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1925. évi Gyógyszerészek

Zse:bnapt1irába,

a:nelynek szintén mi voltunlt a szerkesztöi, felv.ettük
volt a gyógy;:zerészetre vonatltozó, érvényben levö
fontosabb törvényeltet és rendeleteket, hogy így a
fontosabb jogszabályaink birtoluí.ba juttassuk. ltartársainkat. Ezt a gyűjteményt, anv3lyet azóta jogositványt nyert :ltartd.r.sainknak n1ár nen1 állott n1ódjukban megszerezniölt, jelE.'ll I!:vkönyvünkben kibövite:ttük úgy a köveUtezö évek folya.mán, mint az
1933-ban megjelent gyógyszerészi vonatkozású rendeletek1tel és így 193·!. évi J!:\rkönyvünk révén
a legfontosabb gj·óg;yszerészi jog!:\1.ahál:yok
birtoltába jutnak oh·asóinJ(,
Tartalmazza ezenkívül az évl;:önyv a köt·2inkbe
tartozó egyesületek és te:stületelt jegyzékét, u nyilvános gyógyszert<iralt könnyen áttekin11ető listáját,
a gyógysz.ertártulajdonosok, lJérlölt és ltezelök betű
rendes névsorat, a lcézi és házi g-yógyszertára1t jegyzGkét, az 1933-ban engedélyezett űj gyögysze·rtá-

ra:kat stb.
Hasznos kis inunkánl:;:at biza1om1nal
lcartá.rsain1t gyakori használatába.
!{art<irsi üdvözlettel
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A gyógyszerészetre vonatkozó
jogszabályok gyűjteménye,
!. Régebbi alapvető és egyéb fontos
rendelkezések.
TöR\'J!:Nl.'Eií
187l~ : ::-~I\'. Tült\'f.:NYCIIí.J\.

a közegészségügy rendezésdröl.
(Kivonat:)
I. Rlf:SZ. I. FEJEZET.

.-\ltafúnos hab'"trozatok.
1. ~ ..A közcgész3égilgy vezetése az állan1i igaz-

galtls köréhez tartozilt.
2. ~. ll'Iindaz, ami a közcgészségUgy fentartás:I1·a szolgál, hatósági felügyelet és intézli:edé::", a l~öz

cgészség elleni kihdgások (7. ~-) pedig rendőri bíráskodás tárgyát képezik.
3. ~. 11„ hatóság a felügyeletet, panasz bevárás:t
nólkül is, időnkénti
szen1kk és vizsgálatok által
gyakorolja.
,1. ~. A hatóságok fe!Ugyeleti és intézkedési hatásk:örét .s erre nézve a fellebbviteli fokozatokat je~
len törvény II. része szabályozza;
a hatóságok rendőri biráskodására nézve pedig
a kövctkezö fokozatok állapíttatnali: meg:

2i

25

a gyógyszertá.ral;; megvizsg<llására?
A
törvény
végrehajtási utasítása
(1908. évi 132.100 B. 1-L
szán1) erre nem nyuj.t felvilág.:>:._•itást. Ennélfogva
célszeiiinel;; ltl.tjul;;, ideil;;tatni a törvény 1908. június hó 11-én lefolyt képviselöházi ~tárgyalásá.nak vo-

natkozó részét, melyben dr. Thaly László (orvos)
or:zággyülési képviselönek e szempOntból felmerült
aggá.lyait gróf Andrássy Gyula

ald;;ori belügymi-

niszter eloszlatta. _A,. képviselőházi Napló hiteles vonatkozó része szóE'zerint igy hangzik: „Thaly Lász_
IU

!i~

!!:i
11 :~

!H

i;

ló: T. Iiáz!

_A,.

törvényjavaSlat 9. ~-ánal;; h- ed'.k

pontja ellen volna észrevételem, amennyiben ennek
értelmét nem lehet lrive..'lni. _e,. 7. pont ·t:gyanis a
l;:özségi és körorvosok kötele;;,.ségeinelt felsoro!ásalcc·r azt mondja:
„Felügyel a gyógyszertárakra".
Igen ·kérem a t. belügyminiszter urat, legyen };;:egyes enge1n felvilágosítani arról, mit nevez ö felügyeietnel;;: és mi a vizsgálat'? 1'1ert az 1876. XIV.
t.-~. 156. §-ánal;;: m) pontja
a
járá::orvosokat,
ugyanazon törvény 162. §-ának b) pontja ·ped'.g a
törvényhatósági föorvost bízza meg azzal, ·hogy a
gyógyszert.áraJ;;:at vizsg<ilja. Már n1ost ha felügyel,
~-zerinten1
felügyelés vizsgálat néU;;:i.H nem lehet.
Igaz ugyan, hogy lviczöfi t. képviselőtársam azt
képzP-li, hogy valaki gyakorlat útján is elsajátíthatja azokat a teendőket, a,mclyeket masol;;: li:eserves, szorgaln1as é!i hosszú ideig tartó tanulmányok
útján sajátítanak el, amelyet úgy hivnali:, hegy
liszti orvosi vizsga. Ezen tiszti vizsgánalc egyik
fontos tárgyat képezi, éppen a gyógyszertára!\. szakszerű vizsgálata, amely empiria útján éppen nem,
hane111 csalös
tanuln1ányok útján sajátítható el.
1'Iinthogy pedig úgy van l\.ontemplálva ezen törvéuyjavaslatbaoi, hogy nem tartoZnal;;: tiszti vizsgával birni a li.özségi vagy l;;:örorvosok, éppen azért

nen1 is li:épesck a győgyszertárak felügyeletére,
ntert ez a felügyelet csalds alapos vizsgálat útján
ejthető rneg. En tehát arra ];;:érem a belUgyminiszter urat, legyen kegye;::; n1eghatá.rozni, hogy mit jelent ez a felügyelet, vagy ntit jelent a viz?gálat?
1Iert hogyha azt jelenti, hogy ezen győgyszertá·
raknak a n1egvizsgálása olyar1, amely csakis tiszti
vizsga letétele mellett e::zli:Öz('ilhetö, ali.kor az előb
bi p:::ntra visszamenöleg követe1nem kellene, hogy
minden egyes li:örorvos és li:ÖZségi orvos egy~ zersmind a tisztiorvosi vizsga letételére is köte~eztes;,é-k,
vagy pedig kihagyatn1 J;;:érem ezt a pontot itt,
mert lehetetlen hozza · nem értö en1bereknek ezt
a vizsgálatot teljesíteni. _i\.. beli.igyminiszter úr válaszától teszen1 függővé, hüg}' vajjon ezen pontnak
a li:.ihagyá~át kérelmezzem a t. Háztől, vagy sem. Gróf . Andrássy Gy11la beliiyynii11isztcr . . . .

Thaly László képvsíelö úr azt kérdezte tölt::m, hogy
mit érteli:. felügyelet alatt? A.. felügyeletet a gyógyszertárakra
nézve azért vetten1 he a törvénybe,
mert az orvos az, akf naprői-Dapra isn1eri é.i tUclJa
azt, hogy a gyógyszertárak megfelelnek-e fC'
tuknak vUgy nem; betegei révé'1 erre vonatJ\.ozólag
tapasztalatai vannak. ÉS nlit csinál n1a ilyenkcr az
orvos? 1'dint egy kém, li.énytelen <irulkoclni és a ható::ágokhoz folyamodni; szerepe tehát olyan, mint
egy felaclóé vagy vá.cllóé ..i\..zt ta1_to1n tehát, hogy neki jogot li.ell adni a törvényben arr::i., hogy amenynyiben ilyen kifogásokra jön rá, akkor azt a hatóságnál bcjelenthesse. Azt, hogy ö vizsgálja n1eg,
nem tartom szükségesnek. _i\..z a kérdd::;, hogy a
gyógyszertárat lö vizsgálja n1eg, a g}"ógyszertárali.róJ szóló törvényben lesz mcg.::lciandó,
amely
[-zintén már csaknem készen van és an1elyet az öszszel be fogol\. terjeszteni (Helyeslés) ; ott fog t
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}{érdesnek ez a része rendeztetni. Addig csak azért
vettem ezt igy be, hogy a körorvoS mégis ügyeljen
a gyógyszert<irakra és ha azt tapasztalja, hogy hibák történnek, hivatalos J":titelessége és joga is le~
gyen a hatóságokat esetleg viz~gálatra szólitani fel.
(Helyeslés.}"
Gyógyszeré.sz titol;:tartási l\i.itclezettsége:
és vétségel{röl szóló 1878. évi

Oüntettel{rÖl

''ti

!!!I

v.

törvényeik.le
(Kivonat.)
328. §. Azon közhivatalnok, ligyvéd, orvos, sebész, !JYÓ!fYSzerCs.::, ~.zülésznö, ald valamely család
vagy személy jóhírnevét veszélyeztetö és hivatalá~
nál. állásánál vagy foglalkozásánál fogva meg tudott vagy reá bízott titltot a1apo · olt nél.ltül másnak
felfedez: vétséget követ el, s a sértett fél indítvá~
Iryára, három hónapig terjedhetö fogházzal és ezer
forintig terjedhetö f~énzbüntetéssel :büntetendö.
Ezen intézltedés kiterjed a fenn megje!ölt szen1élyek ,:.,:.egécleire is.
IBOS. évl XLI. törvénycikk
2. §-a.
.;L;;

l'I

1881. éPi

L~Y.

t.-c. (a

véf}rchajtdsi

BELÜGYMINISZTERI RENDELETEK.
.:\ g;rógyszertári S1'.abályrendelet kibocsútása.
A m. kir. belügynliniszter 1883. VIII-a. 22,3i0.

szán1ú körendelete. (Valamennyi törvéüyhatóságnalt.)
-~ közegészségügy rendezéséi·öl szóló 18iG. évi
XIV. t..c. XVI. fejezetének 13i. §-a felhatalmaz arra,
hogy a gyógyszertárak felállitására, áthelyezésére,
b:rendezé~ére, felszerelésére s vizsgálatára, úgy.szinten a gyogyzerészek működésére és eljárás<ira vonatkozó részletes szabályoltat rendeleti út:n kiadhassam.
~ törvény rendelltezésének n1egfelelöleg ezúttal
a gyogyszertáralt felállitása, Jtezelése s átruházása
körüli eljárást részletesen szabályozó rendeletet az
eddig szerzett tapasztalataim alapjűn állapított: m
ineg, amelyet a törvényhatóságnak szoros miheztar_
tás és a területen levö összes gyógyszerészi szemZlyzetének, úgyszintén a törvényhatóság orvosi közegeinek, valatnint a közegészségi bizottsd.aok taajainalt
Crtesitése végett a lcövetkezö n1egjegY'zesek ~11ellett
Jrüldö111 n1eg,
.4..~on esetre nézve, anüdön a gyógyszerész el~
hUnytaval a szen1élyes gyógy.""erészeti jogositvány
m1::11si1i:1!S!í1111i111:1!m11111m1:!:1E1 11:1m!11:1m111:re11:!1rs1i:1i11111:E11i!'l!BliJ:1:m:1111m111:11i1!1i:m111:1a
1

cljál'<isról)

51. *-a helyébe. „-~ végrehajtás alól ki vannak véve és ennélfogva még a végrehajtást szenvedönelt h~~eegyezé
sé-vel sem foglalható le:
„8. a gyógy~zertár berendezése, munkaszerei,
tartályai és gyógyszerltészlete, amennyiben a v: grehajtást szenvedönelt azokra a gyógyszertár üzemé~
nek folytatá.sa végett szliltsége van.''

LEU:KOP LAST

1n1!.;rrar eyártn1án:r !
a !~i:i2gyúb')'SZerellát<ls, ~
·
a 1\1.·\.BI,
OTI és
az összes közkórházak rCszére
szabadon rendelhető.
B E l E R S D 0 It F,
Bud a p est.

28
haszonélv ezetének ideje lejár, vagy ha a haszonél-

vezetre jogositott örökös nem n1a.rad és igy a sze-

1nélyes jog n1egürült. tehit a jelen szabályza t 13.
pontja alkaln1az ásának van helye: inegjegyz em, hogy
a gyógyszer tára!;: n1ül;;:ödésének félbeszald tasa a fogyasztól;: özönség érdekében n1ellözenclö lévén, ennek
cszközlés e egyik n1ódjául nz szolgálna , ha az, aki a
n1egürült személyes üzleti jogot elnyeri, a gyógysze r-

tári l;:észletet és felszerelé st -

ha csak ez ellen va-

1an1ely alapos és elfogadha tó ok nem forog fenn -

'i

1

egyezked és alapján átvenné; erre tehá.t kitellletöl eg
törel;:eclni h:ell és e célból szabatott n1eg az idézett
13. *-nah: n1ásodik és utol::ó be~kzdésében foglalt
eljárás.
Ha a jelen szabályza t 18. ~-a értelmébe n an:iali:
kin1utata sa célj<iból, vajjon az új gyógysze rtár a
már n1eglevök fennálIUs át veszélyez teti-e vagy sem,
a Jneglevö gyógysze rtUrak f:::rgaln1i viszonyai s adatai kiclerítend ök, akkor ennek nem egyolclalú lag az
illető gyógyszer észeli: ált1!, hanen1 mindenlto r hat.5sági közbe:rijá rás n'lellett kell tth ténnie.
!-la pedig aziránt, vajjos az új gyógysze rtUr r,
1neglev6k fennállUs át veszélyze teti-e, a Ji:ideritett
forgalmi adatok, úgyszintf n a tiszti főorvos, valan'lint a törvényha tósági közegészs égi bizottság v:5le1nényének n'leghallg atása után is a törvényha tóságnak kételye lenne, úgy részemről sen1 forog fenn észrevétel az ellen, hogy ily esetekben , ha szüks§gé t
látja, e részben az országos gyógysze részegyle tneli
az illető jártl.s igazgatós ágát vélemény ezésre felhivja.
\Tégül a törvényh atósignak klilönös figyelmét
felhivon1 arra, hogy a törvényha tóságnak feladata
leend ezentúl a li:özigazga tcisi terület:~n létező gyógyszertárali :nak összes segédszen 16Jyzetét f:lyton nyilvántartan i, e:ra a !;:.ellő felügyele tet gyali:oroln i, a
korosként i változáso kat figyelen1n 1el kisérni, oly-

n1ódon, hogy ha e helyről búrn1ikor ezirányb.'. ln felvilágositá s szilli:ségel tetnéJi:, ezt nlinclenko r teljes
n'lérvben nyujtani képes legyen.
Felhívon1 ehhez képest a törvényha tóságot, hogy
ezirányba n megfelelő n1ódon kellöleg intézl\edjé k.
Budapest , 1883. évi június hó 'lén.
Tisza.
22.370-18 83, B. 1T. számhoz.
SZAB..ALYitEN DELET
A
GYúGYSZ EitT„\R-..- \1{RóL.
-"'- gyógysze rttirak felállítása , keze!Cse és átruházása körlil az 1876. évi XIV. t.-c. XVI. fejezete
alapján a ·következő eljárás lesz !{Övetend ö:
1. §. Ha gyógysze rész egy új gyógysze rtár fel~
állítására szüli:séges engedélyé rt f.:lya1nod ik, köteles
azon városrész eket, vagy községeke t, n1elyek az
újonnan felállítand ó gyógysze rtár forgalnli Jtörét l\Cpezendili:, szabatosa n és a szerint, amint azoli: a fa_
Jya1nodUs beadásali: or már létező gyógysze rtárak forgalmi körC.hez tartoznak , megjelöln i, tartozik továbbá a kórvény indoli:olll sin felül a törvényes minösitvényt és az egyCni n'legbizhatőságot is kimutatni . E
célból a fclyan1ocl ványhoz csatoland ó !eszen:
1-ször: gyógysze részi olílevele eredetben , vagy
közjegyzőileg hitelesíte tt másolatba n.
2-szor: eddigi foglalkoz ásáról a '/. alatti nlinta
szerint li:észitett kin1utatás , az összes b!zonyitv ányolí
kronologi kus sorrendbe n és ha valatnely gyógysze rtúrban mint kezelö inüködött volna, vagy valan1ely
gyógysze rtárt bérben tartott volna, ebbeli működi.se
klilön lesz kin1utatan dó; ha jedig valan1ely iclöszali:ra
nézve bizonyitv ánnyal ellátva nem volna, az ezen idö
alatti hcllétét és foglalkoz ását a „Jegyzet" -rovatban
J~ell felcn1líten i.
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3-szor: az illetöségi hatóságtól egy erkölcsi bizonyitvány.
2. §. Egy folya1nodványban nem lehet vagylagosan több helyre jogosítványt leérni, ha pedig külön
beadványol~ban leér ugyanegy folyamodó li:ülönbözö
helyre jogosítványt, amint ezek l~özül bármelyik kérvénye teljesíthetö volt, a többi beadványa iránt· folyamatba tett tű.rgyalás beszüntettetik.
Ha valamely ltözségben egy gyógyszertár
3.
felállításáért a község folyamodik és valamely gyógy_
sz2rész is adott volna be folyamcdványt ugyanott
egy jogosítványért, ahhoz képest, amint az ügynelc
kezdeményezésére a mozgalom egyilc vagy másik
irányb3.n elöbb indult meg, a beliigytniniszter eseta.) vagy bJ
ről-esetre határoz a felett, hogy a 13,!.
pontja szerint lesz-e a további eljárásnak helye.
Ha több folyamodó van, figyelembe csalt azon
li:érvények vétetnek, melyelc oly idöben lettek benyujtva, amikor a tárgyalás kedvező vagy kedvezőt
len kimenetelére biztos ·követlceztetést vonni még
nem lehetett; ezek l~özlil pedig, ha két vagy több
folyamodó a gyógyszertár helyes kezelésére nézve,
1ninösitvény és szerzett gyakorlat tek1utetében egyen_
10 bizonyitéli:okkal bír: a kért gyógyszertár engedélyezése esetén, a jogosítványt nlindig az első folyamodó nyeri el; ellenli:ező esetben azonban, az a jobb
nlinösítvénnyel bíró, bár lu~söbbi folyamoclónak is
adható.
Ha az a) p:int szerint adományoztatik, lcis·i.
és nagy községekben, valamint rendezett tanácsú városoltban a lcözség n1egha11gatandt; lévén, hasonló
ininösítvény mellett a község véleménye csaJt az
esetben n1el1özendö, ha az ellen al.j.pos Jdfogás te-

*·
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hető.

