Detur pro <lo:-;i una. 

4ii. PuJ,·is :\lorl1hii hyd1·ochlorici. 

?llorphii 11y1lrc1cl1lorici 
yrani parlc111 d1uulecim11111 (milir1ra11111iatu 
1111i1111u1). 

Sacchari pulvcri:-:ati 
f/i'<11H1 .-w.c (t!1:ci!Jra111111111ft q111rtuor) • 

Detur IH'o dosi uua. 

-Ui. Pulris Opii. 
ltp. Laudaui puri 

!f!'a11i p11rtem .->1·.1'111111 (cu1tiy1·11mmr1 111111111). 
Sacchari pulverisati 

ffr(l/111 Sl'.I' (dtciyrrlil/IJ!f/l(I IJllUf//1)1) • 
Dct.ur pro tlosi nna. 

l;°il 



Rp. 

Rp. 

Jlp. 

Rp. 

Rp. 

·v'I. rész. ' 7cgyes rendeletek és tür\'éuyek. 

47. Pnlvis 111·0 Cataplas111atc. 

Fnrinne Plncentaruu1 Lini 
libram 1111(r111 (f1ra1111J1af(f tc1TeJ1trr ~e.ca11i11ta). 

48. Pnlvis pro Syuapis1110. 

Farinae Scniinu1n Synapis 
1111cia,-; duas (f/r<tJllJJHtfa sc.1:ayi11fa). 

!H. Solutio helgil·a Yt~l \'h•1ninx. 

Solntiouis helgicae 
1111das octo (f1rru1111u1tr1 ducc11fa 1111ad1·ogí11fa). 

;)0. Solutio Fe1'l'i scs11uil·hlorati. 

Ferri scsquil'hlorati crystallisati 
111·1111a t!ct1'111 (1lt!ci!Jr11111111ata .~t·.1). 

Aquae co1nnn1nis 
1111ci<1s duus (!f1·am111af11 sc:nlfti11t11). 

;,i. Solntio l\alii jotlati. 

l(alii jodati 
druch111<11t1 1uuu11 (11ru111mat11 111ull/lo1·). 

Aqnac counnunis 
1111r~Í<1:3 1111 i lllJ ue (!1ru111 matu c1·11f1111111ui11q l/Uf/i 11 la). 

;)'2, Solutio Sull'atis Chinini. 

llp. Sulfatis Chiniui 
yn111a d11odccí111 (rln•it11·a11111Hifu oclo). 

Acidi sulfurici diluti 
qitffus tl1todecím. 

1\.qnllc dcstillatac 
ii11cia.~ frt'S (f11·a11111111ta 1wJHlfti11ta). 

·5;J. Solntio Snll'atis Chinini pro iujt•l'tíonl' snhtutane<t. 

R.p. Bisnlfa.tis Chinini 
dracl111u1111 st'IJlÍ,~ (flr1u1n11alu d110). 

Aqnac dcstillatae 
1111ciam sc111i.-; (f;r1111111ul/o 11ui11di:ci111). 

'rl. rész. s·egyes rendeletek és tür\·ények.' 

:H. Solutio .:\lorphii hydrocblorici 111·0 injel~tione 
suhcntanea. 

R11. :r.Iorphii hydrochlorici 

Hp. 

[Ji·a1111m. 111111111 (n~11fÍ[/l'ammr1ta .~1'.r), 
.I\.quac destlllatae , 

drachma:; d11a1:1 ([1rai11uu1ta octo). 

aá. Spt~cies .\lth:tl'lll'. 

Spccienun .._\Jthacae 
1111cia111 111H1111 (!Jrammat11 trittinfa). 

;)(i, Tht•n a1nara. 

I-IcriJae Centaurii 1ninorb 
Fnli~~~un ?!Ieuth:u~ pipel'itae 

11n d1·ach111as 1l1u1;; (!Jr1111111u1lf1 octo). 

;;1. rl'ht•a diaphoretÍ<'.ll. 

.Flon11n Sa1nb11ci 
u11ci11111 1111am (f/i·ammufa t1·if1i11tu), 

•"i8. 1.'hea díuretil'a. 

Baccaru1n ,Juniperi rnditer tnsarnm 
11/1(:í11111 H11a111 ([!ru111111afa frif1i11fa). 

J{adieis Ononidis spinosae ' 
8erniu11111 _.\.nisi stcllati 

-;,~; rli·u1·/i111r1s f1·1~." (f11·0111111afa d11odeei111). 

áH. l'uµ:nent11111 ~\t·idi t'lll'holit·i. 

.t\t'idi carholiC'i 
rl1·11i:ltmrr111 (111·ummr1f11 111111/110;) 

Glyeerini · · 
1111cias dua,~ (yra111111r1fa .~c.l'Of/Í11fu). 

tiO. l'11~·11entn111 Ilrtlrill'!t'rri. 
ünrrnenti llvdrar•rrri 

0 • • • o. 
l/Ji(•l(l/J/ ;';{'/)/IS (f//'(fll/il/Uf({ l[lli11r/N:im). 



·v1. rész. Vegyes rendeletek és tör.vények. 

()1. [ng·ncnhnu ophtal111icnu1 flayutn. 

)lercurii praecipitati flavi 
qr<tJllt/11 ct se111is (dccif11·a11111u1 1111u111). 

CeraC ulbae 1iquefactac 
.'lc1·11p11l11111 (rl1'ciyra11111111ta tr1Jdeci111). 

.:-\xungiae porci 
druchma111 .'ic111i.'i (f11·a111mata d110). 

:u. exactissitnc iu uugnentn1n. 

H'!. L11g·up11tu1u Sahatlilliu'. 

Uu•ruenti Sahadillae 
t:l 1111cia111 seuu's (!Jrom11u1f1t r111in1frci111). 

na. [ugncutnn1 ad st·ahie1n. 

Ung-nenti ad scahieni 
~- 1111cia.-: dua.-: (r11·1111111utfa .·w.r11yi11t11). 

1 u1. kir. helil~y1ni1Lisztcrneli. .2a,:12s. 
száni ú li.Ut·re1ult~lt~te, az ás1\luylizek tiiltésc, 
dniraszolúsa. toy,\hh\t a g·)·úg·yforrúsok h~ifetl~se 
t·s --- hl'fog·lalúsa liiirill li.liYetentlü eljáras títl'w 

g·1\tha11. 
• .:\z úsványvizek töltése, dugaszolása, továbbá. 

a ~yú•„yforrúsok befedése és befoglalása köriil 
kU~ete-;dö eljitrúsra nézye, az .187G: Xly. t.·~Z. 
L07. §-a alapján, az orsz. kozegcszsegt tanacs 
me~hallgatúsa után a kiivctkeziiket ren<lelem: 

t:i 1 .. Az úsvúnyvizzel 1negtUltUtt Uvegek, vagy 
edények bedugaszolús:'tru használt pt:raf~tn~Lk a 
lehetii legjobb minöségünek és helso. ve

1
ge

1
n. az 

úsvúnyk.ut jegyének és a forrás neven e\. \.tVC· 

hetőleo· beégetve kell lenni. 
b ' k 1' A.z Uve{l'ck vagy edé.nyek nya a pet ig sza· 

hályos heng~ralakkal birjon és a jimtl szélesebb 

·v-i. rész. ·v tgycs rendeletek és törvények. 

dugasz abba dugaszoló gép seg·itségéve1 tolassék. 
he. A dugasz és a palaczk (vag'Y edény) nya
kának teljes megszúritása utún a dugasz kevés 
szurokkal vonassék be . 

2. ..\z üvegek vagy edények külsdleg ón
lemezzel zúl'andúk el 1 1nelynek a clngaszt és a 
tartály nyakút egészen be kell takarnia. 

A szahúlyos tiiltés f'eltlintetése czéljúhól pedig 
a tulajdonosnak vagy bérlöuek a forrús nevét 
és a tiiltés évét tartalmazó pecsétje minden ily 
únle1nezre rúnyon1andó. 

H. ~;\ viz szétküldé;,énck rendszel'int júl 
zon1úuczolt agyagedényekben vagy üvegpalacz
kok han kell történnie. 

4. Minthog-y pedig a fenti lrntitrnzatok csak 
akkor nyujthatnak elegeudii hiztositékot arra. 
nézve, hog·y kell6 tninöségii és tisztasitgu g·yógy
vizek hozassanak fnrgalornha, ha kellölcg gon· 
doskndva van arrúl, hogy a forrúsok - illetőleg
kutak - uielyeklJöl az úsvány- vagy gyógyviz 
n1erittetiki akúr a légkUrLöl, akár :t kiirnyékezfi 
földbi;l, talaj- és mellékvizekMI eredheW tisz
tittalanitús.. i!letiileg clegy!ilés ellen lehetülcg 
1negúvassanak: ugyanezért a fiird6· és forr:'ts
tulajdonos vagy hérlö gondoskodni tartozik n1Tól 7 

1niszerint a gyógyforrások és ásvúnykutak az 
ásvúnyviz ternH~szetének leginkáhb n1egfeleló 
iuódon, akként hcf'Uclve és befoglalva legyenek, 
hogy azok 111i11den icleg·en részeknek hehatása és 
elcgylilése ellen biztosittassanak .. 

Elszigetel6 anyagul lcginkáhh fút, n1ég 
pedig veres fenyüt használhatni; inivel a fé1uek
höl c16ú11itott elszigetelii késziilékck, a gyógy
vizek gúzainak hatása folytán ha1nar elpusztul-

1;,;, 



VI. rész. 'r egyes rendeletek és törvények. 

na.k. 1\sott kutaknál fa.hengerek szintén sikerrel 
használhatók, ezen czéluak rnegfelelöhb azonban 
a nen1 inésztartahnu kövekbúl készitett cylinclerek 
alkalnu1zúsa. · 

fl. 1\ forgalo111ha hozott ásvúnyvizek üvegekbe 
vagy edényekbe zúrúsúnak szabálvszerüséµ;e. 
tov:.'~bbú azŰknak netáni 1ncghan1isitúsa va'g3~ 
n1egronilúsa, hatósúgilag folytonosan ellenörizeudöJ 
és ezen ellenörzés últaláhan oly n1ódon lesz g-ya
korJandó .. a n1iut ez az eg·észsÓgre ártahnas ~i{q>
és élvezeti szerekre nézve az lt\7G. évi juliushó 
-1-én Xl,(J2G. "'· a. kelt itteni kürreudelctben. 
nevezeteSen a ti, §.nak 8. és 9. pontjai alatt va1l 
rnegszabva. 

li. ' 7égUl azon körülrnényck,. vajjon ri Hir# 
vénybatósúg· tcriiletén létcz(i úsványvizforrások 
vizének töltéséncl Cs dugaszolásúnál a fent el<'iirt 
szabályok nicgtartatuak.·e? torúbbá, Yajjou a 
gyúgyforrásoknak és úsviu1ykutaknak hefödése 
és hefoglalása keilöen foganatositva van-e és 
n1ily 111ódon? - a gyógyfiirddkröl folyó évi 
április il ún sas. sz. a. kelt k1irreudeleten1 értel-
1nében szerkes?.tendii és ide feltc1:iesztendli _évi 
,ieleutésbeu kiiHin felemlitemW lesz. 

~lid<'.íu erröl a HirvCnyhatósúQ.·ot niiheztartú:-; 
és az érdekelt gyógyforrús'tulnjdo1~osok vagy. hér
Jök kellii tudosittatása végett értesilen1, egy
szersniind kijelentem, hog·y tekintetbe véve! ini
i'zerint a tllltésre használandó Uveg-~k és edények 
rendesen nagyobb készletben tartatnak, és a 
föltés ideje mitr elkeztlüdiitt, - hatúridiilil 1884. 
évi n1úreziushú 31-ét tíizti111 ki, 1nint oly napot„ 
ruelyeu túl az úsrányrizek, ha 11eu1 a fent 

·vr. r~sz. '\7 egyes rendeletek és tnrvényck. 

1-3. pont alatt elöszabott módon lesznek töJtye 
és dngaszolya, forgalomba uem hozhatók. 

Kelt Budapesten, lBSB. él-i itprilishú HO-ún. 

1'isza, s. k. 

1 heliig·yi kir. 111iuister1u~li I:S7:J. aug'. J.t-~éJl 
:i:::!iH. sz. a lielt liíirrciulelek rnlamenltYi Wr
veu~·hatús:ig;hoz, a choleraht•tt·g·elí Ialíásaiu tar~ 
tt~t~- r1~11:tnt~1niif'lí s 1·g·Jt'•I1 t1lr2·yalí ft•rtüztele
n1tei\c 1rant. 

:llin_den. ol.y rnh:~ és itgynernii, mely cholern
hetegek nr!ileke1vel enntkezésbe jött, stlt mind
azon targ,yak, rr1eJy choleraheteg lakásain olv 
helyen tartattak, hovú a beteg környezii léo· ef
.1nthat, a cholerafortiizés terjesztöi lehetnek. b 

„ E _f~rtti:-ési képesség, l~ehatú és tlizetes fer-
toztelen1tes altal incgse1nmisithctlí. 

„ Huh~félék és úgynen1üek fertöztelenitésére a 
kovetkezok szolgúlnak : 

a) 115 ° 1neleg kc1uenczébeni hevités · 
b) kénsavas horganyoldat 8 ezntún f~rrúviz~ 

zel ITlOSÚS i 
e) ti111anybah·ag-; 
d 1 carbolsavol<!Ítt. 
:llegjegyeztetyén, hogv ha a fertiizteleuités 

n.c1n tUké,letesen hajtatik \'égre, akkor az illetd 
t:trgJ:ak fert1izli képessége nen1 csak el nern liá· 
nttat1!t, siit többsziiri tapasztalatok nyomán az 
nieg igen hoRszn idő, húna.pok ntáu is' fenuu1~·ad. 
. . Tekintrn azt, hogy ha ily fertözteleuités 

:·csztnt akhoz uen1 értök, részint pedio- olvanok 
a~t~l fogna eszkiiziiltetni, kiknek tnlajd~mü"a fer
tozott targyak nen1 képezik, a veszély, n1elyet a 
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rosszul fertö1.telcuitett túrgyak okozhatnak, sok.kal 
uagyohb, inint se111, hogy annak a hon lakói 
azon csekély érték. u1iatt kité.tesseuek, u1elyet 
képviselnek ; ezennel rencleltetik, hogy ragály
vészes túrgyakuak, akúr 1nagün-akúr hatú~ági 
ntou tiirténendö e1úrnsitása vag:· elúryerelése 
oryosrendöri szernpontból bes1.Untetendö ; siit 1 ha 
azon alapos gyann 111erlilne fel, hogy Hy ragúly
vészes tárgyak a kellő fertőtlenitésnek alú nem 
vettettek, és ezekkel esempészke<lések tiirténbet· 
nck, elégetés últal n1egsern1nisitcndök. 

?tliröl a tlirvényhatúsúg me~felelö további 
intézkedé3 és a foganatositásnak ellenörzésc végett 

ezennel értesittetik-

A föhlmin.lés-, ilHtr·, (,s lu•rcslletlclmi m. liir. 
n1iuisteruek reutlelet.c, a ntlll!.'Yíll' teuµ;uri lu•rt•s
lictlclu1i hajúli g.·yúu:~·szcr-szeliri'nyei túrgyáhau. 

i. ~· M. 177-±. évi úpril 25-én kelt ,.l'<litto 
po1iticn·' 11-ik. része 1.8. §-ának a1.on hatúrnzat:1 1 

n1ely szerint a hajós hajóján gyógyszer·szekrényt 
tartani klitcles, a hossznjúratn és a nagy part
hajózúsu tengeri kereskeflehui hajókra Rzorit· 

tatik. 
A gyógyszer-szekrény inegszerzésérc a hajó-

tulajdonos kliteleztetik; annak a hajón való léte
zéseért, annak 1negörzéseért Cs annak. niegfelel\i 
gondosk.odúsáért a hajós felelősi ha azonban 
orvos van a hajón, ezekért első sorban az orvos 

felelös. 
2. §. Az eu11itett osztályzatn tengeri kercs-

kcdehui hajókon tartandó gyógyszer·~zekrények 
húrotnfélék, t. i. kicsiny, középsö és nagy gyóg.'·
:;zer·szek rények. 

v·r. rész. 'r egyes -rendeletek és tör\·éuyek. 

OIY ha1'ó szttma·1· l . 'l .. . . . " ' a, me yeu nrnes több f 
szeme ynel, a kis szekrény. ol' h·1" . . iz 
~elynek személyzete 11-töl ~0-io·Jt .· ,.JO sz_a~ar'.1, 
es véoTe oly ha .

6 
, . b c1,1ed, a kozepso, 

l
b .J szamara mel.)· "0 .1 . 

nagyo ib személyzettel b.. . '. . -. ·na " 
zen dö be. · I1' ~1 llLtgy szekreny szer-

3· §. i\finden szekrény !· , . 
mutatúsban foglalt ~ , . 0 ., n: l· <l ~rnll?lrnlt ki-
kell tartalmaznia, é~J ~~~~!e'.,e le~-~\ tar!'y_akat 
ben, és a táblázatban elo'"szoab,ottee.JO J J m1?oseg-, · ·• · n1enuy1seo·heu 
.. ~Imclen szekrényben ezen ldv11·1 . o • 

kez1konv t•ti·taiic]o· 1 1 . egy orrosi . ·· ( ' me y iaszn·il·tt"1.n•í.l · gyanant szolgáljon. • ' • • vczerfonal 

4• §. A !dr révbiv t· 1 l · 
sulátusi hivatnlol: ·1z el „. atd.. o ~' cs a cs. kir. con· 

L \. < 011', o•yo()"yszcr l ' 
a hajón valii lételét elle 0 • _.; • • -s~e .'r?nrnek 
a j)'yóo·yszcrel- és , r·1 l .no1_1zn1, es iclorol·Hlörc 
hehri 0mTos I·ü· h ''- 0

.'" targy>tk jó állapotát 
tartoznak. . " z enJara::;a iuellett ruegvh:sgálni 

;;, §. Jelen rendel · · d . frti~ teri'eclheto· e' . t et mrn en atbúg-úsa 1()11 
b • S .1 en °·ereszel· "C 'l l " 

folvó hirsúO'rr•tl b1·1·11tet" o]" , ... :-s ge ya apJaha · · ;:,o• ~ 11( o 1neo· 
Behajhathnsá<> e. t ·1 o· 

helyébe forrs't:). 'Jé0 .. ~e e lC!
1 ez.eu pénzbin;áµ· 

helntt c<>v0 ~·~lli fop ~' pedig- mrnden öt forint 
•. b.1 • gsag. 

6 · § .. Jelen rendelet i;;-5 ·1 · · -lép életl;e, . e 
1 ·!" ,Jllllllshó l-jén 

Ezen naptól foo-r·1 ·1z 1 s.. " 1 
osztályzatba tartozó é <' : o· r ~ O, ~· Hlll C~litett 
kötul· b ··1 !' l 1 · 8 m,le.l at 'agy osztrak ki-... o e inc u o mao-yar haj ·1- . 
határozatainak me~fef;,lni ,1 l-u~t~~l l~zen r~ndelet 
mai:ryar hajól- led'o . 1 '• " 0 e on tartozkocló 
leh~tő p;y~'rs:~n 1 an'.'.''

1 
·l~ ekn 1

·
1
e1'.delet határozataihoz 

·-· • .... l n1.1z U( 111 tartoznak. 

15(1 



azon 

\rI. rész. Vegyes rendeletek és törvények. 

Jegyzéke 
l l k •l a 2')'Ó2')'SZCr-szekrény gyógyszereknek, ine ye {·e • -~ ~ 

ellátandó. 

<+yógyszerek 

1\j\) 

\rl. rész. Vegyes rendeletek és tiJrvéu)·ck. 

Oyögyszcrck 

1~=--------. ·------

20. i E.:hnforos szesz 
21. .i\Iclis::ni-szesz ... 

I\:é11sa vas chinal 

1 A kis _ l-_-\_k_ü_z_é_p~(_A_n.~~~1 

. 
rarrahna ! 

: i ; ! 

20U grau1 1300 gra1n ;-100 gram : 
70 " ·100 " .~00 „ 1 

!!(J cCntigranw~ adag<1J;han s 1•ornkhau1 

40-sO J 80-150 J :WO 

l(énsavas horgany (zi11cu111, 
s11lfuric11nú .... „ ..... . 

1;·, ''"ntigramo.- a•ia;~«•k~1;tn 1·~•gy 
pnrokli:tn 

·1. Egy 
fel'skendö. _, 

Egy 
;j_ Egy 
±. Egy 

;10 rio HO 

Egyéb tárgyak: 

1~söre fecskendii (:s két hngycsö-

érYúgú kés. 
leYeses és egy k:'tvés kanúl (·sont.höl. 
kis pohitr. 

f>. I~gy olló. 

Ii. Egy csiptetií (-pincctte) yagy hnrapúfogú 
a gyógykezeléshez. 

7. Egy forraló a hozzá tartozú horszesz~zel. 
a folyadékok (thea Yagy leves) gyor~ fehneleg:i: 
tésére. 

ö. Egy a forralóhoz alkalrnazhatú vasleniez, 
a karbolsavpárúk fejlesztCsére. 

\1. Köriilbclöl hat eentimctcrnyi szélco és két 
111éternél nen1 rüvidebb púlyúzú szalagok, ócska 
vászon, pan1nt, tépés, kiitöz(j :;zalagok, Hihh szi
vacs, és eg·ész ludtollak. 

10. DfirzsUléshez, vagy 1<Jszdr-keztyiik, vagy 
tlanellclarabok, vagy kefök. 

Hil 11 



\'"!. rész. \~egyes reudeletck é:; Hir,·ényék. 

A m. I<. föltlmin.\i·.s-. itta!'- (>; l<ereslil'
tlclnli HlÍlLisit.t'l'llt'll 1 SH7. jnu. :J4-éu 271 n. sz~ltn 
alatt. llelt. rcntlelctc. a talúhnún~·ok szah1Hlaln1a~ 
zása t~'u·g.·Jáhan. 

A talúlmúnyok :Utal Cle5'.tett klizipar érde
kéhen iudittatva érzcrn 1uaga1nat a talúhuúuyi 
szahadalmak elnyeréscrc nézv-e f'ennúllú, az 18JÓ: 
l8-dik tv~z. ()ti. ~- által 1negcrüsitett rendszalJú
lyok. értchnéhen addig is, 1nig· a Hirvóu~'hozáR e 
tekintetben k<iriihnéuyesehheu fog· rendelkezuL 
kiivet.kezJi ntasitást. kiadni: 

l. J:\ ki nj talúitnúnyra kizúrúlag·os szaha
dahuat óhajt nyerni, f'olyan1odúRút yagy ktizYetve 
az illetCkes Uirrényhatúság utjitn.. vagy kiizyet
lcniil a 111. kir. fiildniivelés- 7 ipar és kereskedehni 
miuiszteriu1nnál knteles benyujtaui. 

:! . 1\. folyau1odú~han kijcliilendlí : 
a·1 folyan1odóuak vagy n1eg·hatah11azottjának 

kereszt· s rczetékucve~ polgári állúsa é~ lakhelye 
- azon esetben is. ha a szahadalon1 bi,..,onyos 
n1egnevezcudii ezitn, alatt gyuk.orlaudú le8zeu1 -

incly t'1,iin azonban eg·y 1uúr fennálló cziuuucl -
a czin1rezetii helcegyezésc nélkül ugyanazono~ 

uen1 lehet; 
fi 1 n talúhnúny lényege és nerc i 
el az érek :-:;ziuna: niiknek tartan1úra a :-:za

hadaloru kéretik
1 

inely azonban 15-nél uagynbh 
nem lehet: 

1l'l az~·n1 kiirUhnény: ha valjon a talúhnány 
titokban tart:i.f'ára kivántik-e vag·y ueni. 

3. A folyamodáshoz melléklendii: 
a) a szabadalmi illeték letizetésériil szóló 

nyugta; 

Hi:! 

. 11! a netalimi meg-hatalmazott hitele·· ·„. 1_ rauya; :-; It';'azo 

, . f':'.. ~ly talúln~á~.~yo.knúl, 1nel.vek külföhlrúl 
1;oz:,tt1Mk be, a. kllltoldi szabadalmi okleYCl et·e
t eti len 'agy lutcles rnúsolathan · 

rés· ~rl, _a ?~ah.ad.~~l~nll~1al e11ú!ant1ó túrg·y_. pouto~~ 
.. zletcs, cs h,t :-;zuk.Reo·e~ t„t1zoI-J-·1l l l ·t ·11 1 • •(•· · 'Jl o '·: '~' ""', lllSl'a.\.;:a. 

'~:.i~y nn~tht \. .;:al ellútott leirúsa két pt!ldú ,! . 
''"„ lcpceRetelt horilék .alatt, mely boritékra a'?a!,::;

1 

m.rn:i:. lenyeg-c cs a folyamodú lakhelye felje"''" 
zendo. · ::""'.', 

f . 4. /\ ~zahadalzni illeték az or.-:zúo·.!.!.·,·nlés :dt·d 
. e. ruareznrs l!:í-úu 774. sz. alatt l1~Zott l'. t; 

roz·tt ·d·iiii" f' .1 · ta .t. t„l ··1' , an: a. cnna lú pénziig·vj é;-; arl6re11tls·"~1· 
er e u1c )CH (l' - 1 ··. I-" ::- ·' ·-'''"" :.ll· . .. . 0o.1C 01e \.orctkezolcg 1narad rne.!.!'-
.t .„qnh·,t <l szal;adalon1 tartania ~zerint 110·'·_ 
llllllt : . , ~ ~.' 

az clsií 1it ér n1indcnikére :?J frttal. 
a (l-ik éYrC ;~ 1 frt no kr. 

(. ,. ;;G 7r) 

' 
„ 

., „. „ ->:! 
!:!. 

,, „ 
lO. 

41 J) 2ü 
,. ,. f>2 r1l1 

11. 
„ 

" 
ro J.C> 

l :!. ,. ,. """. 70 ÖO 
i;L 

„ ,. 8., 
l4. ,. H-1 :10 
ff>. 

,. „ ,. „ 1 o,-, 
oszt. ért. 

, '~zen illeték a ~zahadahuazási ido c~·é:-.z tar
t.1w„na egyszerre az illeto ni. k. adú11é"nztárnúl 
lefizetendii. 

5. A folvamodús·t i1ti·e,.,·,· 1 l J - ;:.öz iatósúg_. azt a 

11 · 
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2-ik. és H-ik pontokban knriilirt felszerelésre nézve 
n1egvizsgúlja, s ha kielégitőnck találja: a leirás 
l'oritékjára a hcnynjtús napját és órúját. ya}a1uint 
a lefizetett illeték iis~zeg·ét a folya111odú ellen
,iegyzése iuellett feljegyzi ~ a hcnyn,itúnak átvé
teli téritvéuyt ~zolgúltnt ki. 

E naptól és úrútúl kezdve illeti a feltalitlót 
az els('ibhségi jog ndnd azok ellenében, kik 
ng-ynuazon talúhuúnyt késííhhen jelentették he. 

lla a fol:r:unodús felszcreleséhen hiúny 1uutat
kozik~ az a henyujtónak a hiúuy pót.lúsa végett, 
egyszeriieu Yisszaadandú. 

ti .. A Hir\·ényhatósíg·oknúl lJeuyujtott folya
n1odúsok 1nel1ékleteikkcl egyntt, ulik knzt a le
pecsételt leírás sértetleniil hng,vandó 1 haladék 
nélkül a n1iuiszterin111hoz útkUldcndük. 

7 .. Az ado111:'n1yoz<1tt szah:ulaltnak: a föld-
1nivelés-, ipar- és keref:ikeclehui nliniszterinn1nál 
kiiHin lajstro1nha igtattatuak7 n1clyck havi ki
vonta a hivatalos lapban k.Hzzé fog tétetni. 

8. Ha a folyamodó a szabadalom érrény~y 
uemc:::ak ft[agyarorszúgra és Erdélyre, hancrn 0 
Felsége tiihbi országaira is kivúnja kite1:jeszteni, 
az a folya.modúsban vilúgoHttll 111egen1liteudö. Ez 
esetben u n1iniszterilun7 ba a szahaclnhnat n1egad
hatónak itéli, a kén-ényt hivatalból knzli a es. 
kir. kereskedcln1i 111inisteriun1mal elfogadás esz
kiizlése végett, melynek hekl\vetkezté'Vel folya· 
inodó két szahadahui ok1núnyt nyer. 

9. Minden sz<ibaclalmi átengedés a fölclmi· 
velés-, ipar· és kereskedelmi rniniszteriu1nnúl azon
nal hejelententl<l, s ott a szabadalmi lajstromba 

\'l. ré~z. ,-egye;.; rendeletek és türvéurek 

igtatandú: valauiint az eredeti szahadalini ok-
1núnyra is f0ljegyzeutlü. 

Hl. A szabadalmak érvénytelensé,„e feletti 
eidUntés a fiildnih·el·~.s- · ti 
niiniszteriu1not illeti. '- ' ipnr- Cs kereskcdelnd 

l)esten, 1S67. jnnins 1-t-éll. 

(;orore J.„:Irf( 11: 

fi;!d1nln·h~.--. ip:11·· ,;, kc·n·.-1,. mini-ztc-r. 

A m •. ll. houri•dl'lrni miuisztr.rinmu'tl t ••·•• 
hi h'11rll'trl . 'I) . . ' ' ~•'·" 

• ' ~ 11 • ~ ·au 'll H. sz. alatt lwlt I'l'1ttk· 
11:t·t'. a~ t•µ;,rer1 Hnlit'•n1(•selilu~I ralú elh·in·ls sz·l-
halyozasa túrg;,r:íha~l. ' '· · ·• 

. , ~l~d<'ín f. évi jaunúr ·'-'·ún L~,ö. ~z. al:ttt kelt 
l.~ltezn:cuyen1. , kapt·sú ba11 .. a ki\z(is hadiigyruiniszte
(\u~1. a~tal. a.1a~1latlm h'.1zort,, általam is .osztott és 
· cs. C:-. .tpo;-;toh ktral)'l lj el~éo·éiie]· 1· 1 · ~· · 

]· 1t 1 f 1 ··1 . . ~ ' . '" .;·an _ ... ,e : eg e so lli elhatúrozúsúral lecrkee·yehueselihen 
~1.oya.hagyott azon határozatukat. ~icl),f:k az eo·yéyi 
onke1~tesckkcl Y:tlú elbúuúst 'te1rrieo·e~ J··:Í;1n•d 
~zolg·alatnk tarta1u:t alatt ~zahúJ,:uzz~1]- .~~ •tl·t't·t 
. 1 l t'. l . . . " '· . ' . 
d. e ie o eg:czcl:;zcriihb é:-; Je,g·,g·yorf'tdib l~iiZzét ·~t ~J 
':~~·ct kiiz.~H~:é1n: .felhivotn a n~~g·yc (kerHl~t. ·;·id~~l~. 
\ .1.1 oR) k~1zon.seget,. hogy ezeket szorgosa{1 tau ni~ 
Inanyozy·tn •tz e l'é··zbe t ·t. • • 1 ~ • ::- • n n asi a~t szorn·alu1·1zó 

lt:l.~k~t .. a .1.ehet_ti .Ie?el(izókcuye\Jbeu utha i~azit;111i 
1.tz.1h,1s kt1tcie:-:segenek tart~a. 

. ~ ~zon. kételyre. uézrc, hogy orros-niircndék 
nnko1 tck1nthetctcl1k a védHirréur ·)') ~-· ·, ·t 1 
inélie 1 . . tt 1 • -o. ~ .t t:1 e -

• ' .1~ <epcs1te ye < a1TaJ hogy ni ég az orvosi 
ol ... le\ cl t~teg~zerzese eUitt katonai kórházban uiiut 
eg,réYi hnkentes a ~znlg-álatot tényleg teljesít-
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besse, ezottal 111egjegyzcn1, hogy ezen képzettség 
akkor vétetik igazoltnak., l1a az illetii ifju két 
~en1estcrhen a kliuikút látogatta. 

l\.elt 1~udit11 1 18Vi~). évi f'ehrnár hú ~O-ún. 

(-:.rúf _-!111/rr;ii~!f (i'!fHfo, :'. k. 

Jl1•lli·kld. a ~-1. sz;imhn1„ 
;,\.!-\. ,·,'.:'<rnh"z 

'Tiunv. uuu. 
1 tili!l. 

l•ii11i-tt•;l'·t<l11«!;, 

Az eg·yévi önkéntesek. iripy.á~an.i. eljUrásról, az 
al\andó hadseregbe va\o b~l~pe;;uk.~ol. kezelve, a tar

talékba \eendo anetelukig. 
Általó.ban. 

i. ~· .\z !.cu:yt'·ri iinlit'•nt.est'li ,; intéz1uCuyC-
11ek ezCI,ia: azu11 vé<lkiHelezcttek h~1;niiYcltehh 
cleu1eiliiil. kik a katonai púlyút nc1n Yúla~ztnttúk 
élethiYattlsnl, nz1111nal hasznúlhatú tartaléktisite· 
ket l~~ altisZtek.et. lartalék-orvosokat é:-: hivatal
nokokat. húhoru '1,setébeni nagy szük::.:6glet fede
zésúre :.~ 11eu1'l.etgaidú~zati érdekek lchctö leg-
11au:yohh kin1élet~vel ellikéHzitcni. i'"\'édcrt•rii\ szúÍú 
tiir\·~uy 21., ::li-L é::: 2-L ~~.') 