Szabad ldrályi és törvényhatósági joggal felruházott városokban a közigazgatási bizottság a jogo-

sitványt a város n1eghn.llgatása nélkül adományozza;
~eghal_Ig~tja azonban a törvényhatóság egészségügyi
b1zottsagat az esetben, ha ezt a várcsnak a ltözigazgatási bizottságban Jevö tagjai kívánják.
5. ~. Fiókgyógyszertárért a gyógyszerész csal<
oly helyre folyamodhatil;;, mely a gyógyszertára forgalmi köréhez tartozilc
~a azonban valaki ezen helyre egy önálló gyógy_
szertar engedélyezéséért folyamodik és kellőleg kiderittetík, hogy ezen fiókgyógyszertárhoz tartozó
terület elvonása á.ltal az anyagyógyszertár fennállása veszélyeztetve nem lesz és hogy ennelt folytán a
ltért önálló gyógyszertár engedélyezhető, a fiókgyógyszertár megszűnik az:.::n a napon, melyen az
új gyógyszertár a közforgalomnak meguyittatott.
6. ~- A jogot nyert gyógyszerész a gyógyszertárt
egy év leforgása latt tartozik fel<i.llít.ani, mert J;;ülönben jogositványa elévültnek tel\intetilL
7. §. Uj gyógyszertár helyének meghatározása
ha eziránt az engedély.ezés~·el egyidejűleg innét ltü~
lön rendelkezés nen1 történt, egészségügyi intézkedést ltépez, n1elyre nézve a törvény 15·1. és 157.
§ §-aiban megjelölt ltözegel;; járnalt el, li:ülönös figyeJe:nn1el azonban az újonnan felállítandó gyógyszertárnalr az engedély végett beadott folya111odványban
megjelölt forgalmi körére.
Ott, ahol ugyanegy h~lyen több g:yógyszer8.
tár van, a gyógyszertű.r saját forgalmi l~öréböl jogérvényes hatósági engedély nélkül önhatalmúlag
máshova át nem helyezhető.
Ez esetben is a föntebbi eljá.rás lesz követendő.
1'Iindlrét esetben a hely kijelölésénél szem elöl
nem tévesztendő az, hogy a gyógyszertár li:özegészségügyi intézn1ény és azért ott, ahol egy varosban
vagy községben több gyógyszertár van, ezek nem
egymis 1n~~Jett, hanem elszórva helyczendöJ;; el, hogy

*.
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n gyógysze rtár fennállhatásá~ak figyelemb evétele
inellett egyszersm ind a város vagy község minden részéröl legyen egyik vagy másilt gyógysze rtár ltönynyen elérhetö.
9. ~. l'i. gyógysze rtárnak egy községl:::ől a má.sikba való áthelyezé se azonban itte1~i elhatároz ásnalr
tartatik fenn.
10. ~. _t\. gyógysze rtártulajd onos, ha reü.ljogűna'lt
birtoltá.ba n van is, csali: .egy gyógysze rtárt kezelhet
és azért személyes üzleti jogositvá nyt egy gyógyszerész csalt egyet bírhat.
11. ~. 1'Iég fel nem állított új gyógysze rtárnak
szc·n1élyes joga át nem ruházható .
12. ~- A gyógysze rtá.rak személyes üzleti jogánalt 8.truházá sa csak a törvény 131. ~-ában n12gj2lölt feltételek alatt van megenged ve és csalt az itteni engedC1y ltinyerése után válilt jogérvény essé.
A.z atruházás árt az átadónak és az átvevönek
együtt kell folyan1odniok, az utóbbinal t pedig a törvényes minösítvé nyt és a megbízha tóságot ltell lu.
nn1tatnia.
13. § . •Ai. . 132. §. eseteiben a gyógysze részi jogo!?itvány át nem ruh;izható ; ha pedig a törvényes
haszonélv ezetre jogosított öröltös nem marad, a
személyes üzleti jogosítvá ny engedély.ezés2 szintén
a 13·1. ~. utolsó beke.zdésébc:n n1egjelölt :nodorban
történik.
.Ai...ki ily megi!rese dett jogosítvá ny elnyerése 2rt
folyan1odilt, valamint az is, alti oly helyen ldván önálló gyógysze rtárt felállítani , ahol esetleg beszüntetcndö fiókgyóg yszertár van, tartozllt kérvényéb en
határoz::: ttan kijelenten i, vajjon a meglevő gyógyszertár, illetőleg fiókgyógy szertd.r készletét és felszerelését hajlandó- e a becsaron átvenni vagy sem;
igenlö esetben egy törvényszerű és kötelezö okmány
s csatoland ó.

!1- jelen t~rvény életbelépt e előtt elhúnyt gyógy_
s~ereszel;:re nezve az eddig fenná.llott 3zabályok: érvenyesek.
. 1•!: ~.

_t.,.,

gyógysze rtári üzleti jog, miutan a jo-

gos~tv<:nnyal r71ruh~zottnak személyéh ez van .J;:ötve,

a torveny s~ennt vegrehajt ás tárgya nem lehet.
Ha _f?ed1g. valamely gyógysze rész ellen a csöd
1endelteti k, m1nU1ogy a személyes üzleti joo- a ,csödtön1eg lüegész~tö ~·észét nem l;:épezheti, a c;ődleltát·
ba fel nem vetetik és a csödtömea- által nem Jtezel.~etik, a~. á~~·11házásból netalá.n er~dö vagyoni elönyok a csodtome get illetik és ebből keletkező mag~n~ogi viszo!lyok megítélés e a csődbíróság hatás;_
korebe tart:Jz1k.
_15. ~. ~iók gyógysze rtár elkülönítv e el nem adru_házható, hanem, ha valaki olyan
hato, sem at
helyen, ahol f1olcgyog yszertár van, önálló cryógys~ertárt <:kar ~elállítani, ez csak: azon alap;'n tÖrtenhet, ~int minden más új gyógysze rtár fe1d.llítása.
16. ~. Ha egy gyógysze rész akar <ltruházás alt<lr
új .engedély ezés ~tján o~y helyen nyer jogosit~'ányt,
ahol egy vagy tobb gyogysze rtár mát van és ezen
el~yert jo-?'osítv~nyt elfogadha tó alap::s ok nélkül
nla:ra ruha~~a 3;ltal, ezen átrubázá.s tól szán1 ítandó
10 ev alatt UJ gyogysze rtár felállitásü .ra jogosítvá nyt
nem nye~·het; 1_1a pedig_ oly helyen nyer jogosítva nyt,
a1:01 eddig gyogy~zertar nem volt és ezen jogositva?y~ elfo?~.dhi:to alapos olr nélkül a n1egnyitá stól
szanutand o ot ev alatt másra átruhá.zza az átruházástó! szá~it~d~ öt év alatt nem nyerh~t új gyógy0
r;::-er~ar felalhtasa ra jogosítvá nyt és ha ezen idő 1eutatn
kell
ki
nyért,
jogosítvá
új
ik
1
J<7rtava1 folyamod
n1a azt is, hogy ez idő alatt mivel foglalkoz:::tt.
Ha pedig egy személyes üzleti jocr birtokába n
levö g)'.óJ?y~zeré_sz !tér. új jogosítvá. nyt ~nélkül, hogy
az edd1g1 3ogos1tva nyat :-uásra átruházta volna, ha

n:_m
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a kért új jogosítVány megadható lenne, a régi jogosítványa megszűnik és az így üresedésbe jött jogosítvány p<ilyázás útján töltet!k be, a 134. S. utolsó
megjeJölt n1odorban.
17. ~- Ha egy bizonyos he!yr.e, t. i. varosba, vagy

p~ntjában

községbe egy gyógyszertd.ri jogos!tvány engedélyez§sa
kéretett és a m.egejtett tárgyalások rendén kiderittetett, hogy ott egy új gyógyszertar felállítása által
az ily úton megszaporodott gyógyszertáraJt fennállása veszélyeztetnél;;: és ezen l;;:örülmény itt megállapíttatott, hasonló újabbi kérvények egy év lefor-

g<isa előtt egyáltalá.ban nem és az ezt l;;:övetö öt év
alatt is csal;: az esetben vétetne.li: tárgyalásba, ha
J;;:ellöen lün1utattatiJ;;:, hogy a kérdéses helyen a vi-
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szonyok azóta új közleltedési vonalak megnyitása,
gyárak vagy mlis ipar_ és keresltedelmi váll~latok
létesítése által, vagy mii.s körülmények folytan oly
tnód::n változtak, hogy ezek folytan a meglevö gyógyszertárak forgalmában az eddiginél 1enyegesen kedvezöbb eredmény éretik el.
18. §. 1finthogy a 13·1. §. szerint új gyógyszertár
felcillitűsára lté1 t
engedóly csak altli:or tagadható
meg, ha tekintettel a népesség szá.mára az ott n1ár
fennálló gyógyszertáraltra s a helyi viszonyokra,
kellöleg ltin1utattatili:, hogy az új gyógyszertár elannyira felesleges, n1iszerint az ily úton megszaporodott gyógyszertárak fennállását veszélyeztetné, a
gyógyszerészneli: saját érdeltében fekszilt rendes üzleti ltönyveket vezetni.
19. §. Reáljogú gyógyszertár eladása esetrölesetre, ,be nem várva az évi vizsgálatoltat, a hatóság
által azonnal bejelentendő, úgyszintén bejelentendőlt
a bérlők személyében történt változások is.
20. §. _'-\z, hogy a 132. §. esetében a gyógyszertárali: haszonélvezete kit illet és a gycrmeltek nagyltorúsága mili:or következi!;;: br n törvCnyhatósig té-
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széröl nyilvántartandó és ha a haszonélvezeti jog
1negszünik, ez ide azonnal bejelentendö.
21. §. Ha a gyógyszerész a jogosítványát gya·J;;:orolni többé hajlandó nem. volna, vagy ezt bármi
oltnd.l fogva nem tehetné, a törvényhatóság tartozik
a gyógyszerészek akadálytalan megszerezhetése teldntetében addig, n1ig a fennforgó akadályoli: megszilnnek:, vagy esetleg a jogositvány hatályon kivül
helyezése iránt határozat hozható és ezen jogosítvány esetleg másnali: adományozható lesz,
a
gyógyszertár szali:adatlanul müli:ödése iránt intézli:edni, an1int az a törvény 125. 8-<inak utolsó beltc'zdésében helytelen vagy szabályellenes kezelés
esetére van elrendelve.
Fib'J·eln1eztctés a folyatnoclóJ;: s1.án1ára.

-riolyaŐJodó e·&~1~n1ány;:iid~u1röl betükkel
inegjelölendök és a rovatokban csak a betükre történjen hivatli:ozás, ily n1ódon: az _'-\) alatti melléklet szerint.
~'-\ „foglalkozás" rovatában az ol;:Jevél elnyerés
előtti és utáni idő, tételenként kronológikus rendben
elötiintetendö, a kin1utatás hiányúnak okai pedig a
jegyzet rovatában említendők fel.

AESCULAP

a legtökélete-

sebb magyar gyártmányu

fogkefe.
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szeu1(•lyes jogú g;yógyszertüralk átruházása
özvegyekról és árvákról.
A m. kir. belügyminiszter 1891. VI.-11. 67,231. sz,
leirata.
(Budapest főváros l;:özönségéneli:.)
ö Csász. és _<\..postoli ldr. Felségének Ischlben
1891. évi augusztus 29-én kelt legfelsőbb elhatáromagyarországi
zása alapján Zboray Bélának, a
gyógyszerész egylet elnökénel;;, mint 323 egyleti tag
megbizottjának, u személyesjogú gyógyszertárak eladhatásának, öröl;;:ölhetésének és ·hagyományozhatasának legl;:egyelmesebb elrendelése iránti felségfo1yamodványára követli:ezöket jelentem ki:
Akl{Ol', amidön 1876-ban a közegészségügy rendezéséröl szó!ó XIV. törvényciltlmel{ vonatkozó részében a gyógyszerészeti ügy is újabb rendezést
nyert, a l{ormány és a törvényhozás célzata az volt,
hogy a gyógyszerészek szerzett jogai a törvény által elösmertessenel:;: és az azokra vor.atl:;:ozó biztositéli:Ok a. törvénybe beiktattassanak; min el:;: folytán
az idézett törvényben ldmondatott, hogy az eddigi
reáljogú gyógyszertárak n1int ilyeneJ:;: fentartatnak és hogy azok, valamint eddig, űgy ezentúl is
szabadon eladbatól:;:, öröl:;:ölhetök vagy hagyomá.nyozhatók, szóval n1ag<lnjogi szerződések és a fennálló
szabályoknal{ megfelelöleg átruházás tárgyát l:;:épezbetik.
Egyszersmind lrijelentetett, hogy reálgyógyszcrtári jog többé adományoztatni egyáltal<lban nem
fog. 1fiutá.n tovibbci az idézett törvény a gyógyszertiraltat az iparüz1etek sorából kivonta és lrözegészségi intézeteknelt minősítette: a törvényben l{ímondatott, hogy ezentúl gyógyszertárak csali:is személyhe;r. li:ötötten fognak adományoztatni és hogy azoli:
eladható!:;:, örökölhetöl:;: és hagyornányozbatóli: ne le-
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-gyenelr;_ azonban a belügyminisztérium engedélyével
a szemelyes üzleti jog a gyógyszerész által átruházható. Nehogy peclig magánjogi érdekelr sérelmet
szenvedjenelr, lclilönösen pedig, nehogy a gyógyszerészelr özvegyei és arvái férjeik, illetve atyjulr elhalálozása folytán nyomoruságra jussanak, illetve saját hibájukon kivül ltárosodást szenvedjenelc a törvényben gondoslrodva lett arról, hogy a gyógyzerész
gyogyszerészeti jogcsit~
e1!1űnytáva1 _a személyes
vany haszonelvezete az özvegyre szálljon; amennyiben pedig az özvegy gyermelrei lrislrorúsáo-a alatt
újból f~rjhez menne, vagy elhalna: a jog~sitvány
haszonelvezete ezekre szálljon át.
S_öt, minthogy oly esetelr is merültek fel, hogy
a gyogyszerész hirtelen elhalálozása folytán az át·
ruházüsban al;;:adályoztatott: méltányossá""i szemp~ntból még azon esetben is n1egengedett a; átruházas, ha a gyógyszerésznek csakis a halál közbejötte által megakadályozott átruházási szándél;;:a és az,
~logy enn.ek keresztülvitelére nézve már lépéseket
rs tett, l11telesen beigazoltatott.
Ezen túl n1cnni nlár csak azon ol;;:ból sem lehet
I_11ert a ?Yógyszertári jogositvány megadásánál ;
rolya1nodonnJ;;: sz.::mé!yes képzettsége s erköli-:!Si mateh:it tisztán egyéni tulajdonságok a
gatartása,
n1~rvad_ók_ és fökellél;;:ek; ezek pedig a dolgok tern1eszetcncl fogva örökölhetöh:, hag:y(:n1,ünyozható1;;:
és eladhatók nen1 lehetnek, n1ert, ha tov:lbbá ez
úgy u személyes- és reáljogú
rne~engedt~tnék,
gyogyszertarak J;;:özötti különbség teljesen me""szünnéli:, nli sem a közegészségügy, sem a köziga~gatás
örcleke nem lehet.
De a személyesjogú gyógyszertárak:ra vonatkoz?lag az_ eladh::tas, örökölhetés és hagyományozhatasnak k1mondasa föleg nlég azért is ld van zdrva,

mivel az engeclményesek a gyógyszertári jogot kizárólag csal\. saját szen1élyilkhöz kötötten nyert2k.
Mindezel\.nél fogva folyamodónaJr. abbeli lr.érelme, hogy az 1876. évi XIV. törvénycikknek a személyes gyógyszerészeti üzletjogra vonatli:czó része
azon irányban módosittassél;;:, hogy az ily gyógyszertára!;;: eladhatása, öröl;;:ölhetése és hagyon1Unyozhatása 1dmondassék, teljesíthető nem volt.
Ezelt lr.özlése mellett felhivom a főváros közönségét, hogy a felségfolyamodványt és mellékleteit
Zboray Béla egyleti elnölrnel\. kézbesittetvén, öt a
fentiekről értesítse.
Budapesten, 18'91. évi szeptember hó 17-~n.
Gróf S.::apciry, s. k.
.:\. g-yógyszcrtárall: n1e:,.,,..·izsgáhisu.

-- A n1. kir. lJelügyminiszter 75.6·11-1893. sz. körrendelete. (Valamennyi törvényhatóságnak.)
A gyógyszertáralt rendes évi megvizsgálás;i.
t:lrgyában hivatali elödöm a m. é. 68.7·15. sz. a. kelt
helytartóságnak
rendeletével megújította a volt
1850. évi 36-17„ illetve 1863. évi 66.533. sz. a. kelt
rendeleteit, miután egyes törvényhatóságok a gyógyszertárvizsgálati jegyzölr.önyveket vagy pontatlanul
s nem megfelelő alal;;:ban, vagy egyáltalában nem
terjesztették fel.
~'Iinthogy pedig az en1litett utasitások szá.n1os
újabb intézkedés li:övetkeztében részint elavultak,
részint pedig lnóclositásra szorulna.J;;:: enélfogva a
gyógyszertára!\. évi hivatalos megvizsgálása ezentúl
az országos közegészségi tanács n1eghallgatá.sával
megállapított azon kérdések figyelembevételével
lesz megejtendő, amelyeket l;;:önnyebb áttekinthetés

40

'!

41

Cs feldolgozhatás végett az idemellékelt jegyzöltönyvi mintában küldölt meg a törvényhatóságoknak .
Egyúttal felhívom a törvényhatóságot, .hogy intézlredjél>: aziránt, miszerint a jövőben a törvényhatóság tel'tiletén levő gyógyszertárak megvizsgá.lását a tiszti főorvos személyesen s ahol ·csalt lehet,
még egy tiszti orvos s a községJ vagy körorvtJ2,
nemkülönben az illetéll.:es elsöfokű li:özegészségilgyi
hatóság képviselőjének lrözbenjöttével, a csatolt
111inta tartalmának megfelelöleg tartsa meg.
Ezen rendes évi gyógyszertári v:zsgá.laton k'vül
joga val}. a törvényhatóság föorvos:anak a gyógyEzertárakat többször is évenldnt megvizsg.itni és
konkrét panaszok esetén erre 7 nap lefolyása alatt
köteles.
A mellékelt minta szerinti jegyzökönyvnek a
vizsgálatra vonatkozó részét a 22-ik pont alatt a
gyögyszertárt kezelö, ltinek ez felolvasandó, aláirni tartozilc
i1... vizsgálók és a gyógyszerész között feln1eriilt
nézeteltéréseit eseteiben, a gyógyszerész fellebbezhet
ide a törvényhatóság útján, fellebbezéséhez azonbs.n
a viz·;:gálati jegyzökönyv másolata s a ·kifogásolt
gyógyszerek, a vizsgálók és a gyógyszerész pe.-:::sétjével lez'á.rva, melléklendölc
1-fegjegyzem, hogy az évi vizsgálatok az eddig érvényben volt szo1tástól eltéröleg, az egész év folyaHlill!lilll!l:liil!l!ll!fillllilili!:llifiil!l:11mliliiilt!ll!111G!!!i!!f:!l!ll!llill!!lf!ll!l!il!llllE!!!llllii:li!l!IJllJIEllllillEllli:liiil
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OVENALL fog- és

szájápoló szereket

mán lesznek megtarthatók; n vizsgálati jegyz5ltönyvek azonban mindenltor együttesen, az illető
község nevének ltivülröl könnyen észrevehetö jelzése
mellett, legl1:ésöbb december hónapban terjesztendök
fel; kivéve azon eseteltet, ha valamely gyógyszertár_
ban szabályellenesség találtatik, amidőn az errevonatkozó jegyzölcönyv soron 1tivü1 ide felterjesztendő.

Ha olyan vegy,i gyógyszer azonossága és tisztasagara vonatkozólag lcétely merlilne fel, melynelt
vizsgálása több időt vesz igé:nybe, vagy nagy:•bb nehézségekltel jár, úgy abból a vizsgő:ó-b·zottság a
vizsgálathoz szükséges mennyiséget a hvJtalos pecséttel és a gyógyszerész pecsétjével ellátva, sz·ntén
ide terjessze fel.
Különös gondot fordítson a vizsgáló-bizottság
annalt ellenőrzésére, vajjon a hátramaradt vények
az árszabálynak megfelelöleg vannak-e számítva.
Ennek ellenörizhetée végett utasítsa a törvényhatósé.g a területén levö gyógyszertárakat, hogy a
nyHvános alapok terhére rendelt vCnyelt a ltiszolgáltatás után legkésőbb 2·1 órával taxálanclók s csak
azután elteendö!t.
'
A defektura,
laboratóriunü és méregltönyv a
vizsgálat alltalmával a vizsgáló-bizottság által, a lelethez képest felveendő megjegyzés mellett, aláirandó.
_!\. fiók-. házi és kézi gyógyszertáralt megvizsgtllása ugyanily értelemben hajtandó végre.
_!\. házi és ltézi gyógyszertárak!lál ltUiön5sen lö·
emelendő, vajjon zár alatt
tartatnak-e; tov<ibbá a
kormányi vagy hatósági engedélynelt ltelte és szá-

ma.
\réglil felhivon1 a törvényhatóságot, hogy a folyó évi vizsgalati jegyzőkönyveket alcár a régi, akár
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ezen új 1ninta szerint, n1inclen további sürgetés bevárása nélkül, a jövö évi ja:'.:luár hó 15-é.ig terjessze fel.
Budapest, 1893. évi decen1ber hó 5-én.
Hieron1r11i.i.
).Ii.:.ICklet a 75.6·!1-1893. B. ].f. szá:nhoz.
G~:ógyszerhí.r-vizsgálati jegyzőkönyv.

1. i~„ gyógyszertár ciine. Feld.llításának ideje.
Jogd.nak természete: a re:iljog mikor, ki által és
inily szán1 alatt lett engedélyezve: ~n1kor és mily
szUn1 alatt a mostani tulajdoncsra ruházva?
2. l'i.. tulajdonos neve.
3 . .i\ gyógyszertárt vezetönelt minösége; tulajdoncs, bérlö vagy gonclnok-e, neve, akaddémiai foka; okleveles gyógyszerészmesterré lett, hol és milror? !{itöltötte-e a szabályszerű segédi szolgálati
időt?

·1 *t>... gyógyszertcir helye; varosrész, utca, ház.:::zám.
5. .:\ gyógyszertár oli:leveles segédeinelt nevei,
ok.leveleik lrelte, mióta műlrödnek ezen gyógyszertárban?
6. ,,.\z oklevél nélküli segéclek nevei, gyak0rnoki
vizsg<ljult kelte, mióta n1üködnelr ezen gyógyszertárban?
7, .A gyakornoli:oli: nevei. Szabályszerű volt-e a
felvételük. 1Ieg van-e a felvételülrre vonatkozó
}{ÖZjegyzöi szerződés? Jó sikerrel végezték-e a gimnáziuin hat osztily<it? lviióta vannalr itt s n1ecldig
t:.utoznak gyakornoki minőségben itt n1aradni? Ré~zesülnek-e kellO ol;:tatásb:i.n? l{épzettségük megfelel-e az eltöltött időnek.
8. _t>, . gyógyszertári helyiség berendezése. _!J.... bútorzat és az edények nünősége. .:\ feliratok olvashatósága. _t>,,.· gyógyszerészeti műhely minősége és
felszerelése. _t>, . mérlegel\: -pontossága.

D. 1Ieg vannak-e a n1agyar gyógyszerkönyvben
előírt

gyógyszere];:, kén1szerel;: és eszközök? _t>,,.z:k
n1ennyisége és minősége.
10. _t>, . vegyi gyógyszerek a gyógyszerkönyvben
felsorolt azonossűgi, tisztasági és töménységi kómlé.seli:et Jdfogástalanul szolgáltatják-e? _t>, . fajsúly, olcl:isi viszonyok ós a forrpont megfelelnek-e a köve.
tcln1ényelrnek( Vegyileg melyek lettek megvizsgálva? 1Iely vegyi készitn1ények vitettek el gyasus voltt:knál fogva, utólagos n1egvizsgálás végett?
11. A.z úgynevezett gyógyszeres készit1n!.'.nyek
- praeparata - természet_ és vegytani sajátságai
olyanok.-e, aminőket a gyógyszerkönyv ir elő? Eltartásuk szabd.lyszerű-e? 1'Iaga a gyógyszerész lté::zitette-e azokat, s ha nem, honnan szerezte be?
12. Tart-e titkos szereket? _i\z esetleg találtalr
névszerint megemlitenclök.
13. _t>, . hivatalos Cs nem hivatalos sebészi kötszcreli: eltartása és csomagolása 1nagfelelő-e az
ar:tiszcpsis követeln1ényének? 1'Ieg vannak-e védve
a portól és esetleg n1Us fertözéstöl?
1·!. ~t.,- nem hivatalos szerek n1egfelelnck-e a
gyógyszerkönyvben foglalt Ultal<inos szabályoli:nak '!
15. ~t>... legnagyobb adagok vényezCse meg van-e
jelölve az illetö edényen?
16. El vannak-e különitve úgy a gyógyszertárb:in, mint a raktárban li:ézi elad:isra engedélyezett
sz~reg a +-tcl jelzettektől? .::\. gyógyszerkönyvben
-+- -1--tel jelzett szerek kellőleg elzárt külön helyen
tartatnalr-e? _t>, . + -j- -tel jelzett szerelc kezelésére
vannak-e külön üveg_, porcellánkészletek és törlök
~·enclelkezésre?

17. _t>, . gyógyszertári raktá.r, pince és padlás állapota, az ott levö szerek mennyisége, minösége és
gond::zása. Ezen helyeken el vannali:-e különítve a
-t--tel jelölt gyógyszerek a többiektől?

4;)

18. Az évenl<ént felfrissítendö növényi gyógyszerel< tényleg be lettek-e űjból szerezve?
19. 1-.ieg vannak_e a sziil<séges szakkönyvek, a
hivatalos gyógyszerl<önyv és árszabvány, a gyógyszerészetre vonatkozó törvényelt és rendeletek gyűj
teménye?
20. Betartatil<-e pontosan az árszabvány? A
nyilvános alapok terhére rendelt vényel< taxálva
vannak-e?
21. l\. n1éregkönyv rendben van-e? l\. méregvények vannak-e másolva a méregkönyvben?
22. Rendben vezettetik-e a hiányolt elöjegyz5se,
a defektura és a Iaboratoriumkönyv?
23. _A,. vizsgálat eredménye, lttilönös tclcintettel
a gyögyszertér kezelésére és személyzetére.
2,1. _A,. talált szabályellenességek esetén tett intózl<edéselt.
I{elt, .
.
( l\. gyógyszertűrt 'kezelő aláirása.)
(A vizsgálóbizottság aláírása.)
J~ELüGi."i\lINISZTEJiI ItENDELETEI\:.

•-\ g.):ógy&zcrelt, gyóg;rszerfélé.It, n1érgek és mércgtarta!mú anyagoltli:al való J;;eresli:eclés.

.;\. n1. kir.

189·1. IV.b. 111.005. sz<imú körrendelete.
(Valamennyi törvényhatóságnak)
beltig~rn1iniszter

_A,. forgalomba hozott· gyógyszerek, gyógyszerfélék, mérgek és méregtartalmú anyagok számának, különö;oen a vegyészeti ipar haladásával ltpóst tartó folytonos szaporodcisánál, nemkülönben
azoknak házi, fptri és egészségtigyi cél:kra való

felhasználásá.:ban beáUott változásánál fogva sztik::.1égesnek láttam a gyógyszerelt, gyógyszerfélé1t,
mérgel;; és méregtartalmű anyagoltltal való l;;eresltedés tárgyában, a ltereskedelem- és lgazságUgyi miniszter urakkal egyetértve, űj szabályrendeletet alltotni.
1'Iidön annak . . . . .pé~'dányát a Cimnelt idezirtan leküldöm, felhívom, hogy ezekböl egy-egy
példányt tiszti föorvosának, _Q. járási, köz~égi és
ltörorvosoltnal;;, a vegygyárosoknal_t, gyógyszerárúl;;ereskedöknek és gyógyszerté.ralt, tulajdonosainal~
s kezelőinek kézbet:-ítsen, tové.bbá int~zl;;edjék, hogy
ugyane szabályrendelet a törvényhatósig területén
haladél;; nélkül
közhírré tétessék és életbelépése
napjától fogva szigorúan figyelembe vétessélt.
Budapest, 1895. évi január hó 14-én.
Hicro11yn1i.

189,1-111.00;:i. B. 1'!. számhoz.
SZABAT.YHENDELET
n. gyógyszerek, gyógysz.crf'Clélc, nu~rgek és n1éreg-

tartaln1ú nnyngoldtal való li:ereskc.Ués tárgyában .

1. ;i. A gyógyszerek, gyógyszerfélél;;, mérgek C ·
méregtartalmú anyagok a jelen rendelethez kapcsolt I., II., III„ IV„ és V. számold<al jelzett táblázatokba soroztatnak.
2. §, -~z I. táblázatban foglalt és kizárólagosan
gyógycélokra használt szereltet u közön~ég szamá1:u
csaltis gyógyszerta.1:i jog élvezet&ben és gyakorlataban levő gyógyszerészek tarthatják és árusithatjál;;
el. Vegyo-yárosolt és gyógyszerárúkereskedök azonban vegygyarali:nak, gyógyszerárűlizlt;;teltnek és

nyilv!inos gyógyszertára1tna1;.: e szereket, mint !lrű~
cikltclcet bárn1ily n1ennyiségben elárusithatjcik.
3.
J\. II. táblűzatban foglalt gyógyszerfélé-ltet,
n1elyek ipari es házi célolcra is szilltségeselt, a
gyógyszerészeken kívül csakis drc:guist<ik tarthatják, cle az utóbbiak a táblázatban kijelölt sűly1nennyiségen alul, vagy annál kisebb részekre o:.ztva, a közönség számára ki nen1 szolgáltathatjaJ;:.
_J\n1elyelcnél a sűlymennyiség ltitüntetve nincs, azok
bárn1ely n1ennyiségben elűrusitnatok.
·1.
_A., III. tábl<izatban foglalt, gyógyszerként
is használt szereket, an1elyek ipari, gazdá:zati és
inás céloln'a is használtatnak, a ·J;.:ereslreclőlt is elárusithatjált.
5.
_t:.,., IV. táblázatban foglalt erő::.ebb hatású
gyógyszeranyagolt, a.n1elyelt n1ús céloltra is használtatnak, a megállapított súlyn1ennyiségben és ezen
fellil, de a n1egengeclelt legkisebb sűlyn1ennyi:5ég
nél ltisebb részelú·e nezn osztva, azon gyógyszerek
pedig, n1elyeknél Súlyrnennyiség n1eg:íllapitva nincsen, bármily súlymennyíségben, - a fenil
;.;zabályo.lc n1egtartása ·niellett li:ereskedök által is
elúrusithatók.
6. §. _i.\.z V. táblázatban foglalt szigo1úan vett
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mérgeket droguistak vagy oly bejegyzett cégü kereslredölr tarthatják, li:ik n1érgek elacl:isára a belügyminisztertől engedélyt nyertek és azokat csali:
hatós<rgi engedéTYre szolgáltathatják !ti.
7.
Az V. tábl<izatban foglalt szereket a kereskedők egyéb irutól clklilönített helyen, zár alatt
tartani és örizni tartcznak és csa:k hatósági engedély és a vevönelc átvételi elis1ncrvénye n1ellett adhatják el.
Iv!indcn eladásnál az eladás napja, a vevőnek
neve és foglallcozása, val~inünt az eladott znéreg minőségénelt és mennyiségénel;.: megnevezése, végill a
hatósági engedély szii.n1a és kelte szabályszerű ltereslcede1mi könyv-be bejegyzendő.
8.
_i.\. selJkötözö szerek gyártását és elárusitúsitt illetöleg az 1889. június 17-iki 32.692. :: zámű
belügyminiszteri ltörrenclelet; a keserüvizeltet illétöJeg az 1890. évi n1ájus 13-iki 25.533. szán1ű l;::erc,·l;::edele-n1ügyi miniszteri lrörrendclet; az ásványos vizeket illetőleg az 1873. augusztus 25-iki 2·1.199 számú belügyminiszteri rendelet, az 1876. évi XI'l. t.-:::::.
108. *·a, az 1893. február 18-iki 2923. szán1ú belügyminiszteri rendelet es az 1893. június 8-ilti '1·1AO·l
~z. belUgyn1iniszteri
körrendelet s a fertötlenitö
anyagokat illetőleg az 1885. április 29-il(i 20A76.
számú belügyn1iniszteri ltörrcnclclet határozatai ér~
vényesek.
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Chininurn tannic. insipid. Rozsnyai
30% chinintartalom1nal !

ROZSNY AI

chinin cukorka és
chinin csokoládé
készítményekben a chini.n kesetii íze teljesen fedve
Gyern1el;::gyói;,>J-'ÚSzaf.bnn nélkiilözhetetlen.
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9. §, óvó és gyógyító céloltra szolgáló titkos
.szereltet, továbbá elkesz1tett o!5t:izerett gyógyEzereket, még ha az egészségre ártalmatlan szerekböl
állanak is, gyógyszerként árulni és eladni tilos.
10. §. i\.z e szabályrendeletben foglalt bármely
rendelkezCs megszegése,
amennyiben
súlyosabb
bilntetendö cseleltményt nem d.llapit n1eg, lrihágás,
inely 15 napig terjedhetö elzárással é? 100 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
J<.:: kihá.gásolt eseteiben az eljárö.st a belügyminisztériun1 által 1880. évi 38.5·19. szán1 alatt kibo-

csá.tott rendelet

szabályozza.

Amennyiben pedig

oly ltihágás .ltöveLtctnék el, an1ely a 1879. évi XL.
t.-c. rendeJ:kezéseibe ütltözilc, az eljá.rás teltinteté-

ben ugyanezen törvénycikk rendelltezé::ei is irányadók.
A fentebbi büntetésen felül az illetötöl a belügyminiszter által adott engedély meg is v::inható.
11. ~. E szabályrelldelel 1895. évi február 1-ón
lép hatályba, amikor is az 1875. évi 26.033. sz. belügyminiszteri rendelet liatályát veszti .
:rl"J'"A'"?.r.r.r..r..r.rJJ"J".rJJ".rJ
............................................................................
.-=

CHARTA SINAPISATA „LABOR"
felülmúl minden ltülföldi J{észitményt.
F
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L AB0 PYR1Ntabi.

"

LAB'"'R"
u

fájdalom- és lázcsillapítószer.

BURROW PASTILLA

"

e

LABOR"

(antisepticus borogatószer) Buro\v-oldat
gyors elkészítéséhez .

.

I. TABLAZAT.

Tartalmazza azokat a szereket, melyeket kizárólag gyógycélokra ha.sználnak, és amelyel{ a ltözönség számára csakis gyógyszertári jog élvezetében és gyakorlatában levö gyógyszerészek által
árusithatólt el. Vegygyárosok és gyógyszerűrúke
resltedök azonban vegygyáraltnal,, gyógys:..\3rárúüzleteltnek és nyilvános gy6gy5zertáraln1ali: e szereket, .mint árúciklteket bá11mily inennyiségben eladhatják.
·
Acetum aromaticum
Acetum colchici.
.A.cetum scillae.
Acidurn hydrocyan.
Acidun1 lacticun1 et eius
sali a.
_.\.cidum sulfo-carbol.
Aconitinum,
eius derivata et salia.
Adonidinum.
/1„h.IíÜiÚium acetico-tartar.
Alumnolum.
_.\.mn1:iniun1 acet. so1.
Amylenlun hydratum.
Amylium nitrosum.
An3.igenum.
Antifebrinum.
_<\ntipyrinuun.
Apomorphinum.
Arbutinum.
_.\ristolurn.
_.c\tropinum et eius salia.
Aqua carbolata.

Aqu8. chlori.
_.\.quae medicamentosae
omnes, exceptis in serie II. et III. nominatis.
Balsarll. vitae Hoffm.
Betolum,
Bismuthu1n cyanicum.
Bismuthum salycil.
Bis1nuthum valerian.
Brucinum.
Bulbus colchici.
Calcium oxysulfurat.
Calcium sulfuratum,
Cannabis in.d!.cae.
praeparata omnia.
Capsulae n1edlcan1entosae omnes.
Capita papaveris.
Carraghenum s::issl:'1n.
Cerata omnia .
Chinidin 1m et eiu::; salia.
Chininum et eius salia.
Chloralan1idu111.
1

·•
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Cinchcnint::m ct eius sa!ia.

Cocainun1 et eius saua.
Codeinum et eius salia.
Coffeinum et eius praeparata.
ColclÍicinum.
r:ollodiun1 cantharidat.
Collodium flexile.
Collyrium adstri::ig. Int.
Coniinum et eius salia.
ronserva rosarun1.
Cornutinum et eius salia.
Cortices scissi et ruditer
tusi
omnes, exceptis
in Classe !.II. designa-

Duboisinitm et eius salia.
Elaeosa.cchar a omnia.
Elaterium nigrum.
Elecliua11ia medicinalia.
Elixiria medicinalia.
Emplastra omnia, excepto Emplastro
Anglica~o.