2. ~· . .:\'l.Oll i'i11kl~Utesek11ck 1~zolgúlja11nk húr 
ezek ~ajút kliltségHkiin 1 Yag·y a hadi kJiltség·vcté~ 
terhCrc'1_, kik tttnnln1únyaiknt folytatni :ikar,iilk 
( véderiir(i\ szóló ti'irvúuy :21. s . ..i, vag:y últalúhan 
puJo·úri hi'rat:'1:::nk feladatún:1k i:-- 1negfelelni kirún· 
ual~. e ezél elérheté:::ére niindcn l~lietií clöuynk 
nyn)tatnak · i11agútúl értetvún. hogy az i'111kéntes 
~zoi~úlatnal~ cl~ii sorban eléréndii .... Í'üeiúl,ia! a ka
to1u~·i kik("pzé:::, hútran1aratlú~t nen1 :-:zenretlhet. 

1'~rre _a Ya?·yontalanoknak laktanyák ha ~ kórhú
zak ba) v:1lcf beszúllú:solú~i n1údjú11;·11 is tekiBttel 
kell lenm. 

. a .. s. Szolg-úlathan, a 1uclyli(~Z a katonai ok
tatas n.n1u~eu nc111e i::: r-:zú1nitanclú az iinkéntc.«ek-
11ck 1nu1d1µ; az icliinkinti reudelet~knek 111eo'f'elelii 
C$'):~uruhú ban kell n1eg'jel\ennii'd\ ; ~zolgÍlla ton 
ktYnl '-~„ l'~apat para11<·:;11oka 1 iuté,i;et paraue~noka 
\-;.1g-y Jonnkc l helútúsa :-:1.erint a saját k1iJt:-;éo·U!·ii11 

1 'l 'l l '] ' ~ ' :-;zo ga o ;;.na'-, nn 1clvt a inetrki\·•nit·ttú 1-:Lio11·li 
tartú:-:t el:::njútitottúk._."a polgúri IT!Hiz~t Y~iRcli~:-;~~ 1He;„_ 
engedtct.hctik. - ::-

..-\ hajat és :::zakúlt illetúleg- aí'. iilt<fzl·ld :-:za
liúlyok l~at:'1roiatai ('rrényesck. -

--1. ~· .A i-;ajút k.nlt~égiiklin sznlgúlú iinkente
:-;~k.1.1ck. u1egcng·cdtctik, h<1g·,v :-:zo!g·úl~ttba11 l~S azou 
k1v11l huo111 sziiretii ep:yenrnha <Íaraliokat ri:-;el
h~'.~~e11ck .. ezen darabok az1>11!1au :-:zin (~·:-: alakra 
nezrc :iz iilt1'•zéki :-;zaliúlynak tuljc:-:eu 1ucu:!'ele!i'ík 
legyenek. · ·· 

:\ ln1~'l.:'t_rok11úl szo!g·úl1'1 ily iinkl~lllt'.R{'k11ck 
:-:zolgalat.'.111 kl\·ül a 11yilri attil:~ yj:-;e]é~e j~ 1necr~ 
engedtetik. ~ 
.. . .;, ··*· ;.:\zou nnkéntesek) kik a kiií'.if::.: liad
ugy1 koltscg\·cté:-: ro\'Ú~úra úllott:tk he„ (•f-: tl~uy
lcg·e.s ~zolg·úlatnk alatt lir.etl!st i:-: húznak 1 t~rv~8-
:-:eg·e<lek, g",Yúgy~zl'ré~z-uliyendékek l, kiit(,Je~ek 
iuag:~1kat :iz _er.eu rang-o:::ztúlyzatheli kat1iuas:'i!.::i.?:al 
~·gylonna tel.ics cg-ycnruliúYal cllútni. n1elr ~;~jút-
.Jnk 111arad. · · 

t): .. *· .. ~'\Z i'fnk~utesek 1a .;/~l. 1 -b2. (>~~{.;.,.),punt
ban I,',',.lelo~t o~zt.alyzatok k1réíelércl_1 .. ieh·Cn,\·iil 
e 0 ·1- 1 l 1 ,.., -- :-:ze es ~arg:a :-;e yetn-szala,u:oeskút visel-
n~h:: n1ely egy i '" ~z1!\e:-: fekete· e~íkk:d két 
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részre osztatil\: ezek 111indegyike húrotu ~írna 
szállal van besz6ve, ngy111int: a kabátnál a .~iajt?
ltán, a hajtóka a varrúsúvnl, Iev::~·vn .az UJ.1 sz~
lesség·e kiiriil, a zuhhony cs UJ,J<.lSnal a kal~at 
varrúsának 111agas:::úgt'tban (a n1agyar gyalogsag
nú1 a hajtóka szahása szerint k:n1yaritva·1 szintén 
a ruha-ujj szélcss6g;e kilrill. 

A hnszúr-iinkéntesekuél a szalagocska a tl\li 
{~S nvar1 attilán n rnhn ujján levl1 zsinorzatou 
heliif és annak hosszúUan; a dsidú:-:okuúl az 
ulánkán. a znlihon,ron pedig· niiudkét l'Sapatnúl. 
a ruagy;1r gyal(lgsúg· szúrnúra el<'iirt tuúdon vi
seltetik. 

.A kez1rH vise1hetCse az nukénteseknck :-;zol
gúlatúhan é~ nzo11kiriil n1egeng·cdtctik. 

7. ~· ~[intúu az Hnkl~ntes nlind a had~.sapú
toti rniud pedig a hclyúrségel: 1_nclyhen. teny~c
.-es·c11 szolrr:tlni akar. szabadon v:i laszthat1ti. azert :::. , ··' o' , • - , 
azon e:'etheu. ha a valasztott csapat-test 11ctala11 
a szolgálatba }('.pés eliitt rag·y ntún a hely<'irséget 

1ncg·y:·t!tnztatnú: nicg·en~·edte.tik n1ús esapatte:-;tbe 
való útt('.!elét ig-é11yhe reuui. 

1\ hadcsa11att1k1_1ak nagyobb fe~yv.('r9yaknr: 
latok vég·etti tú\Jorh':t tl·tcle7 va~:y ri~vHl tcl~~rc vah1 
Usszpontositú:-a :.11.011ban nen1 tekniteudn hcly
ürség;i r:i.ltozúsnak~ tnert épen ezen feµ:y-rergya· 
korl~toknúl at. cu·vévi nnkéntesck kirúltkt·.p jelen 
lenni tarto1.1Htk . ._, 

s. ~· (~yakorlati túhorukb:tu~ hadi-:-:1.úll{~B~1.ko_n 
és n1cuetekcn. rnelvek feg·yverg:yakorlat czcl.1ahol 
}J(~kc idején 'eliíf'o.rdulnak_. a snjút kiilt:-;ég:t~ki\11 
szol~úl1'1 ii11kéntc:'ck elszúllúsnlúsúrúl :tzt1n ruod(111 
kell.._ !.!;ondosl~ndni. n1iuth:1 aznk ki1H~8túri ellútú~-

, ' 

hau ré~zesHluének.7 azonban az ahbc',J sz:i.nuazú 
kiadásokat sajátjokhól tartoznak viselni. 

H. *· Az i'.nkéntcs a tCnylcg-cs szolgúlati ev 
alatt a katonai biiutet<'i és feg·\·eltni tiir\-én\-ek 
alatt úll. CY'édéróröl szú\ú XL. '"'i'nrvénvczikk 'ö3. 
és 84. S§.). . 

10. *„ .Az iinkt~ntes 111Í11t húr1uely n1ús katoua 
elöljúrújúnak szolgúlaton kiviil is ngynuaznn tist.
telettel tartozik: ndut szolu·úlathan; azért annak 
ntasif itsait- é~ Jlarauesait...,a tCni-Je 0 ·es szol o·ála ti , • n !'.' 

cv ulatt cg:yenruhúhan ug.r: 1nint. polgúri illti'fzet
h~n. p1n1tosan .l'eljesitencli. :ilfinclcn elöl,lúrúnak po! -
gan ruhúln:tn 1s kiiszünni htrtozik. 

lla az iinkéntcs a polgúri Oltiizet rise!Csérel 
a katonai t'egyeletu séreltuérc isn1étclve ,-isszaél. 
töle ezen k~.{·h-ez1nény a c:-;apatparancsuok :UtaÍ 
bizonyos idl:ire s a kiiriilruényekhez képe.-:t a tóny· 
leges szolgúlat cg·ész tartauiúra i:-; 1uegvonliat/1 . 

-11. § . ..:\z UÍ1kCntesck a tényh:g~s szolgálati 
idt"i alaU hchizouy·irntt sziiksé~· esetén nyerhetnek 
:~4:. napi szaliad.:-;itg-ot: <le az 'Cv f'olyan1:\han let:
tcl,Jchli i:s:ik ketszer 

12:. *· lla a sajút kiiltsé 0 ·en szolo·úlú (:<>'\"évi • . o e e. 
iinkéntes n1cgbetcg:.-:zik„ lak:'t:-;úu sajút 01·\·o . ...:a últal 
gyúµ;yittathatja iuag:'1t7 dc az illetö.c:'apattc~t 1 inté
zet) egyik katona orrosa által idúukiut 111e!!.:te
kinicnd!i_. ki a hete~· tartú~úrúl Cs a ,g·yúg·r;Ílús 
cl61Jaladúsarú\ 111ag:Ú1ak iueg;g',róziidéBt ... ~ze'í·ie111l. 

..:\z iinkéutes azonban. lia kirú11ja. az élel-
111e1,,ési l·.-: gyógyszer k.1ilts.ég· 111egtérÚt~se 111rllett. 
katonai kúrhúzhnn is g·yúg-yittathatja inag-út. 

1:l. §. A katona-orros últali g·yói;!;yil{~:-: 111ind-
két e~cthCn diju1eutcs_ ._, ..._~ 

I-Ia uz ilnkéutes t,:,rúg·yul:\sút készakarva ké:-;-
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lelteti, yag·y ha tettetés alapo~ ~y~tunj<~ f~.rog· 
feun. az illetlí Cinkéntesnek g:yogy1tas s illctol~g· 
feliig·yelet réµ·ctt a katonai kúrházha kell at
rnennic. 

I-Ia az linkéntes hos:;zantarlú betegség kHvct
keztéiJen a k:itouai oktatú:;han e\111ar:.ul) az el-
111nlasztottat a téuyleg·cs szolgúlati id<'i ineghossza
liit:'.sa :'dtal hozhalja helyre, mely esetb?n '.' la~·
talékl'ist.ti yjzsgúnak renden hatúrid1i11 k1riih letc
tel(' is n1ege11geíltethetik. 

t-1. ~: lla az iiukCntes a tényleges sz~l~úlnt 
alatt a f-:Ziiksé!.!.·es katonai nktatús tnegf-:zcrzescheu 
valaiucly kell-í'iieg hehizollyitan<lú \·úratla.n .ese
inünv últ:d :ikadúlyn1,va lenn(•, szalntdsag:dian 
:'dl ;t f'l~n\·lc!!'Cs szul~·álatot azon katonni hatúsúµ: 
1Jelce(!·yezést·~~el. JHcl), neki uz iinkénte:-; helépé~t 

r::i. . • • 'I 
111eo·eun·edte. t~.\!.'\' 1nús L'.\TC tenni a·. 

~ H~ az1;11b;l;1 vzen e!halaszt:is a :!D <'·letéven 
túlter,icdne, ahot, a kiizris l1a11ilµ:y111ini~zterin11i llele· 
e.\!.·vezése kh·úntatik. 
. . Iá, ~ .. :\z r111k(111test:k e~~:yenrnh:\jnk, fclszc

reit":-:iik é~ feµ;yvcrzetnket <1zo11 e::iapattcsthe1. tar
tozú katouúk -últ:il i.s ti:-:ztittathat,iúk, uiel.yhez .l~e 
vaunak :-:orozr:.i, s lova:-:slq;uúl a lú11ak, is gond.Ja!. 
riseltethetik~ csak lu1!!.·y PZÚltal a szolu:ala1 sc·u11n1 
h:'ttrúnrt n,; szt,nw•l.il'n. 

.:\. katonúknak ezért e1.;:y \'1nkéntcst<'il liavo11· 
kint ncn1 fizcteudö tnLb uiiut Iu'•t forint. rag;y n 
J1J:'tpullu:•t is hclcórtve iil foriut. 

lH. ~. :\z iinkilltsége11 :szolgúlú liukéutesek 
az illetii ~sapatok- és intózetck~1él :1z eli~irt .. hél~e
létszúrnon kiviil rezetendtik~ n11g a hadi koltse~·
Yetes terhére :;zolgúlúk elvileg: c1,en létszún1ha .. es 

Jj\I 
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pedig a iuegfelelií illetékosí',túlyzatUa f-:Zúniitan
dók be. 

,;\z; ezen ntóhlii nHídon szolgúlú orvos-:-;egé
dck .. ideiglenes úllat·alorrosok é~ gyt'li:!:yszcrész-
111írcndékck létszún1vczctése felett azonban. a 
kiiz(is hadill!'vt·r::-:é!.!.· csctriil-csetre fnu h:itúr(1z1ii 
(Hf-l., 42 ... -i:~· (·:-; „t~. pont). "" 

17, ~· .Az ii11kl·11tesck 11ii111laddig, uiig- a:r. 
cg-yúYi t·é11yleges. s.zolg:úlatof 111eg 11en1 kezdtéki 
:t s.orliadszabad:-:;úg·oltak k1jz6 soro!andúk. e~ ezen 
szolg-úlat beYt!gczt-:'e nt;lu aznu tartulékl!Yt'nlya111ba 
tétetnl'k úi. 111clrhc:r. a hesorozúsuk szeri11ti irlli· · 
tart':u!!iioz Í\:é•pesi- tartozuak. 

Clnkl•ntesek. kik elsc'i Ya.\!.'Y 111úBndik s1,olg·ú
lati Cviiklieu a .tényle~.!:c:-; szn'í~:'tlatot kitíiltiittÓk, 
iuindadi.\!.' az ebf°í t~1rt;llék·é\•fo'h·a111:'d1an ve:r.eten
d<'ik.. iuY;;; ll!!:Yannznn !'orozú:-:i' t~rben a rendes 
úllitás ut}ún iiCsorozottak~ a uiúsodik tartalt'~k-ér
fnlvan1ú.ha út nern n1cn11ek. 

' 1 S, *· i\Iilielyt a sereg vagy annak eg·y ré:;;ze 
!Jadi-!úbra úllittatik !!~ e véghc'il a tart:dék he
liiYatik) az illl•tú li::ul~ert~g·-te:-:tiilctekhez tartozó 
iink.L~nf'esek .ioµ:a a tt'•nyleg:es sznlµ::'llat clilala:-:>ztú
sút, ralaniint a liclvörsóg· rúla~ztúsút illetii]eg· 
1ue.!:?:sziinik. 1niílún i:-:· a felliiv:'isuak lialn(lékialant~l 
eleg·et teu1.ii rarloznak. 

Ez esetben az r1nkl•utesck. kiiliiu\J:::éi!· n<:'lkiil 
azonnal kine!'t:'tri élel111ezö:-:. rnhúzás és ,_fcl:-zl're· 
lé~ :dú Cf;r1ek. l·s kiréve· azokat] kik uetalún 
inúr oly katonai képzettséggel hirnak, n1ely liket. 
a c:-:atatércn azo11nali alkaln1aztatú;..;nl 1niu~·isiti 1 a 
kicg·eszite~i ;1:-:.ztúlyokuúl kiképc1,tetnck

1 
hog·y 

pútlék g·y:tnúnt alknln1aztassanak. Jfagútc'il l~rte
tik, liog·y a katnnai kik6pzé;.;nek ez cse01e11 1·sak 
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·yl, rl>sz. ,~egyeii reudeletek é:.; tiirréuyek. 

i~ a lcgsí'Jikségesehhekre kell szoritkozuia: és ~1z 
csak a rendes viszon.\·ok ujahh heúllt:'rral tlikéle
tesittcthctik. 

()rro:::ok) úllat·orvo:::ok é~ g·yúgyszerészek: a 
n1cnnyirc szerz.ett :-:zakképzet!ségtik n1egeng:edi, 
1uúr ezen esetbeu is bivatúsnknak n1egfelóleg-, 
ha pedig· 111ég· ne111 hirnak eleg·enll<! szakképzett· 
sé,g-gel, fcg·yvcr alatti rendc>s szolg:alathan alkal-
1u ~;,ta tn ak.' 

.Az iinkéutesek a tényleges szolgúlat els(1 éve 
alatt az iíket illet<í jclrényeket a n1ozgúsitott sereg:· 
nél i:.: n1cgtartjúk . 

. Az nnkéntesek szabadsúgnlú:-a i!letiileg :izok
nak a tartalék.ha· v:dú beo:-ztúsa csak a ICtszátn 
elreutlelt leszúllitúsa utúu tiirténhetik iueg, niidlin 
a héke idején engedélyezett kedrezniényck isn1ét 
életbe lepnek. · 

„A szaporitott scregtestiiletekuél a tényleg; el· 
töltUtt ::-znlu:úlati idii az eµ-,\·éri Rzolgálatha lieszú· 
ndtnndó. ....., . 

rn. ~. A tartalékba rnlú útlépéosel az iin
kéntcsi n;i11<'.iség tneg·Bziinik, és az azzal júrú jel
vények letecud6k; :1zntún inúr csak azon rneµ:
kiiHinbüzteté::-ek és jcl\'ények viselendök: 1nelyeket 
az illetö az. eg·yéri szolg-:'tlat alatt: illetúleg· a ki
úllott zárYizsg~1~ eredn1é1Íye_. rag:y kés(ihhi szolgú
lattétcl itltal t<'nylcg- kiérdemil'tL 

A fegyveres létszámban~ azaz hadi-lábon. 

20. *· Saját kiiltség·éu szolg·úlú !iukéutes 
fegyvereit ~ajút hadcs~11iata részén'i~ annak fegy-
rerkészlctéblíl kapja. , 

.:\ tnegrnngt"tlúsok~ n1elyekct az iinkeutes 
feo·i·rerein okoz. az ö ki\ltség·é11 hozandók helyre. 

t'. '-

l i:: 

Yl. rúsz. \\egyes rendeletek és rür\·ények. 

Löfegyrcrek és Iöszerek n1agán-Jakúsokra 
11e1n vihet6k. 

21. § .. A czélliivési és gyakorlati töltények: 
az illeUí fegyrcrnen1hez képest nicgállapitott já
rnlék!!all az áll:un kiiltségére szolg·últatnak ki. 

()nknltség·iikih1 szolu.:úlú iinkéntesek az úllan1 
últal adott 1-~\intalntak.Gau ncn1 ré~zestilnek; a 
lövész-jelvényeket .. lia azokat kiérc1e1nlik„ n1agok
nak kell n1egszereznink. 

22. *· :\ feg-yreres létsz(unhoz tartozú éinkült
ségen szolgáló iinkéntesnek ! a tüzérség és szeke
részet kirételéYel„ hol a felszerelés kiiltsége igen 
<·sekély) n1egengedtetik, a felszereléshez szükségei;; 
ne111eket - ha :izt inagának rnint teljes tulaj· 
donúf. tncgszerezui nent ak:u:ja - a tónylegcs 
::-zolgúlati ér tartaniúra a katonai kinc:-;túr!ól kül
esiinilzui. J~z esetheu az finkéntes 111iurljárt a !!.'Yíl· 

logsúg„ \'fHlúszok, n1üszaki csapatok é's az ~itú · 
~zokhoz tényleges :::zolgálatlia léptekor a katonai 
felszerelvényeknek CE.'YéYi hasznúlatúért üt forin
tot, a loYa~·súgnúl pc~Íig saját és lora felszerelé
seért tíz forint hu:-z krajczúrt letenni tartozik: 
n1ely Usszeg a hadeBapatnúl út,·étetik, é::.; a hadi
pénztárlJa átszolgúlt:1tik. 

f\Iihe]yt az önkéntes a tónyleges 8zolgúlatot 
berég;czte1 az illet() felszerelrnények: ha azok 
tovúbb 11en1 használhatók. osztályozás alú veen· 
dök. és a tartalék·készleiben leteendiik. 

, .A.z ily egyévi nnkéntesek hasznúlatúra szánt 
felszereh-én,vek ismertetó jelül már első kiadatit
snnkúl F) liélyeggel lesznek el1átya. 

Az ily önkéntes a felszerelési darabok min
den hiúny'a és n1indcn szántszándékos rnegrongú
liisitért kitrtalanitilsra kUlönlisen kiHeleztetik és 



\'"L rész. V"errrcs rendeletek és tiirvények. 
o. 

t .. ·t z'il· ., 111 e'oTonO'últ darab egCsz kiállítási úrút 
~n o, ... , t:i t:i • • l · 

a kezelési kJiltség·gel cgyHtt ~\ k1~1e~tar?:.~ \. ineg · 
tériteni, u1ely esetben az tn~aJ.donava ,v~llik. . .. 

•>') ~ -:i.[1'11den {iukiilt::1e!!:eu 8í'.Olgalo) a lo' a:---_„, ~· " . .. . l 
sáo·hoz l;e:::orozntt iinkéntes tartozik.. te~1,y .~g~:-> 
• 

0 
• 1 · 1 \· . l' 'u"l ,.„„v e"·v <a1at1abc.l szolga atana;;: 1neg-_ ... e1.c ese '-' •l~J : :::.1 :-. . • . 

0
.„ _ 

vett szolµ;úlatra tcl,lescu alkahna:;. h,1ti\o\ <l~ rn,.1t:1,1 

val hoini ég ait a siolgúlat ide,1c alatt üy :dla-
. · ·1 1 . 111• ,-•tu·v \lcd1°· azou pothan tartani es e e 1nez „ '_-cJ . . t:1 , • 

cuedtöl, a mclyhei helépett, mmdprt a t:n; 1:· 
o·c·· szn\cr·\l·tt kezdetekor egysr.erre leteendo ,\Í.l-o :"> ,_' ~· ' • 

Üu1y1ne 0 '.térités inellett„ . 
::i ~Oo o. é. frtért eµ::· uehez, és 

130 :: „ :: :: kuuuyu hi~til:1rnz:. 
·1 1 . t . - lt· t: st c··etleo·es c1·yot~\ - e~ ·tz e e iueze~ . ,. a:;n .l .t.. „ .:; ·v ·- ?· o. , 

'istúllozúsi knlt':--égeket is beleért.re~ hasinalat vegett 
útvchct a katonai kincstártól. „ 

E1.en útalúny az i\letil lovasezredtol a hadi 
pénztúrha lesz útteendü. . . . . . . . , .. 

~üiuden ily tuúdon úll~tí~tt. k11~c:-;ta1:1, h.atl~~.ie~t 
., (l''\·,·,crv\-(ilt..;én· Cs -rasaltata:-;1 atalany ,tz ,\lOhí'.t,t-
' VJ ~J \. ·- t'l 

Jyok últal fchzinuitandú. . . . . . . . 
1\z ily lú e1helyeiéscért .1aru klad:..u;ol... tel-

szúinitúsa 'ugy tiirténik~ nliut egy k.iizUuseges szol-

gálati lóért. . „ l · 
.Az ily lú a létB'!.án1 kiu1ntatú8ú.h.au .•~'!. 011 '".~ 11 · 

tes tnlajdouúuak vétet-rén, a béke Hlc.ierc„~z1~k
!-;égelt '1ovak 1uen11yiségCn felil1 lesz nyilY:u1~ 
tartandó. 1 . . \ 

24. ~ ... :-\ lovas \iukénteB a lú e tarta~:~ ioz 

1 · · ~t. tc' t·1\··11·111'tn-rt ténvle 0 ·es szolgalata iueu· \.1\'Ull a ) ~ .... • . · .J v · . 
alatl, saját hadcsapata utján a l~h~c~túrtol, az 
idöröl iüürc inegúllapitott ár n1eg;terltcse n1ellett. 
kaphatja. 

\~r. rész. \'"egyes rendeletek és tiirréuyck. 

2;), ~· tla az !iukéntes :-:ajút hiitilova a szol
gúlathan haszonvchetlenué Yálik) Hzolgúlati hasz
núlutra ingyen fog lóval ellúüatui, elYcsztett yagy 
:-;zolg-úlatképtelenné vált Joyúnak u1egtéritésére 
azonban ig·Cuyc nineseu. 

2(), B· .Az 1.inkentes szú1nára ntalrúuyozn11 
kiucstúri hittilú 1 ~:;. és ~0. p.) ('.:.;akis sr,ofe·:ilat-
han hasr,núltathatik. · ... 

27. ~· Ha a lova:-:: 1\nkéntes1 kinek a~;;. pont 
feltételei alatt kinestúri lú adatott. ténvle::e' "-Ol
gálati kiitclczettségének her6gí:éSe eliitt "'eihocsá
tandó lenne~ a letett útalánybiJl a n1ég- ki neu1 
t.öltlltt szolgúlati idiluek inegfelcló rés·z nyug-ta 
1ncllett kiszolgáltandó, a lú azonban - ha ar, 111:'1:-; 

iinkéut.esuck ne1u lenne út:idhatú - a béke idejére 
u1egállapitott. lovak létszúniúha Yisszalielvezend(i. 

2~. ~· 1\ feg:yyeres lL~t~zúui azou i\nh:éntesei. 
kik ndnt \·ag·yontalunok a hadi kiilt:-;é!!;Yet~s ro
vúsúra rnliáitatnak. élehncí'Jctnek és sz'i~reltetnek 
fii! .. :izon hadt'~apat h·g:kisebh zsnldos1.túlyú11ak 
illetCkét kapjúk 1 1nelyhen az eg:y c~vi téuylc~es 
gzolg·úlatot teszik. -

20.§. A g·yalog·sitg:1 vadúszok. loYasság. ti1-
hori 1:i' vit.rt.iiz<'.·rség·1 tnüsiaki és utász c:-<apatok 1 
továhliá a ~ickerC!-:zeti knr iinkéutcsciuek !.!,"rakor
Jati é8 elméleti kiképcitetcsc ezéljúhúl a ~,'.sapat
paraUt'SHokok tekintettel a feuforgó helyvi:.;zo
nyokra, a 1.negfelelt'i ré:-;zletes eliíkésziilcteket nieg
tecndik. Altalúhan aionhan a k<i\·etkeiökre kell 
ligyele111n1r>:l lenni: 

1 . ... A..i iinkéntesek felvételük ntúu a eRapu
tokuúl az alosí'Júlyokha (szúzadok~ lo\·asszázadok„ 
iitegek) egyf'orn1ún osztandók he. 1\:iképzésUk 
n1egfelel6 szúu1u oktató tisztek és altisztek últnl 
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·vt rész. \'egye:.; rendcÍ~tek és tilrvények. 

l .. 1 lt" 1·1 ']·nel· meo·vúlasztá:3a csapatparancs
C~Z \.OZ ent l, " \ \ 0 ·1 l. t !•" 

·- l i · t'l· e's ·t czél fonto:;súga ioz tepes \ll-
110 ;;ra nza 1 \' •, . ' --
liluns 1~oiHldal Uirten1k. . ... 

1 
. t 

·· '.!.~ l3úriuely f'eg:yrerne~1 beli. e!?yev1 0~1 ;;en e
:.:ek kiké lzése a tiihbi legeny:.:egtol lchetol_e~ e~
. . ~ t" t '1 'e']· e~~ uo·v cryakorlanclol ..... hc) J· UliiBltrc or en. ": , o,; :::-. „. .1 • 

1 .... ir ' . nyári iryakorlutok ntún legtol~hh 1"± i:,1_p 
lOoJ <l : . . :::-i \ti;;:.ztcl- és azok. kik tartaleJ ..... 

111nlva inai inni a · ., ' .... , . . ,: '-i idösz·1k n1á
ti•ztek "áudékozuak !emu, .t 11) .tl n-''· '] .. t· t 
s;dik felében n1úr tiszti helyeken a \,1 ni.11. ,1 -

hassanak. . „ 1 · t el· ]·'ltmrni .\J l 7. \-éJlCSt. a nnnt az on ;;en es \ \• .. , 
- 1 lO, \ ' 1 . ll"lt •tll!~"-. · · "l·b ,1 "l ·il·ttln'l · es rna~l " ' ·.·" k1kepzcsu .... en e o J, ' ' \ . ..... . . , : . 
. . - 't'l· . téni·Jeo·e;:; :.:zo}cralati e\ tu.t:so~ tekke nnnoRI 1 \' .t . :::- " o 1 "l" L" t t '>-· 

dik felében huzditú:-;ul altis1.tti n1eg: \.ll on oz .e e::;· 
<el litttatlmtnak el. .

1 
t· ]'l· 

. . ~· ()nl·Cnte~ek. kiiliinih;cu a;r,ok, k1;; tnr ·~. ~ ..... -
"· .... · • „ 'tt t · h·t ·t korul-ti~ztckké akarnak 11nnos1 .e u1~ -:- , . , ·„ l 

·· . . tli'I· ·iz e·'zred·t~koln \Ja t:s e -·, ·el- 111e 0 ·en°·e .... - ' ' ' · . · · 
~1~etll.) ..... l· o . ~j',"l·e'•j) itlii é:-; tnnerllk k1111clese pu· 1at11a .... , un 1 .... 
'iehntetebtll ajirnlatos. . . 

1 ' \ „ '1 . t ·el· 't ,,:1z·1dban t lova:-;szazac M ..t . z on ;;en e~ \. • ··" " d „ 
1 .:te·, ;·e11·1. e·„ a uao·i·ohlJ te~tiiletekhen lecu o 
>'tii n •u . • ,, • o. ] ·' , ll" 

I • ·. ]·t11t;l't" \'éO'ett . kiiliinii:-;en at anuo a ...... t· 
1etrya \. • :- o · l ; 1 · · ·11· 

l 
0 

, l 'lZ iiszi feo·vrer{ryakorlato \.Ihl - .tz ', 
01nu1.1 • , · ' o.. 0 l · ztil·n·d " : l . l· '1 _ yairy ha le tetse~e~ a, \. ' ' 11~zt.t yn .... u.t :::-. l · · oszt·111-

111elyCknek úllon1úuyúhoz tartoz~a ;;, ug)I .. „; 1~ • '>s 
. : b 1 " ' ott felyúltva mmcleu . a t1,z 1 e„ 

dol.... e, 10::-J • ' .„ • l- F' no·ir az . , 1. helireken alkahua1.tds::;.tn.1 \, -:i}~ :-:i 

l!SZ \ . 1 . 1 1 " . ol"'Ihtb'l be-alosztúlyoknú.l íl gyakor ah lC 80 ~Z o' ' , ' 

avatandók. . „ l·; t ·el· c«il-;- I-Ieljrörsé<ri S'l.ol<)'alatra az Oll\Cll es \. ..,,.~ 
.J. :::i 

0 "b o·y·tl-orl•\t1 ·inuyib·ui alkaln1azanclók, a 1nenny1 en t:' : b' ', 
• ' · d ·1- eze11 ·tn"t an is l .1 · e' ,·1•11- ., l«itou·u teen o \ · •e' ' ;;,1 tepz ~ .... • ~· · 

"'VI.· rész. \ 7 egyes rendeletek -és tUrvények. 

sziikséges .. A. katona kisebb szolgálatai és niuu
káitól egészen f'öln1entrék. 

ao. §. A tartalék szekcrészeti tisztelilié kép
zendö önkénteseknek tizenegy havi elökészUleti 
tanfolyan1ra a htesi: pesti vagy prúgai szekc· 
részkar iskolába kell júrniok, s cgyszers1nind n. 
tisztek szúrnára ezenkivül szHkséges túrgyakhan 
is oktatanclók. 

:H, §. A katonai ismeretek és gyakorlati 
járf'asságokJ n1elyek a tartalék tiszti n1inöség rueg
szerzésére sziikségesck: az ide n1elléke1t táblázat
ban (A. mellékleti folsorolvitk. 

.A. 1nennyiben a tanklinyvek abban kiilUn 
en1litrc nincsenek, e részben a 1nunkúlathan lévö 
1uürek 1negjelenéséig (1nelyekhez 'l'nnkler vezér· 
fonnla is tartozik), azon tankönyvek használan
dúk: 1nelyek azon csapat osztály Ü;kolájúhan 
hasznúllatnak, hol az önkéntes szolgúlat tcljesit
tetik, és a rizsga. is leteendö. 

32. ~. Oly iinkéntesek, kik a tényleges szol· 
gitlatba való belépésiiknél eleve kinyilatkoztatják, 
hogy csak„ altiszti kiképzésre t1irekednekJ a inaga
Bahh katonai tantúrgyak elöadásúnak hallgatásúra. 
neni szoritandók, ellenben a gyakorlati altiszti 
szolµ;úlat a századnúl (lovas századnál. iitee·néI) 
velii1\: tHzctesen niegisulertetenclö. ' '"' , 

Ezen tinkéntesek a tényleges szolgálati idö· 
szak eltelte utún. e~·y tnrzstiszt és két százados 
vagy IovasszázacÍos ._~Ütal bizottságilag n1egrizsgúl~ 
tatnak, rnire a esapat~parancsnokok azon altiszti 
rangra ajúnltatnak, 1uelyre a n1inösitést n1eg~ 
szerezték. 
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\TI. rész. \T egyes rendeletek és törvények. 