Emulsiones
medicat.
omnes.
Ergotinum
Euphorinum.
Europhenum.
Exalginum.
exExtracta
c.rnnia,
ligni
cepto
Extr.
campenll,
Extr. carnis et malti.
tis.
Cubebinum.
Ferri praeparata ornnia
Cuprurn aluminaturn.
exceptis in Serie II. et
Curare.
III. designatis.
Decocta, infusa, rnix- Flores omnes, ·exceptis
tLJrae
et
so\utir:nes
in serie III. designa111edici::iales onmes, in
tis.
usun1
e:\.ternurn aut Folia scissa omnia.
internum.
Folia sennae.
Dermatolum.
Forn1anilid.
Digltalinum et eius de- Frondes sabinae.
rivata.
Fructus colocynth.
Diuretinum.
Fructus tamarind.

~~~~-7,--~~~~~~~~-..:.;;-~-···'f;~f~~

HYPEROL

száj• és loroklertötl enitö

Globuli eamphorati.
Guajacolum et eit:s praeparata.
Herbae sc:ss3e omnes.
Hydrargyri
praeparata
01nnia ex.~eptis in serie V. nominatis.
Hydrastininu m
et eius
salia.
Hydrastininu rn
et eius
salia.
Hydromel infanti.:m.
I-Iy.::scian1inun1
et eiu::;
derivata.
Ichthyolun1.
Inglnvinun1.
Jalappinum.
Jodoformium
et
eius
praeparata.
Jodolurn.
Jodum trichloratu·m.
!{alittm aceticum.
!{al. carbon. sol.

!{al. citricun1.
I<aI. nitri.':!. fUS.
!{al. sulfuratun1,
!{aJ. tartaricum.
!{al. tartaricun1 boraxatun1.
!{ama la
Kot1sso · et e1us
·
praepa·
rata.
Lactucarium.
Licl1en island sciss.
Lic!1en island elix.
'Ligna n1,ed:.~an1ent.
scissa omnia. except\s
in serie II. et III. dt·
signatis.
Limonada 111agnes:ae.
Linimenta omnia.
Liquor acidus Halleri.
Liquor n1ercural.is clecolor.
Liquor n1orcurialis niger.
Lithium et eius salia.

~·;:~.:~~~~~~~~·~~"-;~:;

MAGINIE SUA IUJSTA „!Labor "
(antacidtunJ
Hg. II!-nali: minden teli'.intetben rnegf.~1el.
Szamtalan ehsmerőlevél a szakn1a teli'.intélycitöl.
a

::11

VASELINUM ADUSTUM SAPONATUM „IL ab o r"
( Sapustin)
abszolut !!legbízható és olcsó készítmény a rc.::eptura
számára.
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Lupulinum .
~Iagnesia carb. pulv.
1'.íagn. oitrica.
:Niagn. hydroxyd.
]l!agn. lactica.
Magn. nxydata.
1'Iagn. phosphor.
Xviagn. salicyl.
Manna calabrina.
:Nianna canellata.
11annitum.
Massa pilul. Anethi.
!viassa pilttl. Ruffi.
!'.fel rosatum.
].·Ientholum et eius praeparata.
1-<Iorphii praeparata omnia.
Tuiorrhuolum.
Narceinum .
Narcotinum .

Natrium citric.
Natr. salicyl.
Oleum anirn. aether.
01. cajeputi.
01. camphoratu m.
01.
01.
ül.
01.
01.
01.
01.
01.

cera~.

chamom. aeth.
crotonis.
cubebarum .
filicis maris.
hyosciami coct.
hyoscjami press.
sinapis.
Opium et eius alcaloidn
omnia.
Orexinum et eius salia.
Oxymel aeruginis.
Oxymel scillae.
Oxymel simplex.
Pastilli trochisci et rotulae omnes medicatae
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Serra vaUo china vasbo ir
évtizedek óta bevált r o b o r á n s.
Vezérlcépv iselet és förakttlr:
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exce~tis ex aquis mi.
Rubidiurn et
nerahbus Parat;
. .s et 1n s a~charinum. eius saua.
serie nr
· des1gnatis
P araldehydu m
·
Saltcina.
Saiipyrinum
Pelletierinu m. ·
·
Salolum.
Pepsinu-m
Salophenum .
Phenacet~utn.
Santoninum t
Physostigm inum
e eius sact eius
lia.
salia.
Sapo · 1
P~érotoxJ 11 um.
Ja appinus.
Sa
Pil?carpinu m et
po medicinalis
eius sa~ S apa
ha.
·
picis
Sapo suJfu~·is
P!luiae omnes.
P1perazinum . et
ScopoJaminu~
eius saet elus
1ia.
saJia.
Piperinutn
Secale cornutum
Sen1en col ch. - .
Plumbum ·acet
Se n1en hyos zc1.
. .
;ll~mbum joctaiu~~s. soI. Sem
ClaJni.
nbum tannicu
en sabadillae
S
m.
Poctophylli num
S emen strarnonii .
en1en .s::trop 1Ianti.·
PuJ pa Cassiae SiI·..,
1·'-a Pttra
Pulpa tamarind
Silica diaiy~ata
Pulvere.:: alcohoÚsati
S olutio ars
·
omnes de'
in PUlveres
n1ixt· '
e1~· Fo:vlcrL
SozojodoJi
seu ,compo ·t· Species
. I
p .aepal'ata.
exceptis puiverib s1 i,
mect1catae
us
dentifric··
omnes exceptis 1.
llI. n.clnot.at· n classe
et H.'.alii ~~ch~·~s~e~icis
Radices s . . n11c1.
Soluti~ belgic~.s.
ClSSJ omnec:
~.
exceptis in cl
Sparte1nun1 et .
asse 11.
e1us saJia ·
et rrr de .
Spiritus ae t heris
.
SIEnJat'
.
is.
o
Resina .. lappae
S p1r.
.n1tr.
aetheris
Ja
Spir. aeth . muriat.
·
Resorcinum
eris sulfur
Spir a
RhebarbR..ri~a
· ronzaticí e ·
rnnes,
exceptis in
Roob junip. ~t samb.
ciassc III.
adnotatis.
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Stibium chloratum.
Terpinum hydratum.
Stibium sulf. aurant.
Tincturae tam simplices
Stibium sulZ11r. rub.
quam compositae spi·
Stip.ites dulcam. sciss.
rituosae et vinosae
Strophantinum.
omnes exceptis in clasStrychninum
et
eius
se m. adnotatis.
praeparata.
Thallinum et eius salia.
Thio1um.
Styli caustici.
Traumatl.cinum.
Succus liquir. dep. liq.
Trionalum.
Sulfonalum.
Unguenta omnhi, cxcepSulfur jodatum.
tis cosmeticis.
Suppositoria bacilli et
UreU1anum.
globuli vaginales.
\'eratrinun1 et eius saSyrupi omnes except-is
syrupo .sirnplic„ sylia.
rupo violarum et syru- v,ina medicame~tosa
omnia.
pis e fructibus paratis.
Zinci pracparata ornnia
Tabulae santoninae.
cxcept.is ín classe II.
Tetronalum.
ct IV. notatis.
Terpinolum.
II. TABLAZAT.

Tartaln1uzz1 azul{at a gyógyszerféléket, melyek
ipari, ga:,~dasügi és házi célol;;:ra is szükségeltetvén,
gyógyszerészeken ldvlil csakis droguistált által tartható!;;:, de az utó1Jbiali'. által az itt mcgül'.apitott súlymcnnyiségen alul, vagy annál kisebb ré:ozekre osztva
a ldizönség számára lü nem szolgált1thatólt . ...-\..me·~
lycltnél a súlymennyi:öég Ititüntetve ninc:s, azclt birmcly 1ncnnyiségbcn elárusíthatók.
A„cid. benzoicum
70 ..\.cicl. phosphor.
150
.J\cid. carb. pur.
100 J\.cicl. phosphori:::um
J\.cid. chrom.icum
glac.
_i.\.cid. hydrochl. cc. p. .A.cicl. salic. ·::ryst, OI

.:-\.cid. suc:::inicun1
l~„cid. sulfur. conc.
purum
.A.ether a:::eticus
50
...-\.garicus albus
150
...-\.Ioe
25J
_.\.romon. bromatun1
50
carbon. pyrool.
chlorat. ferrat.
hydrosulfur.
50
jodatum
50
succin pyrool.
1so1.
50
„ valerian.
50
.Argent. nitr. cryst.
50
nitr. fus.
A.rgent. nitt'. e. kalio
nitr.
50
J\.Urum natrio chloratiun
_.\.u rum chlorat.
cryst.

Balsam. copaivae
150
peruvianum
150
Barii praeparata
Bisn1uthun1 subni.b:'. 100
Brcmum
Charta s.inapisata
Iar.
100
Cuprum sulfUt'. purum
lLlO
Cuprum sulfur. an1mon.
100
Far. foeni graeci
25JO
Ferrun1
pyroph.
cun1. an1m. citr. 250
Ferr. sesquichloratum
cry$t.
tOO
Ferr. sulf. pur.
150
Ferr. sulfuratum
250
Globuli martiales
500
Joclum
50
I<'.al. bro:rnatum
50
„ bicarlJonicun1
100
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150
250

!(al. carbonic. dep.
„ chloricu.m
„ hypermang.
cruct.
„ ·hypermang.
caustl.cum
pur

150

jodatum
sulf. pro baln.
sulf. cryst.

100
500
500

"

„

Lignum juniperi
sciss.
sa~safr. sciss.
guajaci sciss.
" acet. cryst.
Natr.

150

50

500
500
500
150
50

bromatum
jodatum

50

phosphoric.
caust. pur.
"
Olcnrn
cadini
j€'coris aselli

Pulvis anisi gro:s.

1\JO

150

250
500
50
ricinJ.
Pulvis acori gross. 500
althaeae :;rross. 500
500
angel. gross.

"

arcani duplic.
gross.
carvi gross.
chamom-Ulae
chamomillae
grnss.
enulae gross.
foenic. gross.
gentianae gr.
hyos:iami

III. TABLAZAT.

500

Tartalmazza azon gyógyszerként is használt
szereket, melyek Jpari, gazdászati és más célokra
is használtatván, 1-:ereskedök által is elárusíthatók.
•.\.cet. pyrolign. crud.
Cuprum sulf. cryst. vcn .
~.\.cidum aceticum
Cortex quercus.
„ carbol. crud.
„ quillajae (-mow
·citricum
sásra).
pyrogall.
Emplasb:um Angli~
tannic.
canurn.
„ tarttar. cryst.
Faba pichurim.
Alcohol 3Jbsolutus.
toncae.
AmmonJa p. liq.
Ferrum sulfuric. ven.
Flores sulfuris ven.
Ammon. carbonicum.
~.\.mmon. chloratum.
calendulae.
~.\.qua colonien.sis.
chamom. vulg.
naphae.
cyani.
„ rosarum.
papav. rhoead.
A.ssa foetida.
sarn.buci.
Bacca ... juniperi.
tiliae.
Benzinum.
verbasci
Benza e.
Glycerintim
Cn.lcium <"..hlorat. fus.
I{al. carbon. crud.
,1
hypochl~roa
Lígn campech. sciss.
Camphora.
quassiae sciss.
Cetaceuw.
santali sciss.
Collodium.
1'.Iagnes. sulfuricum.

25'J

250
500
250

500

fa~

lior. gross.
imperator. gr.
juniperi

500

g11.

" lauri gross.

500
250

500
250

lipuir. rad. gr. 500
500
phellandrhi

lithargyri gr.

aquat. gr.
valeria:J.ae rad.
gross.
Zincum aceticum
chloratum
"·'
sulfuricum

250
250
250
250
250

m:!1:1mi;1!1m~1r:1m;:11111:11:1ra11:11m1;1!i1e1:111s11::1G111:11m1111!f111111m111111i11111m111i1m1n11m111:1111111i1
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CAOLA
vitaminos arc~ és bőrápoló krémet

GYöGYSZERTAR IWZVETITf;SI tJGYifüBEN

legmegbízhatóbb a
Gyógyszerészi 1\özlöuy közvetítési osztá.l.)'a,

Vezeti: Ember Elek.

58

59

Nat11ium caustic. ven.
Pulvis stibii grossus
et sol.
(antimonium)
Natrium sulf. cryst.
Raclix galangae scissa.
Oleum 'amygd. dulc.
ireo::i.
camphoratum
zedoar.
aethereum
zingib.
(terp.-olaj helyett) Rotulae vel pastilli
cornu cervi en1p.
althaeae.
„ nucum pressum.
Rotulae vel pastilli
Oleum ovorum.
e:„tr. malti.
Pulvis aC'idi cítrici.
Rotulae vel pastilli
acidi tartar.
menthae pip.
alum. crudi.
Semen cinae.
amyli tri~ici.
Semen cinae cond.
,, carbon tiliae.
Species pro vino abcoc-cionell.
synth.
cornu cervi.
Species rosar.
cremor tartari.
Sulfur venale.
" cretae.
praecip.
gland. quercus.
Tinctura benzoes.
lap. baptistae.
vanillae.
ossis sepiae.
Zincum nxyd. venale.
IV. TABLÁZA.T.
Tartaln1azza azokat az erösebb hatd.sú gyógyszeranyagokat, melyek n1ás célokra is használtat~
wn::rmi:mHm111111i111:1ra11wmri:r1mr1rnmn1:11111:i1E111:111a11:11mm11mnrnuB::101i:r:mr111!lla1111Jm1111m
~~labástrom-fehérszinü,

kívUl

jól

igen ftnom eloszlású, r~.ncl
tapadó és bár;:nc:y illatkompozicióval
-kitUnöen 'keverhető

Zincum stearinicum „L a b o r"
Magnesium stearinicum „L a b o r"
;\. modern kozmetika nélkülözhetetlen alapanyagai.

ván, az egyeseltnél meg.állapított sűlymennyiségben
és ezen felül, de a megengedett legkisebb.. sű~yme1'.y·
nyiségnél Jdsebb részekre nem .o~~t-i:a, a t~~JbH:k bar_
ini!y sú1ymennyiségben a fennallo ov~zab.atyol~ n1eg·
tartása mellett kereskedölt által is elari.:s1U1atok.
_4.cid. chloro-nitros
Cuprum subacetic.
„ ,hydro:::hl. cc.
( A.erugo)
150
crurl.
Gun1i gutti
nitricum cc.
Hydrargyrum vivum 250
crud.
l{alium bichrom.
nitr. fum.
cry:.;t. et pulv.
oxalicum
I<alium ~hromit::um
„ sulfur. crud.
!{al. ferro:::yanat.
flav.
_4.ether sulfuricus
I<al. stibio·tartar.
200
.4.lcchol sulfuris
Bulbus scillae
I<reosotum
150
Cantharirles
100 Phosphorus
Chloroformium
150 Plu1nbt:!m acet.
Cinnabardis· pr'aepa_
crud.
rata
150 Pyridinum
iii1;1 1 m11:nra11111iJ::~1111:1111ii1111:m11'1im11;11EB1!1um11:111m!1riiE1ir1:1m11:11m 11:11i1!:111ii111:1:m:11:11B11:1'D

Malackai

FRIEDRICH~féle

Kárpáti egészségi
gyermekekne'lt és

felnőtteknek

labdacs

egvaránt kivál:'.l

hashajtó
Nen1 okoz görcsöltet, gyorsan, biztosan é<:i cnyhón hal.
Vezérképviselet és főraktár:

TÖRÖK-LABOR
Gyógyárunagykere~'kedés

és Vegyészeti G;yár Rt.,
Budapest, VI., !{irály-utca 12. Telefonolc '''24-3-20-

'I

'I
!/
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11

11

60

61

Cupr. acet. cryst.
„ murdaticum
nitricum
oxydatum

150
150
150

Sal acetosellae (I<.ali
o~al.c'um}

Semina <:occuli

Stannum chloratum

V. TABLAZAT.
Tartalmazza a szigoruan vett mérgeket, melyelr
droguisták, vagy oly bejegyzett cégü kereskedölr ál~
tal, kik mérgek eladására a belligyminisztertöl en~
gedélyt nyertelr, tarthatók és hatósági engedélyel{re
kiszolgáltathatók.
Acidum arsenicosum.
Hydrarg:. oxyd. rubr.
l~.qua amygdal. amar.
,, sulfuric. bas.
„ lauro„cerasi.
Kalium cyanatum.
Auripigmentum.

Oleum amygd. am.

CobaltuM
Hydrarg. bich1or.

aeth.
Oleum lauro-cerasi aeth.

Uj gyógyszereket a

droguis1ál~

a közönségnek ncnt

szolgúltathatnah: Ii:i.
_!\. m. kir. belügyminiszter 7,1.223-1898. sz. kör-

rendelete.
('Valamennyi törvényható::ágnak.)

Feln1erült eset alkalmtiból szlikségesn~k tartottam azon kérdést tisztázni, hogy a droguisttik korlátlanul forgalomba hozhatják-e a majdnem naprólnapra forgalomba kerülő űjabb ,gyógyr.zereket?
Ez ligyhen :neghallgatván az orsztigos közegészségi tanácsot is, annak véleménye alapján tudomás és az érdekelteknek alltalmazkodás céljából
való tudtuladása végett érte::ítem a törvényhatóságot1 hogy a koronkint űjabban felmerülő gyógysze-

relt és gyógyszerfélé'k, melyek gyógycélokra használtatnak, olyanoknak lesznek tekintendölt, mint az
1894. évi 111,005. szám alatt e helyröl ltiadott szabályrendelet r. táblázatába soroltalt, azaz űj gyógyszereket a droguisták a ltözönségnek 'ki nem szo!gáltathatnalt.
Ezen rendelete1nben foglalt tilalom megszegése az említett szabályrendelet 10. ~-ának rendelltezése alá esilc
Budape5t, 1898. július 21-én.
A :niniszter helyett:

Széll Ignác, államtitkár.

'I
1/

nöi tern1él>:cnység 1neggát1ására szolgáló szerek
és J'észillélioek forgalo1nbnhoz.atalá1uth: eltilt{tsa.
A m. kir. belügyminiszter 50.981-1901. sz. körr.endelete.
(Valan1ennyi törvényhatóságnak.)

1\

1Yiiután többször előfordult, hogy egyes, a női
terméli::enység meggátlástira szolg<ilö 1 s bizonyos cin1
vagy név alatt a nagyközönségnek ajánlott és forgalombahozott szerek vagy készüléli::ek, melyeli::nel{
!llllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllilllillllilllllll!lllllllll!illll!l!i!ll!llilill!ll!lllllll!lillllllllll!!lllilll!lllilllllli

TÖRÖK-LABOR
bérmunkákat
igen előnyös feltételek n1ellett, a kiváut
el ö írás szerint egzakt l'iviteJh:•n
vállal.

1/

1/
1.1
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száma az utóbbi idöben rohamosan ltezdett felszaporodni, - a forgalomból való ldtiltásult után, a vonatkozó tilalmi rendelet kijátszasára :nás név alatt,
vagy csekélyebb változtatással más alakban újabba~

is forgalomba hozattalt és ajánltattak, szükségesse
vált, hogy az esetröl-esetre szóló eltiltó rendelkezéselt helyett e tekintetben általános rendelkezés történjélt, annál is inkább, mert az orsz. közegészségi

tanács többször meghallgatott véleménye szerint, a
szóban levö fogamzást megg<itló szerelt és ltészülé-

]\.ek vagy jelentékeny egészségi ártalmat képezn~k,
vagy pedig a l>:özönseg megtéveszté.:::ével annalt kizsákn1ányolására alltalmasak, valamint alltal:nasalt
arra is, hogy a közönség eI'kölcsi érzékét sértsélt,
söt aláássák, nem is említve a dolog népesedési és
J;:özgazdasági szen1pontokból való fontosságát.
Ennélfogva az ide melléltelt rendeletet adtan1
ki, n1elyet azzal küldök meg (címnel;:), ,ho~ azt
hozza megfelelö úton ltöztudomásra, s annak vegr.ehajtása tárgy8.ban :negfelelöen intézl;:edjék.
Itendelet
a nüi t1ern1él;:en~·ség meggátlására szolgáló, Icg-töhhszlir nöi úvszernck nevezett: szerek és l;:észiilék:5.l;:
forgaln1:."lnak tilaln1azása tárgyában.
1. 1'1inden olyan erömüvi készüléli:nek vagy vegyi anyagokból összeállított készitinénynek, n1:ly a
női nemicsatornába való bevezetés, vagy a mé_h szá1111111111clu11111111rm11111111111a1nn1111111a11111111111ia111111111111c111111111111m11111111111ct11111111111c1111

HYPEROL
száj- és

torokfertőtlenitő.

jadéká.na1t befedése által a nöi termékenység meO""akadályozására szolgálhat, az or.szág területén való
forgalombahozása, terjesztése, eladása illetve kül_
földről való behozatala tilos.
'
2, Hasonló tilalom alá helyezek bár:uely n1as
szert, készítményt és ltészüléket i::;, ha az a nöi
termékenység megakadályozásának célzatával haza_
tik ajánlatba.
3. Ezen tilalom n1egszegése az 1879. évi XL. tc.
1. ~-a érte1mében löhágást képez, s 15 napra terjedhető elzárással és 200 1;:oronáig
terjedhetö pénzbüntetéssel büntettetik.
'.!. Ezen tilalom nem érinti az ilyen készüléJ;:.::;k
és e~_zl~özö!< _forg~lmát al;:kor, ha azoJ;: mint gyógyeszkozoJ;:, 1rasbelt orvosi rendeletre vagy utasításra
orvosi n1üszerészek által készíttetnek, ilietve kiadat~
nak.
5. -A.. jelen rendelet hatálya - önként érthetöleO""
- kiterjed mindazon ilyen vagy hasonló szer.ekr;'
~zkö7ökre és k?szülékel;:re is, :nelyek egyes J;:ülö~
itt~n1 rendelkezese.kkel a forgalomból n1ár elöbb kitiltattak, miért is az cmlilelt J;:Ulön rendeleteJ;:et
e.zzel hatályon kívül h.elyez-en1.
_!\. nüniszter helyett:
Gulner, á.lla1nti.tkál'.
1\z 1!103. úvi 90.000. B. i\I. sz:lrnú gyógyr.;zerl;;iilönl~
gesi;(~gi szahál;yrendelet: hahllyhan 1uaraclt

paragrafur.;ai.
( A.z 1933. évi 200. :-:.zán1ú belügy1niniszlcri körrcnilelettcl kibocsátott új sz!l.bályrenclelet,'::,) n1e1y az
~')

Lásd 135_ oldalon.

[j

11

6·t

egységes

összetételű
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tetet ös~zeti::szik, birtokában leszneJ- a
. .
ben levo telj.e.s
·.,.
.. ..
1..
ma ervenynak.)
gyooyszerkuloniegességi szabályzat-

gyógyszerelt és gyógyszerltü-

lönlegességelr ellenörzéséröl rendelkezilt, tulajdonltépen kiegészítője az. 1903. évi 90.000. számmal jelzett régi gyógyszerkülönlegességi szab<ilyr.end~l::!t
nek. Az új szabályrendelet a huszonöt §-ból álló

w

.:lz 19 03. évj 90.000. szániü
. ·, .
_„ ••
szabályren l •l t •J- • • gyoo'JSZerI\ulonlegességi

régi rendeletnek 1., 2., 7., 8., 16., 23. és 24. paragrafusait egészen, 1·1-ik §-át pedig részbEn hattilyon
'kívül h.elyezi, úgy, hogy a régi rendeletből ezentúl

•

IUlj vukovári arctisztitó~kenöcs
és börszépitő szappan

gy?g~szerarukereskedöknek

1-IintB.kkal és ajánlatolcltal szolgál:

4 . ,,

TÖRÖK-LABOR
~'2·t-3-20.

1

~.

Gyógyszerkülönlegességeket f 01'O' 1
céljából külföldről beho .
?a ?:nbahozataI
szertáraknak ,
. zni c_sa.k llYJ.lvanos gyógybad.
\agy gyogysz.erarukereskedöknek sza-

s.

5.
!{ülföldi
gyógyszerltülönleo-ességek
ug~anazon határozmányok alá e"s1·1,
. t forgalma
cn,o.,.vs
- ··r·· 1
• mm a belföldi
o.r
o~ zer1i'..u on egességeké.
6.

s.

.
. _Hivatalos (officinális) gyógysze:rt mint
ahtast , ma·s n ev
· a 1att forgalombahozni' tilos. spec19. §.
Olyan• bzyyó~v·s
1 ··r·· r
•
~- •. zer tu on egességet,

mely a MategJ.: vagy két k.eresztt21
0
•
. '.
.. aso
o a ásu szert tartalmaz csui~~a~~~.balyszeru orvosi rendelvényre szabad kiszolO'

Rt., Budapest, VI., !{irály-u. 12. Telefon:

t I

(droguistá:a~~ ~sak

DYJ.!vanos gyógyszertáraknak va
"' es a
GyogyszerárulcereskedöJ- azonb
n. meg:~ngedve.
gesséo:et csalr ny·I ;
an gyogyszerktilönle0
·
szolgáltathatnak
ki. i vanos oo-yó gyszer t arak
részére

nagy forgalmat ·bizto..,it.

Kézieladási cikkek. ajakirok, ceratok stb.
ízléses, elegáns kivitelben, olcsó áron
kaphatók.

crven_yben maradt §-ai.

i.

3. §.
Gy9gyszer!cülönlegességek forgalombaho

csak a 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14 (részben)
továbbá a 15„ 17., 18., 19., 20., 21., 22. és 25-ilt
~-z.i
maradnak hatályban. Lá.tható tehát, hogy a
régi rendelet tekintélyes részére kartársainltnal\:
:nég szükségük van. 1'Iinthogy pedig ez a harminc
év előtt ltelt rendelet ma már ltevés ltartá.rsunknak
van birtokában, ide iktatjuk e régi rendeletnek azon
paragrafusait, am.ely.ek továbbra is hatályban maradnak. Igy aztán, ha az új rendeletet, továbbá a
régi rendeletnek alább lcözölt, tová.bbra is érvényben
maradt részeit és a hatályon kívül nem helyezett
1903. -évi 120.170. szd.mú belügyminiszteri körrendeiill!lllllllliilllll!lllllllllllllllilllllllliliilllillllllllilllllllilllllllllilllllilllllllilllllllllllllllllllll!lllllll!llllllllllllll!l!ll
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abbó l a gyóg yvet tarto z11a k veze tni akké nt, hogy
és :-t kész itésh ez
szcrk ülön leges ség kész itésé nek ideje
)eJc
~itUn
e
yiség
menn
gok
nnya
lt
felha szná

szte~:t.~ s__ . --1e ll}'llvu.nos·1 gyog yNe1n lcer.e
l a J·ozons"'"' le.,-,cl is load hato
;
nélkü
g:-lt 01"·vo~i
gessé
lönletára
"' vénYo
kbo
szer

12. ~:st!ig egye s adag jai árán ak
lcge'
külön
A gyóg yszer
talos gyóg ysze rársz aJvá ny
hiva
a
n1eg állap itúsá ra
ek az illetö szere k tömely
azon tétel ei irány adók ,
m.eges száll ílásá ra .-ona tkozn ak.

szer~

0

..

0
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vagy
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13. §.

itése és forga _
A gyóg ysze rkiilö nlegc ::ség ek l;;:ész
és intéz'lcedé::;
t
yeJ-e
feJUg
ügyi
zség
egés
Jomb ahoz atala
küiö nöse n a
mely
),
02.
tc.
.
alá tarto zik fl87G :XI\r
n1ük öclö

n1áv a1 k5zre
gyógyszertűrvizsgálatok pontaJkai
osan foga nnto sitan dó.

ható sá5i közeg.::l;: ültaJ

14. §.
forg alo:n Ha va!ai ue:y gyóg yszet l::illö nleg2 sség
rcncle· kezé.sei
t
clele
lyrcn
szabü
ezen
vaJ
a
baho zataJ
oly aján lássa l ho_
n1.eg nen1 tart1 1tnak , küJC nös2n l:a
a forga Jon1 baho ege
szöv
zatik forga ion1b a, n1el;y11ek
be nen1 muta ttazatal ird.n ti ké1·ele111 nlka!111ával
11r11rur111r1r1r1rrn11111•:···:•:::·::1!11•1::or:r11r11111rc11i1
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BO LU S AL BA ST ER ILI SA TA
III~nak

„L abo r"

nlind cn tékiut.é!Lóc-n ruegi 'efelö és
absz olut megb ízhat ó készi tn1én .y.

a Ph. !-Ig.

lubuskészitmények
,,L AB OR ''Yase
linna I kész ülnek .
tiszt a amer ikai
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tott, vagy ha utólag valan1e ly egészs égügyi hátrán y
derüln e ki, a belügy minisz ter az illető szer készité sét vagy forgalo mbaho zatalát bár:nil tor eltiltha tja..
15. §.
Olyan lt.cndözö, szépítö íltozm etikus) sz.erelt kiszolgá ltatása , melyek csakis orvosi rendelé sre 1dszolgá ltathat ó szerelt et Lartalm aznalt, ugyano lyan
elbáná s alá estk, mint a gyógys zerkülö nlegess égelt
kiszolg áltatás a.
17. §.
és szero- terape utikus
utiltus
Az orga.no -terape
gyógys zerek és mindennemű oltóan yagok forgalm a
ezen rendele t határo zmány ai alá nem esilt.
18. §.
tartozó
"ltörébJ
TuILnden, az állatgy ógyász at
tápláló
zer,
gyógys
titkos
sség,
önlege
zerltül
gyógys
por forgalo mbaho zatala n n1 ..kir. földmi velésüg yi
minisz ter hatá.slt örébe esven, ilyeneknE:1\. forgalo mbahozh atása iránt kérvén y.ek ahhoz intézendők.
19. ~·

Titkos összetételű gyógys zerekü l (titkos gyógysz.erelt ül) oly 'készítn 1ények tekinthetők, melyek nek
anyag át vagy összeté telét, vagy előállításuk médjá t
m·elyel tnelt
készítőjük titokba n kívánj a tartani , vagy
ismert etéséb en hamisa n - termés zetes összet éten111111111111a1111
1111111111n1111111111nn1nn11111un111111111111a111111111111a111n11111uc111111nnnc1111111111n

Beretvás pasztilla nagy hasznot hajtó különlegesség
Olcsó b··szerz§!:'i forrás a

lükkel ö,,;sze nem
egyezt ethet5 tuiajdo níttatik .

titokza tos hatás

20. §.
·
Titkos összeté telü
mba1:o:=atalát Cs kulfdld rol gy~~szereknek forgalo1876·.
?.ehoza talát az
.XIV. tc. 53. ..~.·-a alapj<i.n valo
a boJ ugymin iszter engedé ~
lyezhet i.

s.

21.
~<\. titkos összetételű .,. · .,
O'yó~yoYOgy:;zerekr_e . a . 0.
.
e-sé el·"le
szerkülönJe0<
l?
vonatk ozó ··g
;:i
• 0
• •
•

fenti intez. . . a 10 o:;sze:;
heaese.k: ervén,·.J eseJ·"' 1nve\·e
-:
•
•
t i :;. a~on rendelk ezeset, mely szerint a tartó
~ ~ t) c1mfel iratán a
n1
bennfo glalt halóanya.,..
0
ennyiseg.e feltünt etendö .
22.
A gyógys zerésze k köteles ek ~ a·1 taluk forgalo:nba. hozott gyógys zerk„ 1„ 1
l és titkos
u ~n eges 5:egekrö
gy·
Dsszetételű
-1
·
ogysze reltrOl
vezetni . ~4..
tct
J:~ze
·e
gyógyszerl\.ülönlegesséO'<>l·
dök azon orvosi vénye}~ ~. J gyzéke ben f.eltünt etent is, melyek szerint azok készittetn ek.
.
tovUbb á a k1szo1 ált
l •••• I{ötele sek
. g atott gyogys zer•culo11Jege:::sé0' vagy titka~
gyo~szer ta_rtójá nalt vagy
tokjána li: ci~1 íeli~·atát
a gyogys zt;,rtar jelvény ével
ellátni.

s.

;:i

25. ~.
.
t 190·! évi .
rendele
Ez a szabály
Januar h6 else·
Jen _lép hatályb a.
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ual.: kiegészítése.
m. kir. belügyn1iniszter 1903. IV /b. 120.170.

számú körrendelete. (Valan1ennyi törvényhatóságnak.)
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3. A közönség vallásos érzését üzleti célokra kihasználni nem szabad, Inert ez a vallásos kegyelettel cllenkezih: épp ezért 8. kU!önlegessÉgeket készitök sem a gyógyszer nevében, sem a c.so1nagolásban
oly nevet vagy jelvényt ne hasz:iúljanak, n1ely ezen
rendelkezéssel ellentétben áll.
Együttal n1egjegyzen1, hogy a velünk a gyógyszerkiilönlcgesséegk forgalmát illetőleg viszoncsságban levö .-'\usztriő.baTI i:i. gyógyszerkülönlegcsségekneli:
képzeleti elnevezése si:ics megengedve.
·1. _A,. l;:Ulföldi c6gel;:. - _-'\usztria kivételével azon bejelentését, hogy l\Iagyarországon gyógyszerkülönlegességeket szá.ndékoznak forgalon1ba hoz!!l,
nem vehetem tuclomásul,
nlinthogy reájuli: nézve
nem birhat hatállyal a 90.000 ;1·903. sz. itteni szabályrendelet 23. *--ában foglalt büntetö ·határozat. I~y
esetekben azon hazai gyógyszer( ::znel>: vagy gyógyszerárúke;:cskeclönek kell folyan1oclni, aki ily szert
behoz..'1.i és forgalomba hozni akar s ki a. hivatl;:ozott
szabályrenclclet hatá1·ozn1űnyai n1egtartasaert a felelösségct elvállalja, n1i célból a gyógyszerkiilönle:1::fi!li.!i!lli:l;E;ll:':;1m:1,'.!fill!;'i:!.i3;·::;1EJ·r;:151·1,1 s::·um:ri~i&11::1i1111 1 1:e:1: i!fB'i:~iiiil!i:r11m:::1rm'riill!!!l

„LABOR"

PIPERESZAPPANOK
mindenütt bev.ezetett rnúrlüis áruk.
I~ívánatra ;.,p.:ciúlis összeüllitásban sajút nC\·veI h;
készit piperesz::!;lpant:

TÖRÖK-LABOR
Gyógyárunagykerc~;1{edós és 'legyészeti Gyár Rt.,
Budai.:est, \TI., I\:irüly-utca 12. Telefonok: ':'2·!-3-20-
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gesség minden egyes ada~j~t ~ógys~ert~r:inak
vagy gyógyszerárülrereskedesenek címfellrataval el
kell látnia.
5. Magyarországon forgalo1nba hozott, nen1 _magyarországi származású gyó~ys~erl.:ül~~leges_segel;:
dobozain és UvegJein a hasznalati utasitasnah. magyar nyelven is közölve kell lennie.
.
. .
.
Végül, n1iután a szabályrendelet 1nbo:satasa ota
beérkezett riagyszirnú kérvényböl a~t latom,.. ~ogy
a kérelmezök jelentékeny része gyogyszerl.:ulonleo-ességh:épen oly l.:észitményel.:et kivan forgalomba
hozni melvelr nem egyebe!;:, mint a hivatalos gyógyszereÍr n'éha értelem nélküli, hangzatos névyel megjelölt keverékei, szükségesnek ~artom a lre.relmezni
szándékozókat nyomatéltkal f1gyelmezte~n1, ho~.Y
a szabályrendelet 1. ~-a értelmében gyogyszerkuIönleo-esséueJ;:neJ;: csupcin valamely gyógyszernel;:
vagy'='gyóg'yszerkeverélmek újabb és célszerűbb ala~;:
ja teltlnthetö s annal;: forgalomba hozatala cs:zp'.1n
azon esetben lesz tudomasul vehető, ha az a keszitn1énynek g~tógyúszati szemr:i?n~ból. é:tékesebb volta
nüatt a l;:özérdek szen1pontJabol luvanatos.
Felhívom a címet, hogy ezen rende_Ie~en1et, ~~
letöleg figyelmezteté::;emet a törvényhat~saga teruletén levő összes nyilvános gyógyszertarak, valamint gyógyárúkereskedésel;: tulajdonosaival haladéktalanul l;:özölje.

Budapest, 180,1. évi ja::111ár hó 23-án.
_A,

t:r"Jniszter helyett:
Slindor, s. k.,

államtitkár.

l{ézi gyógyszertúrakrúl .szúló szahűlyrendelet
!dbocsútása,

A m. l;:ir. belügyminiszter 89.000-910. B. 1vI. sz,
körrendelete.
(Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóságnak.)
_t:.,_ Magyar Gyógyszerl;:önyv III. kiad<isának élet_
beléptetésével 8. ltézi gyógyszertárak ügyében l;:L
adott 189·1. évi 98.802. számú B. 11. rendelet több
tekintetben pótlásra szorulván, az Országos Közegészségi Tanács meghallgatásával az alábbi szabályrendeletet bocsájtom lti.
_t:.,_ szabályrendelet
szükséges példányait azzal
küldöm meg a törvényhatóságnak, hogy egy példányt tiszti főorvosának, azonJ;:ívill pedig egy-egy
példányt 8. itézi gyógysztrtárak birtokosainak l;:ézbesitsen.
1finthogy a szabályrendelet 22. S-a érteln1ében a
már előbb engedélyezett kézi gyógyszert<irak birtokosai e rendelet megjelenése után 30 nappal eleget
tenni tartoznak e szabályrendelet intézkedéseinek,
hívja fel erre a törvényhatóság a kézi gyógyszertarak birtokosait,
eljárásának eredményéről pedig
1911. év január hó 31-ig tegyen ide jelentést.
Budapesten, 1910. évi november hó 17-én.

(1:I:elléklet a 89.00-0-1910. B. 1.,,r. szá.n1hoz.)
SZ:IB.iL1::".H·ENDE.iLET.

a I;:éz.i gyógyszertáral;:ról.

1. ~. _i.\z 1876. évi XIV. t.-c. 135. paragrafusa
értelmében ott, aCJl gyógyszertár nem létezik, az
·cirvosok kézi gyógyszertár tartásá1·a a törvényható-

'

,,
''

ság

által feljogosithatók.
törvényhatóság első tisztviselője ltöteles minden ilyen engedélyezést, az engedélyezés lteltének:
és -számánalt n1cgjelölésével, a belügyminiszterhez
bejelenteni.
Ha a jogcsitvány megtagadtatik, az erre vonatkozó véghatá.rozat jogerőre emelkedése után a ltöz·
igazgat<isi bizottsághoz fellebbezhető. .
.
2. §. _A,. kézi gyógyszertár birtokosanalt utazas.
közben oly lrözségben, ahol gyógyszertár van, lrézl
gyóo-yszertárából gyógyszert kiszolgáltatni tilos.
1:> 1:>3. §. A kézi gyógyszertár megszünik, ha ugyanott önálló vagy fióltgyógyszertár felállítása engedélyeztetik.
·1. §, _t\..z így n1egszünt kézi gyógyszertár ké~z1ete és felszerelése az új gyógyszertár birtokosa a1tal becsárban átveendő.
fi. §. .A. kézi gyógyszert<ir jogosítványa csak
azcn helyre szól, ahová az engedélyeztetett és így