Ezen rangra való kineveztetéslik a tartalékba 
való áttétellikkel egyiclej\ileg történik. 

:i.\[agától érteud6, hogy oly önk.éntesek, kik 
a tényleges szolgálati éY alatt altiszti rang el
nyerésére érden1etleneknek bizonyulnak, mint 
közharczosok. fognak. a tartalékba áttétetui. 

aa. §. 1\z iinkéntesek tartalék tiszti vizsgái 
évenkint septemher lG·túl oetober 15-ig iclöközben 
(az 186\J.ik évben kh·ételkép deczember hóban·! 
és ugyan a gyalogság, vadászok, lovasság és 
katonai szekerészeti kar önkéntesei számára a 
csapatosztály paraucsnokságáná1 tartatnak.. 

1\ tüzérség és müszaki csapatok önkéntesei· 
nek. vizsgái évenkint a fenforgó körUhnényekhez 
képest fognak kitiizetni. 

A további eljárás azon önkéntesek irimyá
ban, k.ik. a tartalék.tiszti vizsgát kíelégitöleg le
tették, az elöléptctési szabályzat által lesz meg
hatúrozva. 

:H. S· Ha valamely önkéntes a tartalék
tíi1-zt.i vizsgát neru n1egfelőleg tes1,i le, a vizsgáló 
bizottság határoz, vnjjon 1nely altiszti rang-ra 
van képesítve, s mint ilyen teendő itt a tar· 
talékba. 

35. §. i\z Uukéntesek, ldk tényleges szolgá
latának eltelése utún a tartaléktiszti vizsgát nem 
kielégitöleg tette le, szabadságában úll egy év 
mulva annak ismétlésére jelentkezni ; ha ezen 
vizsga ismét sikertelen marad, a tartalék: szolgá· 
lati kötelezettség alatt, egy harn1adilt vizsga le· 
tehetésére csak kUlön<is mélytúnylatot érdemlő 
köriilményekhöl, és csalt a közös haclügyrninisz· 
terium adhat engedélyt. 
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\TI. rész. ,\Tegyes i·endeletck és tiirvények. 

. 36, §. Az önkéntesnek a be1•é&zett eo-yévi 
~enyleges szolgálat után ineo·euO'edte"t.1l- ho•~y 
ll t ~ 11 d o o "' o az 1 ,~ 0 .; cs~pat ~eleegyezéséYel évről é\'re tény-

le„_ tov .tbh °'?lgalhasson, mely esetben azonban 
e!?eszen al!ann ellátás alá esik s az önkéntes jel-
venyt le kell tennie. · · · 

" O' ~-1:1 : az ii~ké1~te~ kiskorn, akkor tényleo·cs 
::;zolt">a1.tt„u1ak oukcnt1 me&hosszabit„ts-1tl1oz at':· 
V , - • l '· o < ' ,, < .) JU 
agy gyan1.Fl e oleges beleegyezése is s1.iikséies. 

, •. A ~z~_lgitbti_ dijpötlék éfrezéséhe mint altiszt 
„l : ~<le~·c~ro: szo,lo t.nrvény 37. §. szerint, csak ~ 
ne„;i echk swlgalatcv kezdetén léphet. 

·s· . 3?., §'.Oly ii1~kénteseknek, kik a tartalék
t~,zti 

1
' 1~sg'.tl. letettek, azonban tovúhb is tén •Jeo· 

~zolgLtl:n ~~~,:~inn~k s. so.rl!ad?eli. tiszti rangra fure~ 
l"ednel...J kulon k1egesz1to v1zsgat. kell tenniök. 

Orvosok. 

?S· §. _i\z oryostanulók. eg·y évi önl-énte~ 
s~ol~alatuk alatt tanulúsi helyul helyörségl kói.': 
ltaza1bau nunt katoua-orrosnüvendékek alkal
mazandók. 

Ez idö alatt ezen gyógyintézetek orvosai által 
;:„alsobb _rendi~ orvos- és kúrodaszolgálat ininden 
a_9 ~t~a.n, '~lanunt a katonaorvosi fegyeleinben is 
k1kepzendok, hoirv háborll e'ete'n a t·1·bo. ·u· ]' . . v. ,, ' ' n vao-y ~ dU( o korodakban - az általános O'yóo-ytud~i·i 
~ol~ozat elnyerése utim _ a hadc~ap~tnúl is 
«lkalmaztathassanak. 

.„ „ A niivendékeknek e czélból a ~yakran elö-
J OYO eo·vsze1·1·l· seb '"" . "t. t j b ö ' " • • . o". ~ e::;z1 mu e e\. eu a kez1 1artas-
sagon k1viil .. a kórodui szolgálatrend, a l~atonai 

17\l 
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gyógytár, és az arra Yornttlrnzó gyógymintázatok 
(formnlae nosoco1niales}, valan1int a g·yógyszerel;: 
k.iosztúsa köriili jártasságot is el ltell sajátitniok:, 
toYáhbá az orvosi kóroda szolgálattal egybekfitött 
összes irúsheli ügyletnek és a betegek gondvise
lete és J'clvigyázatá\·al mcgbizott személyzet klite
lességeinek. isn1eretét n1agnkéYú tenni, végre kUlö
niiscn júrYányos hetegségektö1i n1egóvús ezéljából 
az orvosi n1egyizsgálások i11enetét kell hegyako
rolniok nen1 csak a inár gyüngélltediiknól, hanem 
a n1ég egészségeseknél is. 

1\ kijelUlt irúnybaui oktatáson kiviil, a ni.i
vendékelt száu1ára 111inden az linképzésre szol
gáló segédeszklizök és szahúlyrendeletek rendel
kezésiikre álljanak. 

1\z cgyÜnrnha, 1uelyct a katona-orvosn1iven
dékek viselni jogosultak: egyenl6 a cs. lt. József'
akadé111ia uHyendékeinek egyenruhájáYal, csak 
hogy az linkéntes jelvénynyel Yan 111egkülönh1iz· 
tetve. 

.A.zon vag~'onüi.lau ol"rostannlók, k.ik Hnkén~ 
les szolgálatuk alatt a közös harli knltségvetés 
rovására rnhúzandók, felszerelendök és élehne
zend<ik, 80 osztrák értékii forintnyi ruházati áta
limyon kiviil a szolgálattétel tartama alatt az elsö 
osztá1yn kórodasegédi illetményeket hnzzák. 

3U. §. i\z Usszes gyógyászat tudorai, vagy 
ei;;alt az orvostndorolt is, az egyévi Unkéntes szol
gálat teljesitése alatt a helyörségekben és magá
ban a nagyobb csapat-kórodákhnn is niint orvos~ 
segédek. alkalmaztatnak s 1nint a n1úsodorvosok. 
a kórodaoszti1ly föorvosa mellé adandók, és tar
toznak annak utasítása szerint a szolgálatot a 
n1úsodorvosok.kal n1egosztani. ._ 

1$0 
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. Feladatuk últalithan ·ibb·m : 11 
reszt a rendelö orvost foo1· u-' , : .t ·' hogy egy~ 
riileg· tún100'·1s-=:t1- , ! b .t \oz<1sa1ban szaksze
, , 

1 
·b<,·< \. niasrcszt az 'llT'l iit·llt ·i·· 

es apo ú szeruélvietet 1-··t 1 .. · .~ ' ~ seg-1 <1 • , . \.O e es ... en·eneJ- be1··11. ·1 
szenuuel tartsák. ·· b \ o e~e 1en 

Ezen kiviluahuakuak l 0 • t .. 
<lenek elc'itt azou i~1neretel·e~ c::i.e - ;~~en.(~ok, r~du
kelJ 1ne1~szerezniiil- l . \- e.s kct.1 ,Jart:issngot 
szúrnúrab clöirr~'tk i\hKu1c J ie;~1 ·u1:t.~· .'.'z .. orvo:"tauulók 
niok kell 't 1- ·. 1 ·. -· P~ 1 

·' knlono:;en 1parkod
szaLúJyz·1tc',1- '1','01101!( ·~.1 .- t!Ietöleg egészségiig·ri -

.„ ·• \ o:-: 1~n1cret~t l" ·: · · ...... . 
ezen elöiratol- r'tJ.ol- - . e. e S<lJ<ttltn1, nuntau 

• ••• \' <. \. nezre cp u(J'r ; . -, r • 1-
m1nt a toorvosokra. v. e1' CHJ ese \,. 

.. Az orrosseg-édek ezcnfelíil l . . ~. , 
valo szoJg·{datiételiil- · l· tt ' . 1 <~ ·l korudahan 
orrosi s~abillvz·1tol~ J;~ .1 1 atn1eg·k1,-autatú kntona
valan1el · . „ ·· '' ,„ ~ '1. !e anultak .. llelv6rséí•·iik 
Bziikséo_) :s;ipat.o:;ztalyan:1.l alkaln1azand;>k. h~o·r 

0 ese ~ 11 .t tsapatual tcendt'í or. „· :.. -::::,. 
lattal tnegisnierkedhc~scnek. 'o, t :-:..zolga-

Az egy éri Uukéntes o;;.zoJír: !· t · 
se 0 ·éden J-itöit·•tt 1 1 l '·' o" " ot mmt orros-

0 \. 0 11( oro tn·tl- 11 l(] · 
Y'lll ·1 k•t . ' \ t naµ;y1 ran°·1·u1-

< ' • u oua-orvos1 eo·ye . l / ;· . ~. , \. 
1negkiil<inl1U1,tetésérel .· l:',1·1:11 n I<tt ezen tiszt:-;eg . 1 , . . '1se 1 \ ·1zouh·n1 .. 1. Je rcn.r néll-rl ·-. ' < • ' on\:cutes-
• ... l C:i - azon esetre h·t · -
talanok a küzfis hadi 1-·i1ts. o·. '„ .' mn_lt .' ngyon-
1neztetuel- l .l ... ~ ._eb' ete::; rovasara él el~ 

, \. -·a i:u na{rr1 I·isebb 'll t · · 
<lösúgút huzzúk. e. \ , l e n1eny Júrau-

-IO, §. A nöYendékek - ~ - . . 
gynnánt alkahna'Zottn·1l~ 'l ·'té1' ~oJ o1 rossegedek 
teliéYe! .

1 
I·itöltrtt .. l : ' 1, leges szolgálat Je-

p'll"'111esu'o. I· \ ·~ ' on ten.tes szolgúlatrúl a kúroda
• • '" \ e:-. ·1z orro·· f( „l · állitandó 1-

1
• : .' :

11 
. ?. Hlo' altal bizonyitrány 

'' ,1z I etil alhl hnu,·1 tt , 
~s orrosi alkalmazkodúsrÓ! ;Je(ll~ \ l~'.~~aYi~elelt 
gyersegbez jelentés teendö. b • \ozo:-, uu -
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Az orvossegédek, kik mellett a jelentés 
k.edvezöleg szól, tartalék-föorvosokká neveztet
nek k.i, rnig azok, kik n1e1lett az ajánlat kedve
zöleg nem szól, a tartalékban is megtartják orvos
segédi 1ninöségUket. 

Orvosnövendékek, kik egy évi önkéntes 
szolgálatulrnt a tudori oklevél elnyerése előtt 
tö1HHték ki, orvosnnvendéki nünöségbeu lépnek 
a tartalékba, - rnihelyt azonban a tutlorsúgot 
elnyerték - okleve!Uk elömutatilsa mellett elö· 
léptetéstikért a közös hadtigyminiszterimnhoz fo· 
1yamoc1hatnak, a kitiHtntt egyévi szolgálat rninö
ségétől függvén, hogy küzveUe.nUl tartalék.-fö· 
orvosokk.ú, vagy csak orrossegédekké fognak ki
neveztetni. 

Állatorvosok. 

-11. § .. Az egyé"vi iinkéntes szolgúlat.han levő 
ú11atorvosi gyakornoknak, kHlfinlJség nélkül arra, 
hogy oklevéllel birnak-e 111úr vng:y ncn1 - ugyan
azon !'Zolgúlatot kell teljesitenilik, nüut a katonai 
állatorvosoknak e véghöl az illetö ezred vagy 
orszúgos szckerészeti parancsnokság· állatorvos
főnöke által. mind az istállókban mind a vasal· 
tatúsi szinel~ben rnegfelelöleg alkalrnazanclók, és 
a katonai úllatorrosok sz{nnára fennálló egyéb 
ntasitúsokhan fogla1vák, tiizetesen betauitandók. 
1\z ú1latorros~fönUkiiknek feladta, hogy a gyakor
nokokat a katona-állatoryosi kezelési teendökbe, 
az állatorvosi eszközöknek használható állapot· 
bani föntartásúra, és a gyógyszerek rendes be
szán1olásúra betanitsák .. "Végre szükséges tudni a 
gyakornokoknak, hogy pótlovazás (Remontirung) 
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alkalmával minő teendők és felclössé~el· 1 . . . 
h . l k t · . " ' tatom 
• 11•1 ~ a ~a ona1 allatoryosokra. 
, 42. ~· Azon állatorvosi gyakornokok hl-ne!· 
;t1.l~Lt.?r~osi ?k~e.veltik .:'an; mint ideiglen'es\. i~llat~ 
.1~' ~:;ol ... teIJe.s1hk az onkentes szolgálatot viselik 
<l~ a~!atorvosi egyenrnhút is önkéntesi 'jelvény· 
nclknl, ha peclig niint vafl';•ont·tlanol· .,· l··o· .. l r l ··a . . b , • , • , zos 
/1a1 ~ I .r:l .se~ve.t~s rovt:isúra tartatnalt el s eset1e0' 
.i .1to1' osol ... lnunya foro1r fön ha e · " · l 

0 

'l 1 ·: ·t . 
1 

. 
1 

. b , · rrnnoseg Jen 
~ u.inJ . po.to. n1 tepesek, az uj rendszer szerinti 
''.lla:·:tlon·os1 illetményt, ha ily hiány nem mutat· 
k~z1~''. c_supan. a hadcs~\iat legalsóbb zsoldosztá· 
~y~n.ik il~.et:ncnyet_ k~p]ak, i;1inclkét esetben pedig 
",_Q osztiak eitekn fonutny1 ruházati útalúuyt is. 

. Oly gyakornokok' kik az állatorvosi . tan· 
folyamot Uo"}'an lievé 0 ·eztc·1· cle '\J t · 
l
·]· . . o , ... , az a a orvosi 

o ... e\·elet n1eg n1e1„ nen1 i13•e1·t·c'l· 'L l ... l · .... 0 ... , • ovn~sao-1 
.~ov~~csokl~al egyenlőknek. vétetnek, azonban cst~t 
onkentcs·1elve1n3•nvcl ,„ !· 11' · • • .J .u1na ... e atva: azon eset-
~!e~, ~a nnut vagyontalanok a katonai kincstár 
:•lt.tl elelme;.tetnek, az illető hadcsapat lei:alsóbb 
zsoldosztalyanak illetményét lrnzzúk. ~ 

, -t:l. ~. A té_nyleges szolgitlat kitöltése után 
az _all.~tor:'OSI nnndkét osztályzatbeli evakornok
~al... (:nk.entes szolgálatuk kiHiltésCriíl~ füuül··1·11-
es 't' ll t" ... ..., -~ • z ,1 ~ ,o c~"Jl'.Lltest Jl'.trancsnoka által bizonyít-
' .111y .1~h~.u1do k1, tanusltott rnagaviselet és alkal
ma.zbatosagnlr felül pedig a kliziis hadiir„yn1iuisz
termmhoz jelentés tecndö. b. ·-' 

. _Az _okJ.eveles .gyakornok, kik mellett a jclcn
t_e~ kechezo!eg ?wl, tartalék·itllatalonosokl~á ne
v ez_t~t.u~k ,. k!; kik oklevéllel nen1 biruak, g-yakor· 
noki mmuseguen tétetnek ú1 a tartalékb:~,' okle· 
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veliik elnyerése után azonban annak f~lm:itatása 
mellett tartalék-állatalorrosokkú lee.n:lo k~nevez
tetésük véget a. k.özlis hacliigynun1szter1un1hoz 
folyamodhatnak. 

Gyógyszerészek. 

-l-l ~. C+vóo·vszerésztaunlók, ha linkéntes ' ~ ·' ,„ 1 . J"tt szolo-álatukat a. n1agisteri fokozat e nyerese e o, · 
kittiltik, a katonai hivatalnokok foliigyelete alatt 
csalt n1int 1ahoránsok alkal1nazandok; ho~y ~zou
bau hitború esetén - ktilüniisen a 111ag·~ster1, fo· 
kozat elnyerése után tábori és állando gyogy
szerintézetekbeu sikerrel szolgúlhassauak, -. egy
szersmind az alsóbb rendü hivatalnok.ok nnndeu 
teendőivel is megis111ertettetnek. 

Ezen gyógyszeréi'zek oly eg:yenrnhát visel
nek, niint a gyóg·yszerész-nlivendekek, a~~nl~an a 
galléron csupún egy jelvényuyel \.Paroli), C!' .az 
eo·yévi Unkéntesek jclrényével; azok, kik nllnt 
v~o-yontal·u1ok a közös hadi kiiltség rovására 
élclrnez~ndiik, másodosztúlyu lauo.rá~s°.k m.etmé: 
nyében és 80 osztrák, teen.döivel crteku fonntuyi 
ruhúzati átalányban reszes1ttetuck. 

-15. ~· l\ gyúgyszerészeknek, kik n1úr. gyógy
szerész-magisterek, a katonai gyúgyi;;zertarak.han 
Hilt<Ht e:;yévi önkéntes . szolgúlatul~ ~la.tt 1111~1cl
azou ismereteket. teend1k maguk.eva~ s unn~ 
azon k.ötelességckct teljesitendilt, n1~lyek a kat.ona1 
gyógyszerészeti kar alsólJIJ rendU lnrntalnolrnmak 

elöirvák. 
Az alkalmazott hivatalnokok felügyelete és 

vezetése alatt, a gyógyszerkiosztúsnál foglalkoz
tatamlók, a kivonatoz:is és <lijszabúsban oktatan-

HH 
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dók, a legszuk.ségesehb szoJg·álati szabúJyrende
letekkel valannnt a számvitellel nieo·iomerteten
d?k, v~gre. el~fordulú ruütétek és veg.)~észeti ele111-
zeseknel szmten alkalmazandók. 

Ezen gyógyszerészek a katonai gyógyszerész
nüvendékekkel egyenlök, és azokkal Iurnonló 
egyen~·nhút viselnek, iinkéntesi jelvény nélktil; 
~a nnnt vagyontalanok a knzlis hadi költségén 
eleln1eztetnek. akkor az ezen n1lvcndékek részere 
n1cgszalJott illetn1énycket ők is élvezik. 

46. §. i\.. tényle~es szolo·álati év YéO'érel 
" l 'l l . l 1 v b b no\:en( etet es u Joransok gyanánt ulkahllazott 

?Y(~g·ysz~.~·é::ze_k~ek :iz illetü katonai gyúgyszer
n1tezet fonokctol az egy évi ilukéntes szoJo·úlat. 
kHiiltéséröl egy bizonyitvúny állitandó ki: t'.1nu
sito~t nuigavise!et!ik és alkalzuazhatösúgu'k feldl 
pedig a küzHs 1ladiigyn1iniszteriun1hoz jclentes 
teendü. · 

.A uiiveuclékek, kikrül ketl vezö jelentés téte
te~t, t~rtalék-gyü~yszerész segédekké léptettetuek 
e!o, n11g azok, kik ni ellett a jelentés nen1 kedye
zoleg szúl, a tartalékba i~ növendéki nlinöségben 
lesznek úthelyezyc, 

i\.zon gyógyszerészek, kik a tuagisteri foko· 
zat elnyerése előtt finkéutcs szolO'úlatukat kitiil
t?tték, lahoransok ndnüségében t:ilépnek a tarta
lekba, azonhan - u1ilielyt a n1agisteri okle\'elet 
elnyerték, ennek Oeniutatása n1ellett tartalék· 

. . l l ' gyogyszeresz seg·é{ e tké leendő közvetlen kine· 
veztetésiikért a közös lladiigyn1iniszteriun1hoz fo
!Ya!nodhatnak. l:la azonlJan önkéntes szolryálati 
1cleJ!ikröl kedvező ajimlatot nem mntath;tnak 
csuk uUvendékekké ueveztetnek ki. 



\TI. rész. 'r egyes rendeletek és törvények. 

Orvosok, állatorvosok és gyógys~erészek. 

47. §. Az orvostudoroknak, okleveles állat
orvosoknak és okleveles gyógyszerészeknek, kik 
az egyévi linkéntes szolgálatot ezeu n1inőségeik~ 
ben akm:ják teljesíteni ( véderönil szóló 23. és 
24. §§.'1 katonai orvos-segéddé, illetiileg· állat-al
orvos~ vagy gyógyszerésznövcndékké (39. 1 42., 
45. pont) lett kineveztetésiikriil kiitllitott okleveHik 
felmutatása mellett, az önkéntes tényleges szol
gúlat tnegkezdésc előtt, azon csapattest vagy inté
zet ntjún, a melyben szolgúlni akarnak, a klizlis 
haclligyminiszteriumhoz kell folyamoclniok. 

48. §. Azon hadesapatok és intézetek, me
lyeknél az egyévi Unkéntesck tényleges szolgá~ 
lati idejliket kitültUtték, 111inden egyes szolgálati 
időszak lejártával, egy az ide csatolt minta (B] 
rnelléklefJ szerint 8Zcrkesztett kimutatást a hall· 
föparancinoksúgnak tartoznak lJekiildeni, inc1y a 
sajút tcriiletéböl beérkezö nsszes ki1untatúsokhól, 
egy a kiizHs hadiigyérséghez feln·núr-hó utolsó 
napjáig felte1:iesztendö fökimutatást készit. 

A kirételes 1Sli9-ki szolgálati időszakra 
vonatkozó kimutatásnak 1870. febrnárhó végeig 
kell f'elteijesztctnic. 
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~lelléklet. 

lin<lcsapnt v:q;y intézet (lmdiü· vagy katonai varancsuuk5:ig). 

Kimutatás 
az 18G9/70·ilt évben egyévi önkéntesek tényleges szol

g:llati időszakának cred1nényc fi.Hött. 

Jlegjc~ym~:i;. 
t. A lic:ulvány :1zon c~npat v:1g:y into.•zut :i!tal :<zcrkc~zh•1HHi, a 

mclyn~'! a t\'nylcg:os ~znlg:i.J:lt kitiiltdclt. 
:!- NÜ\'5?.crint cs:1k a !l., .f., 8., t\., l:!., J[>, l•s lll. rovat tültciuW 

ki, a t!ilihi ü.-rnzlctcscn. 
:1. A h:1dfi\- \0~8 katonai 1mn111c.-11ok~:igok cg:\·\1cvout fi\kimu!a

tús:i.h:u1 az 1. (~~ :!. rovut e\h:q~yall!\Ó 1 8 anÍ1:ik hclyúlic küvct
kcúi rovat ~A cs:qint v:i;;y intüzct, mclyuCJ a tönylcgc~ 
szolg:ilat kit!iltctctt~ 11yil:111dú. A rüzldt'O kimutut:bok :< 
fökim11tat:iolioz c~at<ilautlók, 

lSi 
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A honYédclmi lllíl!!')"lll' lür. mi11isteri1111malt 
lSOH. évi O(JÍ, .2MÚll .Z:.!.(j(j_'.,!, sz. alatt Jiclt l'Cll
tlclctc. az e!l'Y évi Uukin1tcssi~!l'l'C isliolai hizo-
11yitvá:uy ntúkut jelentkczük nlcg·viz!'.'g:álúsa tilr
g·yál1an, 

Oly i(jak, kik cg:y évi önkéntesekiil felavat
tatni kiváuuak, de az e részben kiivetelt tanul
múuyi képzettséget reu(les iskolai bizouyitványok
kal ne1n igazolhatják, szah:.ulságnkhau áll e 
biányt, n1agasabb rnUYcltségiik igazolása tekin
tetéhül, ktiliinUs vegyes vizsgálati bizottságok 
elölt felvételi vizsgitlallétel últ.ll pótolni. 

1\z ezen kirendelt llizottsúgokban k.üzren1ii
kUdő tanúroknak - n1int polgúri hizottsúgi tagok
nak ezen föradozúsuk méltúnyos jutalom 
clijazásúra, n1inden ily ;;felvételi vizsgúlúsrn:'i 
jelentkezii védkUtelezctt -- a vallás- és kiizokta
túsi tniniszteriun111ak f. évi septen1 bcr 13-án 
lG,680. sz. a. kelt elhatúroz!tsa folytún --- S frtot 
o. é. niint i; vizsgadijt" lefizetni klHeles. 

}liröl a kiizUnség, a f. é. ll,H13. sz. a. kelt 
kUrintéz1nény kapcsúban é8 további közzététel 
végett ezennel értesittetik. 

Kelt Budán, 186\l. oetober-hó 2-án. 

:\ 111inisterin1n rezetésé\'el 1uegbizott inagy. 
kir. n1inisterelnfik ineghagy:'tsábúl 

1":izeudc Béla s. k., 
minbzteri t:ui:ico;o,;. 
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A IHmYé1lel111i 111. Ilir. miuiszteriumuali 
.29,702. szám alatt lrnlt l<ürrentlelcte. rnla-
1ne1tn)i tiirv(1nyhntósá~?;hoz; ll honrédség).1e so
rozott tauulúk szolgálata küunyitésc t:\r
g·yáhau. 

Hogy a 1nagyar királyi honvédség~ 
bez besorozott tanulók tanulmúnyaik 
folytathatásithan lehetii legkevéshé 
akadályozta ss un ak, engedn1ényeztetik: 

1. Hogy a tanulók, ha tanintézetiik székhe
lyén honYédzitszlóalj elhelyezye rnn, ennél nyer
hetik fegyverforgatúsban való kiképeztetésliket, 
a nélkiil, hogy honossági zászlúaljuk létszán1áhól 
kitör!iltetuének, vagyis a tartózkodási helyiiklin 
úllornúsozó zászlóalj létszitrnúba úthclyeztetnének. 

l\Iagútól értetik, hogy a honossági honvéd
zászlóalj, az illető tanintézet székhelyén itllornit
sozó zászlóaljparancsnoksúg által, a kiképeztetés 
kezdete és befejezése napjitról esetröl-esetre érte
sitenclö lészen. 

2. A most érintett kedrezmény elérésére 
csakis az egyszerli szen1élyes jelentkezés és a 
honvéddé lett felarntás tannsitó ig·azolYimy elő
ll1utatúsa clégség·es. 

:-J. Ugyan-e kedvez1nényben részesitendök 
azon tanulók is, kik honossúgi zúszlóaljparanes
nokságuk últal n1úr is a tényleges fegyrcrgyakor
latra netán behirnttak volna; ezek azonban kiite
lezvék : honossúgi zúszlónljparancsnoksúgukhoz 
késedelem nélklll irúsilag folyamodni, hogT a 
tanintézetiik székhelyén állam:isozó honvédzúszló
aljnúl leendő kiképeztethetésiikrc az engedélyt 
megnyerhessék. 
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Ezen en~edély az illető tanulónak tartózko
dási helyén Űllomásozó zászlóaljparancsnoksággal 
küzlencW ez utóhbinak kötelességében állván, az 
ilyenek Ídképeztetéséröl ~onclosk~d~i,„ s ." h?no~
sUgi zászlúaljparancsnoksngot az 1doro~ crt~siten1, 
mely alatt az illetü tanuló, mint honvecl-u.Joncz a 
fegyverforgatásban tettleg kiképeztetett. 

l\liről a kUzönség megfelelú kiizhirrététel 
végett értesittetik. 

Budán, 186D. évi november-hó 9-én. 

A m. IL honvé<lelmi miuiszteriumuall 1870. 
okt. !l-én .2!L2S:l, sz. alatt licit ~liilTcJUle~etll a 
rcmlcs h111Jspn•g·11él ,,liifortlulo hca1lvanyoli 
hélycg:1nc1tt.c:-;sé~·e iránt.. 

A véderőriil szóló 1868-ik évi XL. törvény
czikk s ennek végrehajtása végett általan1 1SG9-ik 
évi jaunár 8-ún 1 ö5. száni alatt k.iadott, a 
1nagJ~arországi Rendeletek rrára 1869. évi t'olya· 
mában 1. szám alatt 1-213. lapokon foglalt 
utasitás vala1niut. a 1nagyarországi 11endeletek 
Túra harmadik 11869-ik évi) folyamának els.ö 
pótflizetében foglalt de kiillin _önáll? föz~tben IS 

me~i· elent a n1. k. honvédelmi n11u1szter1urn nta-
. ~ .''.„.! ·1 · 1°Gc XL t " ·e·'"· sitása vederoro szo o v ti. ,J. • .-ez. ' ele· 

hajtása tárgyában" alapján ?lMord".fo b~~dvá: 
nyok.nak hélyegn1entessége 1rant fehuernlheto 
kételyek eloszlatása ezéljúból, a m. k. pénziigy
miniszterium 1870·ik évi augusztus S·án 25,3$)7. 
szám alatt valamennyi 1uagyar és erdélyi pénz
ügyigazgatúság·hoz és a zágrábi ország?s pén~
iigyigazgatósúghoz kiadott kürrendeleteben k1-
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jelentette, hogy kiivetkezö beadványok bélyeg
rnentességbeu részesülnek, u. m.: 

a'i melyekben a rendes állítás és a tény
leges ·szolgúlat kötelezettség· alól való felmentés, 
valamint a hadseregből elbocsátás kéretik, a 
mennyiben ezen beath-ányok által valamely, már 
a törvényben gyükerezö igény tán1asztatik; 

b) a hadseregbe; az egyévi önkéntes szolgá · 
latra Ieendö felvételt, netukülönben az önkéntes 
szolgálatra n1egkivántató magasabb foku kikép
:i;ettség igazolására szlikséges külön vizsgúlat alá 
vonatást szorgalmazó beadványok; 

e) az említett beadvitnvok folytán hozott 
határÓzatok ellen a törvény· alapjiL~ benyujtott 
felfolyamodvúnyok; 

cl) figyerrnekeknek a hadtengerészethez hajós
inas n1inöséghen valú felvételt kérö beadványok, 
az illeték, szabályok i\sszeúllitúsúnak 1-L t.-ez. 
pontja értelniéheu, ya}a1nint ugyanazon tétel-sz{nn 
p. pontjában, továbbá a 85. t. S. pontjában és a 
7\1. t. ,z:i betlije alatt foglalt határozatok szelle
méhez képest. 

A hélyegmentesség kiteijecl az ezen beacl
virnyok s felfolyamodványokhoz csatolt mellék
letekre is, a 1uennyihen ezek a fen körülírt 
czélok.ra használtatnak, 111ely esetben azok az 
idézett szabitlyok 213. §-ben meghározott kellé
kekkel bírnak. 

Az a, -cl, felsorolt beadványok, ha ezekben 
oly határozatok n1ódositása yagy n1egsen11nisitése 
kéretik, melyek ellen a tönény szerint ton\bb 
felfolyamodásnak helye nincsen, a fenérintett 
szabályok összcállititsának 13 t. 2. pontja alit 
esnek. 
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Miről 1868-ik évi 
október 22-én 14,340. szám alatt kibocsátott, s 
a Hendeletek Túra 1868-ik évi folyamán 516-517. 
lapokon 117" szám . alaH foglalt k~;rrendeletem 
k:ipcsúban, 1111heztartas vegett tudositon1. 

Budán, 1870. oktober fl-én. 

. A. niiniszterinru vezetésével n1egbizott m. 
kir. ruiniszterelnt>k iueghagyúsálJól: 

Szc11dc Béla, 
mini~ztcri tau:ic~os. 

A honYi•tlelmi liir. ministemeli 187:1. mitrcz. 
1 o-ké11 HHt>:!. sz. a. rala111enn~·i nu~g:yci liUzU11-
sén·hez intt'~zet.t liHrre1ulelcte, az orrosta11i és 
!!''~'>!!'Yszeré:-;zet.i eg·yt'1vi Unliéntesek heosztása 
i1:á1lt~ a bécsi katonai liúi'házali- és g·~·úg·yszer
tltrakhoz. 

.A„ cs. és kir. kJiziis hadiigyuiiniszter, a vele1n 
és a cs. kir. honvédelnii rniniszterrel egyetértlíleg 
Jétrejiitt megállapodás folytán, intézkedéseket 
tett. 'arra néjl,ye, hogy a kórházak és g·yógy~z~
részeti intér.etek, kiilönüsen Bécsben, orvostani es 
gy<igyszerészeti eg·yévi önkéntesekkel ne legye
nek tulhalrnozrn. 

S e czélból mult éYi október 1-sö napja óta, 
az orvostani és gyógyszerészeti eg~'évi (i1.1k~n~e
sek az egy évi téuyleges szolgalat te1Jes1tese 
vén·ett a bécsi ·két katonai kórházba, il\et<ileg 
katon~i g-yóg·yszertúrha7 a ktivetkezö szabályok 
:::zerint osztatuak be, ugyn1iut: 

1. 1\.. kHzUs hadfigyi javadalon1 knltségén 
szolgáló orvostani egy évi ~inkéutesek.„ szá_1na, 
ideértve a segédorvosokat is; az 1-so sz::nnn 
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béc~i katonai kórháznál -!O beu, a 2-ik szún1n 
kúrbúznitl pedig 20-ban úllapittatott meg-. 

2. 1\.. beo~ztús olyképen eszkii:diltetik, hogy 
a jelentkezés sor!'ende szerint, 10 egyévi Unkén
tes az 1-slí szún1u. a kövctkez(i 5 eeyévi Hnkén
tes pedig· a 2-ik ;.;zá111u katonai I~(irliúzhoz, és 
igy tovúbh v:iltakozvn, utnsittatik . 

S itt n1eg· kell jegyezneru, hog·y a jelent
kezCs sorrende szerinti azonnali beosztús csalt 
azokra te1:led ki, a kiknek fiilvétel iráuti kér
Yényeik tclje1'en fiil rannak 1'Zerelre, és haladék 
nélkül elintéz.hetük; udg azokra nézYe, a kiknek 
kérvéuycik kieg·észitl~s. régett vizsznadatnak, a 
jelentkezCs sorrende azon naptúl fogva !'zán1itta
tik; a inelyen telje~en flilszcrelt k/·rrényeiket 
ujahban heuyujtjúk. 

3. Ila az 1-n(i pont alatt n1eg<'lllapitott szá1n 
1núr betelt: a rnc"g folyton jelentkezt'ik hro:-:ztúsa, 
a helyi viszonyokhor. képest: egyenlö szú1nn1al, 
vagy pedig oly ruódon eszkiizUltetik, hogy a 
jelentkeziík kUzUl háro111-négy az 1-s(i szárnu„ és 
egy-egy a 2-ik szún1n katonai kórházba osztn.
tik be. 

~L ~-\ saját kültség·Ukön szulgúlú orrosi egy
évi Unkéntesek, jelcntkezés<Ht sora szeriut7 akként 
osztatnak be, hogy fclráltra húr111an-húnnan az 
1-s6 sz{uun, és. ketten-ketten a 2-ik szániu katonai 
kórházhoz vétetnek fel. 

ö. 1\.. gyógy::;zerészcti egyévi finkéntesek., te· 
kintct nélkiil arra, vajjun saját kfiltségiikön, ragy 
pedig a küzü . .; hadügyi javadaloru kUlü;égén ki~ 
vánnak-c szolgálni, az l·sü Cs 2-ik szún1u 
katonai gyógyszertárakba eg·yenlö száu1111al osz
tatnak be. 
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Általánosságban mind az orvostani, min<l a 
gyógyszerészeti egyévi önkéntesek. azon helyen 
a hol tén3rleg szolgálnak, az illet() kórházi io-az~ 
gató előterjesztésére, és a föl.utdparancsnol~i;;úg 
beleegyezésével, egy idiire bármely katonai kór
háznál, illetőleg gyógyszerészeti intézetnél, alkal
mazhatók szolgálattételre. 

l\Iinden, tényleg szolgáló segédorvos, a nyári 
félév ahtlt három hónapra a helyőrségnek rnla
mely hadcsapatjához osztatik be a végett, hogy 
a lrndesapati szolgálatban is gyakorlati!ao· ki-
képeztessenek. e 

Felhivom tehát ..... , hogy ezen rende
letemet, az érdekelt felek tájékozása tekintetébiil 
közhirré tenni ne késsék. · ' 

A 111. lür. honvédelmi minister f, hí 0800, 
szám alatt, a kövctlrnzii lliirrentlelctct intézte 
Yala111e1111~"i y:·u·n1c~·yc liözöuség·éhcz, az c~ryévi 
önlléntesi szo!u:álatra nézve fennállott szab>ÚH>ll 
111útlosit.ása és -liiee:észitésc túro·i·áhau. · . O• 

Azon tekintetből, hogy az eg·yévi önkéntes
ség intézménye által ke<hezőbb eredmény leo-yen 
elérhető, az e részben fennálott szabályok n~Mo
sitúsával és kiegészitésével, Ő császári és Apos~ · 
toli királyi Felsége legfelsőbb elhatarozásúnitl 
fogva, a következő szabályok életbeléptetését 
méltóztatott legkei?;yelmesebben jóvúha~yni uo·y-
mint : .., ' 

0 
' 

0 

1. Az egyévi Unkéntesek részére biztositott 
k.edvezménynek rnegszoritása nélkül, mely szerint 
ezek a hmlcsapatot és a helyőrséget, a melyben 
szolgálatukat kívánják teljesíteni, szabadon vá· 
laszthatjitk, az egyes hadesapatoknak egyévi 

Hl-1 
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önkéntesekkel i-aló tulságos elhalmozásával egy
beköfött hátrányok az által hitritandók el : hogy 
ez egyCvi önkéntesek, nagyobb helyőrségek hen 
katonai kiképeztetésük czéljáhól 1 az ugyanazon 
feg3'Yerne1nhez tartozó csapatok ltözött, egyenlő 
szán1n1al osztatnak fel. 

1\z eképen 1nús csapatokhoz beosztott egy· 
évi önkéntesek meghagyandók az i.\nrnaguk által 
választott hadcsapat. létszún1úhan, és azon csa
patnál, a 1nelyhez katonai kiképeztetCsUk tekin~ 
tetébiil utaltattak, „hcosztottall" gyanirnt keze
lendők. 

2. ~o\.zon egyévi Unkéntesek, a kik az Un~ 
magolt últul választott tényleges szolgúlati év 
k.ezdetévcl ue1n vonulnak be a szolgálattételre, 
épen olyan bún:is111ód alá vonandók, mint az 
állandóan szabadságolt katonák, a kik a be
lii-rási parancsnak nen1 engedehneskednek. 

3. 1\ barczos úllo1nányha tartozó egyári lin
kéute~ek, a kik a téuyleg·es szolgálati év első 
felének cltelése után, oly csekély haladúst tanu
sitanak k.atonai kiképeztetésökhen, hogy még 
csak a tizedessé előléptetésre -raló alkahnassúgot 
se1n szerezték meg, nerncsak az ehnélcti előadá
sok további látogathatásúból zúrandók ki, s neui
csuk a gyakorlati szolgálat n1inden ágában al* 
lrnlrnazandók, hanem a legabúhh zsoldfokozat
ban álló katonák által teljesitendö, és szorosan 
liatonai szolg·álatokra is szoritaIIdók. 

4. KiilUnlis figyelem forditandó arra, hogy 
a tartalékban álló egyCvi önkéntesek, a tlir-rény
ben n1egszabott háro111 fcgyvergyakorlatra, tény* 
leg és valósággal hivassanak be ; s e végett, a 

13"' 
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névszcrinti- lajstromok vezetése rnt1lett, kiili.inUs 
ellen<irktidés léptettessék életbe. . . 

5 .. Azon egyéYi iinkéntesekre uezve, a kik· 
uek a tartalékba való átlépése, u tényleges szol
gúlatnak elhalasztása folytán, szintén _halad~k?t 
szenvcd

1 
a fegyrergyakorlatokra ralo hel~IYHS 

oly módon lesz szabályozandó: hogy tekmtet 
nélkül a tartalékhcli évfolyamra, a melyhez az ily 
eo-yéyi önkéntesek tartoznak, a fennehbi -!-1k 
p~nt alatt jelzett ezé] valósúggal el legyen 
é1·hetii. 

G. A fegyvergyakorlatok ideje alatt a~on 
volt egyévi linkéntesek, a kik. a tartalél~o~. !l~Z
tekk.é ralú cltiléptetésre szUkségcs unuos1h~s~ 
neu1 szereztek ineg, a hasonló reudfokozatn tiibb1 
katonákkal n1inden tekintetben egyenlő búnús
módban részesitcnd<'ik . 

. A.zon egyévi iiukéutesek, a kik a. tényl~gc~ 
szolgálati é\· lJevégzése után a tartalekos tiszti 
vizs<l':'.tt cltuCleti tek.intctben jó sikerrel, de gya· 
korl~tti tekintetben k.i nen1 elégitúleg tették le, 
s ujabh O"vak.orlati vizsgára bocsúttatásuk~tt 
óhajijúk az~;, czélhól, hogy a védtürvé~y. 21 1k 
szakaszában hiztositott elöléptetésre valo 1g~n;:t 
n1egszcrezhessék, a t1irvény értelrr1é~en tel.~es1: 
tendö eo-3rik feo·yvero·yakorlat alkahnuval, hszt1 

0 0 0 1 . 1 . . ··1 állo111ásra megkivúntató gyakor ah tepess.cgo t 
teltintetéb61, njahh vizsgálat alá vonandok. s 
n1no-fokozatuk. hiztosithatása végett .n1egenge· 
den~lö, hogy a tartalékos tis1:U'\ l~enllö .el~Jép
tetéshez sziikséges gyakorlati kepzettsegoket, 
n1ár a legk.lizelebb tartandó, s a tényleges szol
gálati évet kiivet6 tavaszi fegyvergyakorlat al~ 
kal1ná val igazolhassák. 

l\lti 
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S ezen legfel>öhb elhat:"trozús folytán jüvú
hag·yott pont·ozatok élethe·léptetésc végett, a cs. 
és kir. közi.is hadiia·r111iniszterrel. és a cs. kir 
h(1nvédehni 111iuiszte~1:el cgrt:tértiiÍeo· kliretkez\i 
szalJ:ílyok úllapittattak n1eg·: t::o: , 

.Az 1 -sii ponthoz. - E!!;yete1nn1el y;p•·y inú· 
szaki fdiskolával cllátolt vú~·Űsoklian, ::; át':.tlúhau 
nagyobb helydrségeknél.. a hol jelentékenyebb 
~zárnn egyéYi iinkCntesek teljesítik a tényleges 
r::zolgúlatot„ azoknak a hasouló fcg·yycrnen1ii had
csapatokhnz Yalú heosztúsa, a ineuuyibeu ezt az 
cg-yes csapatok Unkéntesckkel valú tulhalmozú· 
súnak 1negakadúliozúsa szHkséges~e tenné

1 
1nind~ 

egyik szolg·úlati évnek kezdetével a liadosz!úlr
parancsnoksúg últal 7 s oly helyörségekuél, ah~ul 
tiibb hadoszlúly·paraucsuoksúg van elhelyczve

1 
a 

fcihadi, yagy hadi paranc::;noksúg últal eszkliz· 
lcnd1i. 

..-\z ilyen önkéuytesek az öu111agok últal vú· 
lasztott liadcsapatnak l6tszúmúl1<1n n1araduak IHC!!.'. 

és 1nég- uzon esetben is. hu a védtn1·yénYi ut~t~ 
sitás 13D-ik szakasza 2-iÍ~ pou~júnak értell~1éhcn 1 
n1ús hadcsapadnúl teljesitenék a tényle<ref' szol
g:Hatot, jelentkezésük· után, azon ujahlJ 

0 

hadcsa
patnak adatnak át1 a n1elyhez katonai kiképez· 
leté"iik czC!júhúl osztattak be. 

Oly hely<'lrség·eknél pedig, a 1nelyekhen ncn1 
áll elö ezen felosztásnak sziikség·e, de niú~ felül 
a hasonlú fegyvernen1ii egy rag·y Hibh csapat
hoz csak nehány egyéri önkéntes vonul he szol~ 
gúlattételre1 ezek, katonai kiképcztetCsük tek.in
tetéböl, kUltin önkéntes csa11at.tú focrnak eo·ve· 

• • 0 •• 
srttetni. 

Ezeu beosztú'3oknál az1n1han szetu előtt tar-
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tandó az: hogy az egyévi Unk.éntesek, ha ugy 
k.ivánják, k.iképzés végett is, a lehetőség szerint 
ugyanazon ncn1zetiségH badcsapathoz ntu.ltassa
nak i s ezen kiviil, a n1ennyire ezt a szolgálati 
viszonyok n1egengedik, a saját kültségükün szol
gáló egyévi Unkénteseknél, ezek lakásúnak k<i
zelségére, a tanuhuúnyaikat folytató egyévi Un~ 
kénteseknél peclig, az általuk látogatott tan
intézet közel-fekvésérn is, figyelem forclittassék. 

... !\. 2-ik ponthoz. - .Azon egyévi llnk.éntes, 
a ki a maga últal vúlasztott. szolgálati év kez
detének idejére nem yonul be a lrncl-csapathoz, 
és chuaradását nen1 tudja kellőleg: igazolni) a 
mulasztás fokozatához. képest, fegyelmi uton tel
jes szigorral biintctendö, vagy a katonai büntetö 
szallúlyok.hau, ( níl szahatlsúgos és tnrtalél\OS 
l\atouál\. szolll'úlnti viszonyaira. Yonat.Ilozú nta
sitás" 20-ik szakaszának 7-ikJ s 2H-ik szaka
szának. 27-ik poutjáhan) kiirii1irt eljá.rás al{L 
vonancló. 

S az ily egyévi UnkéntesekJ a n1cnnyi11eu 
elkésett hevonnlúsnk últal a Hibbi egyévi önkén
tesek katonai kiképeztetetésének folyan1a n1eg
zavurtatnék, tartoznak a tényleges szolgálat tel
jesitését, a tlirvényszerH határidőn belül, n1ás 
időszakra elhalasztani, ha ugyan n1ég nen1 lép
tek. be életkoruk 25-ik évébe, és így a tény
leges szolgálati idüt 1nég· elhalaszthatjúk; ellen
kezö esetben pedig, vagyis ha inúr lleléptek. 
25-ik élet-évfikbe, fülveendlik ugyan a tényleges 
szolgálatba, de egyszersmincl az elmulasztott szol
gálati idúnek ntánpótlúsúra szoritandók. 

.lt B-ik ponthoz. - 4.\zon egyévi linkénte
sek, a kik katonai kiképeztetésükhen, a tény-
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leg~~ szolti:álat e!sö félévének lefolyása utún, oly 
cs\ll'.ely ?lohalaclast tettek, hogy még· a tizeclessé 
eloleptetesre "'~ló alkalmasságot sem szerezték 
n~eg, gyakorlati szolgálattétel végett az alosz
talyokhoz rendeltetnek be; a kisebbszerli, és 
ne~n szorosan katonai szolgálatok és munkák. 
~tlol .azonban - a mint ez n1ár .. az l'!.?.'Y úvi 
dnli.~n.tescl\.kel valú húnás111útlot "tart-1l1iuttzú 
11tas1tasu ::d~wik pontjában is n1eg van szabva. 
nnmcnt.ve 1uaradnak. , 

. A 4-ik ponthoz. - Azokra az e~yévi un
ke_nt~sekre nézve, a kik. besoroztatúsnk.

0

'napjútól 
szam1tva, a szolgálati idú harmadik événel~ el
telte ellitt a tartalcikba helyeztettek át. múr .a 
l~atonai szolg:álati riszou~·olira s n sz:lbatlsá!r'ós 
l'S tartalékos lotton:'tll nyilYú.nt-art.:í.sára. voultt
li.ozú :~utasitús·~ ?3-ik szakaszúnak 4-ik. pontjá
h~~n i_neg van úllapit.va: hogy ezek, az idöszakon
kenti fegyvergyakorlatokra, az ue·vanazon :-;orozúsi 
évfolyamhcliekkcl egylltt hivaniÍÍ>k be. 

Eze1: ~?-alní.lyok, a 1nelyeknek legpontosabb 
foµ;anato81tasa kellőleg ellcnörzendö, vétetnek 
alkahnazá~ba a;- egyévi iinkéntesekhöl eléilépte
tctt tartalekos tlBztekre nCzve is. 

.:\z idöszakonkénti fegyv~rgyakorlatok, a 
1nel?ekbcn a volt egyúvi UnkCutesek résztvettek, 
a '.eutebb cmlitett „ utasitús" 33-ik szakasza 
12-ik .po1itjához képest, a katonai igazolványok
ban: _es a tartaléko~ tiszteket illetőleg, a kine· 
vezes1 okleveleken urazolandók · s ezenkivr1l a 
f
• · 11 ' v , • < ena o szabályzat értelmében. a VI. cs VÍII. 
n:~nt{tj.n ~yi1vúutartá::-i küny~'ekhe, és az alap
kunyn luvonatok 3-ik lapjárn is hejegyzendűk . 

A leg'felsöbb helyről elrendelt ktiliin ellen-

1!1(1 
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őrzést pedig, név szerinti jegyzék.el\. alapján, 
magok a hadcsapatok és intézetek parancsnokai 
vezetik. 

Az 5-ik ponthoz. - A tartalékba úthelye
zett s a legénység és a haviclijasok állou1únyáha 
tartozó volt egyévi iiukCntesek, a kik a tényleges 
szolgálati evnek késii.bbre lett elhalasztása niiatt, 
hét évnél kevesehU ideig maradnak a tartalék: 
han, a n1eg~zahott. háro1nszori fcgyvcrgyakorla· 
tokban, a n1cnnyihen lehetsége:;:_, :1z ugyanazon 
sorozási évti1lyan1 heliekkcl egyUtt. tartoznak rés?,t· 
venni; azon fegyvergyakor1atokat pedig, a me
lyeket ily 1nódon: a tartalékban rliveclcbh ideig 
állúsuk rniatt, anutzokkal cgyiittescn ne1n végez· 
hetnének cl, iartalékbeli szolgálati klltelezettséglik 
tühbi éveiben tartoznak teljcsiteni. 

S ez okhl'.il az ily ,·olt egyévi Unkéntesek 1 

nui.r az eh~ö feg·yverg·yakorlatok alkaln1úval1 a 
melyekben résztvcsznek 1 irúshan fognak arról 
értcsittetni : vajjon az illetö sorozási évfolyam
heliekkel eg·ylitt tc1jesitendü gyakorlatokou kiviil: 
1nely évekhen le:-5znek n1ég kiitelesek a fegyver· 
gyakorlatokban részt venni. 

1\ G-ik ponthoz. - llz :-t~~·yéYi Unllé1Lte
sel\lrnl rnlú búrnismú1lot szahúlrnzú „ utasiti1s" 
19-ik pontjának alapján cm!Ck.ezctbe' hozatik: 
hogy a'l. egyévi iinkéntesi 1ninöség, a tartalékba 
valú útlépé::;kor n1egszUnik, s a tartalókos 
legénység úllon1ányába tartozó volt egyev1 
önkéntesek, a fegyvergyakorlatol\. ideje alatt, 
ue1n tarthatnak igényt azon kedvez1nényekre, a 
n1elyckre az egyévi tényleges szolgálat knzhen 
voltak jogositva, Cs igy 1niuden tekintetben 
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akként kezelendők, n1int n hasonlú rend-foko
zata t1ihhi katonúk. 

~<\. 7 ·dik ponthoz. - .:\. tartalékos tiszti vizs
gát ki neni elCgitö eredniénvnvel letett vag·i· . . 'l . J J ' v 
ezen YIZf'gato VIS!'zalépett ep:yévi Hnkénte:::~k, n 
fenú-llú szahúlyok érteln1éliÓn C!!:y év inulva 
isn1ét jelcntkezbetnek ezen viz'.-:g·a !Ctételc vé~.!:ctt. 

1\ lcg-fclsóhh elhatúrozúf' i'olytún azonlnu1. 
nzon eg:yCvi iinkéntesek] a kik a tényleges szol~ 
f:!:úlati év elteltérel, a tnrtaléko~ ti~zti viszu·út. el· 
r~él~ti rész?hen jó eredn1Cnynyel 1 de g·y~k11r1ati 
reszeheu k.1 uen1 e!Cgitö erecliuénynyel tették le~ 
ha tovúhhra is ig-ényt obajtanak szerezni a tar
talékos tiszti úllo111~\sra, 'a tiirvén}' últal n1eo·. 

1 
b 

sza Jott egyik vagy ruú8ik fegyrerg:yakorlnt: al· 
kaln1ával, e rc~zheli gyakúrlati képzettsógük tc-
1dnt.etéhen, i~ruéteH Yizsgúlat alú rnn:u1Llúk; Cs 
pedig rangfokozatuk hiztositllatúsa rég-ett szabad
S<~gnkban :Ulaud, hogy gyakorlatiÍag leendt'.í 
U.Jahh 1ncgviz:-;gáltatá::;uk. czóljúhúl 1 inúr a tény
leges szolgálat.uk bevégzése ut:i.u kiiYetkezú le~
el~ii feg·y\cergyakorlatbitn Ychc:-::;enek r6sz.t. ·-

:\.z ekként végzendö fcp:yrergyak.orlatra~ és 
ujahb gyakodati viz:-:gúlatokra Yonatkozó sza· 
húlyok, a hadi é~ fdhaüi parancsnoksúg·okhoz 
kiboc~útott rcndelctekhcu, rész.letc:-:ehlicn clö van
nak sorolra. 

S ezen :-;zabályok, neu1csak a gyalogsúgTaJ 
hane111 a tülihi feg'.)'\·erne1uekrc IH~z,·e i:; érré· 
nJesek; és a tényleg-e~ szolgálatukat knzelebh 
tel,ie:-:itett nzon volt egyévi ünkéuteseknek, a kik 
a tartalékos tiszti elméleti vizs~út jó eredmény·· 
nyel tették le, de a !!"yakorla:Í vi~so-a alkalrná· 
vaI ::llCUl liépc~tili:nCli" nyilYin1itt:~ttak! ineg· 

~01 
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engedtetik, hogy a gyakorlati csapatszolgálatból 
teendö néwyheti vizsgálatnak, a u1egszabott ~ol
tételek. ai;tt, niagokat utólagosan alávetl~essek. 

rrovábllá szintén az egyévi önkéntesi szol
~'1]·1t tel·iutetéhen és r-:zintén a cs. és k. l\.Uzfis 
b< < ' ... ' • • • 

hadligyministerrcl s a cs. '.'- honv~delm1_ nums'.e_r: 
]·el e•"vete"1·tőle~ rcndeltetrk a mmt kovetkez1k. 

t:i.J ö7 ' l . l '] • S .. Azon egyévi önkéntesek \.~tona1 \.1 te~e-

ze'se' r·e ·1 I·ik n1io- tén~deO'es szolgalatukat tel.Je· 
' ' < ... ' 0 .J 0 • ·1 
sitik, a fiiiskolákb•1n folytatják tanulmanym rnt, 
a következö idő forclitb.ató: , 

a·) a téli félév alatt, 1uinden kíiznapon, cs 
rniucle'~1 tanuló egyévi önkéntesre nézve, a reg-
O'cli órák délelötti H óráig·; . 
t::i a nyári félév alatt a reggeli órák, és pedig, 
nz egyere1ni hallgatókra. nézYe d~l~lötti .. 10 óráig: 
s a múszaki csapatoknal s.zo1galo 1nuegyetem1 
hallg·atúkra nézve H úrúig: ; 

'"'71·1 inilHlen leczkenapon, a clé1ntúni órák., 2 
órától kezdve; . 

c'l niinden héten egy bizonyos: Cs pedig unu~ 
dennénlii tanulókra nézve, ugyanazon szUunap 
eO'észeu: 

::i d \ Íninden vasárnnJl, és azon iinnuepnapok, 
a melyek az illetö í'öiskolúnitl iskolai sz!innapok 
o·yunánt vannak n1egúllapitva; _ ,. . „ 

" c·1 a julins 16-útól október lo-e1g ter:iedo 
idöszak. é~ a többi iskolai sziinidök egészen. 

Ili; sziinidökiil tekintendök: 
a· karácsonyi sziiniclök, deczernber 24-étöl 

bezárólag januúrius 6-ik napjúig; . . 
a farsangi sziiniclö, a farsang utolso vasar

nupjától bezúrólag hamvazó szerdáig.; „ .. 

a husvéti szUn1clö, a nagycsutortokot rneg-
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elözö cs!iWrtük-naptól a hnsvét utáni csliförfök
napig ; végre 

a pliukUsdi sziiniclü, vagyis piinküs<l első és 
músodik napja, s az ezt k\ivető kedd nap. 

S a cl pont alatt emlitett hetenkénti sz!in
napnak, és a d.1 pont •tlatt emlitett föiskolai 
szUnnapokn:tk. 111egúllapitása végett, a hadi és 
föhadi parancsnokságok, a melyeknek terllletén 
főiskolák léteznek, fognak az illető föiskolúk 
rektoraival érintkezcsbe lépni. 

n. 1\ tényleges Szo}g:i}atnkat ok.tó ber 1-jéYel 
uiegkezdö egyévi ü11kéutesek, a kik inég októ
ber ha.-irnak első felében teszik le az érettségi 
vizsgút, Ya,!!;J' a 1· aYitó illetölctr llótló Yiz~arút '- ..... • ' ' 0 ·~ ! 

október lü-éig fühnentetnek. a katonai okta
tás alúl. 

.Azon tanulók, a kiknek ily n1ódon pótló 
Yagy javitó Yizsgút kell letenniük, kiiliiniiscn 
tartoznak azt igazolni, llogy ezen vizsgát yalú
súggal az október 1-jeliil 15-éig terjedő idő alatt 
tették le. 

S n1indazon tanulók egyévi szolgálati ideje, 
a kik, a pótló vagy javitú vizsga letCtcle ruiatt, 
csak az október 1-jc és 15-ke klizUtt eső idö 
alatt kezdtek résztvenni a katonai oktatásbnn, 
az illető naptúl fogva szúrnitható. 

10. ~\ vétlt.örvény lÍ'!.!.Tehajtása ttÍl'!!'YáhtnL 
liiatlott „utasítás·' 1:!5-ili szalrnsza 4-ili pont
jához. 

Fliltételesen fölvett egyévi 1inkéutesek: u. 
kik f'Cígyn1nasiu1ni, vagy főreúliskolai tnunl
múnyaik befejezése ut:l~ elmnlasztjúk be1nu
tatni e részbeli hizonyitvúnyuikat, a háron1 éri 

~o:: 
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tényleges szolgúlatra kiltclezett egyének sorába 

lépnek út. ~ . i 1· o· • • .Azon lcgrég:->o hatarnapnl, n inet ( 10 .1z 
en1lltett hizon~yit\:únyok, azon csapat-parnr~csnok
s:'u:dioz, a uieiy a ftHtételes f'lilv~telt en?cdel~rezt.e! 
bc~1yujtandók .. septetuber havanak. ye.gc tuzc~~l~ 
ki : . de aiou egyévi linkónt~se!t H'l'.an1ara,, a. l\·1.k 
ezután tették le az érctt:-:ég1 YIZ~gat/ .v:~_g) -<t, J·l~ 
~'itú illetöleO' 11ótló yizsgát„ ezen hatarulo oktubc1 
' " ·1 l . lö·ik napjáig terjes;.teti '-. tl. _. , ., 

l l. ~\ YéilttirYPllJ ycg:reha.1ta~.1 tárg:~·áhau 
ldailott „ntasitús" 1:12-il; szalrnsza 1-fü 11011!-

jához. · · l \ 
· .A.z eg·yévi üukéntcsekuek.1 a tc1~y ~gcs s:-o · 
o·•tlat hevJ;,zése után, a had1néruiik1 es , nta~z.· 
~~npatok ~trta1Cki állou1úuyáha yal~. Y~gle~·e:; 
hcosztúsa, ezen Cti<1patok valúsúg·os szuksegletcre 
norittatik. „ l 
, '\ 1uul-n1érntiki és ntúsz-csapatokuoz >esoro· 
zoti ~gyévi önkéntesek knzöl tehát ezen c~apa· 
;01. t;i·talekáha csakis azok helyeztetnek at, a 
kil~ a tartaléko~ tiszti vizsgút jú c1~ecl1nenynJ~~l 
tettCk le va.!!:Y a kik a hadi szUkscglethez ke· 
pest, altÍsztel~· gyanánt. alk:t11naz~1atól~.; s .az c_ze~1 

. t !·11'1! 1·1·\-.'·11zctt tlihln eo·vcves unkente~ek, csapa o \ , "' \..... · , o.J 1 l 
houossúgnkhoz képest, az illetli gyalog-ezrel e\. 
hrt'tlekl állom:\nyitha !etetnek itt. , . 
' ' l2. A vi·tlttir,·éuy YégTehajtúsa t:~rg·yalHlIL 

l\hHlOtt rntllSÍt~\S 11 14:0~ih. S?.tllillSZll :~-lli })Ollt· 

jához. .. n- 1- „ 
• 1\zon egyévi Unkéntes orvosnuven( e ... e~ e~ 
()'yún-yszerészek, - u kik u ténylege:; s;-olgah~t1 
év l~ezcletével, ~t véclturvéuyi i' ntasit-lts" _12-±-1k· 
szakasza 1-sii pontjának e betlije, s 140-ik sza-
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kaszának 3-ik pontja alatt, illctöle~ az emlitett 
„uti~'iitás•• 124-ik szakasza 1-sö ~)ontjának E 
betii.1e alatt megszabott bizonyitYimyokat nem 
képesek el6rnutatni, - azon búnúsu1ód alú, 
e~nek : hogy az il,Y eg·yévi önkéntes orvosnüven
clekek, egyévi iinkéntesi ruinöségnkuek fentar
tása mellett a harczias :Ulomúuyhan köteleztet
nek szolgálatot teljesiteni; az ily egyévi Unkén
tes, gyógyszerészek pedig. azon esetre, ha a 
fögy1nnasiu1ni tunuhnúnyok bevégzéséröl, vagy a 
harczias állo111únyheli egyévi Unkéntességhez kü
lönben 1negkivúntató tudományos képzett:;égröl 
szóló igazolványokat nen1 képesek fehnutatni, 
háron1 évi tényleges szolgúlatra szorittatnak. -
Végre 

13. 1\ cR. és kir. közlis hadiigyn1iuiszter 
rendeletileg akként intézkedett: hogy a tényleges 
szolgálatba belépett egyévi önkéntes orvosnnven
clékek, szolgúlati évUknek elsö két havában. az 
illet{) katonai helyőrségi kórház egészségÍio·yi 
osztályúnál is részesittessenek a szükséges kato~ai 
oktatitsban. 

Felhivont tehút. a vúr1negye knznnségét, hoO'y 
ezen körintézYénye1net) saját teriiletén, kellöl~g 
tegye ktizhirré. 

Budapesten, 1876. évi julius 20·án. 

h'zende Búla s. k. 



·v1. rész. \T egyes rendeletek és törvények. 

XXVII. TÖRVÉNYCZIKK 
a hadmentességi díjról. 

{St.cntc:;ltctt nyert 1880- Cvi juniu~hú t:l-ún. Kihir11ettdett a1. or:+zlig:· 
g:yi\lt;:; n1iutlk1;1 h:i.vi.han 1580- \iV! jn11in~liO, l·l·én.j 

L FEJEZET. 

t. §. A hadmentességi clijat kötelesek íiietni: 
1. a·l azok, kik a hadi szolgálatra. minden

korra allialmatlanoknak találtattak és mint ilye
nek, az állitúsi htjstromokból türiiltetnek; 

b) azok, kik az utolsó koroszt:.i.lybau, vagy 
ebbiil rnló kilépéslik után mint lrndiszolgúlatra 
nen1 alkalmasak, az állitúsi lajstromok.ha visBza
helyeztetnek ; 

2. azok, kik uz utolsó korosztályban vagy 
ebbiil rnlú kilépésük után, a vé<leriirül szúló 
18,;8 : XL. tlirYényezikk 18. §·a értelmében fel
u1entetnek, vagy az idézett törvény 40. §-ának 
e) pontja értelmében, a tényleges ha<li szolgá
latból elbocsáttatnak ; 

3. azok, kik k.atonui szolgálati idejiik el
töltése előtt oly testi fogyatkozás miatt bocsát
tatnak el, mely az illetöt nem tette keresetkép
telenné, s k.inél a testi fogyatkozás ncn1 a ka
tonai szolg{tlat teljesitésének következ1nénye; 

4. azon véclkötelesek, kik a törYényszerü 
s1.olgálati idö eltelte előtt, az osztrák-magyar 
monarchioból kiköltöznek. nsGS : XL. törYény
ezikk 55. §.) 