birtokosának más ltözségbe történő letelepedése alltalrná.val érvényét vesz;ti.
G. §. A kézi gyógyszertár célja, hogy ahcl
gyógyszertár nincs, a;;. .)rvos betegét a legszükségesebb gyógyszerelrkel elláthassa.
első tisztviselője

_!;.

1:1:!ii.'liii:!fü1':;;:12i;!. 1 :r;i:·;:;E]::1·'!§'!i'i!:'l:::::!:1:!;:;!§·1::1m:~::,EJ::1::&j:!:,:fil1ii.ii!3'!i!!!Zlli:l!B:li!iFliilliEl::i

LEUEOPLAST
n1ag;.rur
a

g~:úrhuúny !

+

·+

közg:yögysz.~reUátás,
~

l\I.-\BI,

OTI és
B

7. ~ .•A.. kézigyógyszertár birtckosa idegen orvos
rendelvénye alapján csak azon esetben tartozik
gyógyszert kiszolgáltatni, h2_ e. vényen „periculum
in mora" jelzés van e::i a rendelvényen a kézi gyógyszertárban tartandó szerek szerepelnek. Ily esetben
a gyógyszer ·bármily idöben elkészitendő, ha a kézi
gyógyszertár birtokosa otthcn van.
8. §, A ltézi
gyógyszert:irban a következö.
gyógyszerek tartandólr:
.4..cidum boricum.
+ Cuprum sulfurjcum.
A.cidum tannic1un.
+ -L Cylindri hydrargyri
.A...eth-er depuratns.
bichlorati corrosivi.
-t- Antipirinu:n.
-f- Digitalis folia.
A.qua destillata.
+ Extractum secalis
-1- _t\..pomorphinun1
cornuti spissurn.
hydrochJoricum.
Hydrargyrum chlora-t- .4..rgentum nitricun1.
tum mite subl. parat_
+ + -A...tropinum sulfuJodoformium.
ricum.
' Ipecacuanhae radix.
Bisnn1thun1 subnitricum.
I{a!iurn bro:natum.
Ca:nphora.
-, !{aliu:n hypern1anga.
Chininum hydro.
nicun1.
chloricum.
!{aliun1 jodatun1.
-t- Chloralun1 hydratun1.
-!- Liquor ammoniae
-1- Chloroformium
ani~atus.
ad narcosim. ·
-!--!- 1forphinum hydro-j--j- Cocainum hydrochloricum.
chloricum.
Natriu:n hydrocarboni~
Collodiu:n flcxile.
cum.

az (issz'es körhúzak részére szuha.U.on rendelhetö
E I E 11 S D 0 It F,
Il u cl a p e s t„

Fertőzés

ellen

,1

Natrium salicylicum.
Oleum Ricini.
Pilulae Iaxantes.
Pulvis Do'\veri.
Saccharum.
Species diureticae.

-j- Tinctura jodi.

+

Tinctura opii simplex.
Unguentum acdi borici.
Unguentum hydrargyri.
Unguentum zinci oxydati
VaselintL-n flavum.
-l- Zincum sulfuricum.
9. §. _.\.z e1ösorolt gyOgyszereJi:en kivül a li:ézi
gyógyszertárban ~1. l;:övetli:ezö kötöszerek tartandók:
CÜllemplastrum adhaesivun1.
Lana Gossypii depurata.
Tela depurata.
Fasciae e tela paratae.
Tela hydrargyro bichlorato impregnata.
·Tela jodoformio ímpregnata.
Tela impregnata secundum Billroth.
Fasciae e tela amylo imbuta paratae.
Filum sericeum hydrargyro bichlcrato impregnatum.
10. §. 11.Iás szereli:et, mint a S. és ·g. §ban elösoroltakat, tartani nen1 szabad. !{ivételt li:épez a serum antidiphteriticum, mely tartható és kiszolgáltatható, az e tekintetben fennálló szabályok
megtartásával.
Ha bizonyos esetekben a felsorolt szereken li:ívill n1ég más szereknek tartü.sa is n1ulhatatlanul
szlUi:ségeltetnéli:, úgy azoli:nnk engedélyezése a törvényhatóság elsö tisztviselője közvetítésével, a törvényhatós<ig tiszti főorvosának tüzetesen megokolt
véleményével, eset:-61-esetre ll belügyminisztériumtól
l;:érendö.
11. §. _.\.z elősorolt gyógy- és l;:ötöszerek a kézi
gyógyszertárali:ban, mind a Tu!agyar Gyógyszerkönyv
ID. kiadásában előírt kifogástalan minőségben, kiwétel nélkül készletben tartandók.

+

12. §. A gyógyszereli: jól z<iró üvegdugós üvegekben tartandók, amelyeli:en tartalmuk pontosan
fel legyen írva, éppen igy a dosis maxima pro dosi
és pro die, azoli:nál, amelyekre nézve a 1'Iagyar
Gyógyszerltönyv III. li:iadasa azt előírja.
13. §. „A„ ln~zi gyógyszertár li:ülön e célra s:tolgáló alkalmas helyiségben helyezendő el.
1'1. §, _.\. gyógyszereket a kézi gyógyszertár
tartására jogositott orvos a törvényhatóság területén lévő gyógyszertárból tartozilt beszerezni„ Külföldröl, vagy gyógyszerárú-üzletböl gyógyszereket
beszerezni tilos.
li5. ~. _ti_ gyógyszerek be~zerzéséröl napló vezetendö, amelybe a vett gyógyszerek és azoli: mennyisége bejegyzendö. :f..'Iinden egyes .bejegyzést az eladó gyógyszerész D, beszerzési naplóban aláir.
16. §. A li:ézi gyógyszertárakra az a hivatalos
gyógyszerárszabviny és az azt ldsérö rendelet kötelező, n1ely éppen érvényben van.
17. §. ..\. kiszolgáltatott gyógyszereltről külön
napló vezetendő 1 amelybe a. kézi gyógyszertár tulajdonosa a kiszolgáltatott rendelvényeli:et egész terjedelmükben bejegyzi; a beteg nevével, a ll:iszolgálás
napjával és a kiszolgáltatott gyógyszerért felszámított összeggel együtt.
r:.Hl:!':'; Ell.t.'-1'; !i"i :';'1'1Ei.!'imi~'(";',Ii,':li'.':Ei'.i:·:, ~fö'';i !il J. :11EF1'.';'. fi'l':',:~í 1llJ';'1; 1 ·.Ér:r!E1:r::~ Elfi1!:!11J1J~l!l!!li:IGli'!
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18. §. 1Iindeu gyógyszerről szabályszerű reude'.vény állitancló ki. inely a félne};: l;:iszolgáltatandó. E
nóll;:Ul se1nn1iféle szer ki nen1 szolgáltatható.
18. ~. _-4.. gyógyszerek }~mérése, fe'.osztása, keverése, stb. ::.:zal;:szerü elvégzéséhez, a l;:6zi gyógyszert:ir ~\ szükséges eszközökkel felszerelendő.
.A. felszerelésben inindenesetre meg kell lenni a
következő eszközöknek és targyakn:ik:
1. 1 darab zúrható alkaln1as szekrény külön rekesszel a kétkereszttel n1egjelölt szerek szan1ára,
n1ely utóbbi külön is elzárható legyen.
2. 1 darab J;:ézi mérleg (0.1-100 gran1111igJ.
3. 2 darab centigramm-n1ér!eg (0.1-1.0 gran11nIg). .:'i„z egyil>: kiilön jellel Jegyen el!ó.tva s csa~: a
kétl;:ereszttel jelölt szerel;: lemérésére szolgáljon. Ez
a szekrény liülön reJ;:eszében legyen épúgy, n1int az
ezen szerel;: Jüaclásánó.l hasznait tö1Jbi eszközök.
,l. Súlyszekrény 0.1-töl 200 gramn1ig, hitelesített
súlyokkal.
5. 3 darab különbözö nagyságú diJrzstilön1oz3ár;
egy D„ l;:étkereszttel jelölt szereknek.
6. 3 osztag porosztó-kűrtya; egy osztag a l;:dtkereszttel rnegjelölt szereknek.
7. 3 da1·ab szo.rul;:anúl; egy a kétkcrcszttel 111eg·
jelölt szereknek.
8. 3 darab
i.ivegtölcsér:
egy a !;:étkereszttel
megjelölt szereknek.
1111!1m11::11BJ:1;1;e::1::i:;1::1i;B1:::1~1:.!:1a ;,,mii1:.:m:1::cE11'l:i1.i1:J1:1m:1í::w11:::~: :;ID.iL!L~l~i'ilii:::Elr
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8. 3 darab különböző nagyságú mensura.
10. 2 dar:Jb különböző ::J.agyságú készülél;: infu·:sun1ok készítésére.
11. 1 darab borszesz-lámpa.
12, 1 darab hár:n1láb.
13. Szüröpapiros .
14. 2 darab 2zürövászon.
15. ·1 d'1.rab törlőkendő, egy darab a I;:étkereszttel n1egjelölt szereknelc
16. 3 darab porcelláncsésze kiilönbözö nag:;süg~
1Jan.
17. 6 cl::!.rab üvegbot; 2 dar'.:lb a l;:étkereszttel
jelölt szereknek.
18. •1 darab üvegpohár klilönbözö nagyságban.
19 .A„ 1Tagyar GyógyszerJ;:önyv ill. kiadása.
20. _i\ hivatalos gyógyszerarszabv:iny.
. 21.. 1\ gyógyszerek cson1agolására ;:züksjges
targyak (porhü:vely, orvosságos üveg, dugók, stb.).
22. Beszerzési napló.
23. Dispensáló naplótar.
20. §• •4.. felszerelés mindenl;;or jó állapotban,
kifogástainnul, tisztán, rendben és hiány nélkül tartassék: o. n1érlegek. edénye];:, kanala!;;, szürövtlszon
stb. n1inden vény e1késziiése után megtisztítandó!;::
a mérleg.'.'!sészék kitörlendök.
Az elromlott, eltörött eszl;;özök azonnal űjak
kal pötlandók.

- PANDIGAL
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21. §. ~A.. gyógy szerel tet a megro mlás, fertőz
és

és összeJi.:evereclés ellen szigor úan óvni li:ell. A szerek tisztas ágáért , megfelelő minőségéért, a kiszol
gáltat ás helyes ségéér t, az á.rszabá1y megta rtásáé rt
a kézi gyógy szertá r tulajdo nosa felelős.
22. §. Azon ltézi gyógy szertá r tulajd onosa inak,
lökne k kézi gyógy szertá ra e rendel et ldbocs átása
előtt enged élyezt etett s már üzemb en van,
e rendelet megje lenése után legfelj ebb 30 nap alatt eleget
ltll tenniö lt e rendel et intézk edései nek.
23. §. lJ.. kézi gyógy szertá rak megvi zsgálá sára
nézve az 1893. évi 75.6•!1. szám alatt kelt itteni körrendel et iránya dó és kötele zö.
24. §. Az állator vosok kézi gyógy szertá rainak
engedé lyezés ére, a bennilli:: tartha tó szerek re és megvizsgá ltatásu kra nézve az 1888. évi vn. t.-c. 122.
§-a, az ezen törvén yciltk végreh ajt<isá ra vonatk ozó
1888. évi ,!0.000. számú földmí velés-, ipar- és
keresltedele mügyi minisz teri rendel et 301. és 302. §-ai,
az
1900. évi X\'II. t.-c. 11. §-a és az ezen törvén
yciklt
végre hajtás a iránt !dado tt 1900. évi 95.000 . sz_ám1?
földmí velfsU gyi minisz teri rendel et 29. §-a, tovabb á.
az 1890. évi 80.761 -1889 . és 1893. évi 75.641, valamint az 189·1, évi 31,788 . számú bell'tg yminis zteri
körren delete lt intézlt ednelt.
25. ~. ,,:.\. kézi gyógy szertá rak birtok osaitó l, kézi gyógy szertá rult szabál ytalan ]{ezelése esetén
,
amenn yiben különb en cselek ményü k az 1879.
ev1
XL. t.-c. 108. §-ának elbírá lása alá nelll esilt, a
kézi gyógy szert< iralt tartás i joga elvona ndó.
26. §. Ezen szabál yrende let életbe léptév el az
1894. évi 98.802 . szám(• belügy minisz teri rendel
et
hatály át veszti.
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_-\ !,'J'Óg yszertá ri ltCrvé nyekh ez helysz inrajz
melléJ dCse.
A m. ltir. ·belüg yminis zter 45.403 -1911 . VII.
c. sz.

körren delete .
(Valam ennyi várme gyei és városi törvén yhatós
ágnak.)

Minth ogy azt tapasz taltam , hogy a gyógy szertári jog adomá nyozá sa vagy ::neglevő gyógy szertá
rak áthely ezése esetéb en a kérele m elbirá lása azértokoz igen gyakr an nehézs éget, mert a felterj esztet
t
iratok hoz a már meglevő gyógy szertár a:lt elhely ezését, valam int a felálU tani kíván t űj gyógy szertá r
helyét, illetve az áthely eztetn i kért Tégi gyógy szertá
rak: előbbi és újabbi helyét pontos an, hiteles en fel-ttintet ö helysz ínrajz csatol va nincse n, ezenne l elrendelem, hogy az említe tt esetek ben az iratok hoz jövő_
re nézve pontos an tájéko zt.a.tá st nyujtó hiteles helyszínra jz (térké p) is csatol tassék . FeIJiivom a Cimet
hogy e rendel etem pontos betart ása iránt intézk
ed~
jék.

Budap est, 1911. márciu s 26-án.
A minisz ter helyet t:
Jal{ab ffy, ál!a."I ltitkár.
•.o\z ..\.rgentun1

acetic umnak a gyógy szertá rakban
l~ötelezö tartás a.
i\. m. kir. belügy minisz ter 23.031 -1913. VII.
e, sz.
körren delete .
(Valam~nnyi törvén yhatós á.g elsö
tisztviselőjének.)
_.\..z újsiz;µlöttek ~nnyes szemg yullad ásána.
i{ elhárítá sa táriY'á ban 1913. évi márci us hó 10-én
151.40 3-1912 . B. ~1. szám alatt kiadot t körren
dele-

'

8''

'"
8 ,,

t::rnben a betegsóg megakadályozás<ira A.rgentu111
aceticun1 1 százaléh:os oldatánal.: l{ötelcző haszná!a:lát egyidejüleg rendeltem el.
_.\ nevezett vegyület nem lévén hivatalos gyógyszer, - ezt a gyógyszertárak ez idő szerint nen1 l>öt.ele.sek készlelbeu tartani, :niért is annak a szer alkaL
Juazasara utasitott szülésznő]{ által beszerzése
nincs n1indenütt biztositva. Erre való teklntette1. az
ez iránt meghallgatott orszá.gos l.:özegészségi tantlc.S
javaslata alapján elrendelem, hogy addig is, amig
a :viagyar Gyógyszerkönyv III. kiadá.sának pótfüZ':!tében az _'\.rgentum aceticum hivatalos gyögy::zerré
tétetik: ezen szert az Ö=!Szes nyilvános és li:ézi
gyógyszertárali: kötelezöleg l.:észlétben tartsák.
_'\.z -~rgentum ac~ticum a kereszttel j?lzett szerek között tartandó és ·így csalös_ orvosi rendeletre
szolgUltatandó ki. _.\ szer óvatosan, portól és fénytö'l
n1entesen tartassék, épúgy, :rpint az Argentuni nitri-cun1 crystallisatu;u. LégD.ag3'Óbb lJ'.elsö adagai ·11a;
sonlól.: legyenek, n1int azok az Argentum nitricum
Cl'y.stal1isatun1n<il elö Yanna.k irva.
1,:~fll::t:'E.l.'li,li!1i'liii::1:1m'ii:;m·1!:;a;:!:im:1::rm:11i1m1n11ii3!1:i!m!1:11is1::11m:1mm11:1iml!1rnm11111m:';

GYÓGYTEAKÉNT
lll1.'ll- és tiicl<ihántaln11rl~nál 11 Pnhlrnann und Co.,
Jh•rlin, tt•aklilünleg-es:-(>g1~t ajánljuk. - 1\-íinden vevD
a l'nhln1ann-teá isn1erte~öböi eg;y ingy2n példányt

kaphTI.t.·

.. · -~z ~rgentum aceticum vékony, fónylö, fénüzü

all~ot 1 am·ely."'-'kböl 1 1·'sz J·"
·· ·
hhustalytuket
.. .
\.OZOllSe<>'es
. onel _108 _rész. v~zben oldódik. Hevítve belőle ecet;ay
~= n~as ~?-zaln.ku anyagok fejlődn2Ji: és fénylő fehéy

'"

'

f~mezust ·m.ar'.-1-d vissza. !(épl€:te: C:.! H:i .A.g o„.
-'\..ra. ű.~ g 6 f1Iler, 1.0 g 50 fillér. Tisztasá<>'ra. vizSgaltnss~l.: n1eg úgy, :nint az ~-\.rgentun 1 ~itricun1
crystalllsatum.
. Felhívom Cimet, hogy ezen rendeletemet a V-"'~etese alatt álló törvényh<itóság területén n1 üköd~ö
osszes orvosokkal és gyóayszerészekkEl hala.::1 ··1-t
Janul közölje.
e.
- e·" a1.::.

Budn.pest, 1913. március 10-én.
A miniszter helyett:
Jakahff;r, álla1ntitk-'ár.
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,,Labop1111
Gyógyszappanofl

elad<l~át
áliandó· orvosi
proparranctával
e·s· " Ja
h .. '·
,
.
·
e.
_ p lI Ct.::tessel támogatjuk„
.l\Ieghizható. rninÜség!

~zléses új csomagotas!

Nagy haszon!

~észerzé_si ár: 1 ~rb -..10 P Eladllsi.áz" l c~rb. -.GO p

Vezérképviselet és. főraklár:

.TÖRÖK~LABOR ·

GYóbr~:r:uilagYli:e_t'e;.'k:ed_éfi ~?._,_yegye;;zeti, , G;Yar· ..Rt.:
Budap~st, VI.. · E::tiaty-úfcá ·12: TeJefonÓli:: '··2;i..:3-20-

. TÖRÖK„LABOR

Gyógyárun~gykeres-k~dé:;„ és .,.~r~~Yt!sz~ti.-. p~j~. /.~Rt.,
Budapest, .. \-'L,- Király-utca; 12'. ·Tefr::!'Ori6k.: .c:!c2·4-3,;20.
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..\. \reronál úgy li.:e:ielendö, mint a hivatalos keresztes

gyógyszerek.
~A... m. kir. belügyminiszter 16.073-1913, VII. e. sz.

(Valamennyi

körrendelete.
vármegyei és városi

törvényha-

tósá.gnak.)

Az utóbbi időben haz8.nk területén, de a külföldön is :nindinkább szaporodna·k a veronállal és a veronál összeköttetéseivel sűlyos, sőt halálos mérg.ez_ések melyek vagy vigyazatlanságból, vagy öngy1lkos~ági szándékból is történnek. A nálunk elöfordu.16 mérgezések oka az, hogy ez a különben nagybe:csü altatószer a rn. kiadásű gyógyszerkönyv megszerkesztése után merült fel s így a gyógy:::.zerkönyvbe felvehetö és a k.ereszttel megjelölt szerelt
soro.zatába beillesztlletö •még nem volt. Ennek az
lett a lrövetkezmény.e, hogy a gyógyszertárak na!5Y
részében, sőt a droguistáknál is kézi eladásban mindenki megkaphatja. Pedig a veronál majdnem k~
nyesebb szer, :nint a klorálhi?r~t; ugyanis alt~.t~ en
mérgező adaga Jtözött nem tulsagos nagy a kulonbség, killönösen nem n~me!Y, ..a szer i:.á~t érzé_ken~
egyéneknél, főleg a nölt es oregek ltozott talalunk
számos oly egyént, akik erösen idioszinkratikusok
a veronál iránt s aki'lt, ha nem gondos és m.egfontolt orvosi rend'e1etre szedilt a veronált, hanem találomra önmaguk választjá.k az adagot, vagy hozzr.
nem értő gyógyszerészek és droguisták tanácsára,
könnyen a mérgezés veszedelmébe juthatnak. De s~t
is:nételt bevételnél még a gyógyszeres adagok 1s
V·:!SZélYt okozhatnak, mert felszívódásuk elhúzódása
c;::etén könnyen felhalmozó hatást fejthetnE.'k ki.
J\. nagyközönség eg~szségUgyi érd:keinek kell~
n 1 egóvása céljából szlikseges, hogy e szer a hozza

nen1 értő laikusok által csupán orvosi rendeletric
legyen használható, miért is az orszá.gos közegészségi tanácsnak e tá.rgyban !df.ejtett véleményét magamévá téve elrendelem, hogy a veronál. azaz a
diaethyl-malonylureu m, nemkülönben annak minden
összeltöttetése, ezentűl csakis gyógyszertárakban és
csakis orvosi rendeletre legyen kiszolgáltatható, vagyis ezen vegyület űgy kezelendő, :nint a hivatalos
keresztes gyógyszerek,
Felhívom a Cimet, miszerint jelen rendeletem
tartalmáról a törvényhatósága területén lakó összes
or:vosokat, állatorvosokat és gyógyszerésze..ket értesítse és pedig az utóbbiakat azzal, hogy e rendeletben
Ioglaltakat a gyógyszerkönyvben jegye.zzék fel, minek megtörténtéröl a tiszti főorvosok a gyógyszertárak megvizsgálása alkalm8.val meggyözö&li tarloznak.
Budapest, 1913. március 10-én.
A miniszter helyett:
Jal;:abffy, államtitkár.

.·\ szcn1élyjogú gyógyszert.áruk felúllitúsi és átruházási ker,·ény~inek egészségi bizon;rít\·án;yai.
A m. 1dr. belügyminiszter 4648-1913. VII. e. sz.

ltörrendelete.
(Valamennyi törvényhatóságnalc)
. J.Iivata~i elödöm által, a személyes üzleti joru
gyogyszertara1;: átruházása iránti kérvények tárgyá_
ban 1898. évi január hó 16-án 4.332. sz. a. kiadott
·körrendelet második :beltezdése értelmében gyógyszertárátru.bázás
alltalmával, valamint' önálló
gyógyszertár felállitásának engedélyezésére irányu-
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ló kéreJ n1ekn él i;:;, <l folya n1odó gyóg
yszer ész az~~l
tőrvényhatósűg tiszti föory o;:a által,
, am-e lyn:k t~l1.I
letén az atrub<i.zandó gyógys~ertar ""?-r.'
ill_etoleg
ll1e1ynelc terlU etén gyóg yszer ti::r felalll .'
tas.':1' ..cel~zta
tik hitele

sen io-azolni tarto zik azt a korul :neny
t,
hogy testi egé~zsé&'ének te_Ijes birto
érzélc::zt;,rvei a gyog ysze rtar szen1 ~aban ~an_ ~s
elyes kezeles~t
crátló semm inen1 ü fogya tltozá .sban
nem ~zenvednelL
::i
lVIiutcin e rende lkezé s az érdek elt folya1
nodókna_li:
sok esetb en jelen téken y nehéz sége]
\,et okoz ott es
o-yn.kran pana szra adott okot, n1ert az
illető folya ~;odólt a szóba n levő egész ségi bizon
yítvá ny r:i_e~
szerz ése céljá ból sol1:szor nagy idöveszte~
tetem es költs égge l egyb eltötö tt hossz abb éggel_ Jaro,
utaza soka t
·volta k kény telen ek tenni : enné lfogv
a méltá nyolv a
az e te.ldn tetbe n felm erült és tényl
eg indok olt panaszo kat, az idóze tt körre ndele t szóba
n Ievö rende lltezé sét hatál yon
kívül
helye zen1 és .elren dele: n,
1100-v jövör e nézve az egész ségi bizon
yítvá nyok at
an~~k a törvé nyha tóság nak tiszti föorv
osa tartoz i'li:
kiállí tani, amel y törvé nyha tóság terül
eten az érdekelt folya inodó áJJancló lakás sal blr.
Buda peste n, 1913. évi januú r hó 7-én.
.:.\ n1ini szter h-ely ett:
,Jnkr thffy, üll:i.n 1titlu ír.
Ruga lrn.as

BANSAPLAST
.fl

kiseb b sérlil ésekn él a Jegalk aln1ri <:abb
, nyujth~t :,
gyvrs sebkö tés.
!!;
E lt S D () lt F.
B u tl ~·- p P s t •

NÉPJÓLÉTI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERI
RENDELETEK.
..\z oldcY eles gyögysz.ier(~s:t,segédek a
gyúg yszer észet
J>:üréiien tarto zó iniikö dCse líÖrü li Jelelö
ssége .
~.\ m. kir. népjó léti és 111 unka
Ugyi nlini szter 39.1 66192,L szám ú körre ndele te.
<'Tal amen nyi törvé nyha tóság el:'.b tisztv
iselö jének .)
Félre értés ek ellcer ülése
céljá ból az oklev eles
gyóg yszer észse gédn ek a gyóg yszer észet
·Jcörébe tartozó működése körlU i felelősségének
helye s elbir áIása tárg: rában , az alább iak megá llapi
tását tarto :n
indok o!tna lc:
Az 1876::i<:Iv. tc. 125. ~-anaJt harm aclilt
bekezdé~e
erteln 1ében ,.az oklev eles segéd ek ~aját
lnüködési..Uíérl elsősorban magu k felslőselí" . .
A. gyóg yszer észn1este1i oklev elek
érvén yessé ge szen1 pontj ából az
idéze tt törvé ny 129. szal{aszánal;:: máso
diJi: beke zdése
szeri nt az en1lí tett törvé ny ·13., ·1·1. é·;
·15. szalc a::zai 1Jan fogla lt határ oz1n ányo k irá.ny adó'k
.
-~Z oldev ele.s gyóg yszer észse
gédn ck a fent iclézet.t törvé nyhe lyben n1eg állap ított
fel.e. 'össég ét a
35.98 5---18 92. szán1 ü „Sza bályz at a
gyóg yszer ész_
gyalt orno kok kiltép zése tárgy ában "
ci1nü vallá s_ és
Jíözo ktatá sUgy i :nini szter i
rende let
( 1Iagy arors z.
Rend . 'fd.ra 1892. évf. II. kötet 2163.
o.) az ugya nc~:alí 3U--8 85. 1892. szám
ú ,,Sza bd.ly zat a gyóg: y·szerészn öven cléke k egye temi kiltép zése
tárgy áJ)an " cimü vallá s_ és közo ktatá sligy i
mini szter i rende let
(. ::\Iag yaror sz. Rend . Tára 1892. évf.
II. kötet 2173
oldal ) és a 112.7·15~191-!. sz3.1nü vallá
s- és közok tect
tásU gyi n1ini szteri
rende l=t
(l\fag yaror sz. P~end.
Túra 191·L évf. II: ·köte t 257·L o !
nem ~.r:ri.ti, a
gyóg yszer é„zm -e:ste ri okl.~velek ér\·&
nyes. ége te kin-

telében pedig az elsö helyen említett rendelet 28. ~-a
és a má.sodi·k helyen említ:ett rendelet 42. ~-a csak
a gyógyszertár nyithatása, illetöleg kezelése szempontjából tartalmaz 'kiltötést, az utolsó helyen .e..lllített rendelet 35. §.a harmadik bekezdésében hasonló
szellemben szintén csak azt mondja ki, hogy gyógyszertári jogért való folyamodásra, gyógyszertár vezetésér.e, tulajdonosi, bérlői vagy gondnoki minőség.
ben az oklevél csak a feljogosító záradékkal ellátva jogosit.
Az elöadottakra tekintettel minden ·kiszolg<lltatott gyógyszerészme steri oklevél birtokában levő

BERGMA NN-TESC HEN afE
kozmetikai l;;,észitményei közisn1ert, bevált Cs keresett
árucildtcl< !
Ber1,..rmann-Stec kenferd BA. l:.-RUl\I vihi.1,.,•nuírka.

.-\.sthnta, hörghurut és mindennemű -légzési nehézség
ellen Stollmann A..-féle

A S T H M A II.. l IN!

(aslhma por é• cigarella)
a legkeresettebb gyógyszerltülönl egesség.
Vörös 1horgony vódj:gyü

Rich.teP -Pain. Expelle P
a

legnépszerűbb bedörzsölöszer.
vezérképviselet és förakt.ár:

TÖRÖ K-LAB OR

Gyógyárunagyk ereskedés és Vegyészeti Gyár Rt.,
Budapest, VI„ !{irály-utca 12. Telefonok: *2·!-3-20-

gyógyszerészseg éd a gyógys-.zerészet körébe tartozó
müködéseért elsösorban maga felelös, tekintet nélkül
arra, hogy oklevele a 35.985-1892.V. K. M. számú
rendelet ·:12. §-a szerinti záradékkal el van e látva
vagy nincs, hogy a szabályszerű háromévi segédi
idejének kitöltését .esetleg csak a gyógyszerészmB. steri oklevél kiszolgáltatása után kezdi :neg (lásd a
105.598-·1912. V. K. 11-:L számú rendelet 27. §-át,
].iagyarorsz. Rend. Tára 1912. évf. II. kötet, 1460.
oldal), illetve a 112.745-1914. V. K. M. számű r.endelet 3. §-át), végül, hogy oklevelére a feljogosító
vizsga sikeres kiállását igazoló záradék rá van-e
vezetve vagy sem (lásd a 112.745-1914. V. K. M.
számú rendelet 35. §-ánalc második és harmadik
bekezdését).
Az okleveles gyógyszerészseg édn.ek az idézett
.szakaszon alapuló elsödleges felelössége a gyógyszertár tulajdonosá.nak (bérlőjének, kezelőjének) a
magánjog és a büntetőjog általános szabályai alapján netán lteletlc.ezett felelősségét nem érinti.
Felhívom Alispán (Polgármester) Urat, hogy
ezt a körrendeletemet a törvényhatósá.ga terület-én
Jevö összes gyógyszert:irtul ajdonosokkal és kezelők1te1 közölje.
Budapest, 1925. július 25-én.
A miniszter helyett:
Dr. Scholtz, h. államtitká.r.
.·\ gyógj'szeirárúl{eresl;;;edések és fllatsze:rt~r:a.k
ineg·vi7..sglllüsu.
_!:\. n1. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 19.5751925. II. ~·Zá."llű rendelete.
{Valamennyi törvényhatóság elsö tisztviselöjénelc )
Megbízható he1yröl tudomásomra jutott, hogy

so
o-yöo-yszerliruker2.sk2i..lök ós illatsz eráru:
:ol\:

a 11100:5
~iS.ci.i. B!IL sz. szabál~'1'endelet tiltó hataro znui.n
yai_

~ak m.egk erUI'e sével oly szere ket, an1el ycket
neldk :
a nagyl

tözön ség részé re forgalon1ba1:.o_zni tilos,
ili2tve az illals zerta rakna k 1nég rakt< iron
tartan i ~ern
.szaba d, a li:özö nség részé re kiű.rusitana
k.
Felhi vo:n ..-\Jispán (Polg árn1e ster1 U1at,
hogy a
törvé nyhat óscig terüle tén n1üli:öclö szóba
n levö ily·
üzlet eket erre ·hiva tott szakJt özeg- ei
dltal, említ ett
sZe:n ponto kból a legsz igorú bban vizsg
űltassa meg,
tapas ztalt
szabűlytalanságok e;::;::tén a
szlik<:~ges
megt orló intózk eclése ltEt tegye n1eg,
a vizsgá latoli: .
eredm ényér öl és esetle ges intézkedéseiről
pedig neken1 jelen tést. tegye n.
Buda pest, 1D25. márc ius 12.
Győry, nlin. tanác sos,
_.\ gyóg_ vszcr túralr ra YonatJ;:ozö hPadY
iinyol t li:öriili
l'ljúrú!~

s'l.ahúlyoz:ú~a.

.:-~

n1. kir. népjó léti és n1Unli:aUgvi
n1'.ni szter
11.10 0/192 5. I.--b. szán1ű körre nclele te
{"Val amenn yi törvé nyhat óság e!sö tisztv
iselöj énelc l
.A. gyób'" Yszer túri ligyek intézé sénél
l;:öve tett eljárás egysz erilsi tése és gyors ítása céljáb
ól a 1;:özegész ségüg y rtnde zésér öl szóló 1876.
évi XIV. tc.
13í. szaka~7.a a1apj án -elren delen1 , hogy
a gyóg-ysz::;r_
túri ügyt:k rr: vonat kczö beadv ányok ,
mint pl. új
_.\.z !i":l.7CEitIX tartal mú

N IV EA "'C RE M E
arc-, l\:éz- és böráp oli>;h oz mind en

időben.

sz::1nélyjogű, úgy bnúlló , :nint
fiók, továb bá házi
o-vóg yszert d raJ;: n.dl)n 1d.nyo ziisára , szem élyjo
gú gyóg y ~;c1i:árak átruh ázUs ára, az 1883. évi 2237
0-B. Th-L
sz. körre ndele ttel kiado tt szabűl)'rendelet
16. szaka szába n fogla lt tiltó n:.~ndelkezés alóli
feln1entés2kr.e:..
rcüljo gl1 gyógy ;,zert áral;: aclUs vételé re,
gyó~szertá
ra-1': haszo nélve zetére , -vezetés.ér;; é.; an1en
ny1be n hatáskö römb e tartoz i\{, ütht:;;Jyezésére vonat
kozó bead-·
vűnyo!i:at
továb bll egyéb . kereh n-eke t, panas zokat
,
lllctö leg Í>ejel entése .ltet. a nl. kir. népjó
léti és n1unkatig yi minis zterh ez cim.ez ve, mind :nkor
a gyóg yszert ár ht:;;Jye szerin t illeté kes törvé nyha
tóság e'.sö
tisztv iselöj éhez kell benyu jtani, aki az
ily2n beadványo l\:at lninU az alaki kellél ;:ek, :-nind
a tárgy törvénye ssége szen1 pontj< iból elbírd .lja é.;;
az erre hivatott szaJ;: Jtözeg eltnel t, esetle g a töz~vényható
sd.gi bizotts ág megh allgat ása után azol\: vélen
uln::: en:k, i~
letve hat<l rozatá naJt becsa tolása n1elle
tt donte s vegett hozzán1 fe!ter jeszti 'k.
._
A közve tlenü l hozzá n1 beny ujlott
\'agy h1any osan fe.Jsz~relt, vagy törvé nyes alapo t
néllt'ü lözö b~2.dvú nyok a jövöb en figyel en1be vétet ni
nem fogna k.
Buda pest, 1925. f2bru ár 13-8.n.
A. nünis zt2r helye tt:
Dr. Sehol tz, h. d.lla111titká~·.

;\ !;:et

1t1·n~s·1:ttcI j(~HHt g-,vóg,vszt>P~k
ren:lel{•sr~nt~!;:

szubá lyo:.:ú sa.

_.\· 111. kir. népjó léti és .:nun kaügy i 1nini szter
71. 7 -!S-

1925. II. szán1 ú J.e!rat a.
:;\Jag yaror szági Gyóg yszer ész Egye sület
elnö];:s égéne k.)
Folyó hó 283. szán1 alatt kelt felter jeszté sér:i·
értesí tein az Elnök séget , h.,-~gy az Q;;szago;o
I'\:öz( _.\

egészségi Tana.cs véleménye alapján nem já.rulhatok
·hozzá az Egyesületn ek ahhoz a 'kér.elméhez, hogy
a két kereszttel jelölt és hasonló erős hatásű szereket tartalmazó gyógyszere k, a legnagyobb adago"kon aluli mennyiségb en, űjabb orvo:.i rendelkezés
nélkül is megismételhetőlt legyenek.
Erős hatásű szer-ekre csak
komoly betegség
e~et_én van szükség: nyilvánvaló , hogy ilyenltor az a
1nvanatos, hogy az orvos .:ninél gyakrabba n lássa és
és_zlelje betegét. Az ország köz.egészsé gügye érde·keben nemcsak arra kell törekedni, hogy a maga és
hozzátarto zói egészsége iránt a zsugoriság ig takaréltos népilnk csupán egyetleneg yszer hivjon orvost,
hanen1 a1-ra is, hogy hosszú vagy sűlyos betegségében mi?é! többször tanácskozz on orvosával, hogy an_
nak modJa legyen rendelkezés eit a tünet~k változása
szerint irányitani.
De ne.mcsak a beteg kórállapotá nak lefolyása,
hanem az erős hatá.sű szerelt megszokás a kumulativ hat<isa, mérg.ező, esetleg ártalmas volt~ s a velök űzhető visszaélése lt is szüli:ségessé teszik adagolásuk ellenőrzését.
.. Felhi~om egyben a t. Elnöltséget , igye:kezzék a
.:>aJat _hatasköréb en nlinden eszközzel odahatni, hogy
a gyogyszert árak a fennálló rendelltezé seltet pontosan betartsá.li:, a ltét kereszttel :negjelölt gyögysze-

.„LAB OR"

BE'B E„

HINTŐPOR

KENŐCS

SZAPPA N

a legkitűnőbb gycrmeká.p olá.:l készitiuény ek.
,,L.-\.BOit"-féle fBrtötlenítö SZENT Il\IR·E o-yóo-yszappant fertőzéses megbetege dések és ján;an,Yok
'ellen a legkiválóbb orvos szakt::.kint élyek ajá.nlják.

reket orvosi hozzá.járul ás nélkül meg ne h=:mételjék„
mert az e tekintetben felmerülő panaszok esetén a:
mulasztókk al szemben a törvényes rendelkezé sek
teljes szigorúság gal fognak alkalmazta tni.
Budapest, 1925. augusztus l-én.
A

nrlniszter

rendeletéből:

Dr. Barabás, min. tan.
_4.,

-

lt;ézi gyógyszerl ii.rak engedélyez ése és ellenörzése~
A népjóléti és munltaügyi miniszter 44.821-192 7.

n. szá.mű }{Örrendelete. (Valamenn yi vármegyei törvényhat óság első tiszt-·
viselöjének ).
Az 1876. évi XIV. tc. 133. §-ának második .bekezdése felhatalma zza a törvényhat óság elsö tisztviselöjét, hogy ott, ahol gyógyszert ár nem létezilt,
az orvost kézi gyógyszert ár tartására feljogosithassa. Ennek a rendelkezés nelt célja az, hogy a
gyógyszere llátás ott is biztosítható legyen ahol
gyógyszert ár nincs és a legltözelebb i gyógyszert ár a
községtöl tavol esik, vagy természete s akadályok
(járhatatla n utak stb.) miatt siirgös eseteltben .
li:etlö időben el nem érhető.
A beérkezett jelentésekb öl
megállapito ttttn1,
hogy az utóbbi időben a törvényhat óságok első
tisztviselői az orvosoknak kézi gyógyszert ár tartását oly községekbe n is engedélyez ik, ahol ez nem
indoli:olt, söt az engedélyez ett házi gyógyszert árak a
legközelebb működő gyógyszert áralt fennállását is
sok esetben veszélyezte tik.
Felhiv.om továbbá Alispán urat, hogy a jövöben
ltézi gyógyszert ár tartását a közegészsé gügy érd~~
keinelt, valamint a helyi viszonyol~nak gondos mér~·

l-2gelés·e ·után e.sali. felté tlenü l indo kolt
esete h:ben en-.
F'elllivon1 tovább<i .'1.lispáp urat, hogy ·
.a gJ.'ógy.szer tirak évi rend es megv izsg3 .!ása
adot t 75.66 ,11-1 893. B~I. · szán1ű tárgy ában ldJi:örr ende lettel
(köz zétév e dr. Chyz er: .;.z egés zség
iigyr