Azokra nézve, kik ezen töryény hatályba 
lépte előtt az 1.. 2. és 3. pontok alatt emlitett 
helyzetbe jutnak, a haclmentességi dijtizetés kö· 
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telezettsége .. az?n é:tM fogva kezdődik, a mel ,_ 
ben ezen torveny ervenybe lép. } 

1 
2 ·. §. A; h~dmentességi dij fizetésének kötc-

ezetts_ege k1ter,Jed : 
a} az 1 S\ 1 · . .., · · .. · . · ."· · cs "· pontpt alatt emlitett 

eg;r e~el ... ~·c nezve . a törvényszerii szolgálati idő 
(vcdtorv~ny 'L. §-a) mindegyik évére, ;nelyet az 
illeto n1eg eltolten1 küteles lett volna, azon eset~ 
ben, ha besoroztatott, illetöle& el nem bocs'ttta-
tott volna ; b • ' · ~ 

b) ~z 1. §. 2. pontja alatt emlitett e&yé
nckre, ne~ve, a tizenkét évi szolgálati idő n~nd· 
~~~1. eveire, ~d~'ek. alatt az illetőnek felmentési 
'·'o~ elhoccsatas1 czmie fennáll . 

cJ. az 1 .. §. 4. pontja alatt 'emlitett védknte-
1.e~e_l~nel n tizenkét .évi szolgálati idö 1nindazon 
~; eue,. melyeket az illetőnek a védtürvény alap
.1.1n nieg, el kellett v1ilna tHlteni. akár alkalrnas· 
n'.tk, akar alkalmatlannak talált;t!ott a hadi szol
galatra. 

:J. ~· Hadmentességi dijat nem kötelesek 
fizetni: 

1. a keresetké11telenek ., nie ·b . , • nny1 cn egy-
szersn11nd vagyontalanok is. , 

2. a kiizF:egélyben rér.;zesitett szeo-én}'ek. 
3 'd 

0 

' ·, a Ye er<'~röl szóló 18li8: XL. törvényczikk 
1.8. §-aban e~nhtett vé<lkötelesck és a népfelke
l~sbez tart.ozok, azon évben, melyre szol&álat· 
tetelre hehm1ttak. 

0 

.f. ~· A badmcntességi dij fizetésének kö· 
telezettsege n1egsztinik : 
. . a) a hadmentességi díjköteles e12:yénnek ha-

lalaval; -
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• \'Crr)'C" rendeletek és tUrvények. \:-I. resz. ;::. " 

1 .. 1„.tele"· " küz-ell:\túsbnn részesi· b i ha a ( IJ ... o · :; . ' 
· 1· sor.-tb"t 1ut: tett "Ze()"enye'" • • ' ' · '\- áll·un ·- · b · . 1. . .,. -·u· u1onarclna egy1" • • 

c'.l az osztra \.~n~.1Q;' "l' 1-iköltözés által, 
"b""l . r11·ls1k.ba ,,10 " ... l" teriilete o •1 ' . „ 1 •I ·1 •tz rlleto <t· 

azon állan1tcriiletre nezve} n1e J )O ' • 

ktiltiizlitt. . . 1„
1 

czimén befolyó 
~ & ,\ hadn1entesscg1 e 1• ' • ••• 'S· -

r~;.;szegekhúl: 1, 1
.
1
.lön a1ap képeztetik, 

Elsii !-50rhau egy ~ 

n1elv lt t · ~ ·111 .,1- 1· avitúsúra -·' rokkantak e ar a.:~ ' " 1. a 

(• ~ '1 • • 1 ,.e· tlséo· ;). 'ti· ' l't o·erészet e:.:. ion. ·- 0 

2. a hadsereg, h:.H ~ ,en~llen~Ón·· elütt elesett, 
·1 t-trtozott .iz e „ o l l "" 

úJ1on1ÚU}'ti lOZ ' ..... , ',,10, r hadi fúradahna;;: \,O-
tovúhhá 1ueg·f'ehesnlc~l '~ oJ1·· ··ol- és Jeo-énvség 

·1 elhalt iavr t t.Ja' ' . "· .· ·• „ vetkeztc Jen . 1. e'~ "it·v"tin·tk ellatas.u.1 
1 1 ··,„veo·ire1nc... :-- • ' • zván10 ta an o„ . ::-. . · 

· · . 1' 1q ~ a 1 

forditanc o. ,• · ~· -. , \'t tt ti!3SZe(l'cknek egy 
~Iúsod sorban .tz e~~~ 1 e 1 eb·

1
,.

0
°tt :it1andúan 

· ·t' · e··eteuen > • 
része a 1uozgos1 as :-:; , ~ ., \· 1ótt·1rtalékosok és 

l · lt l· t·1rt·1leko,o '· 1 ' · 
1 

· 
szah:H sago a :i ·1 : 1. cs•tÍúdjainak felsegc ye-
honvédek gy.a1uo !·1 «~1 g · 'b) · 
~ére fog fonltttatuL (~. ~„. .. évi XL tiirvény· 

A ,-éclerőriil szúlú 18Gt~1ÍHl1'Í s;,ol;álalrn be· 
czikk l~. §-a ertelmebe\b~t .

1 
folhh?ott népl'el

hivolt védkiitelesek, to: a r·i- ~l- tekintendők a 
l·eléshez tartozok egyen o "„.n >, 11onvédséo·hez 
' ·· (1 l'ten(l'erészet) e:-:; •· ::::i sorhadhoz, rnu 0 •• ~ ·• 1-1-. J 

" 0 , • ·zo}o·:.'datra beltn ott.t ....... t • 
tettleoes. s. o. •· . ·"nt ké11zendö a!ap110z, a 

f ~ \.r, 'l S $1.ell . . • z 
'· ~l· ..: , :- .01·~z-'1tr•li ez idi'iszer1nh UJUUC: 

rnao·ynr ;;:oron.t : ,, ::::i' ) , • 1-· t 857 .-.1:70 o. e. 
jnt~fékail~. ar:in~alJan, t~\·eu ... 111 . 

forinttal prnluak. 

:!OS 

--i,rr. rész. \Tegyes rendeletek é.-: tnrvények. 

Ezen alap, kamataiYal eg·yiitt, n1int kiiHhi
:'IHú alap fog· a 1nagyar kir. pénziigy1niniszter 
által ker.eltetni. 

7, S· A 6. *· értelmében alakított alap fe. 
letti reudelkezés joga a honvédelnii niinisztcrt: 
illeti. egyetért<ileg a kiiziif: hadügyi minif;zterrel. 

l:Iú horú esetén ezen alap az e tör,·énybcn 
kitiizütt czélokra egészben is kinieritliető. 

~. § .. .'\. rokkantak eltartúsúnak jaritúsa 
eszköziJltetik : 

l. _;\. hadsereg, haditengerészet és honvédség 
azou eg-yéneinél, kik az 187ü: LI. tiirvényezikk 
alapján jutottak és ezentul jutui fognak katonai 
eltartásba, esctriil-csetre kegyelmi nton adomá
nyozandó személyes pútlék által, ha szenvedett 
:-;ebesiilések vagy hadi fúradnln1ak kHYetkezn1é
nyei rendkivU1i figyele111hc vételt igényelnek: é:-; 
ha az érdekeltnek eltartási illetéke ezerkétszúz 
forint üsszcget. 1neg nen1 halad_. a sebesfilési pót
dijt ide nem értve. 

2 . . A hadsereg, haditengerészet és hon,·éd
ség azon egyéneiÚél, kik katon:.ii eltartásba az 
1871>: Lf. tiinényczikk életbelépte előtt jutot
tak, eddigi eltartitsi illetékeikhez szitr.alékos pót
léknak engedélyezés~ által, és pedig: 

a) a korábbi nyngzsoJdos (nyngzsold-igCnyli
ket fentartó.l rokkantak úl101n:inyához ü1rtozö al
tiszteknél, kuzkatonáknúl és eZekkel egyeul<i 
rendfokozatú katonai szen1éJyeknél„ a nekik jál'ú 
nyugzsoldbeli illeték i"iO százalékával : 

b) azon havi dijazitsoknúl, kiknek az előbh 
fennitllott ezabitl,vok értelmében megszabott etl· 

.1.4 



\~L rész. ·v cgyCs rendeletek és tfir\'ények. 

digi katonai nyngdijnk ezer forintra ne111 ter

jecl, az :)no frtii; 
500 . 800 
800-1000 .. 

terjedii nyug:tli,i 20 
2ö 
j(I 

:; 

s'l.úzalékúYal. 
;\ :.!. b.1 pontra nézve a'l.onban elrHl ~zulgúl. 

hogy hah:ír a ;.;:t,úza\Ck s'l.eriuti szúu1it:'t:- n1:1ga
sahb összeget ered1nényeznc is: a 1I1egjavitott 
nyugdij egyfelöl a'l. ezer forintnyi fi8szeget 1 n1ás
felöl pedig azon Usszeget senuni esetben 11en1 
haladhatja túl, 111ely az ugyanazon dijosztúlyzat
he1i egyenHi rendfokozatuakat, az ily dijosztály· 
zatba ucn1 tartozó havi dijasoknúl pcLlig ai 

egycnlö illetókiieket, ez 187ö : 1.-1. t1irvényczikk 
értchuéhen és a jelenleg érvényhen le,·ü l1avi 
dijtetelek alapjún illetné. 

!-ln n cli,iosztúlyzntokba tartozó havi dijasok 
évi nyugdija háro111szúz forintuúl k.evcsehh, a1. 
liáro111szúz forintra n1ég akkor is fele1nelendü. 
ha a szúzalék szerinti s~ánlitús eredn1énye annúl 

kischh Us::-zeg volna. 
H. §. l(üHin ttirvéuy által fog szahúlyoz· 

tatni : 
a) azon eljúr:'ts, u1ely a hadRcreg, haditcn· 

gerészct és honvédség :i.Hományához tartozottJ az 
ellenség előtt ele:-;ctt, tov:i.hhú n1cgseUesülé8 
vagy hadi fúradalmak klivetkeztúhen elhalt havi 
(lijasok és legCuy~ég gy:'.unolta]au Uzvegyei
nek és árváinak eltartúsúnál lesz kUvcteudö ; 

továbbá 
b·i azon iuúdoiat, inely alatt a u1ozgósitás 

esetén behívott úlhtn<lóan szabacls:igoltak, tarta-

\TI. rl·sz. 'r co-ye::: re <1 1 t 1 , . "~ ~ u e e e\. us Hir\·&nyek. 

lékosokJ plittartaléko!-:ol· •-· l . , 
talau esalúdjain·d· s~:r „f _ :!i ... ion\ edck gyú1nol· 

• ' \. · :::;,t: ezetie le~z eszknzlcudú. 

11. n;,J EZET. 

10· S· A hadrnc1lle"e"·i rl" e. I · . . a knvetkez<'ik: · - ;:- 1.1 even \.tntl tetclci 

l . .lld1·u111 f11rintu/ Ji::1'111•·k: 

a_I a n1eziiu·nzÜa<..:•\ o·i "s . (r .. 
kedehui- és 1. 1~11·1"1• I t., ?1 e .. :L e)Hrakbau, kcref'-
. . 1' z e ck •<'n C' v' 11· 1 t l l led n1inö--éo·hcn ·dl- 1 - . ' ,t .t a O \: Jan cse-

l
.) ·" o • \a 111azott co-véuel· . 

1 a napszá111osok. t:-, " • 

:.!. J.YiZ1IY fr11·iut11t /i~:1:t1 1 i-k. 

r~J a húzi c~clédck : . . 
b 1 '"Y'11"il- h·11 l . ! hen és o. \::1Ú·~·t,toÍ-1 ~eres ;;,ledehui- é:-: ipariizletek-

setre' cl1111111l-" .'1' !.,_ ian a kahuazott :'C'"édck :,„ :::;, „a:-:o' 1a „bü f · : 1 ·· " "'· 
11e1n hnzunk r'.11r. l 1 tn.t tobh havi dijt 

c'l ·1 ' • 1'-9.'r Ja darah:;ziuura dolu·oznal:. 
. . • napa 11a:-:ok évi Y'Jn'l' l · v , \.: 
fizetést ncn1 hn~ú ir1:01- 1- .. • ~!· .1av1 üllaudó 
hcli, szún1viteli ,'..1~1- f'oi\.-~ ~. e~ ..• a talalian az irás-

, ~ cll"\C!<-1 te 1··1 
mely iizlctheu '.;c 11 . l· e; ' euc o rnt vala-
']]· ' ' '.1 .l ,tt..h.tn. van·y . t "· ·j 
,1 .nulo ulkalninzús nCIJ-"l . : .. o. , n1 c:zet Jen l '1 . - \.!I \ egzo eu·yenel- . 

c,I a lando iizletliely nélkÜI n1üködó 1:::~zalúk. 
H. Ilat Ji11·intot li::duck. 

U) ~egéd nélkiil dolu· : · ·· , 1'. . rosok; t"tozo ona lo kez1uíi ipa-

b} kis éf' uarrv I·uzs ·,"' ·l-'· . o·ozÓ 1- •, ,. • OJ \. "·CoC \.UC!l SCg"Cdekl·cl do] 
o .... ezrnu-1pnr0Rol·. \. -

4. azon védk,iit~i'e,el· l-i]-
tUrvényezikk 9 8-·1 l:lle,to~„1\ \. az 1875 : XXIX. 

-· ., '• eg: az 1875: XLVIL 

:.!11 



·vI. rész. \í egyes rendeletek fs törvények. 

tiirvényczik1~ l::J. §·a értelmében a kereseti acló 
II. és III. osztályába mint családfők, vagy mint 
tsrtlúcltagol~ tartoznak, vagy az 187f): XXVII. 
tUrvényczikk értehnéhen a búnyaadó alá eRnek, 
hadmentességi dij cziinCn fizetnek a reújuk, 
illet61eg a csalúdföre a n1egelőz<'í évben húrhol 
kivetett összes úlla1ui egyenes adúk és fülcl
tchermentesitési júrulék alapján: 

5 f!tot, h:i :i.: :iifal:p 
10 
:!O 
,10 
tiO 

1(10 

11" 

"" 

" " 

fiO fitnil nem i:.:igycbl:; 
50 „ n:i1;ycl:l:, dc 

1011 •. 
üOO „ 

1000 ., " 
;JOOO frtet ::iogh:ill:l.. 

100 irtct i:.lc,C nnm h:ibi; 
;,oo 

1000 " " " 
:JOOO „ 11 

i'i Azon védkntelesck, kik az lil75 : XXIX. 
tiirvényezikk ~- ~-a és az lilíií: XLVII. tiir
vényezikk 13. §-a értehnéhen, a keresetadó 
IV. osztálya alú, mint csalúdfök vagy mint 
csalitdtagok tartoznak, hadn1entef:ségi dij czirnén 
fizetnek a reújuk, illetőleg a csalúclförc a n1eg· 
elöz6 évben kivetett Usszes egyenes :illamaclú éR 
füldtehermentesitési járulék alapján : 

fi frtct, 't"' .:l: 3d.Übp fi(I irtnil !lCtl. n:g7~bl:; 

lU :: " " '1 :"JU 
" 

n:igyckl:, " 100 frtot tl.CJr lldl:i. h:il.:l:i, 

:!O 
" " )) " 

100 „ 
" " 

200 
" 1' " " .\1) 

" " " " 
200 :, " " 

400 
" " " " 80 11 " " l) 

·t ()() 
" " :: 800 ll " " " l tlí) 

" 11 " " 
8011 frtat ::icgh:il:id. 

1\. 1nost nieghatározott uiódon hachueutes
Régi dijfizetés alá vonatnak azon védkötelesek 
is, kik az 187 fi : XXIX. tUrvényczikk 5. §-:i.nak 
B. d) pontja Crtehnéhen, a kere~eti adó I\i. osz
tálya alól fel vannak mentve, aluplll yétctvén 
azon adóösszeg, melyet fizetni tartoznának, ha 
:.ulóruente8ségben nen1 réi:;zesittettek volna. 

'íJ. ré:.;z. ,~egyes rendeletek l·s türréuyek. 

11. §. A 10. §. ertclmében éYCukiut kivetett 
hadn1entesséui dijat rendszeriut a védküteles tar
tozik fizetni.' 

. . KiYétetnek a 10. §. l. a) 2. a), és bi pont
.Ja! alatt felsorolt. Yédkötcle,ek, kiknek dij:it a 
l:iunk:tad.ok fizet!~\: 1 ezeknek jogúhan állrfn1 az 
altaluk hzctcH dI.Ja!, a Yédkiitelcs e~yén Jiérélllil 
levonn1. 0~ 

. A J 0. §. J .. ~s Ci. pon\jai :tlatt eoi!itett. s mint 
csal:~cl!ag?.k d1J alú vont YédknteJe:-;ck h,a<hucn
tesseg1 diJút, a esaládfük fizetik. 

J·> ~ •\iol- l-1·1-11 l 1·· · , . "";'' .~· • , ... , '" \ e t a orre11y:-;zerii ~zol· 
galatt 1dii eltelte eliitt a kiilföldre 'i<öltiizkiidt's 
lnegen9·edtetik„ ( 1. §. J. \ tartoznak a rédkiitc
Jezettscg h:itralérii éveire ·1 ltl ' · t l ·1 
1

. ,< ·';i.ere1neJen 
\:IY~tctt. ha~lroeutcsségi dijat :t kikiiltilzkiidési eu

gcdely atvetele el<'itt egy~zcrre lefizetni 
.. la. ~· .. „:\ hadn1cntehségi dij kiveté~ére néz\·e 

a kovetkezok rendeltetnek : 
; . .·1." ~ _k_Hz~égck .. (rúroso~;: 1„ júrú~i szoJgahirúk 
cs kll .. ~ulofclhgyclok 1 a pe11zligy1ni11is1.ter :Utal 
iueg.h:~tar.~zott 1nú<lon nyilvántartjúk a hadrnen
teHseg1 d1,1 alú tartozó egyéneket. 

~ .. A törvényhatústígi jog-g«.tl felruhúzotl vú
:·osok e.: a~ tli~:ilJó snroz1"u:i 5;11:úst képezö rcnde
:-?tt: ~anaesu varosok polgúnuesterei, vala1uint a 
Jaras1 Rzolgahirúk kiitelesek az 1880. évt<il 
kezdi-e: 

ft} • ai érc11kiuti fösornzú~ befejezte ntit 11 
azon v:dk.ntc!esekröL kik az njonez-úilitús éYé
l~~n .a fellnvott korosztúlyokha tartoznak és ezen 
torve1~.r. i:e1~dcl!i:czései alá esnek: az c1,ekre Youat
kozó a.!hh~s1 la.istron1ok scgélyé,·cJ és a vCdküte
lcscktol zaros hatúl"idii alatt bekh·únandú adatok 



V'I. rész. \T egyes rendeletek Cs tiir\'Úuyek. 

alapjún a pénzHgy1ninisztcr últal a honvédehni 
n1inisztcrrel eg;yctértülcg incghatúro'lott 1nódon 
é::; hatúridühe11 ki1nntat.ú:-;ukat késziteui és aio
kat. az il\et&keR kirúlyi atlúfelUgyel6nck rneg·-

kiildcni: 
/1) a f\'i~oroz:.ú•i kliYetú iuújus hó l-töl kez;dve 

az éY yégcig: hayonkint aion vé(lkiitelescket, a 
kik az utóúl\it{u:ink alkalnu°\va1 az 1. ~-hau em
lített okok ralan1elyikéhöl a tettleges hadiszolgú
latra. 11e1n klitelcztettck, az a.1 pont alatt k.i°ll'ül
irt n1t'ldon a l;irú!Yi a<llifclii!!YCliinek kin1utatni. 

H. Jlindazon · Yl~rlkiitcle;~.k. kik az 1S80. 
('vtlíl nz njone1.-úllitú:-: l~Yélicn'. a felhivott i;;:or
osztúlyok r:danielyikébe ne111 tartoznak„ azonban 
cr.en ti'!rré11v rendelkct,ései alá esnek. kiitclcsek 
iniudali(\iµ:. · iuip; a :?. ~. értelu1Chen had1neutes~ 
:;ég·i di,ifizeté=-i · klitelezetti'l'.·gHk tart. uiinden év 
fehrnúr havúlJnn azon kiizséu·nl'l 1 Yúrnsn:'d), hol 
úl\au<lúan tartózkodnak: '· , 

a\ polg:\ri úllúsuknt, 
h1 lakú:-:nk:ü. 
,~} :izo11 :-:orozn .iarús~ illetiílcg: azon kiiz:;ég; 

uevéti nicly lien az l. §~ban feborolt okok vala-
111elvikCldil H halli 1ha<ltcll!.!.'Cl'('SZCti1 \"t!ZY hon
Yéfl~é,L:;heli :-:r.nl!.!:úlat alúl ine~ltesek ; · „ .. 

(i.1 azon {:'ret, ruelytiil fugva · a f'ehnentés 
~zú1nit:1ndú bejelenteni és 

ei a reáiuk a 111cg:elüzö évhcn kivetett. 
eg:yene:-: úllan1~ulúk r>ssze;ét hitelesen kiinntntni. 

.... • 4 ... :\ kiiz=-égck (vúl·osok:1, a n1elyekuél a 
;). pnnthan e1nlitettt hejelenté~ek tiirténtck, k.li
telesek az ily múdon bejelentett yi\dki\tclesekről 
a :?. 0_1 pont alatt kliriilirt kin1ntatúsokat iissze
úllitaui l~S a védkiitelc:-;eknek úllantlú lakhelyére 

VI ré'z Vc 1 · "" gyl\i' re111 t'ietek é~ tUrvéuyck. 

nézve illetéke< l·". . 1. 1. 1„ .. 
111•írtz1'11

8 
li, ·., ~1.1 · .u 0 e ugyclonek le,g·kés6bb 

• , , o \'eci·e1'r tnen·J-''ll . ._. 
a sorozást tel. ~ , o ,: .o .\.n e en11 egyuttal pedig 
illet{) 1-· J_cs1 t:lt \dJo:-;t vagy szolgabiröt ·1z 
ezCllJ 'l\1n .. 1~1tt'.'.~'.'.ls !;;:1vonat:.í.11nk kfi.zlése n1cllett· oÍ,: 

0 ti C:-<Iten1. hno·y ·iz e· I .. „ 1 . ·· illet<'i 
11 

·il .: , , .: 0 • . ' ' zen ;;:oru n1c11v1· az 
.. .) \,tuf,ut.u;han 1co·yezze fel ·\ ... 

tel1e=-Itett \';ll'O"ll'tl- - ' ;"'.), , ' . ,: :->Ol'OZ::ti't 
c•lr~J'll"t<l 1'. . • ".'agy :.:zolgahirúnak Grtc;;.:.ité~e 

' , . I« ., wdl·rt'i . 1 ·11 • 
e!!:Yr-;ze1·s'1111·11<l i:JJ 1 • ·. \. .) EJ, e:-:nc ;;: a andú lak hcli·e ·-~· · · · e os(· 0 ·1 1cl · • ·.. „., . · . hely oly .; . .. ::i „ _.)e l::-J t:~ ez utobln 

Jlcz E
. z' '. '."t'11:'5 .. rnely onaJlú sorozúsi 1'úrúst l:e'-

,. ' , (•Se lCll 't "J .; , · ' - " Yúro~ f io·· • . • ' llJ l \·,1nt,1rtast tnag-a ar.on 
kezett. t e•tn.ttos1IJ:t~ IJ1elyhc11 a védklitelc~ jelent· 

i\. :\ kir. adúi'elii"'YCI( 1 1 di1'at 'l ,.:,
1 
• • J· . l ;-::: , 1 a lat nientes:-:écri 

' < ' 0:--0 \ "ZO o·•tlJll"tJ· . J " ' o t·•t: ·· ·1 · ' '- .' I:'' ' \ t•s \.OZSe!.!'C'k I·i111n-
, ,t:-;<11 Jau lou·J·t!t ('" · lt 1 l ·- \ 111cg·yizs~·últ ~d,atol·-~ ·1~~ :~ .~t ~el~'Cl's.sé.g-i~ kr~' nézye 

liou·y 't -J-h· t · · I \.. ' •tJ>.J·lll 'et1 ;;:1 e:-; 1ntezkcdik 

Z „,1~::1' '1".'. e=-1 a_Jsfrornok a kiizsl•.!.t iY„1n1-:1 J1·1: 
" l.t llYO ('Z Il'll : 1 ·· · ,_. ' ' ' 

(
·.zc'•Jl.11·1 ·1 , , JO!l ,tt ;;:nzze tétes:-:c11ek ·tzo11 

• ' lliu·v ' ' J t . , ' ' 
Cs t~sz1:evét;le. 't ,1zo ;;:a 1 1.u1ndenki u1e~~:tekintbesse 

, ' 1 111cgtc ICf:liC. 

l-l. ~· :\ kirelé>i Ja ·1,1r1 I· . l· 1 „ .. 
lére i·it"· ··11 . 1 ·:· JJUO \.11,1" \.ozze!'etc· 

" uzo . n)·o ez 11·11n l t' 'l" 1 szú111itandú l~· .·· .' Ja aruo11c;;: le,iúrtútól 
kirel<''c ellen. r:!c'\1'1 '.tl_'üt 1'.' lia1h:1ctM"i'si dij 

1 
.. • l lCZe:-;nc \. ·1 tnrYt'IJYl , t .. ;;:ozF~azo·at·ü.:i hizott .; . l ' .. 1,1 OS:t,!!; ~I ... e ,' ,.". '.'. ~<1ga iut Yau helye. . 

\.i.:t t!..,\CillO \'CC"Z\; .. ,.. f' . zé-.:ncl· 1 el':· . .::":' . . :- c:-:;c en tovalihi fclnhhr-
- ·- _\. l } C llllH~S. 

l·:llenkcz(i e'-ethcu . 1 ·. tt· , . . . ret<·lé I· ' . ''' '1 JlZO sag-1 vc~·ze~ kézhez 
- ne\. n,q),ltttol szú1nitott 1--) · , ·- • ' 

:-;zólt~tnlús iut0zhetö a lénziio·, .' ._"n.t~) :tlatt 1:.J
·t<l<"1el1" ·.· I" 1 . ~)llllll.l>zte1!Iez. A J,·11· 
, • · !!!. 'e <1 ,-.1u·,· J I, ·t . „ • ~·atúsi f.;fznttw'to·' ;· , JC ?. e te~ !;;:oteles a klizigaz-
1.nclyck . ·:~Jb <t!L~~ h1:1,ott 1u1ndazo11 vég-zéReket... 

• .t .1e en torYeJJvbe 1·1·11-,··1zr1el· . ·· · " · \, \·ag·y az 

::ir. 



úllan1kincstár érdekeit sértik, a pénziigy111ini~z· 
terhe1, feleblJezni. 

Ezen kérdésekben harn1adfokulag és vég· 
legesen a pénziigymiuhw,ter, a houvédeltni nii· 
nisztcrrel cgyetértrc határoz. . 

15. ~· 18if:I. évre júrú had1ucntesség·1 dij
nak kivetése s1,intén a 1uegelőz6 lU. és l.J.. 
S§-hau kilrülirt rnúdon történik, azon rnódo:-;i
túsf'al azonban, hogy ezen évre yonatkozúlag 
azon határidőket, tnelyek alatt :i l H. §. 2. és 
4. pontjaiban cn1litett kin1ntatások hekiildendíik 
és az ug·yauazon szaka:-Jz 3. pontjú!Jan ernlitett 
bejelentések n1egtceudök lesznek, a pénzügy-
1uinh;zter, a honvédehni niiuiRzterrel egyctérh'í
leg rendeleti nton fogja ruegúllapitani. 

IH. ~· <)ly esetekbc11 1 ruidiin a 13. S. ;;, 
pontja alatt ernlitett YédknteleRSek hadmeute~
sé,„i dijk.lHeleze-ttségUk ideje alatt elhaluak 7 kil

tel~sek. azoknak sziil<'íi) gy{nujai: esetleg· nejei 
az clha\álozústúl "illllitott ilü nap alatt, az illetii 
e czélra bélyeg·1ueutesen kiúllitandú halotti hizó
nyitvúnyt azon község clöljárúsúgának (.\·úro:; 
polgánnest.crénck 1 be1nntat.ni_, tnely község vagy 
város az elhalt védkntelesnek illetöségi helye 
volt. .A. kUz~ég (vúros·1 feljegyzi ezt sajút nyíl· 
vúntartúsáhan ó:-: egynltal jelentégt te;.;z a kir. 
arlút'cliigyclfü16l. 

17. ~. A hadtneutessé~i <lij utúu ~en1 fül<l
tcherruent~esité~i júrnlék, ._sen1 · Hirvéu,vhatúsúgi 
vag·.'· kiizségi pótlék ncn1 vethet{) ki. 

IS. ~· Az 1:-)'i~l. évre járú hacln1entességi 
díj az Jö80. éri julins hú 1-sil napján esedCkes 
és ep;yszerrc tizetendú le. 

"-„A.z l.880. évtr'll kezdve évröl érre kiveteuiUí 

had1uentesség·i dij azonban 1niudig; az adóévet 
kUvet6 év jannúr hava elsö napjún esedékes e~ 
szint.én egyszerre fizetenclö le. 

.Azon védkiiteles, a ki hadn1entességi <liiát. 
ng·y szintén azon n1unkaadó ragy csalúdfú, l~i a 
cse1édjére .. 111nukú::-úrn, illetőleg esaláíltagjára ki
vetett had1ncnte~ségi clijnt (11. ~-), nunak ese
tlékesség·e napjút kHreUi hó knzepéig le uen1 
fizeti, a hátralékban inaradt n:::szC!!.' utún a küz
adók kezeléséröl szúlú 10i() : x,r: tür\·énrezikk 
41-ik S·a értehnében, évi ti 11

' 0 késedehni k~~1natot 
fizetni kiHeles. 

O(y ,·édkHtcles) ki a bad1ncntcsségi dij CNe 

dék essév.:énck hatúride1· e eliitt azon közsé 0·húl v • 0 . 

hol hachnentességi dijjal 1negToratotL elknltnzni 
vagy távozni kivún, kiiteles a rú kivetett had
meutességi díját egyszerre lctizctniJ Cs elkiiltii?.· 
hetésére rag·y túvuzhatúsúra; a kiizség· eldljit1·i·,. 
jútúl 1.vúro:-: polg-itrn1esterétlil) engedélyt kérni. 
Ezen engedély csnp:"in akkor adható ineg-~ n1ülöu 
a véllkiitelc~ h:uln1entcssép:i <lij:tnak lelizetéBót 
ig·azolt:t. 

1H. *· 1\ had111e11tesség·i dijak elkU11yYcl1:· 
sérei heszedéBére és hehajtúsúra nézrc érvénye
sek n kiizaclúk kezelésérúl szóló 1 s7G : X''. tiir
vényczik.knek az egyen e~ adókra ronatkozú ha· 
túrozrnúnvai. 

20. ·*· i\zon réf1kiitelezctt. a ki a 1,;;, S. ;;. 
pont,iáhan körlilirt bejelentést c!n1ulasztja, vagy 
a kiizség· (Yúros\ últal hekivúnt adatokat n ki
tiiziitt hatúrid6beu be neni f'ZolgáltatjaJ \'agy a 
rú kivetett liadn1entes::;.égi 11ijuak lefizetése é:-; 
távozúsi engédely nélkül illet cl kiizségéhó! 1 vú
rosáhúl'i elkiiltnzik vaµ:y eltúrozik. ~1zon évre, 

:!li 



VI. rész. \'·egyes rencleletck és tlirYényck. 

n1elyben a u111Jasztúst clkiiretre. a l1e8z{unitás 
ru'c:~r.rChez képest a rú kivetelt lia~hnenter.;ségi díj 
húron1r.;zoros eg·ési'. hatszoros iif'8Zc~·éuek 1neg
felelii pénzbir:.;Űggal ; azon kiizs(~gi .__eliiljúró (vá
rur.;i polgúrHH'f'ter) rag;y júrú~i 8zolguhirú: a ki 
a 1 iL 8· ] . pontjú h:1n en11itett 11yilvú11tartást 
nc.111 az elüirt 1uúrlo11 vezeli: Y<tg:y a .UL §. 2. 
0s ~L pontjaiban 1ncgjelelt kiuintatúsokat nen1 a 
ineghatúrozott 111ú<lon ké:-:ziri 1 ragy az azok hc
kUldé:.;ere kitiizi\tt liatúrirlc'ít 111eg nen1 tartja1 
ö-flO f'rtnyi pénibirsúg:gal: végre :1ion szUICí: 
µ:yú 111 vag·y nii~ ki a Ui. S· han ctulitctt: halotti 
bizonvitrúnyt a kifHziitt hat(lridiihcn be nen1 
111utai,ia. 1'-:) frtuyi pénzbirsúggal \Jlintette
tik 111e~·. 

„..-\ '"p1'·11zhir:.;:'ig·o! a kir. adófeliigyeló Yégzési~ 
lei; :-1zahja ki .. 111ely rég·zé:-: ellen a kiizig·azg-atúsi 
liizottsúg·hnz lelict f'olyan1udni. 

21. ~. Ila a Yédkiitelezettek 111eg-hii11tetésc 
fuljelcntés ki>retkcztéhen tiirtént. a lJin;;'q . .\·nak 
cg)· lianna<l része a fcljelcntiit. ill,cti. ~ 

22. *· ()Jy esctlie11 1 111idiin a vCdkütclczcttrc 
kirurott pénzhir~úg az elru:ir•t~ztaltnak ragyon
talauság"a niiatt eg·é:-;zhen Yagy ré~zheu be uen1 
hajlhatú: a pénzliirsúg: helyett az elzúrils liiinte
tése alkaln1azandl1 <lkkép; hog·y niindcn be 11cu1 
hajthatott íii forint ntún egy-egy napi cl11.úráf; 
e:-'sék.. tiz forint alúli iisszeg teljes tiz forintnak 
retct\'éll. 

Az elzúrús Jeµ;hor-<szahh íarta1na hanniucz 
napot iucg· ne111 hal?Hlhat. 

1\z clzúrúsi hiintetl~s alknhnazúsút a kir. 
adúf'eliig-y('Jii indokolt ja\·aslat:'trn: a tiirrényható
sé~·i klizig-nzgatúsi bizottsúg· hatúrozza el. 

:!1" 

VI. rf.:;z. ·vegye:; re11clclctek éi' tUrvények. 

2:1. §. 1~·1,eu tii1·réuy kihirdetése utún azon· 
nal lép é-lethe és az lBí~l. érre is érvényes; 
róp;rchajtú~úval a pl'n1,iig·y1niniszter és a houyé
defn1i niinh:zter bizatnak u1eµ:. 

IX. TÖRVENYCZIKK 
a hadmentesst'lgi díjról szóló 1880: XXVII. törvt'lnyczikk 

móllositásáról. 
:-:1.•·nll'-il•;_,1 nn·rl l-"~:l. ,;1·i frhru:·•rli;, ~-;ín. - l\:il1ird"1!<'l•·ll a;: 

„01':'1.:iµP~- T(in-,;11yt:ir·.!Ja1s \:'.~::. l~1·i i'<'IH'UÜrh(, 7.,:11. 

ii. ~· .A hadn1cnte:->:-:égi <lijrúl szúlú is.-o: 
XX\711. trirrl·nvczikk Ill., J;i. éii 18. ~S-ai az 
alúlib k<ivetkez{i SS-okbau foglalt nH"1do11 .kiegé
~zitlet11ck és rnúdosit.tatnak. 

2. ~· .Az lSSO: XXVII. t.·cz. 10. ~·:'Inak 
.+. pontja kn,·etkez('ikép 111útlo:-:ittatik: 

"\znn wdkiHcJe,ek, kik az L:07'i: XXIX. 
t.-ez. 2. 8-a; illeh'ileµ: nz ll':'7Ti: XLVII. t.-cz. 
1;}. §. értclnd:be11 a kcrt..~Beti adú II. és III. osz· 
túlyúba 1ni11t c•,f'alúdf!'ik Y:igy 1niut esalúdtagok 
tartoznak rag·y az !Sin: XX\'II. t.-ez. érte!· 
n1é-hcn a' hiu1,)::'1adú alú e:-.11ck 1 had1uentes::-;égi dij 
1·.zin1én Jizctuek a reú,ink 1 illetúlcg a csalúdfiirc 
a n1eg·eliizc'i ér\Jeu húrhol kivetett 1\sszes úll:uni 
csrve1;·cs :u1<'ik és fiildt'ehPrn1ente~itési ,iúrnlék 
ali~pjún : 

H forintot. hn :1z :u\ú:dap 10 fol'int11;íl ne111 uagyobh1 

f) ~f) 

K 0(l 
] Li 1 ()(! 
;2.j ;)(l(J 

:t! fi(l(l 



':-r. rész. \Tegye~ rendeletek é:i tiirvényck. 

48 forintot, ha az adóalap 800 i'oriutnúl nc111 nagyohl1, 
GO 10011 
80 !~(Hl .. „ 

120 „ ,, 120ll forintot uic~ha\ad. 

A dijkivetés alapjául y(,tetik a csalúdf<i 
adója azon esetben is. ha a kit;koru védkliteles 
<inúllú vagyonnal bit\ de azon adó. 1nelyet Un· 
úlló vagvotHl ntún tizet. a csalúdföre kivetett 
adónúl 7:sckélyehb. · 

I-Ia oly l'Saládf<'inclt, kinek évi úllan1i egye· 
nes adója é:-; fnldtcbcr111entesitési júrnléka 500 
forintot iucg 110111 halad. Hihb dijkiHele:.: c:::alúd· 
tagja Yan~ addig· n1ig ezen C8et. fennálL a had· 
111entességi dij egy c8nlúdtag ut:'tn a dijtétel egész 
iissiegével

1 
a tnbhi cs.alúdtag iuindenike ntán 

pedig a dijtétel fele Hsszegével rova ndc't ki. 

:1. ~· Az 18811: XXVII. t.-1:1„ 111. ~-:'t\Joz -
:1nnak ö. pontja ntún - hozzúadatik: 

.A polgárositott hatúr\h·Yidéki rl~szekhen a 
-±. és ö. pontok alatt emlitett védkiitelesck últal 
fizetcndlí had1uenteségi di,i azon u~szc~ eg:yenes 
adók alapján vettetik ki, n1clyek az ott érvény· 
heu le,·tí aclótiirvények értclruéhen a dijkiitclcsre~ 
illet6leg a c:-:alúdftíre a 1negclfizö Cvlieu kiro· 
rnttak~ ·-

-1. ~· A dijkiitclesck az I.8811: XXYIT. 
t.-cz. 13. S-únak 8. pontjúban foglalt adatokon 
kiviil kUtelcsek hcjelcuteni: 

a) azon védkiiteleB-ckJ kiknek hatln1cntcs
ségi dijút az idézett törvény 11. ~. értehnében 
a csalútlfö fizeti. a családflí nevét és tneg;eliiz(l 
évi adójút: 

b) azon védkiitclesek, kiknek hadn1entcsséi;i 

\rI. rész. \'egyes rendeletek l>s türv{myek; 

dijút a most emlitett 11. §. értelmében a munka
adó fizeti, a mnnkaadú nevét és lakását. 

I-Ia a. rnunl~aadó szen1élyében azon itlt'í alatt, 
rn_ely a be,1~lentcs beadúsa és a dij esedékessé
gcnek narna között lefolyt, változás állott be 
~zen ~·~'tltozást a védküteles ott, hol az els6 be~ 
.ielentt~st tette: szintén hejcleuteni kUteles. 

. i>: ~. Az 1880: XXVII. t.·cz. 18. §-:innk 
1nasod1k bekezdése küvetkeziíkép módosittatik: 

.· _ ~\.1: ~88B. ~vtt'íl kezelve a hadrueségi dij a 
l~tletes1 ev ol~tober lHL\·a 1-s6 napján esedékes 
es egyszerre fizetend6 he. 

t;:. §. E:-~1~ tHrvé~y érvénye l 883. évi január 
hú ] -eo DU]JJatol YeSZl kezdetét. 

~, ~ l' t" , . l . . . •. ~· .:.1ze1.1 orveuy vegre ia,1tásáYal a pénz-
1lg)'H11n1szter htzatik n1eg. 

.. A ma~·yar lür. honvédelmi miniszternell 
nz .o~sius tUrvi•nJhatúsár;·olihoz 1871, évi oct. 
18-arol :i:i,rno. sz. a. kihocsátott lliirrendelete 
a ~énJlt~~·cs sr.olµ:úlat alúl Yalú fe11nentés tár~ 
g·yahan. 

i\liuti~n a tiszti és altiszti kiképzésre alkal
i:1''.s h?nvedek, a legujahban keletkezett 1871-ik 

'.( cv1 6-1k ti_irvényczikk értelmében, a sziiksérres 
sz'1rnba11 · • ]· 11 ·· l '] · · b · ~ :\'' :- ~ ' .es cl \.e 0 \l ;;:epzes ez n1egk1vántat6 
ulore belnvhatúk: 

_ miut~n klilönben is az 18G8-ik évi 41-ik 
.t~~rvénycz~ldrnek az emlitett 1871-ik évi 6-ik 
~orvenycztk.l;;: által bövített 13·ik szakaszához ké· 

a honvédséghe hesorozott ujonczok. nyolcz 



\~l. rész. \'egyes reudt~letek és tiir,·éuyek. 

héti Uegyakoroltatúsuk után, a Bz.iikséghcz képest 
a tlirzsek és úlló századok leg·énységénck felvól
túsúra is fordithatúk: 

1uiutún ckk.Cut a honvé<lek tényleges !-\Zol
~;úlatl1an tartúsúuak sziiks{:l:!;c~ a kiképzésre ren
delt nyolcz héten tul i~. nii11dinkúlih chiúllhat és 
az eü{ligi sznhúlynak i~1úclo:-;itúsút, 1nely szerint 
a tCnylcg-e:< szolgúlat alc'~li nH:ntcs~égnck. küllinii:< 
alkah~1aZúsa: az ezen kedvez1nényt t·ettlcg: últalú
han élvez() honródekrc tH~zvc felL•,slcµ;esuek tarta-
tött. n1in<linkúhh u1cu:kirúnja: ' 

, chez képest re~tlele11;_, a inint kilvetkczik: 
1 .. A tényleg·es :-:zolg:úlat alól valú f'cltueuté::> 

iránt. az 1t)ti8-ik éri ~lu-ik .Hirvéuye1,ikk 27·ik 
szak;tszúhnz képest .. é~ az ehhcn fogialt fcltl"J"clck 
alatt; a népiskolai tanitújcliillck 1 nt~ph;kolai tani* 
túk és iiriikliit:t ruczei gaztlasúgok tnlajüonosai 
azon esct.hen is fnlyau1n!lliatuak és a feln1enté:< 
reújuk ué'l,rc azon 'e::.;et bc11 is kiHliHH1andú) ha a 
honvédség;hc osztatnak he. 

S ugyanazért a \'édtnrréuy régTchajtása túr
gyúhan kiadott uta:.:itús [l(i-ik szakaszúnak :!-ik 
poutj{thoz rsatolt jcgy1,és é:-; uiindcu 1nús :-zahúly_. 
mely ezen rendelkezc„cl cllentéthcn úll, hatályon 
kirl\l tétetik. 

2 . ..1-\zon honvédJ a ki a tényleg·cs :-znli:!:úlat 
alól való n1cnte~ségrc igényn:·cl bír, e részbeli 
folya1nodványát szintén azon 111údon kl\telcs fel
szerelni) 1ncly a ré<ltiirvóny Yégl·ehajtása tú.rgyú
Uan kiadott utasítás -1-4-ik l·s 45·ik szakaszaiban 
van n1eghatározra. 

1 
3 .. :\ kelh1lcg fclszerell kérvé11y) az njoncz

úllitús alkuhnával, niiudaunyisznr készen tartaudú 
és a hadköteles részéről, mihelyt az a hadiszol-

gúlatra alkaln1atosnak talúltatik és a honvéd
ségbe heosztat.ik) n :;orozó hizott:-::úg· pnlgúri elur1-
kéhez azonnal henyu,itandú. '"' 

4 . . Az ily kúrvéuy irányúhau. elsü fokulag'. 
a védtlirvéIJy végrehajt:i.~a túrg-vúhan kiadott utfi
sitús :iii-dik szakaszúhnz képc,~L a :-;orozú bizott
ság polgúri eluilke és a honvédség-ct a hizntt
H:lghnn képvisclií houvédtiszj· cg:yct.ért7ilcg· hatúroz. 

ü. Ha a felmentésnek lielyc t'd:iltatik. a hatit
rozat ezen szavakkal: :: Besoroztatolt és, a véd
törvény 2i ·ik :-;zakasza órtehnélien a tényleo·e.:.; 
szolgúl:.'t. alól felmcntete.tt"', az úllitúsi laj"tn~n
nak 18-ik rovataba bc1ktatandú. l1'_1·Y szintén az 
úllitúsi jegyziikiinyvuek. illetii 1·ovat:Jia és a hon~ 
védig-azolvúnyi könyvbe is bejegyzcud6. 
„ G. Elutasitús esetéhen :.:zahad:<úgáln1n úll a 

felnek az elsiifok.nlag- hozott hat:'tr11zatof fclch
hczni,. :< a júrúsbeli -tiszt.rir.;clöhnz IJ nap alatt 
benynJtandú é:-: a lionvédcliui utinisztorhez, ille
tőleg az erdélyi kir. biztoshoz intózendli fclfoh«t* 
rnodússal élni. · 

_7: .Az~n e~ctlien; ha a ~orozú liizottsúgnak 
p~l~arr elnoke e:-: a honvédség képviReltije köziitt 
ve]en1éuy.kiillin~rnég. forog fenn: a fo!y:.uu'odvúuyt) 
az elleut.etes v~·leruenyek clliadú~úval és az úllitú~i 
lajstrornnak :;E:<zrerétcl;; ezin1ii rovatúha leend~·; 
hejegyzésével, a honvédcl1ui 111inisztcrhez, ilietÖ· 
leg az erdélyi királyi biztoshoz, felsiihh · clliatú· 
rozás végett a polgúri elniik a tHrrénvhatúsú'r 
ntjún terjeszti fel. ' c-

t\. „A G. és 7. pont Hzerint hozandó f'clsiíhli 
elbatúrozúBhoz képest) az úllitúsi lajstron1nnk. 
ngy szintén az állitúsi jegyziíkiinyrnek és hon: 



·vr. rész. \T egyes rendeletek és tilrvények. 

védigazolviluyi kOnyrnek kijavit{tsa is azonnal 
eszkiizlcndö. 

\l. Ha a folyamodás az ujonczúllitús alkal-
111ával clrnnlasztatott, H ezen 1nulasztás kell61eg 
igazolható i vagy. ha azon vi!'-zouy, n1cly a tény· 
leg·es szolgálat alól valú fchnentési igényqek 
alapjául szolgál, csak a besorozás után. kelet· 
kezik : a fclmenti·st kéri'i folyamodvúny 1rúnyá
han, az illetü türvényhatúság és honvédzúszlóalj 
parancsnoksúg últal eszközlendt'i szabályszerü 
túrgyalús ntán, il1etékes honvédkertileti parnncs· 
11ok van hivatva elsőfoknlag hatórozni. 

10. A honvédkeriileti :parancsnoknak fel
rneutö hatúrozata, az állítási lajstron1okuak és 
állit:'u:i ,iegy7.ökiinyvnek kijavitúsa és a 11onYéd· 
igazolvúnyi kUnyvbe leendii bejegyzése végett, 
niind a tiirrln1yható:-ágnak: n1ely arról a folya· 
n1odó felet is értesiteni fogja, n1i11d az illet<i 
zúszlúaljpa.ranrsnoksúgna.k tuclo111úsúra. adandó. 

11. A hourédkeriileti parancsnoknak elnta
~itú határozata csakis az illetii törvényhatúsággal 
knzöltetik 

12. A felfolyamodús, a houvédkeriileti pa
rancsuok:'úg eln!asitú határozata ellenében, a ha
tározat kézbesítésétől szinnitandii 14 nap alatt, a 
honvédehni n1iniszterhezf illeUileg az erdélyi kir. 
biztoshoz intézhet<!. 

lB. J\Z ily esetben 111úsodfokulag hozaudú 
felsöbb hatúro~,at egye11esen a honvédkerilleti 
parancsnokkal kUzUlfetik) a ki azt, az elutasitú 
határozat helybenhagyása esetére, csakis a. tür
''ényhatósúgn;1k, inind a honvédzászlóalj pa
rancsnoksúgúnak halaclék uelkiil tucltúra fogj:t. 
adui. 

YI. rész. \'egy1.)R rendeletek l~s tiirvfoiyek. 

14·. A tényleges szolgálat alól felmentett 
honrl~d„ a héke idejére a knret.kez{i kedvez· 
n1én~rlien részeRiil: ugyniint : 

a) H;·olcz hétnél torúlih ~en1 a kiképzt'~s é!' 
hetanitús tekintetéb61. se111 húnuinenlii u1úR (·zin1 
alatt„ sajút hcleep:yezése nelkUl r:zolgúlntha11 11e1n 
tarthatú ; 

h ~ czeu nyolcz heti :-zolg·úlattételrc is olyan 
iüöszaklH111 hivatik be) inely a népoktatú:-:t és a 
ga'l.r1asúg ke'l.e]ését legkeréshé akadúlyozza : 

c.1 a uyolez hétig tartó kiképzé;.; után csaki::-: 
az idöszakoukinti fegyrergyakorlatokhan ralú 
részvCtelre és az ellenörzési szeniléken valti iue~·· 
jelenésre kntelezhet6, s iinakarnta ellenére az~n 
kiiliinnf; szolgálatokra ne111 szorithatú_, a ruelyckct 
kiiliiuhcn a i1irvóny rú ki a honrl·cl~Cgre. 

I·lúboru ragy n1uziro~itás eseh~bcn azouhau 
reú nl~zrc is a ·~iiirrén~~ rendelkezései \·(·t1:tnek 
alkal1uazúsba. · 

1 fi. A.zo11 ri:-;zo11y (enuúllúst'u1ak t~renkint.i 
igazolú~úra, tuelyen a tt~uyleges szolgúlat alól 
való inentesség ig·énye alapszik, a tén,ylt•ges 
~zolg·ú1at alól -fehncntctt houvCd ne111 klih.•
lezt;tik. 

f:i t:-iakis eseteBkint é:-1 akkor, lia 11ctalú11 
ueB1 kiiteles szol~·úlattl>telrc hivatuék be, les1, 
helye és ideje; hogy 1nentes~égi 1·ziruét1 az illetú 
kiizigazgatúsi t.i~ztvü:e}{i utjún1 a lion,·édzúszlóal,i 
11araBesnoksúgúuál ignzolha!5sa. 

l G. 4:\ vl'.dHirrény ~i' -ik szakaszúhan foglalt. 
c1ue kedrezinény a ·honvédkeriileti paranes;·1ok· 
ságok ntjúu azon lionvédekrc i:-1 kite1:jesztendú 1 a 
kik akúr a folyó evhen) akúr korúhhan soroz-

lü 
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tattak be, é~ e kedYezn1éuyre igéuyuyel hirvún, 
azért. utólag·osan folyau1oclnuk. . 

Felhiron1 teliút a . . . . . közilnse-
get~ hogy ezen knrrencleleten1et: ruclynek érte~· 
méhen e!!;yuttal a honvédkeriileti és zúsz\óa1.i
parane:-:n~ksúgokat is ntasiforu: haladék nélklil 
tecrye ki\1,hirré: s niind j()yilben, ruiud közclcbh-

"· . . . i 1 rfH 1núr a j<ivii njonezú1litús alkaln1ávitl is e I 1ez. 
képe't járjon el. 

Kelt Huditu, octóber 18-úu 1~11. 

. \ 111. hjr, hourétlt~ln1i 1uiniszt.eriu1unak 
1su;~ éri uo1. H~tlu 17.UOl. száni a. liclt rende~ 
lt~te az orszil!!.· 1ttl:une1luyi tUrvénJhatúsáµ;1lhoz, 
a sznhadsúu:o·s i•s tnrtnli•ltos ltntonáli hú:t.assúa·i 
ii1"yeili tárii.·ráhau. 

!"'. I-Iogy ~l· n1agyaror~zúgi Cs erdélyi szabad
sü.o·os s tartaléko:- katonák házassági Ug,yeiket 
ill~téileo" a hirodalon1 1núsik feléheu n1ár enge
délyez:t.t ugyanazono~ kfinnyehhitésekben és el~)
nyükben részesittesenek, szoros hoziúalkahnazas 
vée:ett e (czimnek \ tudtul acla1ik 1 hogy a huza
m~~ahb időre. vagy is behivatáin1kig, a katona
k.Utelékböl eH)oes{rtiatásnkig, vagy a tartalékosok 
közé való soroztatásnkig szabadsúgolt katonákra. 
az ör1uestertöl: yagy ezzel egyenlő altiszttiíl le
felé valarnint. a szárazfiHdi é::-; tengerész-katona
hati~lon1 ténv}ecres szo}u·úlatúban nen1 állú tarta-

" 
0 0 l l . l. léko:; katonákra nézve. - ha k<izlilö t nu· :;:1 a 

lrntonaliiitcle' harma<lÚi korosztályt már nrng·
lrnltulta, azaz a huszonharmadik életkor betöl
tése után követke1.ö év január 1-sö napjától 
kezelve, - ha azon idöközhen még a polgári 
törvényhatóság alú tartoznak, - házasságra lépni 

v·l. rész. '"egye::. rendeletek f,.; tiirYét1yek. 

kivúu, kirétel nélktil eu,·etliil csak a polg-úr
egyénekrc ,-ouatknzú 8Z:.~l;:\lyok alkahua;r,autlók 

Ezen okból: a végrl': hogy n1egnlisiilhc:-:se-
11ck, a k.atnuahalói-iúg engedélyére. ar. egybeke
lés kihirdetésének 011.!!Cdésére l:~ a katona 1eJ
kés;,,lJivataJ kiiréh<'il v:.~lú ellior:;útú~ra szük~églik. 
nineseu. 

l·Iaso11!úa11 az. erintett katonúk hiizassúgaik
bül keletkezü vi~;r,ályokat tárg·yalui s elintézni 
azon Hirvéuys;r,ékek hivatvúk: n1elyek alú azok 1 

ha polg·áregyénck volnúnnk~ tartoznúnak . 
.Az esketést eszkU1Jiitt keresztéuy hit\'allásu 

lelkészek és rabbik klitelcsek niinllazon:Utal a 
foganatosított. esketés feliíl az anyak.H11y\'Hek hi
vatalból kiállitandó :-;zószerint hiv kivoruttút a 
katonai szetnélyes alapklinyvhnz (C*rnndbnch:1 
leend\i n1ellékelé:; czéljáhól, ÓB pedig a kere:;z
tény hitrnllásu lelkészek, egyhúzelöljúrúik utján, 
a rabbik pedig a júrúH szülgahirúja_. ille16lep; a 
n1egye é8 város utjún, az. illeték.e:; katonahatú
súgnak n1eg·kiildeni. 

l:Iasonlóan az enilitett katonaegyéuek háza~~ 
súgaiknak jogervCuyiivé vúlt itéletek alapjúu 
n1egse1111uisit.tettek.Ul, a házasfelek egyn1:i.stúl el
v:ilhatúsúuak és h:i.zassúg·ktitelékiik t\Jbontá~únak 
nyilvúuitúsaJ a katunahatósúgokuak a;r,ou törvény 
székek részéról adandó tndtuL rnelyek a fenn
álló szabályok és tiirvények értehuóbe·u ily Ugyck~ 
ben elsli fokulag- hatúroztak.. 

Ezen szahúlyul szolgáló k.örrendelvény: az 
alattas közegeknek és kiizség·ekuek 1 Yalatnint a 
rabbiknak. is, azonnal tudtul adandó: 1ucly vég
böl e rendelvény kellii számu példányai rnellé
keltetuek, és egyidejüleg minden érsek: piispUk. 

15* 
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Gs Hnperintendcnsnek is a pa.psúg tndósitúsa Yé
gett n1egkiildetik. . . , . . 
· ./t kirúlyi birúságok t.udosttasa reg·ett, u1ag3. 
kirúlyi igazSúgUgy1ninis1.ter nr ii 11agy1~1éltósúga 
~zintén fclkérctik. 

l\.elt Bndún l8G7. nort•n1bcr !i.{ui. 

:.\ nlinis1.terin111 vczetG:-;ércl 1neg·liizott 1nagy. 
kir. 111ini~ztereln1ik 111eghag·yúsúhúl„ 

(h~ficli Jtti.~hárd: 

.\ htnivé1lt•ln1i ui. h.ir. 111i11ist.erin111nali 
~11.c,.i1. sz. alat.t 11t'lt 11Urrmulelt•te rnlam~,m~)'i 
tih;vcnYhatús:'lu:hoz. a nüsiilhetési en!!'Cllt~lyt;rt 
henyu,ftaiulú fol)·a11101lnin)'t•l1 frlszt'l't'li·se tar
!!'V:'than. 

· i\Z idei njonezozú:-; alkahnálJól ezen n1ag;ya~· 
királyi 1ni11h•ztŰrinn1hoz f'eltei:iesztett fel~zúla1nlú:-:1 
UO'vehhtil kitiinvén, hogy tiihh hadkiiteles. eg·ycn 
:i~ért ineuek!Ht ki ebheli kiHelezetrsége alol, 1uert 
a részHkrc enu:eclélyezett. nösiilhetés köyetkeztc
hen a folyó Óvi jl11ius-hú 25-én 17 1200. ~z{nn 
alatt kihocsútott kiirrendelet. 1-:;ii :-;zaknszan.~tk: 
l 'i-ik poufjúhoz képest .1uint eg:·.etleu ~, vo„, 
ideiglenesen feln1entésre. czuuet uyert. .··, „ 

. Ezen okból szükscgesnek tarto1n a l ... uz~n1-
séget felhivni, hogy ezen kürrenclelet ,rétele nta~1, 
a nü:-iiilési engedélyért henyu,itau<ló . folJ~:~nod\:n 
nyokat a folyó (~vi janu{tr·hú B·rol loo. sza1.11 
aiatt.i kiil'rcudelet végpontjában ellísorolt ok.ina· 
nyokou kivUli 1uindenkor az illetii n1enyasszou:: 
c.~alúdi értc::-itiijércl, ug·yszintén az cuuek ragyon1 
viszony:'tt kitUntet<'i hi7.oll~'1attal i-: felszerelve ter
jeszsze fel. 

\~L rész. \-t.:gyes rendeletek l!s türYények. 

Ellenkezii esetben az illctii folyamodYilllyok 
túrgyalás alú nein vétetnek~ haneru eg:y;.;zeriien 
vissza fo~nak kiildetni. 

l1ndúH .. l8Gfl. éri Bovc1nher-hú 8-úu. 

.\ honri·clt'llni n1. k 11li11isztrrin11uulk 1870-ili 
i·ri jan .. :!O-úu :!HOO. sz. a. kelt- liiil'l't'lHlclf•t:e. 
a honri•1lck 11üsilll"se túrg·:·áhan. 

:.-\ hnnvédCk núsiilésc túrg·yúln.1H! eg·ye:;ek 
l~s hatúsúgok n"szériil„ eg,,·irún1 két:-;égek é~ kt•1._ 
dé,ek meriiltek fel. 

.:\1ldig is tchút) 111ig· a rédkHtelcs egyének 
n<isiilhetése. az 181-i0-ik éri 40·il\. t1ir,·ényczikk 
4-±·ik szak;tsza. ,·~rteln1éhen, úta\úlJan szaiJúlynz
tn!néki egyclöre is sziikségesnek lút:•zik: huµ:y 
a honrédek n<'isiilé:-;ére nézre. kellli a]k.aluiaz
ko<lús vl~gett: elt'ilcges :-zahúlyzat téte:-súk küzzé. 

Az idézett l.8liK-ik éri ·bO-ik türrényczik 
;°'")3-ik szaka~za az, tuely a honvédek nii;-;iilf~úrt>l 
tiizete:::en intézkedik. :.\zt rendeli ugyanis e sza
kasz, liog-y „a tf~ttlt·ircs szoli.pilat ~il'jt'•n líiliil 
a huzan1osablJ id<'ítarta1ura szabadsúgoll: sorha1l
tartalék Cs hOHlédsi'u:h1~li le!.!.·énYsi·u.· azon része. 
n1ely a liarn1adik ko1:0S7.túlyt" 111e~1ta'bulta: uiisii: 
lés teliintetéht•n is a köztnrréuyek és a :;za~ 
h:'ilyok alá esik.•; S önként kih;etkezik chhlil. 
hogy tcbút azon lionYédck. a kik tcttle:ges szol
,!.!;Ú}athan úllanak. és a harniadik korosztú1vt 111011; 
~en1 lialadtúk, .kivételes cng·e(léh· nélk.Ül 11c1~-1 
niisiilhctnek. , '- ' 

~lidöu azér! en1c k1:·rdés szabidvozá:::únak 
szüksége úllott elö: kettős i'iZen1pont <~z .. a uii e 
részben irúnyadónl :-:zo!g·ál. I~g·yik sze1npont az_. 
tniszerint a fcunölló 1·~:- rilúgos tLirvény 111egtar-
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tassék. és aunak 1ninden részlJen elég téteRsék. 
:\l:lsik, szen1po11t pedig· az, 1niszerint a kivételes 
engedély ne téte:-sék fiiggövé tUblJ és ungyobh 
rnegszoritásoktú1, niint a 1nelyeket a t<irvény és 
a honvédségi :;iolgúlat érdeke hoz n1agúval. 

ghei képest rendeltetik: a 1uint knvetke?.ik: 
1 .. .:\ houvédségheli legénység azon része, 

1ne1y a harnlaclik korosztú1;·t 1neghaladta, a tett
leges ::-zolgúlat idején kivUI: kivétele:; engedély 
né! k lil niislilhet. 

2 .. A harn1adik korosztúlyhúl kilépettuek a 
honvéd nen1 ellíhh tekiuthetö, 1nint azon naptúri 
év elteltéYcl. n melyben védkii'teler.ettségének tel
jesitésére a 'harn1~ulik koroszt:Hyhan volt felhiYa, 
yag;" lett volna~ - ha n1egelliz()leg hc nen1 so
roztat.ik. - felhivaudú. 

S ~l nH:nnyihen, a tnult é-ri njouczozás al· 
kahnú-ral. kivételesen Ut koroszt:'tly úllott soro
zús alatt': ji:lenle/,!: a liar1na<lik koros.ztúlyt n1eg
haladottak gyanúut. tekintendúk tnindazon hon
védek, a kik ar. 18-l<-ik, lH,bli-ik és 1846-ik 
években sziileHek~ és ezen korosztályokban ;.;oroz
tattak he. 

3 .. A lion-rédségheli legénység azon része~ 
111el,v a hannadik k.oroszt{tlyhól 1uég- nern lépett 
ki, avngy tettleges szolgúlatban úl1 1 kivételes 
nt)siilési cno·cdélrért azon 111. kir. honvéd~znszlú
alj vagy lo~·as s.zúzadparancsnoksúgáhnz tartozik 
folyainodui, a nielyhe heosztatott. 

4. 'l'ettlcges szolgálatban Lékc idején azon 
honrédek. és addi!!: ú1lanak. a kik és a meddig, 
nz 1868-ik évi 4l~ik tiirvé;1ycúkk \l-ik, 11-ik 
{'.S 12-ik szakaszai szerint 1 a törzseknél és az 
úllandó Rzázacloknúl vannak alkalinazra. 

\rl. rt.'>f.lz. Vegye::; rendeletek és türvúnyek. 

ii. A m. kir. honvéíl-zitszlóaljak és lovas 
századok para11csnokságai7 a ki\;ételesen kért 
nösülési engedély 1uegadisa tekintetébeu. kellö 
1negbizússal.. s illetöleg ntasitá3sal láttatilak el. 

, 6. Felf'olya1uodásnak, n zászlóalj és lovas 
szazad purnncsnoksúg::t határozata ellenében. az 
illet() u1ag·y. kir. honvédkerlileti parancsnol~súa·
hoz, s onnan ezen miniszteriun1ho" rau helye.'· 

7. Jnvlire né?.ve niinden ezzel ellenkcZören
delet és eljárús ineg·~zllntettetvén, e(rynttal azon 
hon:éd-uiisUlési e'etek, melyek netŰn elteröleg 
edd1.gelé kiizbenjtittek, útalánosan cs utólag- en
gedelyezetteknek nyilvúnittatnak. 

F'e1hivo1n tehát iinük.et, hogy ezen szabá
lyokat haladék nelkiil meghirdetni, és er.ekher. 
képest intézkedni is1ne1:jék feladatuknak. 

Kelt Budún, 1870. jnnuúr 20-ún. 

..• ·\ n1iniszterinnt rczeteBevel nieg·hizott 111. kir. 
u11n1szterelniik 1neghagy:.h:úhól : 

t'.~e11ye„y J111re1 
111inl,:zkri 1an:i•·.-uo. 

A m. liir. hon ri•th•l mi minisr.ternPll ~5; 1 /\'II. 
sr.itmú liii!'l'cntlrlctt>, a Juulliöteles ifjali liirÍ'
telcs nüstilési eU!.!,'t•tlélYuihcz sziilisi~!.!.:es. a csa
látlan~·a munlrnliéj1tclcÍ1si'u:i•t tannsiÚi orrosi bi-
1.0nylat.0Jm'1l. 

. Nén1cly tUrvényhatúság küzigazgatási hizott-
saga: a hadküteles korhau le-rt'i ra!!.·-r ezen kort 
niég el ue1n ért i(jak részere ké.rt 1~iréte1cs nö
~iilési engedély túrgyában henyujtott kérrények 
elsii fokú elin~ézéoéné·l akként j

0

ú1.' el, hogy rnÚlön 
nz erdekelt íelek a csal:i.danya vagy 111ús, a 
csal{tdboz tartozó nt'i n1unkaképtelenségérel ig:a-
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zolják a kért engedély szUkség·es Yoltát: a küz
clég·i- (.kür-l oryosok últal az illetú n<ík egész
ség·i úllapotúról kiállitott bizouyitrúnyokat oly 
érYényiieknek is1uerte el) rnint a hatú~úgi tiszti. 
orvosok lútleleteitJ s ennek folytiiu az ügy érde-
111ében hozott hatúrozatút leglényegesebb ré~zében 
az e1ulitett kiizségi- (kür-) orvosi lelettel tún10-
gatva: s hh·atkozús:-:al az 1 :-176. e,-i XI\r. tör
vén·veiikk 1~15. szakaszára, terje~zteti fel hozzúIJt 
végérvényes eldöntés végett.. · 

I~zen eljúrú~t szubúlys1,erünclc s a kii1,igaz
u·atúsi !.!.'YakorJattaJ egj'CZ6nek el llCHI ÍSlUCl'hC·' 

feu1 ; ru'f~,el a községi (kilr- 1 orrosok által kiálli
tott ilv hizonvitvúnYoknak kiizhitelü szukért('ii 
lelet ;:Y:1núnt 

0

lehetli' elfog·:u1úsúra jogaltq1ot se111 
az idÓ;.ett tnrvény-:-;zakasz, scn1 a községi orvo· 
Rok hiYatali úllúsa. sen1 a fenten11itett Hgy ter
mészete ueni sr.ulgáltat. 

~!időn ug·yani~ a fcutid6zett tifrréuy:;zaka:-:z 
a knr.ség·i- (kii~·-) or\"o~ok küzeg·é:-zségiig)'i teeu
dőií el<'isorolja. ez illtal tiizetcscn kijelnli a hat:ir
ro1udatJ a 111eddig ezen or,·osok ilnúlló n1ükHdési 
ki'tre terjed, :.: a köz:.:égi eg;észsCgiigyi teendökiiu 
tnl nen1c~ak fel nen1 jogositja iíket tisztiin :-:znk
iiayekhen a batósúgi ti:'zti orrosokéral eaYenlli 
é;,~-ényÜ leletek fi\lrételCre. sát az idézett' tiir
véuy:-::1,aka:-;z réi;~(; pontja , a kDzség·i or\·osokat 
tisztán szakiigyekheuJ a júriu-;i oryossal Y~ilú ériui
kezésre utalja; egyszcrs1ni11d <1 1.56. :;zakas1, el~ií 
pontja, a kiiziga1,gatúsi clsöfoku hat/isúg :;zak
közegéiil a júr{u;i tiszti orrost rendeli ki, annak 
vilúgos jelt~Hl .. hogy 01~rosi szakligyekhen kiiz
bitelességgel e:·Htki:-:; a tisiti nrro~ok raunak fel· 
rnhúzva. 

.A. 1ui pedig· a n<isHlési kirétclcs eng-eflélye
ket kiizelehbről illeti, ezek au1a kedrezn1é11yek 
::;oráha tartoznak. n1elye.ket a védHirvény kiilii· 
nUs 1:salúdi tekintetből a bttclkUtelc:-: egyének 
részére hi1,tositottJ s tuelyckre vonatkozú ig·éuyek 
bizonyitúsi éf.; túrgyalásf inúd,ia n1úr a ~-édtür
vényen alapnlú folytono:; gyakorlattal is :--zahú
lyozra lévén: - a1. akként n1eg·ú\lapitott cljú
ríu:ii rendszer) a k.iizegészség·iigyi tnr,·ények ide 
nen1 vonatkozó szahúlyainúl f'og·ra uieg ncu1 r:U· 
toztathatú. 

:i\Iidöu tPrúbhú a védtlirréuy cl~L szakas1,ú
nak rendelete :;zeriut, a hourédelud niinisztcri 
a védkiltele::- i(jak részere kirt~teles niisiilé.-:i 
eng-edéJyt adni. kiilünlis tekintetre 1néltú kiirU\
n1Ónrck' küzütt.. fel van hatalu1azva„ er.cn felha
talni~ar.ús a jelzett küriihuényeknék. a fels~'ibh 
elleuórzes igényeihez képest teljes hitelesség· jel
legót niagún riselii hizonyitúsi 111údozalút ne111 
zá1:ia ki. söt fiilteielezi. 

li"'elhiY01n tehút a kiizigazg·atási hi1,ottsúgol. 
hog-y ar, einlitett iig·,·ek túrg·yalúsa alkalniával 
kiz~·;róla~ a hatúsúp;i ··~n·rosok'"'t·tltal kiállitott lele
teket f<;gadja el 1 ··az érdekelt csalúdlieli núk 
n1u11kaképtclenség·ét. ig;azolú okirat g:yanúnt. 

J[eg-_jcg"}'Zen1 Yég·iil.- hogy az úllaudúau sza
budsúg:oJt és h1rta1t··kos katonáknak és hourl-
dekne'í\. az clleni'irzési :::zc1nléu és idószaki fegy
verg:yakorlaton tartozott n1egjelenés alól beteg·~ 
ség niiatt lccnd6 fHl111entetósi\k irúnt.. az illetlí 
katonai- és hon,·éd-hatósúgokhoz te1:jeszte1t k1·~
reln1eik iudokolúsa ezéljúbúl 1 a ki\1,ségi- 1 kiir-) 
orrosok részérlll kiúllitott hizonyitvúnyok„ rala· 
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mint az ily czélból keletkezett tilhbi hizonyít
Yáuyok is, az illetö községi el<'iJjárú igazoló alá
irásával látandók el. 

1\.elt J~ndapesten: 18'79. t~-vi n1úr(·-zius hó 6-án. 

Szende ItJla, s. k. 

A Ulll!!'l, l\.ir. ho1t\·édclnli ntinisztcrneli. 
11,518/IV. ~Zán1 alat.t raliuntHtn~·i mcg·yc l\Uzih1-
sé2:éhPz intézett l\Urre1ulclcte! a liiiz(is had
scfug· sz:'unilra é}Jitett laktan~·úli) tiúl\lal\tanyáli 
t'•s p}helrczési ezélolira szol~·álú P!.r~·éh épiiletclí.-
11cli a liat.01uti ig;azg·atás fiaszniliat:'tl1a áta1lása 
allt.aln1áral liUrt~tendü t~ljltrás tárg.:~·úlirtn . 

. A kiir..fiR hadsereg l:'Zútnúra Cpitett laktanyák, 
liúklaktanyúk és elhelyezési czúlokra szolgáló 
egyéh éptileteknek a katonai igazgatás hasz
nálatúha útadúsa alkaliuával k<iretendú eljúrást. 
illetöle(r az t'.~r<lekelt kUzüs hadii~yndniszter nrral 
ahhan ~Ulap·1dtarr1 ineg, hogy jii~'iíre az útadási 

l·etrl'Zőkiin)'rhiiz, az I 879. éri XXX1lI. tiirvény· 
• o. • l 
(·zikk vérrrehaitúsa tárgyában hiratali elóc Urr1 
·:Utal J 8'7~). évi' juninshú · 27 ·Cn 3612. eln. szám 
alatt kiadott nta!-'itúsnak a törvény :33. S·át 
niagyarúzú rendelkezésében fc}!'orolt iron1ányokon 
kiviil: a jóváhagyott részlete~ épitési terveknek 
az épület útengecliije últal henyujtanclt'l pélclúnya 
i> csatolandó. 

l\Iiröl h~ a tiir\·ényhatúsúgot elöforduló eset· 
ben való alkalrnazkotli'ts végett ezennel értesitem. 

ICclt. Iiudapef.:ten, 1888. évi 1n:'trcziushó 1;,i-án. 

l(iabli g!'óf Rffdoy Cil·deo11, ~. k. 

:!:;.\ 

·vi. ré::z. ''egyes Tendeletek l~s tUrrények. 

A m. l\ir. homMdmi miniszter f, (,vi 
!l:lOOO. sz:im alatt rnlanrnlllQ'i ttirrén~·Jrntúság·
hoz inti•z1•tt l<ön1•1ulclete, a t.ulaj1lonl<é]lcni 
hadi szolgálatra allrnlmatlau, 1le a hadi czé
lolira nlíisne1nii szolu:álatolira allial1uas ''étl
liUtelesel;;. llúl1or11 t>sÍ•tébPn Yalú szolg·:'tlatté
tt'lP irúnt. 

J. véderiiröl :-ozúlú 1860-ik éri -H)·ik Uir
vényczikk 18-ik szaka:-:za értehnéhen, a tulaj· 
donképen való hadi szolgúlatra ugyan alkahnat
lan, de a hadi czélokra Rzükséges mús nernli 
:-;zolgúlatokra polgári hiratá:;ukhoz képest alkal
UHlS réclklHelcRek. liúhorn esetén kiltelezhet<'ík 
ilyen !'Zolgúlatok 'tételére. 

Ezen védkütclesek a rédtnrrény régrehaj
túsa lúr,g·yúhan kiadott utasitú~ 2-ik :-zzakaszúnak 
H-ik poi~ijához képest7 Clctkornk H2·ik évének 
hetiilté:;eig állanak a hadi czélokra sziiksCges 
szolgúlatok teljeRitésének kntelezettségc alatt; és 
e végett, illetliségi helyökre való tekintet nélkiil, 
tartózkodúsnk helyén veendök alkahnazúsha . 

S a tnrrény ezen szakaszának életbe lépte
tése tekintetéhöl, a cs. és kir. köziis haclllgyi 
rniniszt.errel Cs a cs. kir. honvédelnti 1ninh;zterrel 
egyetértiileg, a köve.t.kezö szahúlyok úllapittattak 
111eg1 ugyn1int: 

1 .. :\. védtfirréuy 18-ik. szakaszában en1litett 
,·éclkUtelesek: a magyar korona orszúgaihan 
ngyan nz illctü u1agyar vagy horvát-::;zlavonor~ 
Hzági vármegyének: illetőleg- horvát-szlavon határ· 
iirvidéki kerliletnek határain belő!, ide értve az 
ezek terliletéu fckvö s i.inúlló !Urvényhatósógokat 
képezi; városokat is, a 1nonal'ehia músik úllamá.· 
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hau pedig· nz illet(i hadkiegészitósi kcrUletnck 
határni11 belül vé.tet11ck alkalmaziisba. 

S az ezen halú.rokon kiviil és túl való alkal· 
wazásti::tk.. üSakis az elúre láthatúlag hosszahh 
ideig tartú ~zolgálatoknúl (7. §. a. 1 pont\ t~:-. 
azon sziikséglet pótlúsa végett lehet hclye 1 a 
111ely azou vúnnegye ragy kerület. illct{iJeg· 
hadkiegészité.~i keriilet védkiHelesciböl 1 a hol a 
sziikség-Jct unltatkozik, nen1 fedczhet(i. 

Ez eseteklJell a tsalúcli yiszonyok és a 11Cp
gazdasági érdekek kiiHlntisen kivételes fig·ye
letube vecndúk. 

..-\ szúhan l\1rg·ó rédkilteJe:jeknek tényleg·c:-; 
alkaln1azá:;n. a hadi czélokra sziiksé~!;es szol~á· 
latok teljcsii.ése vég·etr 1 az ií Felsége ~uozg-tisit~ísi 
parane::;a :.'tltal 111egúll:1pitott els\i 111ozgó~itú$i 
nappal rcszi kezdf.'.tét. 

2 . ..-\ !Jacli czólokra sziiksé!!:e:- :--zolg:úlatok 
tcljesitésérc ktiteleztetnek : '" 

a) :li':On yédkntelesck. beszá1uitYa a son)
zásra . a ninzgúsitús éréiién fclhivott elsii kor
osztályhelieket is

1 
a kik azon njonczúllitú:-; al

kalniúr:d, a n1elyrP utolszor t:1rtoztak nH:-g:je
lenni. <1kúr idei!!.'leneticn. akúr iuiudcnkor. had
képtéleneknck i~yiln'tnittattak; 

Unkéut éri:endd azonban, hogy csakis itleiglcn 
hadkCptclenekuek uyilv{u1itott egyúnek ne111 1neu· 
·tetnek fel ez últal a 2-ik, ;.; illett'ilcg· a ::1-ik kor
osztályhau lecnd6 nicgjclenés kiitelezettségc alól; 

tovúbhú azon volt póttartalékosok. a kik 
liáborn esetében a sorozú bizottság últal a pút· 
tartalék úllon1únyúbúl kitürlcndöknek nyilráni
tattak : ng-yszintén 

a· ho7ivédség· uyilvúntart{tsúban úllott azon 

\-r. rész. \ 7egyer:: rcn(leletek é;-; tiirrények. 

t·gyének, a kik fehncntési ezin1cik u1egsziinése 
kUvetkeztéllen a sorozó hizottsú 0 • elé yezcttetvén. 
akár ideig·Ienesen: akür 111indenl\:orra hadképte: 
leneknck találtattak : 

végTc 1ninclazol~ 1 a kik ndnt a h:H1iszolgú
Jatra alkalmatlanok 1 fe~ti fc1µ-yatkozá~aik miatt. 
a Hirrény~zei-ií szolg:ilati idii -hctiil1ésc elött ho
(·sáttattak el a h:idsereg- 1.hadteng·er{~:-:zet1: ille· 
tiileg· n honvt~<lség kötelékCbiil : s ezen kh·nJ 

li1 a 1uonarchi:i 111ú:::ik úllaniúban azok is. 
a kik a védtiirvéuy hatúlyba lépé~c eUitt fenn~ 
:i.llott t<ir\"ények t''s szahúlrok értcl111l~heu. azon 
njonczozú~ alkaludiva1) :.i" n1elyrc koros;,túlyok 
~z~riut utolszor ,·oltak feihiYa 1 iclcigleneseu rag·y 
innHlenkorra alkalniatlanoknak találtattak. vaO"y 

] • • 1 . o, 
JlC( 1g· 1n111t i.orosztúlynkhoz és sorsszá1nukhoz 
kl~pest ;:.;zún1felettiek .. UCHJ vétettek igénybe s a 
tulajdonképen v:iló hacli ~zolgúlat.ra :ilkalruatlan 
voltuk 1niatt~ az osztrúk védtörrúuy "\~-ik !jzik
kCnek alapján„ a hac1Rereg-hen ( liadtcngcrészet
lJen) vag:y a honvüdség-hen ralú szolgúlattételre 
:-;en1 Yonattak be,. és élerkoruk :l2-ik (~Yét rnég· 
nem halarltiik túl. •> 

H. ..-\ hadi czélokra 8Ziik!:iég·cs sz.olgúlatok 
teljesitese alól útalúhan felmentheWk: 

1t·1 a kik r:1la1nelv olv viszoni'lHlU élnek a 
J ' • ' 

:ncly a vécltiirrény 17-ik szakaszú1Ja11 van rneg-
1e]i;Jre: 
· 1,.1 'az úlland. liirré1n·hatú:-;úgi r:.H!.'Y kiiz'<éíri . . .... .._., '"' ~ 
tiH1,t,·iscl<iki illetiíleg clöljúrúk, s ezeken kiviil 
a vódtnrvéur 2U~ik szakaszúba.n ehi:<orolt tnhbi 
osztályzatokha tartozó egyenek; 

e 1 a kik a védtör\·ény últal elrendelt ka
touai dij tizetú:::e tekintet'Chül, a ~orozú vagy 
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felülvizsgúló bizott:;:.ig által megriz~gúltatvúu. 
keresetképteleneknek. nyilvúníttattak: :; végre 

<{\ betegek. a kik állanli vagy tiirvényha~ 
tús{1o·i orros ált,al kiállitott, Cs az illeti\ községi 
elölii1rósúg ré~'l.ériil i~ n1cgcr<'ísitett hiteles hi'l.o
nyiivúnynyal, vagy a hol ily orvosi li~_zonyit
rúny idejélJcll uen1 volna u1egs:1.erez~1et;1~ ~eg
aláhh a klizség·i el6ljárúsúg; lnzonyitranyaval 
i{razoliák :;zo1gú1atra valú képtcleuségiiket. 

0 4. A. hadi czl!lokra ~ziiksCges, a hos:-:;zablJ 
ideig tartó és a tartózkodúsi helye1.1 kiviil te,!.ic
sitendií szolgálatok alól kHliiniisen fehnenthetok: 

a·) Ouúllú n1ezei gazdák: 
b\ azon védkUtelesek~ a kiknek a esalúd

tau·ok fentartiu;únak reszélyeztet.é:;e nélkiil val1'1 
el~tvozúsút kiiHh1iis tekintetet érdenil<i viszonyok 
teszik lehetetlenné. 

5. „A védtUrvény 18-ik s1,akaszúhan euili· 
tett védkiHelesek, a hadi czélokra szükséges 
szolgálatok teljesitése vCgett, sza~úly :-;zerint a 
le~ifjahh korosztúlyti>l kezdve vetetnek alkal· 
ru~zÍ1sba; s a sznk~églet csökkeués~re1 . ri,szont, 
a. leg·idö8h korosztúlytól kezdve r1:;:3zatele hn
csáttutnak el a :;;zolgálathól. 

J:\z eo·yes védkiitelesek alkahuazúsúuak sor
l'endét p~dig, t-:ajút korosztúlyukon belöl, és 
foglalkozúsukhoz képest, a sors határozza 1ueg. 
S e rzélbúl a sorshnzús, sztikség e8etében a 
tCnvle11es io·éuybevétel alka.ln1ávtii, eszkUzlendt'i. 

J 
0 0 b ]' 'l l ··1 6 .. A védköteleseknek a al l czc o tra ~zn \:-

séges szolgálatok alól való fehnentést kérő fel
szólarnlitrni, a fentebbi 3-ik és 4-ik pont alatt 
elősorolt esetekben, és az alábbi kivétellel, a 
szükséges igazolványok 1uelléklésével 24 óra 

l;-1. 1\~sz. ,.·egyes rendeletek ~s tii!"\'ények. 

alatt a tartózkodút-:i hely sze1·iut illetékes júrú:-;· 
beli hatósúghoz, é:; igy :Uiagyarurszúghan a 'jilrús· 
beli _ szolgabiróhoz i!letiflcg- polgúrtnesterhez; IIor· 
vát :-3zlavonorszúgokhan pedig· az a\h;púni hh·a
talhoz l~s a 1uég- IICJH egészen polg·úriasitott hor
vftt-szlavon hatúriirvidCken a júrúSheli batúRi1g„ 
hoz. illetiileg a polgúr1uesterhez uyujtandók h~;. 

Ezen fcl;.;zúlan1láR irúnyúhan a tar!·úzkodási 
hely szerint illetékes júrúsheli hutó~úµ;, illetiileg
tisztvisel<i, tartozik azonnal hatúrozato-t hoznL ' 

Ila azonban a fe1szólan1lús, a védtUrvény 
17-ik szakaszának alapján, a 1nagyar koron;t 
országaiban tartúzkodc"J, de a rnonarebia n1ásik 
állan1ilhan illetö:;éggel biró védkiiteles résiéröl. 
avagy n1eµ:forditva, a n1011arehia n1úsik úllaniú· 
ban ta!'tózkodú, dc a mawyal' korona 01'8Z;l~'ll'. · e. •o< 
han illct{íi-iéggel biró rédkütele~ részériíl nvnl
tatuúk be: ezen c:-;et.beu a határoz11t hozatalú1:a 
a bonossúg·i ható~úg van hivatra, a n1elyhez az 
az ily felszúl:11ulá1;i folyaruodvúuy a tartózkodási 
hely ható8úga ntjúu útteendö. 

i\ júrásheli hatóságnak, illetőleg tisztvise
lönek elntasitú hatúrozatai ellen intézett f'elf'olya· 
modúsok legfelehh 24 óra alatt, az clsü ft)ku 
hatóságok ntjáu) a 1nagyar korona országaiban 
ugyan a. ui. kir. honvédelu1i n1iniszterhez a 

1• ' 
1non~1rc na n1ú:-:ik állan1úhan pedig az illetö nr-
szágos batús:.lghoz uyujtantlók be. 

Ezen felfolyan1odások a'l.onban neru hirnak 
f'elfilggeszt(\ hatálylyal. 

7. Hzorithatúk a szóban forgó védkütelesek: 
a) a polgúri hivatásuknak n1egf'e1elci szolgú.

la~ok tételére a táborba szállott seregnél, ugy· 
szinten a hadsereg és a honvéd~ég úllandú inté-
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zeteinél: és kiegészitési csapatainúl, i1let6leg a 
ni agy. kir. honvé<1 pótcsapat-parancsnokságokná11 

és az oszt.rák e:::. kir. honvé<1ségi nyilvúuhtrtú
~úg-oknú1: 

·- h1 ,_; szHkség:es 1uunkálatok tel5csitésére, 
kapc':iolatbau a badszintér el('iké~zité~ére reu<lelt 
í'.i'ttpattestekke\. 

.A kiegé~z;it.ési l~~apatoknnk: illetc'ileg; a ni. 
kir. h<111Yéd pútesapat~parancs1Hikságoknaki és 
a1, osztrék es. k. honvl~dségi 11yilv{n1tartúsúgok
nak azonban az ily vódkntelesek csak annyiban 
bncsútaudúk rendelkezésük alú: a 1uennyihen 
a visr.ouyok a kézn1ü-iparosok kiililnfis seg;élyét 
tennék szUkség·essé. 

8. ..-\ véclkötelesekuek ezcu szolgúlatokra 
ralú kiállitú~út ig·ényhe Yenui: s azok a1kallna
zúsa iránt reu1lclkezui jog·o~itril vannak: 

a 1 a kü1)i~ hadiigyniiniszter a nioigó~itús: 
l·~ húlioru illeje alatt a rnonarchia egéHZ tcrii
lctén, a hadgzintérhei tal'toz.ú részckheu azonban 
csakis az alúbhi 1:1 vont alatt e1nlitett fóhacl· 
Yezér é~ paranc~uokok nliíkiidésénck kezdetéig; 

hi a hnuvédelnii ininiHí',tcr a ho11Yétlségre 
uézYe: szintén a f'iilehhi a-\ pont Yt~µ:éu kHriilirt 
111egszoritó.s~al ; 

1:'1 a f<'iha<l vezér és az üuállólag inükihl<i 
liadte:-:tek par;1nesnokai, n1üki_hlé8iik u1eg-kczdé
~ének napjútf)l fogra. az ali1jnk re1ulclt1 ~ a 
liadszintér1icz tartoZú rag,r ezzel hatúro;:.;. katonai 
keriilctekhen : 

rl 1 a ha(li és f\ihadi para1H~snnk.súgnnk 1 saját 
teríileÚikre néz,·e

1 
és :1znn terjcdele1nhcn 1 <l n1cly

lH'il a kiizii:; liadiigy1niniszter~ illet.üleg a l'ülehbi 
c:·· pont alatt n1cgne\'e'l.ctt paranl'snoksúgok által; 

a rendelkezési jog reújuk rnhúztatlltt : ~ 1uú:-;
t'e1iil a ui. k. houvéd keriileti paranesl1oksúguk~ 
illetiíleg az o:-;ztrúk cs. k. honvéd parancsnok
ságok, :-:z;i11tén :-:ajút h~riiletHkre vunatkozúla~" és 
a ho11Yédrhni inini;.;í';ter. illetfilep: a 1~_-.1 po1li" :;-l;ltti 
JHtrnu<·:.:nok:-;:'lg:ok rész(~riíl reújuk hizott rcn:lel -
kczé~i jog korlátai kiizlitt; 

,, J :1 vc.szélyezctl en'iditet.t. helyek paranc::.:
nnkai azon helyek kürzetébcu) 111ihelyt azok 
hncli fcbzerelé<e elrendeltetik: 

.f1 a l'iihhi katonai úllouiúsi (ba<ltúpi i és Yúr
para11csnokl'úgok1 illetiilcg· a niegfelelr'i linnvéd
parnnr~noksúgok, ;:.;.ajút szolgúlati knriikben, s az 
illetékes hadi \'agy f1H1adi„ illetőleg rn. k. hon
\'(•dkeriileti, vagy os7.trúk lio11vé<l-parancsuoksú
µ;oktúl n:·ert f{'lbntahnazilsnk :ih1p,iún r.„ terje
deliul~hez képest. 

\1. A hadi czélokra ~ziik~éges :-:zolgidatokra 
hasr.11ú}a1uJ,', védki\tclcBck kiúllitúsa, :l fentebb 
eliisorolt. hatú~úgok é:-: parancs11ok:-5úµ.·ok felhi
Yúsa f'olytú1L azonnal e~zkiizlenclií, 1·~:-: pedig: 

a:\ a kiizli:-:. hatliiQ.·yu1iui~zter n1etd.::ere8l""ére 
a bon,·l~dehui 111ini:-ztc'"'1: ntj:':u; · 

ln a lionrédelnii 1ui11iszter fclhírúsára a 
n1ag·yar korona orszúgaihan a tiirrCnyhatósúgoki 
vagy kerületi ható~úg;ok: illetöleg a 111onarcliia 
1núsik úllan1áha11 az orszúgos hatúsú~!;ok últal · ·- .. , ) 

c:1 a 8-ik pont e 1 Cs rl) hekezdéHci alatt 
elösor<1lt parancsnok.súgok n1cgkeresésére 1 a hon~ 
védelrni ndniszl:er ntjún, a kiizelehh en1litett tiir
vényhatúsúgok :t\'agy kerületi batósúgok 1 ille
töleg országos ható~úgok ú.ltal, :; azon eseh·e1 ha 
a kl1sedele111 veszélyl,yel júrna~ klizretleniil ezen 

lli 



hatóság·ok,. vagy a júrá~ok tisztvi:-:el~·iL illctiileg· 
hntúság-ai, vagy végre a községek áltaL 

:\ ~-ik pont e\ (·< /) alatti hekezdé<eiben 
c1nlitett parnucsnokságok; a ttlrvenyhat()Súgok
hoz, illetöleg- keriileti hatúsúg;okhoz .• vag-y knJn
nUsen sHrp:ds e~ctekben knz,·ctlcuHI a júrúsok 
tisztvisel6if1ez 1 il!et<'ileg: hatús:'lg·aihoz. rag·y a kiiz
ségek eliíljárúihoz intézzék n1eg·kerr.~é~t~-iket. 

A knzigazgatú;.;i hatú,-úg·ok é~ th:ztvisel('ik_. 
ngyszintéu a kUzsógek cliiljúrc'ii. kUtelesek az e~ 
részben hozzájuk intézett 1uegkeres1~::-;eknck ha
ladék nélkiil eleget teuui. 

lla a védtH1;ré11,r 18-ik :-;zaka;.;zában enili
tett védkli!elesek 1 azon vúrn1eg:•ének rag,,- kerii
let-nck. illetfilcµ: a 111011archia H1ú:·;ik úll:unúhau 
azon ,h:idkiei.!:~szitC;;;i keriiletnck hatúratn hellí\ 
kivúntatnak '- :1lka\n1azúsha véte!ui, a n1clynek 
tcriiletén a ~ziik:-:l~~·lct idejólie11 tartúzkodnak: 
azok a kiálliiúsukr; liivatoÚ ki5zigazg:tlúsi júrúH
beli hatósúg; vag·y tisztviselli1 il!etöleg kUzs0gi 
e1öl,iúrc'i~ág: :Utal.. kUzvetlenHI aion had~ercghe\i 
vngy honvétlsóg;i e·-:apat11ak1 illetiileg úllandú ill
téz1.:1nck adandúk út. a n1clynél a :-:znlgúlatot 
f\1g-ják teljcsiteui, é:-; a 11élkiil 1 hogy felavattat
u{Ú1ak. kin(•-sti'iri ellátús véD.·ett ottan u1utatau-
<l6k lm. • 

~lús esetckheu pedig· az ily rédkiitele~ek· 
uek a júrúsheli hntúsúgJ illeh:Heg tisztrü•ehi .. 
ava!!:Y küzs('gi el6ljúrú~úg :Utal Yaló útadúsa_. 
h:ie~~~k azok1;ak rc;idcHeté·si helye ennld kHzP· 
lebh ncru fekszik 1 azon hadkiegésiitési keriilet-i 
parnnesnoksúgnúl .. ilietúleg azon honvédsógi ki
cgészitési csapa!núL ;.; esetleg HL kir. hnnvérl 
pótcsapat·parancsnoksúg·núl. é~ n~ztrú k es. kir. 

\„!. rész. V' ei;yeS rbu<lcletek (:s törYéuyek. 

honvéd81~g·i uyil'>·úntartúsúg·núl e:.:zk1izlend6. a 
nielynek teriill~ti kUrébc ~·sík a ~zole-álntkiiicles 
egyének tartózkodá:-:i helye. '"' 

10 .. A hadkieg·é~zite;i kerületi parauc::.nok
~agok.. illotiileg· a houvédi'ég·i kicg:észité:-:i esa~ 
patok s n:agy. kir. hourédpóte:--ap:1t-paran(':-:11ok-
~úgok J {~:-: n:-:zírúk es. kir. hnnré<lRé~d nyilrún· 
tartó:-:úgok. a rédkUtelescknok az e1l1IitPÍt :-:znl
gálatokra leendli lievou:is(tuúl. az :'!Ital ra11nak 
hivatva k1izrernilk1idni: 

o) hogy :1z iiket uH:gkeref't'í kiizig-azgatási 
liatósúg-okat e róR'l,hclí hivatalos cljúrú:-:nkban. a 
netalán sziikséµ:es ó:-; \·ag:v a hivatali székhci)"cn 
vagy az ahoz legkiizelebh c'dlornúsozó hadst:i·cg-
IJeli, illctiileg honn'dségi csapatte't últal up\j
tand!~l karliatalon1 kisznlgúltatúsáral tú1110µ::.1tjúk; 

h) hogy kiizvctitik azon \·ódkiltele:-:ek :'itvl-· 
telét és f'<ncúhh szúllitásút. a kik az ~lkkori tar
túzkodúsuk hclyéiil szolg:Üó v:innC,!!;yének. vagv 
kcriilctnck .• illctiileg h~~dkiegú:-:zité~i kl'rilletn~i..: 
h:itúrain k.h·HJ (:g túl tcljesitendii :-zolg:Hatokru 
vannak rendelve. 

11. :\zon rédkiitelesr:k. a kik. a fHlclihi 
l O-ik pont. b) al:itti hekezd6sÓhez kéÍ)est. toY{thh 
szállit:'t~ v1'gctt val:uncly hadkicgész.it1~~i, keriilcii 
p:~ri~n.csnoksúµ:nak 1 i!let<'ílcg honYéclst!gi kiegó
sz1tc:;1 csapatnak, s esetleg HL kir. lin11\céd pi.1t
ps:.1pal:-par:11u~s11oksúgnak t'•:; o~ztrúk cs. k. hon· 
védségi 11yilvántartú:-<úg11ak ad:ituak út. ndndjúrt 
ez :\Ital lett útveteliik alkalmárnl. a nélÍ<iil. 
l1ogy felavaltatnúnak~ kincstári cllút:~s ,·égett he~ 
n1niah1udúk. 

1'2. 1\z ily niúdon szolgúlatté1elre átvett Y(~d 
kntelesek a rc:ijuk hízott szolgúlati úllou1ú:-:t lin· 



\ 71. rú:;z. \T egyes rendeletek és tOrvények. 

kénye~eu cl ncn1 hagyhatjúk, s a polgúri hira
túsuknak 1negf'elchi :;zolgitlatokat, isniereteik éb'. 
képeSHég·Uk teljes felha:-:zuúlú~:'tralJ lebetc'ileg- leg
,ioliban tartoznak teljc~iteni; s erre hevounlú~nk 
<1lkal111úral k.elliileg utasitaníli'tk. 

1 ~). :\ li:ulkiegészitési keriilcti parancsnok
ságoknáL illetíileg· hnnrédségi kicgt:8zitési esa
patoknúL s e:;etle~: a ni. k. lionréd pútcr-:apat
paraucsnok8ágok11úl és osztrák e:::. k. bon\·édségi 
11yilrúntartúságoknúl 11c111utatott ily rödklitele
:-;ek.nek átadása és tovú.hh szállitúsa azon !-':r.ahá
lvok és u1údozatok szerint l{)J'ténik. a n1clyek a 
!~euiutatott tartalékos. ra~·y hn'l.au1,osan s?.ahad
~itg-olva volt katon:'ikra: · illchileu: liouvédckre 
11é~vc rauuak u1eg·ú\lapitva. · 

1-±. l~zcn védkiitelc:-:e.k .. hen1utat:'1!-'nk nap· 
jútól kezdre. a :-:zolgúlathúl ,·aló clbocsúttatilsuk 
ru1pjáig, Hzolgúlati alkalniaztat:'tsnkhoz k~.pest. 
ndndazou illetn1énrekhcn rt'~zc:-iilnek. a 1nelvek 
a hasonlú úllú:-;u ~'l.Ctllélyek ja vúra a hacl~e;·eg-
hcn: illetf,lcg· a honréd:-:éµ;ben vannak u1eµ;szahvit. 
l•s pedig azon illeték-lúb szerint a 1uelv az illetéi 
csapatra vagy iutezetre uézve, a hoi' alkalu1a· 
'l.:'1shan ál!a11ak, id<'inként n1eµ: van állapit.Ya. 

Ila azonhau a védkiitclesek a \Jadkicgé:-zi· 
tt~si keriileti paraHc:-:uok!-iágnúl, illetfileg a hon
védségi kiegés1,ité8i c:;apatnúl 1 

esetleg a ui. kir. 
houvéd 11útc;.>apat·parancsnok:-;1'tgnál és oszti·úk 
es. kir. hourücü;égi nyilvúutartúsúgnúl 111ntattat· 
nak be; ezen esetheu 1 :-:zolgálat.i alka\1nuztatú:-;uk 
kezdetéig, a gyalog kHz!egényuck hékclúh sze· 
rinti illctu1ényeiheu n!:-:zcsiilnck. 

.:\znn esetre pedig. ha az ily eg:yéuek
7 

fel· 

\~l. ré:-:z. \'"egyes rentlcletek é~ tiir\·(·nyck. 

ööbh rendelet fol,vtirn, mitr hehirntásnk al!rnl
n1ával. havi fizetéssel ellátott :í1lon1úgokra val<'i 
~zolgúÍattétel Yép:ctt ,ieliiltetnek ki 1 a szolg·úlat 
inegkc'l.désénck, illetiilcg a szolgúlati helyre valr') 
elntaziu;nknak uapjútúl fogra. a iuegfclelc'i tény
leges Sí'.olgúlati illetékek l:lrezett~be lépnek. 

~-\.'l.on védkntclctiek. a kik a fentebbiek sze
rint. kincstúri ruli:izatra" birnak i!!.'én\·nycl. riivi'l 
ideig tartú alkaliuazús esetében,.~ ftt:{\ú i;an, ha 
ezt a katonai, illetöleg honYCdsűgi liatósúg ezél
szcriiuek és Íncgcugedlletönek véli_. a kiuestúri 
rnhúzat helyett. naponként az iitszfirils rnhakop
tat:isi útal:íi1y érejéig terjcdú kárpótlú:3hau része
sithet(ik. és sziiksé!!.· csctélif'n eu:yes rnhaflara-
raliokkt{l b seg-ély~zhetiík. ,_. 

lri . ..:\. f'Zolgálathú\ ralú kilópés alkahnúv:d. 
azon rédkt>tclesek. a kik :i tartúzkotlúsuk helyldil 
...;zolgúlú vúrn1egyé,nek, rag-y keriilctuek. illeÚ~lt•g 
hadkie.u.:észitési kerületnek hatúrain be\c'il voltak 
alkal1n~lzva, kiií'.vetlenül ell1ocs:'itandúk. 

I~Ileuhcu az ezen hatúrokon kiv!i! é~ túl 
alkulnia'l.otr. eg-yéuekJ ha ugy kirúujúk azon 
haílkicgészitési csapathoz. esetleg· ni. kir. hotrrérl 
pótcsapat-parauc811oksúghozJ és n:-1ztrúk cs. kir. 
honvédségi uyilvúuturtúsúghoz szállitandúk el, a 
melynél (lO pont! he Yoltak mutatna. 

:\li1~hor:l Yalú visszaszúllitúsnak c;.;ak akkor 
lehet helye, ha ez últal HClU háraniolnak 11a

gyubl1 k<iltségek a kiizlis hadüg·yi ,iarndalo111 
terhére. 

li~elhivon1 tehút a tiir\·éuyhat(isúg küziiusé
g·ét: hog·y ezen :-;zabályokat1 

sajút teriiletén kel· 



löleg teg·ye · kiizhirré~ :; ti:;ztvi~elliit-, és a köz~ 
:-ógek elöljúróit ezekhez képest ntasitani ne 
késsék. 

Bud:ipef>t_. 1 .-.:77. évi ~zepte1nber hú ~!-én. 

82'e11de 11/la. 

A Hl<l!!:rar liinilli ho11lé1lehni 11tiuisztt1r 
I:.!H!ll./\-. ;zi'nn alat,f.j rcndclctt• lahnnP1tnYi 
törvén~·ltatúsái,t· liHzUnség:énell. a'l orlost.udoroh. 
olilPYcles schészcli, :'tllatorlosolt i·s !!.'YÚ!!.·ysze~ 
részel\ fisszt•irúsa túrg·~·áhan. · 

:\lult évi szcpternbc1· 4-éröl il300U. sz. :datt 
k~lt rcndelctcn1re hivatkozó1ag·: ntasitoni a Hir~ 
venyhatósúg kiizii11sl~gét: hogy a sajút területén 
tartózkodú7 ~ a tulajclonképcnvalc') hadi szolg·ú
latra ugyan alkn1n1atla11 7 de a h:lfli czélokra 
~ziiksége::.: n1úsne1nii szolgúlatokra a vé1ltUrvBny 
1.-::-ik ~zak a -;za értehn('.lien k iitelczhet(i iisszcs 
orrost.utlorolrnt„ oldereles schí>sr.elrnt. olilerci<•s 
úllat:orrosoltat i~s olllt·reles i,t'YÚJ!'YSZt'l't"szt~IH~t, 
a kik az e1nlitctt ;H\000. s~úll;n kiirrende
letem :'!-dik ponljúnak 1nii:-:odik„ har111a<lik, s 
<itödik t'.$ hatodik hckezdé~eihen e16sDrolt oRz
túlyza_tokha ta~·toznak,. nz „A), I:)J C_l és n:·i jegyek 
:tiatt ulc n1ellekclt nnntúk szerint1 kiililn-kii!Uu 
1rass:t össze; és ezen kitnutatúsokat a jelen ren
dclete111 rételé!lil· szá1nita11c1ó harn1iI1tz nap alatt 
hnzz:'nn tc1:jeszsze fii}. 

Ezen 
kClretkczií 
ugyniint: 

ü~szcirús eszknzlésCnél 
szabályok tartandók 

kiiliinösen a 
~icn1 clött, 

1 .. A. szóban forgó cgyCnek .. s1Jiletés<ik vag;y 

·vr. ré::;z. -·vegyes rendeletek é); tür\'ények. 

illetiiségtik helyere rnlú tekintet uélkiil, úllaml<\ 
tartúzkotlási helynk :.;zerint irandúk li:-:st.e; azon· 
liau n1ind :-zitletési vagy illetőségi, niind tartói
kodá~i helyiik, az illctü kiu1ntatúsnak ö-dik és 
fi-dik l'O\"tl-trtilia, pouto~au liejei;yzeudii. 

<)nként erthct{i tehát,. hogy a 1nonarchia 
znásik úll:.unúJian szii!etett. vag).' ott illett.i~éggcl 
birú egyének i:-:. kivétel nélkiil,. n1.;szeirand1'1k éi;: 
flHveeudük. 

2. „A Jegrégi\Jh korosztúlvt. a viennviheu a: 
redtiirvény 18-~lik szakasz:'tba.~1' n1egszah;1tt réd
kiitelezett~ég· az életkor 32-dik évének heHilté
séig terjetl,·~ az ezen életkornak lneg'l'elelt'i kor
o~zt:'tlyhan úllú~ rag·yis jelenleg at, 184fi-dik éY
heu ~ziiletntt egyének~ a legi(jahh korosztályt 
pedig: az njonezo1,ú~ra felhivott elsü korosztúl~-
hoz tartozú, vagyis jelenleg az I 8i1.S-1lik úvheu 
~zületett e:~:yének képezik ; ~ ehez kúpcst az: 
1 ~-!f)-dik, vag:y az azt 1ueµ:elúzö években sziile· 
tett eg:yének 1núr ne111 vehetlik fel :it. ris:-;ze
irúsba. 

.i\Iintliog·y pedig) az (is;-;1,eírúf.'ha valú feh't~· 
telnek cg·yik alapjúnl épe11 a :-ziiletési Cv szol
µ·úl: ~1 sziilet~si évnek u1egúllapit:'lsúru a legna· 
µ:yobh fig:yelen1 forditand«i .. é:-: kivúlt oly egyé
uekre nézve. a kiknek e ré$r.beli úllitá;-;a ne111 
lútszik teljesen rnegliizhatónak.. ragy épen ala
pos kCtség alú e:-ik a sziileté:-.: éve; vagy hiteles 
kercsztleY('.lnek és :--ziiletési hizonyitvúnynak, vag;y 
ilyenek ue111 létében a uépt:zún1lúlúsi ivek és 
úllitúsi la,istron1ok kironatailutk, éf' 1núf'ne1nii 
hitele~ adatoknak alapjún hozandú t.isztába. 

;.j .-\z i'•~:-:zeirúf'_, rl•:.:zint :;;zernClye:-.: je1eutke-



,-[. rész. \-egyes rendeletek f:; tlir,·ényck. 

zé8 folytún, a ruelyrc a n1egszabott Yédköteiezett· 
ség alit esii orvostudorok, sebészek, úliatorYosok 
és gyóg~ysze 1·észek1 a kUzségek elc'iUitníságai által

1 

egyenként és szeniólyesen fel:~zólitandúk, rCszint 
hiYatalhól~ az úllitúsi lajstro1nok és 111ás hivatalo:-< 
adatok alapjún„ fog·anatosittatík. 

~ azon eset:lien. ha n1ú:-; nton uen1 volna 
n1cg-:'11!apithatú az,. rajjon az illetli eg·yén az 
1817-dik éri ;i;:ooo. l"ZÚ1B11 kürrcn1leleten1 2·dik 
pontjúhau eli'isoro1t osztúlyzatokha tartozik-e„ az 
állitási laj=-tro1nkivnnat 1 az illetékes hatúsúµ: HH\!!'· 

keresése 111elletL !Jiratalbúl :.:zerzenclii he, és a 
kérdös ahoz képest dtintend6 el. 

J. ~.\z iisszeirú:-;hu lett f'elrétel ellen. akúr a 
törvényhati'i:-;ág ut,iün 1 akúr kiizretleniil .• ' hozz:i1n 
lehel folfolymuo<lni. 

f) . .:\ ki111utatúsnak 7-dik ro,·ata. az illeti'i 
egyén kh·únatára, hivatalos nyo111ozáRok alnpjún 

olyképen tiiltendú he~ hogy abha az eg:yel<íre is 
igényelhet<'i föln1entés czüne pontosan jegyezte:.;
Rék he, s a fiihnentési czin1 hiánva „u e Jll': 
szóval jelezte.ssúk. " , 

Ezen !Jejegyzés :1zonhau1 
a fegy,·cres ert'i 

n1ozgösitúsa hekiiretkczésének esetére, Henkit Ren1 

oldoz fel azon felszúla1ulús szabályszerii benynj
tásától illetúleg· senki előtt ne1u ztu:ja el azon fclsz{1-
la1n]ús igényét„ H 1uelynek, vagy átalúhan a sz<'J. 
ban forgó védkiHelezettség alúI

1 
vagy csald:-: 

annak a tartózkodúsi helyen kiviil Yaló teljesitéfle 
alól kérhetö fölmentés tekintetében. mnlt éri 
;JBOOO. szú111u kiirrende!ete1n H-dik. -l~dik és 5-ik 
pontjnihoz képest, rnn helye: · 

6. l\Iiuthog·y a réd tiirvény l t\-<lik szakaszú· 
hau nieg:jelclt védkiitelcsek

1 
nnllt évi B3000. 

szárnn kürrrcndeleten1 1~s6 pontjához képest_. 
háhol'ú esetéhen. rendszerint :1z illet<) 111ngyar 

vagy horrút-szlt{vouországi rúrniegyónek: ilfCtc'i
leg horvút-:.;zlavon hatilrörvidéki kerületnek htitú
rain belc'il.- :-.; ezt~ken kiriil és túl csak 11t!1nely 
esetekben. rt'.tctnck alkalnutzúf.ilJa: az iisszeirú:-.; 
éB a khnÍüatúsok szerkc:-:ztése ez esetben 1H'n1 

az etldig fen:illü 8orozti járások BZerint~ a nielyek 
az ujonczozásnak :dapjúul szolgúlnak

1 
lu111e111 :.t7. 

t\ja.hban óletlie lt?.1>ett kHzigazgat:isi f'elosztúsnak 
alanjúu és <tz tt.ialili ki'•zigazg:1tú.si júrá.sok szerint, 
lesz ezkiizleudii. 

.Az illcUi rúnuegyéuek, eHet!e1:: liorrút-szla
von hatúrórridéki keriilctnek ncre

1 
a 1uelyuek 

teriiletChc tartozik a k.Uzii;azg·atási júrús, aYagy 
az iiuúllú tnrrényh:1tú:-::úgot képezú rúro:-:, a ki
rnutatúsnak e ezélra :-:zúnt hclvéu 111nll1atlannl 
bejegyzendö. · 

.AzHn kiizig;azg·atúsi .iúrús11ak vag·y .iúrús11k
nak nevei pedig. :t n1elyekhcn egyútal:ihan netn 
léteznek ily ,·édkötelezettség· al:i esú orrostudn
rok s okleveles sebészek. KJiatorvosnk és gyúgy
szerészek1 a kin1ntatúsokat kisór(• jelenté:-.;ekben.' 
világosan és eg',yt(il eg,vig, 111egneyezendök. 

í. }~zen lisszeirúsi ki111ntatúsok úvr6l·érrc 
megújit.andók é:-; fiiltc1:ieszteu'1ök lérén: intözke· 
dés tecndó az iránt is„ hogy niinclazon ,·últozú- . 
sok, illctülcg· szaporocl;lsok rag.'- kevesbedések. 
a n1clyek az ily nernli védklitelesek n1cgtelepe
dése1 elkiiltiiz(~Se1 clhalü!ozása vag·y 111ús kiiriil· 
mények folytán :íllanak elií~ a kiizségi eUiljúrúk 



VI. ré~z. \regyes rendeletek éF türYényck. 

által a közigazgutúsi júrúsbeli tisztviselöhUz 
na1 jelentesseuek he, illettileg az önálló 1•it1·os1>l<
ban kclliileg tartassanak nyilvún s ehez 
az ala pkin1ntatiu:-1ok esetrdl-esetre 
kiegé8zithetök leµ:yenek é~ errül hozzúni 
annyiszor és ki'•scdclen1 uélkiil jelentés 
tessék. 

Jlegjegyze1n eg·yéliirúut: hogy ininden 
é,· kezdetével egy-egy ú~ pedig a legrégihh 
o:-;ztúly, például a jfivii 1870-ik évben az IMtHllK 
fvhen sziilct.ett egyének korosztálya, h:.lje:-;en 
liagynndó az 1i:-;i"zeir:'u;búl; :..: ri8iont r"v-r'·"v 
n,iabl>: é:-: pedig az illet\) éYhen az elsü 
tályt. képez{; koro:-;ztúly 1 példúul a jiivli 1 
l-.vbeu az -i.-..:5n-dik óvi sziiletésH egyének 
nsztúlya

1 
veendii fel abha. 

s. 1-la a púttal'talékha akár úllaudúau 1 akár 
ideüdencscn lieosztoít orvu:-;tndorok s okleveles 
~ebé~-;'Z.ek, állatorvosok és gyúgy:--:zcrés.í',clc u1ozgó
:-;itú8 esetére cszkiizleudö n1eg·vizsgú1tatúsuk foly· 
tán, a védtOrvényi utaHitás 166·ik :-zakaszúnak 
7-dik poutjúhoz képest, kitiiriiltctnének a pót~ 
tartalék úllornúnyúliúl; az Hyeuekuek aí', ns~ze# 
irásha fiilrétele, mnlt l~í7-<lik évi 300110. 
kiirrendelete1n :?-dik púutj:i neg·ycdik 
1lé::;énck értelrnébcn. ntúlagosan ~í',iutén 
len1lii. · ·· 

l~~elhiro111 tehút a Hirvényha!Usúg; 
g·ét: hogy ezen kiirrcndelcte1uet kcllöleg· 
tenni, s 111ind tisztviseliiit 1 mind a l<ilzs<;µ;(:l< 
járóit, a kiket e ré~zheli eljáráHnkért 
fcleliisekké tc:-zck. s'Z.orosan ntasitaui ne késsék 
~ az ez. értelen1heÍ1 szerkeHí'Jendli 

\
7 1. rész. \r egyes rendeletek é:5 tür\'ények. 

_iigY.an a fen~ebb kitiiúitt barmincz nap 
JO\·ollen pedig evenk1nt initrezins hava 

ve,rn1l!:. hozziun tc1:jeszsze fUl. 

Kelt Budapesten, 18ib-dik évi április Hí-én. 

Szende JJéfa 1 s. k. 
hou1·o'delmi milli"z!er. 



·v1. rész. \'egyes rendeletek és törvények. 

1)) 1ui11ti1ju ld11111tahí.s. 

:1 l:.!H:ll ~zúmhoz. 
1$78. 

Összeirási 
azoa oldt•\·eies ;yúg·yszerészekröl, u kik a tulajdnu· 
tattuk, de h:1di czélokl':t sziikséges 111úsucn1li szolgúlatokr:1 

tételére :t vérltürvóu.r lB-ik sza-

-~ i 
~-1 
~11 

;\Z 

okle\·t>lt~s :~:yúgy

sze1·(•sz ner1• 

..t\z úll:uui, tUrvény
h1t tósúgi, v:tb'J' köz· 
ségi hivatalnak, il- i 8ziiletési 
letüleg :1 hivatalos év Kz:'una 
alkah1laz:'tsnak 1neg- · 

jelölése 

l 1 2 ,; 'l 
l--"----=----'---=---'--_;;_-1 

1 

\
71. rész. Vegyes rcn<leJCtek és törvények. 

kimutatás 

v;\rmc:;y;„ vac:y k~'rii\N. 

k1"•:>.i:;aui~i j:"ini.<. vaµy ali-p;\u.-:i!:. 
iin;iJI(, vürr1~. 

képe;1\~a1~·> h:~diszolg:'dat1·a ugyau alkal1natl:t11okuak tal:ll
polgar1. l11vat:~sukhoz képest alkahua::;ak, és ily szolg:i.latok 
kasza ertel1ncben ktitelezhetiík. 

i SziiletCsi i · 
.:\.lla1uhí 

avagy 
, illetlíségi 

hely - ; 

tart{>zko

dú>li hely 

J~~\'~:i:~;~;i~"!'.~~'.\11;1~\IZ ]~~~?· 1 i 
r<'ll•!t>lc~t :l-fk JWl~lj:inak :i 1 
01 1'~ b) h1Jb!zih'.<(•i!wz ,; Eszrevétel 

ko'•pe.,1. ~ i!lt-tiih•I-'" coal:i•li 1 

]JO! 11ll-P H,'l'll:11:([ ,1 

tohu• ntc~1 (' •• n .1,.::; el'!n 

; .11-'": lli;,11,111 t• !,1ntr•tpl,-1 1 

- ------ -
7 1 s 



- ,;::im. 
kgy. !:'Rt. 

Szal:iályzat 
Hudape;-;t fií\'Úros ktH·iileti t•liíljúrc'1:':'1g:ii 1 keriilcri or\·osai 

{•s gyúgyszcrúszci sz:'unúra. :t fi>vútosi keriileti 57.C

gényoknek iu1:rycn kiszol71ilraudú gyúgyszereknél kiive-
re1H!ii t•ljúni::;ról. 

1. Általtinos resz. 

i, § .. A fiirúrot:: hilzi pénztúrúnak terhére 
ingyen gyög;yszcr·kiszolgúltatúshan esakis hcl;y
beu lakó kerületi :-:zcgények. kiskorn g-yerrue~ 

keikkel cgyiitt réRzcsittetnck; ellenben neu1 
ré::;zesittet nck e kecl yezniény be11~ kik ingatlan 
vag-yonnal hiruak~ vag·y tényleg tagjai vala1uely 
helybeli lietegúpolú egyletnek. 

2., §. Szegénynek tckintenc1\i az, ki a nél
kiilüzhetlen életsziikséglctet saját vagyonából 
avag-y saját erejéblil hcszerezni képtelen~ és ki 
sajút fentartúf'a tekintetéhl·n oly hnrn1adik sze· 
n1élyek vagyonára vag·y kere~etére ~cn1 tarthat. 
igényt„ kik netal:ln a türv6ny últal erre kötelez~ 

hetök volnának. 
3, )i. Kiinnychh cllenúrzés czéljábúl a hely

beli szegények igazolvúnyuyal lúttatnak cl„ 1ncly 
igazolvúny félévenkint az elöljúrúBúgnúl ujjal 
fcleserélend6. 

4. §. Ezeu igazolvány egyes szeruélyre, vag.y 
az eg·étoz családra Hzúlhat, ez utúhhi esetben 1na

gúha,n foglalván a c:-:aládfi'í uevét1 
neje és gycr· 

n1ekei nevszcriuti felsorolúsút. 

;}, §. Az ig·azolvúny a kedvezn1ények igéuy
lJevétele :llkalniával fCihivú:-.ra ngy a keriileti 
orvosnak, 1nint a keriileti elöljúrósúgnúl elú· 
1nutat:n1Üú: <':;akis annak hirtoka hiztositia a 
kccI,·czn1én,\·nek élYezc!ét, ruig· a·1, igaiolvún.1' el· 
vcf.:ztCse at. illctiit ujabhi uta\vá11y 1ncg:~zerzé~cig
megfos1.t:ja a uvert kedvez111(•nvt.fll. 

"' Az 'ig·azoh-~'111:.- elvesitf>i.:e · a kerületi elú!
járú::.::.íguúl hejclcnteBdc\ 111e}y crr<'il a keriileti 
orvost és a szú111ve-r68t··get · :iz L'h·esztett igazol
ványnval ralú Yis:.;zaélé~nck 1ne~akadúlvoz:'1f'a 
vég~tt· értesiti. '· · 

t>. S· ~[inden keriileti .-:zcgéuy beteg. ,iúr(1 
vag·y f'ekrii beteg-ként g:yúg·ykezelhetó. 

7. ~· .Júrú heteg:11ck tekintetik.. ki :;a,iút 
ercjéhöl a húzi rendeléshez n1enni képef-i, ki 
sem !úz. =--cn1 hcvcI1y-!JelkJ1rha11 ueui f'ZCuvcd 
s kinek '1ictcf.!·~ég-e a ,;ele érintkezé:·dJL' jnvc'i ide~ 
gen szen1t:~lyPkn: ragú ly képen uc111 hatlia t. 

S. ~. Szol,u:úlathan le\·{) curének ing-ren 
gyóg:y~zdr-k i~zt1lgú l 1 atú:-;IJau eg·y?litalú han ""1;·cn1 
része:-iilhetnck. ~zolgúlatból kilépettek peílig- esak 
annyihau.. a 111eBnyihen a Hznlg-:'tlataclú a feun
állú. r~eléd~ e~ egyÓhh tiirrény 'ortchnéhen úpol· 
tatú~ra kfitelezhetii netn volna. 

II. l<eriileti előljtiróságok. 

~-. ~· .t\ keriileti elt'íljúrúsú!.?."ok hinlctn1é11yek 
által jeicntkezésre ó.;; sz.cgény~l·g·i igazolvúu)'nk 
kivételére hiv.iák fel a helybeli illet{J:;;ég·ii sze~ 
géuyeket. 

UO. ~. 1\z eddig a vényekcn ef'ak a kerii~ 
leti ei(iljú;·ú Yag·y h(;Iyette8e~ últal eszkiiziilt név-



\.L rt'~sz. FG\·:'1rosi :-;zalJ(dyreudcltt. 

alúir:i~, illetve tapasztalt s;r,iunyo1natn uév reá 
nyornú8a helyett a I alatt ide fiíziilt >Zelvény
ntnlvúnyozá:-i rendszer hozatik ha:->znúlatha azzal, 
hogy ennek I. ré:->ze a II. e~ III. reszek11ck le· 
1netsze8c utún a keriilcti clüljúrt1~úg·ok által, 
udnt. a'./, iugyen gyógy:->;r,ert élvez(í kerlileti ::iZC· 

o·énvek iktató kiiuyYt•ii\ fog· :-;zoJu·úJui, a 11. rész 
M ' • ' ' l " a µ;yúgyszcr-utalv:'u1yt kt~.pc1,i_. a 111ely i~ az ~· so 
gyóg·yszcrt uyerú alkalonnnal. a, keriilell_ ~zcg·euy 
:'llt:.tl a keriileti orros eliittl tchoutat:is~ <lí', ez 
által Uirténl szahúlyszcrü Lejegyzés ntún a gyúgy· 
f-:1.ertúrlian útszolgúlt:.itaud<\ - a III. rész peclig 
a keriileti orros '"cliitt az eugetlélyezet.t idő alatt 
rcudelvényezésre, vahuuint a g·yúgyszcrt~1rl.1a~1 a 
rendelt g·yóµ:y:-:zer útvételérc gyúgyszcreszt iga· 
zolv:ínyul feln1ntata11dú. . 

t 1. S· :\ !.!,·y(lgy~zeré:-:zntalvúnyok iu11ulen 
i'hh\H kel~tkez\t ·\~issza:\léRek ep:y:-;zer:-:n1indcnkori 
kikerHlé:->e ,·éi;ett a kcrHlcti clúljúrú:-:úgok últal 
az últaluk clis1nerl é:-: szegéuy:-égi i~·azolvúny* 
ny:d cllútott ker!Heti :-:1.egény hetel?ek ~z:'t-
1nára, (:,; pedig júrú é:1- fekvi'f ke1·iilet1 ~'/,eg:n~· 
bcte:..;·(·k szún1úra I~I- azaz tizennég:y uapra a1l1-
tandó ki. 

I-fa a1.u11ba11 :.tz ilyen utalvúnynyal 1uúr el
lútott keriiJeti siegénynck hetegs(·gc a feut. IUCg· 

úllapitott napokon tnl tartan:.~~ ugy ez esctbc1~ 
njahhi ntalvúnynyal nz el<ihln idörc ;·ouatkozq 
µ;yúg;y~'./,Cl'e:-;zi igazolú jeg·yuek ri:->~zayete!c 111el
lett ellútandú_ 

Ill. Jteriileti orvosok. 

12:. §. .:-\ keriileti orvosok a fiivúros tcr· 
hére kerületeik szegényei r('.szóre rende~en 

\71. rész. Fövítrosi sznbiiI1rendelet. 

csakis az ezen szabályzat 10. pontja alatt m.eg: 
úllapitott szelvényutalvány és gyógyszeresz1 
igazolvúuy fehnntntására, az azon engedélye
zett 14 azaz tizennégy napon út rendelhetnek 
gyógyszert. 

1:l. §. ICivéte1uck csakis oly egyes sUrgHs 
esetekben - életveszelyhen - van helye, hol 
a g;yógyszer rligtüni kiBzolgúltatása sziikséges; 
ily esetben a keriileti orrns últal első alkalom
u1al nsUrgös•:, )) azonnal" jelzett vények re, 1uá
so<lik illetve továhhi gyógyitúsi esetekben azon
ban csakis a kerületi elöljáróság részénjl ki
adanclú utalvúny mellett rendelhetö és szolgál -
tathatú ki a gyógyszer. 

14. §. A keriileti orvosok a múr Wbhszür 
hivatkozott szelvényutalvúny és igazoló jcg·ygyel 
ellútott és hozzájuk gyúgykezeles végett fordult 
ugy járö, mint fekvö kerHleti hetegekr6l egy 
rendes, nlinden évnegycdre ktilön-kUlün szúlú 
iktatókönyvet vezetnek, s ahban az ntalvimy 
szfuuút, a beteg nevét, korát, foglalko1,úsát Cs 
betegsége ne1n6t hejegyezni és azt ellcn<irzési 
szempontból kivúnatrn a tiszti föorvosi hivatal 
utjún a száu1vevöHégnek - vett használat utáni 
vissZ<rnclás klitelezettsége mellett - útszolgúl
tatni tartoznak. 

Ja. §. A keriileti onosok a fövúros ktilt· 
segen szegényeknek kiszolgáltatandó gyógy
szerek n1egrendelésénél a n1agyar királyi l>elUgy
miniszter 1872. évi szeptember hó 24-én 21628. 
szám alatt kibocs:\tott szabályrendeletét rnegtar· 
tani .s n1iuden orvosi rendelvénynél az elürendö 
gyógyczél mellett az cgyszerüséget s a feles· 

17 



VI. rész. Fővárosi sznbályrendelt!t. 

leges költség mellőzését szem előtt tartani kU
telesek. 

Két hason hatásu szernél az olcsóbb vá
lasztandó, ez lehetőleg olvmlékhan (solutio) 
nyujtandó. · 

Csakis méregként ható erős szer osztott 
porokban adancló; oly szer, melynél a kevésnél 
több vagy kevesebb káros hatással nem lehet, 
„ad scatulam" rendelenclö. 

16. §. Miután kellő szerelés csakis a beteg
ség ttizetes lefolyásának tudata után nynjtható, 
ez pedig csakis t:zen1élyes meggyőződés és ész~ 
lelés után szerezhető meg, a harn1adik szemé~ 
Jyek által kapott tudósítás utáni rendelvény ki· 
adúsa tilos. 

tv. Gyógyszerészek. 

17. §. A helyheli gyógyszerészi testiilet 
últal a fővárosi kerlileti szegények részére jelen 
szalJúlyzat életbe léptetése napjától kezelve Buda
pest főváros házi pénztára terhére csakis az ezen 
szabályzatban megúllapitott szelvényutalványozási 
rendszer mellett s az engedélyezett időre „siirgös" 
és „azonnal" jelöltek kivételével rendelt gyógy
szerek szolgáltathatók ki, s az azokért járó 
Usszeg a szelvényutalványnak a vonatkozó vé
nyekhezi tüzése mellett negyeclévenkint sziuuit
ható fel. 

18. §. Minden, a jelen szabályzattól cltérii· 
leg kertileti szegények részére utalványozott, 
rendelt és kiszolgált orvossággal járó feles· 
leges köJtség vagy kúr a. fővárosi húzipénz
tárnak a hibát vagy eltérést elkövetett ható-

256 

VI. rész. Flívárosi szabályrendelet. 

sag1 közeg vagy gyógyszerész által lesz meg
térítendő. 

Nevezetesen ; 
a) a kerlileti elöljáróság kozege által, ha a 

szabályzat Hl. és 11. §·ának meg nem felelő 
utalványt állit ki, 

b) a kerlileti orvos által, lm a szabály 12., 
13., 15. §-ától eltéröleg orvosi renclelvényeket 
állít ki. 

e) a gyógyszerész által, ha a szabályzat 
17. §·itt meg nem tartja. 

Kelt Budapesten, 1881. évi julius hó 8-im 
tartott fővárosi törvényhatósági közgyiilésbiil. 

J(anwrn1ayet .Ktirol.y, s. k. 
po\g:innc:;lcr. 

11/rt[l!ffll' kirdlyi bf'liitf!flllÚ1is::frr. 

.Jelen szab:'dyzatot ezennel tnegerősitc1n. 

Budapesten, 1881. évi augusztush6 28~:'tu. 

(P. H.) Prónay .Józsqt; s. k. 
:ill:i.mtitkár. 
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. "-dag iucgjclülés DL 

. A.domúnyozilsa gyógyszer-
t:'truak 6:-J. 

..t;\lispitu 1•1. 

.A.llatni érclck li. 

..c\llatcgl·szségiigy l!J. 
i~ll:ltgyógyúszati iigy 1 tl. 
. A.llati hullúk 7. 
.A.llatorvos 5. 1fi. 
. AJló víz 7 . 
.,._rsz:tbúly-tcrvezct 18, 
. A„r.szabv:~uy l:!I. 
..i~rtahuas túpszerck 11 U. 
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, sck S. 1~. 121!. 

..i}.sv:í.nyvizck tiiltésc ·15.J. 
„A.tDrüklilhctii kórok ltl. 

J'tahon:í.k lfi. 
D:'trgyuk 8. 
Bcadv:íuyok ha1lscrcglicz 

rno. 
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4H 
Bcliigytniniszter 11. l:t 1:L 

15. 17. 
Bélycgn1entess6g 190. 
Bctegiilésck 1. 7. 
Birói végreh[~jt:ís fi5. 
Birsú.g 21. 
BonczOlatok 8. 10. 
Budapest 2. 

Cbolera hctegek ruhúi fcr
töztcl. 157. 

Qnndurango 1:-lH . 
Csatoruúk 7. 1;L 
Csihl 7n . 

l):tjk:1súgha adottak 1. -1. 
6. 8. H. 

Díjhad1nentességi :8J!i. 21\J . 
D11gaszolúsa úsvúnyvizck

nck 161 . 

!Edények 7 . 
Egészséget. veszél)·cztet1i 

esetek :! . 
Egészsé:;iigyi hizothnúny 

fi. H. 1 fa . 
Egészségiigyi intézel !!. ! l. 
Egészségiigyijelentés fi. l 0. 
Egészségiigyi szcn1élyzet 1. 
Egyctc1ni tanfoly:un ·1!i. 
Elb:'u1áf; nukéntesckkcl l Hfi. 
Elkobz:is ~-
Ellcnl5rzés 8. 15. l:!l. 
Ehuebetcgek 1. 6. í. 
EHíadó 14. 
EHiitú!etek 15. 
Elsií foku bir:Iskodús 20. 
Első fokn lrn.tóság 7. 
En1észtl5 gödrök 7. 
Engedélyezése gybgyszer-

t:irn:ik HB. 
Engedély nősiilési 228. 
Eskii ,17. 
Élchni szerek 7. 110. 116. 
J~letbc léptetés liJ. 
Eletbiztonság 2. 



II 

Élettnentés .j.. 
~lctveszély 7. 
f,pitész 15. 
Epii!etck D. 

lFegyehni eljcí.r:'lS :J. 15. 9. 1'!. 
Felobbvitcli fokozatok '.UI. 
Fclelőség 75. 
Fohn?ntés tényleges szol-

g:llat alól 221. 
Felterjesztés 12. 
Feliigyclet (i. 
Fcrtör.ii kórok mcgg:í.th'tsa 

18. 
Fcrtöztclcnités 157. 
Festékek u1érgesck 108. 
Figyel1ncztetés foly:uuo-

dóknak liS. 
Fiókgyógyszcrtúr:1k fiH. 71. 
li'ogházak 11. 
Fogsitg 20. 
Folyamod:'ts cngcdélyért61. 
Foly:uuotlv(u1y nlísiilési en-

gedélyért :!::?.'::. 
Folyó viz 7. 
Forgnlo1n korl(ltozústt 10H. 
Fííisp(u1 12. 
Ffiv:irosi rcndfíri;é•r 2. „„ . . 1 'J 0 
i 1 uvaros1 sza )a yrcnclclet 

25,1. 
Fözií edények 7. 
Fiirdészcti iigy javitása 18. 
Fiirdiii gyc'.io-ydijjak 12. 
Fiirclöintézc'tek '7. 10. 

Gyakornok ,lti. 
Gyárak 7. fi. 
C+yár vegyészeti 124. 
Gyógyanyngokkal keres· 

kcdés 10. 
Gyógyforrások befödése 

154. 

C!yógyszer-iirszabv:iny 121. 
Gyógyszerei hajóknak 158 
Gyógyszerek eli'trusithatús[; 

!Jl. 78. 
- hatásosabbak Hl. 
- ingyen osztogat:'tsa 31. 

- ;:~cÍ:~~~ú1'~~ának 111egttt-

friilönlegesek 103. 
t:i.hl:'tZatokha sorol:is:t 
80. 
titkosak !)D. 

Gyógyszerész 5. lfi. HH. 37. 
- elhunyta 58. 
- eskiijc •17. 
- Unkéntcsck l fl2. 
(~yógyszcrészck képzett~ 

st'·ge •15. 
- Usszcir:'tsa 2·1G. 
Gy{>gyszcrészet 1. 
Gyógyszerészeti iio·y javi· 

tása 18. ti • 

Gyúgyszcrklinyv 18. 
Gyógyszert:'trak :'ttrnh:'lz:'ts:t 

6~1. 

G-yóg,rszcrt:'tr elhagy:í.sa 3H. 
- engcdél:rezése Gtl. 
Gyógyszerf:'trak fel1'dlit:is:i 

ü8 
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