törvc nyelt és rend elcte lt I. ltöte t 62·1. e vona tkoz ó
rend es évi vizsg álat:: .kon felül a ltózi lapjá n) elöír t
raka t gyak rabb an és szigo rúan ellen gyóg ysze rtáőriztesse, hogy
azok a 89.0 00-1 910.
B1I. szá.m ú
körre ndel ettei
(11.fagyarorsz: Rend . Tára 1910. évf.
781. 1ap) kia.dott , a kézi gyóg ysze rtára król szóló
szab ály!· cnde let
rend elkez ésein ek n1eg feleln elt-e
és hogy a kéz:t
gyóg ysze rtár birto kosa i az eiuli tett
szab ályre ndel etl)e~ elöir t
]{ÖvetelnH"inyeltnek ós rende lkezé seJ{n
ek
pönt osan elege t tcszn ék-e .
Buda pest, 1927. ·évi juniu s hó 17-C
n.
. A mini szter 11elyett;
_gedél~·e?ze.

Scho lt:: .. áli<o ntilJc ár;
szen1 élyjo gos Cin:lllö gyógys,..,ertűr
ak hi!rh eadás fr1·01 (•s ke:oelésCröl ldad ott 29.0 00-1
924. II. Nl\Il \l.
szárn ú l\Örr eudc Jet ·hatá lyon kivti
l helyezése~
_.;_ m. ltir. népjőléti és n1un kaüg
yi n11n :szter
1'11, 000- 1926 . szám ú ~cörrenclelete.
-;{\tala: Jnenn yi törvé nyha tósá' g első
tiszt visel öjén ek).
_.\. n1egvü.Itozott gazd a.ság i és szoc
iális viszo n~·okra-· tekin tette l, a. szem élyjo
g:::s önáUó · gyóg yszert áralr bérbe adáS áTól 'és lteze
lteté séröl szóló
29.000~192·1. ·11, · N:r-.'floiI. S.Zániú
(a „Bud apes ti I{özlöny " -nek 192•1. évi hla1:cius hó 12-é
n meg jelen t 6•-1~.
sz<im ába 1dhir clete tt) J;:,örrendeletet
hat<i lyon kivi.il
·hely ezem . . ·. · . . . .
.
:
Jelen ··körrendeJeten1 sze;1•int tehá t
á ·szern.élyjo-.
:go.s önáll 6 gyóg ysze rtára lr tovüb bi
rende 1kez ésen1 ig
~·\

az alább i felté telek ·mel lett haszo nb:!r
be adha tók 'éS
felel ös \'.ezetö által keze lteth etök :
,
1. Sze1 uélye sjogú önáll ó gyóg :,.'2z
ertar hasz onbérlője vagy felelős veze töje
csak
önáll ó vezet ésére " ltépe sitet t oltlev eles gyóg y:::z ertár
gyóg ysze rész
lehet .
2.' Nen1 lehet szem élyjo gos önáll ó gyóg yszer tá:r.
h8..szonhérlöjc vagy ~elelös v~zetöje
az, aki ·koré lbban
kele tkez ett jogal apon szem élyjo gos gyóg ysze rtái;
birto kál',: !n van.
3. Egyn él több szem élyes jogú önáJl
ó gyóg ysze rtárct t .senk i ~iem luH;z onbé relhe t vagy
lteze
lhet.
· ,1. .A.. szc!n élyjo gos önáll ó gyóg ysze
rtárn ak haszpn bérb eadá stit vagy keze1 teté,s ét
a tulaj dono s éS
a hér1ö, illetőleg a felelős yezé tö li:ÖZÖ
S kérv ényb en
ltöte lesek l{érni. ~\. l{érv ényh ez csato
lni ltell a ll.:lszonlJérlőnek, illetőleg a felelős vezet
öneh ::
a) szüle tési bizo nyitv ányá t,
b) oklev elét,
··~) nlinö sítés i bizo nyítv ányá t,
d) erl{ö]csi biz,Jr..yitványát,
,;) 0rvo sl· bizon yítvú ny;;.t ,
f) nyila tkoz atot, an1e ly szeri
nt
ninc s szem élyjo gos gyóg yszer t<ir birtoJdj:I enti. . ho~y
ltaba n, _1llet~
Jeg, hogy más gyóg yszq rtára t nem
hasz onbe r?l es
nen1 ke:zeJ. . . .
· , .
.
. .
.
··_A,. Ji:érvénYt· a népjó léti
és mun kaüg yi n1inisz~
terhe z cime zve a törvé nyha tóság első
tisztv iselö jéné!
Jtell beny újtan i, aki azt vtHe mény
ével ellát va, terjeszt i fel hozz ám.
_
..
· ... fi,. _!\. szein élyjo gos„ öná:ll
ó gyóg ysze rtárn ak h~
SZori1Jér·l)eri.dása · vá.gy lteze lteté? 'e
jóváh d,gy ás?m tol
fUo-o- és ·csalt jóváh ao-yá som eseté
ben lép hata lyba .
00
E ·rendelefern1ne.1°.1tapc.so1atban
felhí vom ·.A.lispftn (·Pol gái'm ester ) utat;ny0m~~ék:san
·hogy· a sze„
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mélyjogos önálló gyógybzertárak h.:i.szonbérbea.dását
es kezeltetését kisérje élénk figyelemmel és visz~
szaélés esetében a legszigorűbb megtorló intézl;:edéseket tegye folyamatba.
A 22.370-8183. B1'.L szá.mú körrendelettel kiadott Szabályrendelet 21. ~-a ily visszaélések esetében módot ad a személyes jogosítvány hatályon
kívül helyezésére, s >Csetleg arra is, hogy a jogoHitvá.ny másnak adományoztassék.
Budapest, 1927. évi szeptember hó 20-ftn.
A miniszter helyett:
Dr. Scholtz, államtitkár.

A 1\-lagyarorszá.gi Gyógyszerész Egyesület elnöksé-

gének, Budapest.
11-·!ult évi november hó 24-én kelt 1214-1926.
szü:nú felterjesztésére azzal az értesítéssel küldöm
n1eg, hogy visszaélések esetében a gyógys:zertárak
haszonbérbeadásánali: és kezeltetésének eng.edélyezését visszavonom.
Budapeat, 1927. évi szeptember ·hó 20-án.
-~ miniszter helyett:
Dr. Scholtz, államtitkár.

„LABOR" tincturák és extractnmok
originalis csomagolásban
legjobb, legmegbízhatóbb, élettanilag titrált készítmények.

„LABO R" szénsavas fürdő
A gy6gyszertáraknak nagy ha-:znot, haitó
megbizható minőségű és olcsó készítmény.
- l\linden gyógyszertár tartsa raktáron. -

KERESKEDELEMÜGYI MINISZTERI
RENDELETEK.
..:\. sebészeti kötözöszerek iparszerű elöállítása.
és forgalon1hahozatala.
_A,. m. kir. kereskedelen1ilgyi miniszter 52,533-1926.
XXII. számú rendelete.
A sebészeti kötözöszerek iparszerü előállítása,
csomagolása és forgalom·bahozatala tárgyában az
1922:XII. tc. (alábbia:kban törvény) 35., 57. és 58.
szakaszaiban kapott felhatalmazás alapján a népjóléti és munkatigyi miniszterrel egyetértőleg a követl;:ezöket rendelem:
1. §. A törvény 1'1. §-ának 2. pontja értelmében
a sebészeti kötözöszerek elöállítá.sa iparengedély
alapján gyal;:.orolható li:épesitéshe.z kötött ipar. Ennek az iparnak a gyakorl<isát tehát a jelen rendelet
életbeléptetése után csal;: az kezdheti meg, aki arra
iparengedélyt nyer.
Azok, aldl;: a jelen rendelet életbeléptetése elött
a belügy.:ninisztertöl, illetöle.g a népjc'iléti és munkaügyi minisztertől sebészeti li:ötözösze:r~k elöállitásá.
ra engedélyt nyertek, iparukat a jelen rendelet életbeléptetése után is folytathatjátk, de iparuli: gyakorlásánál a jelen rendeletben megállapitott rendelk-ezéseket megtartani köt.eleseJc
2. §. Sebészeti kötözöszerek iparszerű előállitá
sára iparengedélyt csal;: az kaphat, akinel;: megf.elelö üzemi helyiségei (8. §.) vannak s aki az iparengedély elnyerésének a törvényben és a jelen rendeletben megállapított általános feltételeit, valamint
azt, hogy a szül;:séges szaldi:épzettséggel rendelkezik, kellöen igazolja.
A szal{]{épzettség megszerzését igazolni lehet:
7
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a) az 1922:XII. törvénycikk 18,

~-ában

elő

rt

n1ódon,

í

d
1

1

j
,1
;Í

1
1

b) a gyógyszerészi, illetőleg gyógyszer6szdc1:;:tori oklevéllel,
e) a kir. Józ3ef n1üegyetemen szerzett, ill.;töleg a müegyeten1 által elis:nert vegyészmérnöki ol:;:levéllsl,

d) vala1nely 1nagyar tudon1ányegyetem.:~n szerzett, illetőleg valatnely n1agyar tudon1tnyegyetcm
által elismert, fötárgyként vegytant tarta1n1azó do!;:_
tori oklevéllel, vagy:
e) valamely .:nagyar tuclonuinyegyc.temen szerzett, illetőleg valan1ely n1agyar tudon1ányegyete:m
által elis1nert orvosdoktori oklevéllel.
valamint a
m. ldr. · állatorvosi föLíkolán szerzett, illetölt?g a m.
kir. állatorvosi főiskola által .eJisn1ert állatorvosi,
illetőleg állatorvosdoktori oklevéllel.
~·\. e), d) és e) pontban .en11itett oklevéllel rendell~E.?Ö cgyénel~ ezenfelül igazolni kötelesek, hogy
sebészeti kötözöszere-ket
előállító ipari vállalatnál
legalább hat hónapon út ,-,·zakl:a'.·~~gó gyakorlat::it
folytattak Cs a sebdszeU l~ötözüs:~er.:::k st2.iilez~seb:cn
és sterilittlsuli: ~:_:.eg(Jla.pitásúban is ltellö jürl:iss:'tgot szerezt:::l\:.
3. ~ .•.\.ki sebészeti kütözö:;zereknek iparsze2·ü
elöállittlsá...-al kivan foglalkozni, az ipa!·engedély Jdá.llítására irányuló folya1nodvány he.nyujtása előtt
köteles az ipareng2.délyhez kötött iparokra ::-negál-

N 1V E A ""fogkrém
olcsó,
B E

n1egbízható
I iS R S

és kPllemesizű
D 0 fl. F,

fogápolószer.
Budapes~.

1:tpitott ipardijat az illető város vagy l~öz.ség pénztá_
niba befizetni.
4. §. ~.\. sebészeti kötözösze.:reknek előállitb..::ára
szóló ipare.ngedély kiadása iránti beadványt a. törvény 39. ~-ában foglalt rendelkezéseltnelt megfele.
Iöen ltell €lkés'ziteni és a létesiteni kivd.nt üzen1 hew
lye szerint iUeté-k.es elsöfokú iparhatósúgnál kell benyujtani. l'>. beadvűnyhoz az iparűzés fe:tételeinek
igazolására szolgáló okiratol;:on k1vUl csatolni lt,~11
a használni Jdvánt üzenli helyiségeknek n1éretezett,
pontos rajzát.
-~Z iparhatóság n1egd.1Japitja, hogy a beadvány
az elöirt adatokat tartaln1azza_e és a szükséges okiratoltkal
el van-e !d.tva, a ·bejelentett üzemi
helyiségeket pedig a hatósági orvo.::al együtt megvizsgálja és n1egd.llapitja, hegy azok a jelen r-<"~.nde_
let 8. ~-ában ek,;. L követelnv2:nyd;:nek m:gfeleL:elt-e,
Ezeknek megtörtCnte után az iparható~·ág a lr~ad
rányt mellékterveivel együtt,
vóle:nényes jelentés
ka.pc3án, közvetle11iil a kercskecl2J.en1ügyi minis.zterllcz terjeszti fel,
5. § • .;\z ipareng~clély n1egadása ltérdé:,:é:Jen a
ltcreskedelernügyi :niniszter a nf:pjólóti és n1unltaüg;yi miniszterrel .egyetórtöen hut;iroz.
6. ~ . .A sebé~zeti kötöszer.ek c'.ö..ll:itá2a ](ülön
ipar, amelynek gyakorlására a törvóny 1,1. ~-ánalt 2.
pontja .alá. tartozó n1ús iparokra :::zóló iparengedély
nen1 ad jogot.
7 ~ ..A.zok, akik jel,,;n rendelet életbelépész1ltor a
telügyminisztertöl, illetöleg a népjóléti és munJtaügyi minisztertől nyert e.ngedély alapján sebészeti
l~ötöszerek .elöállitásáva1 foglalkoznak, engedélyüt
]i:eltét és számát a rendelet életbelCpésétöl számított
hat hónap alatt a népjóléti és munli:aügyi miniszternek nyilvántartás végett bejel-enteni köteJes.ek.
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~'\..zolr, akik a sebészeti
kötösJ>.er.el;: iparszerű
e!Jöállitásá.t végleg abbahagyj ák, köí:k!lr3.!:°·ek ezt a

körülmény t az abbahagyá stól szá...""11ított tizenöt nap
alatt a népjóléti és munltailgy i minisztern ek szintén
bejelenteni.
8. ~- A sebészeti kötöszttrek- et iparszerűen csalt
földfeletti, világos, száraz, jól szellözteth etö, por ellen mzgfelelöe n védett, továbbá ·könnyen tisztítható,

vizbatlan és rés nélküli padlóval ellátott, véglil tűz
rendészeti szen1pontbó l is kifogástala n helyiségek: ben
szabad elöállítani. .i.\n1.ennyiben a jel·en vend2.let élet-

belépéseko r használt munkahely iségek természete s
vilá.gitása és szellöztetés e nem ldelégitö, m-egfelelö
erejű villamos világítást és mestersége s (pulzios)
szel:lözteté st kell alkahmazni . A :nunkahelyr Lsége1r

falait legalább .e.gy és fél méternyi magasságb an
könnyen tisztítható
anyaggal
(pl. -0lajfesté1tk e1,
csempével) Jr.ell fedni.
A sebészeti lrötöszerelr steril:zésén elr fertőzés
ellenes szerrel való beitatásána lr (impregnál ásánalr).
:::záritásána lr és csomagolá sának külön 11elyiségek ben kell történnie. Az ezekre a ·munká:kra szolgáló
helyiségek más helyiségelc {irodai, elárusító helyiségdr stb.) között átjáróhelyü l nem szolgálhatn ak,
más helyiségekb e vezető ajtóikat nyitva hagyni nem
szabad.
_4... sebészeti kötöszerelr
előállítására 5zolgáló
helyiségekb en más mun1rával foglalkozni tilos, azo]{ban nyers anyagot vagy kész árút csalr a munkn.
természete szerint elkerülhete tlen m.ennyiség bsn é3
legfeljebb a napi n1unka hefej.ezéséi g szabad tartani.
Az alkalmazot tak átöltözése, :no:dása és ruhái';;
elhelyezése céljából minden Uzemen belü.1, csapról
f::>lyó mosdókész ülékkel ellá.tott ]rüiön öltözi>lleiyi séget kell létesíteni.
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Amennyibe n a jelen rendelet életbelépés ekor valamely sebészeti kötőszerelret előállító üzem hely:ségei a jelen szakaszban fJglalt követelmén yeknek
nem felelnek meg, azolrat a jelen rendelet életbelépésétől számított egy éven belül megfelelően át kell
alalütani és amennyibe n az atala,lritfl.s lehetséges nem
lenne, vagy pedig az üzem pincehelyis égben lenne
elhelyezve, az üzemet az üzlethelyisé gelr szabad forgaln1ának visszaállitá sától számított két éven belül
n1egfelelö l1elyiségelr be kell áthelyezni.
A kereskedel emügyi miniszter azoknak a pincehelyiségelr ben elhelyezett üzemelrnek az áthelyezése
teltintetébe n, amelyelr attól elteltintve, hogy nincsenelr föld felett, az elsö bekezdésbe n ·megállapít ott
J;:övetelmén yel{nek egyébként megfelelően vannalr
berendezve , ezt a határidőt rendkivüli méltánylás t
érdemlő lrörüln1ény elr igazolása esetén a népjóléti
ós munkaügyi miniszterre l egyetértőleg, az elkerUll1etetlenül szüksóges n1értékben, kivételesen meghosszabbít hatja.
9. ~. A.z üzem tulajdonosa az üzemet mindazolrJtal a készülélrek kel, eszközökke l és berendezés ek1'.'.el felszerelni köteles, amelyek különösen a steril
és átitatott (impregnál t) sebészeti kötszerek kifogástalan elöállitásá.h oz
szillrségese k és általaban
gondoskod ni lröteles arról, l1cgy a lrószitmény eknek
Jrözegészsé gügyi szempontbó l is lrifogástala n, teljes
.szakszerű előállitd.sa biztosítva legyen. Az előállított
sebészeti kötözőszerelr minősége, valamint a nyers
anyagok Cs !:::ész áruk raktáron tartása teltintetébe n
a JYiagyar Gyógyszerk önyv előírásai irányadók
10. ~- Az üzern tulajdonosa az üzemben mindazt
létesíteni és fentartani köteles, ami tekintettel az
üzem minőségére, az alkalmazot tak életének, testi
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épségének: és egészségének lehetö biztosít.isa érdekében sziil..:séges.
_..\z alkalmazottak a sebészeti kötöszerek elöá!lítá.sával, bárminő megmunkálá.sával és csomagolásáva1 já.ró munkájul;:at csakis erre a célra szo;gáló
tiszta n1unkaruhában (mosható viszonöltözékben).
a nök ezenfelül csak tiszta, mosható J;:endövel be1\:ötött fejjel, n férfia];;: tiszta vászonsapkában végezhetüc
_..\z alkalmazottak n1unlui.juk megkezdése előtt az
öltözöhelyiségekben
csapról folyó vízzel kezeiket
gondosan n1egmosni és munltaruhciba átöltözködni
1töteleselt.
Az alkalmazottak munkaruhájánalt és
kezeinek állandóan. kifogástalan tisztaságárJ. különös gondossággal kell ügyelni. ,szappanról, J;:örömkeféröl és tiszta törülközöröl az üzem tulajdonosa köteles gondoskodni.

*·

Nyilt gümőkóros megbetegedésben szennemi vagy bőrbajos, valamint gennyedő sebekben vagy undorító betegségben szenvedő egyént sebészeti kötözöszerEk előállítására létesített üzemben
foglalkoztatni !!en1 szabad. _4..z alkalmazottak egészEégügyi álapotat alkalma.ztatásuk előtt az illetékes
hatósági orvossal meg l<ell vizsgáltatni.

1:.

vedő,

*·

_4.. 10.
második és harmadik bekezdésében, valamint l:l jelen szal..:asz első bel;;:ezdésében foglalt
rendelkezéseket ri, n1unkahelyiségel;:ben figyelmeztetéskép feltünő helyen, jól olvasható .irással, állandóan
kifüggesztve ltell tartani.
12. §. •4.. sebészeti kötőszereket előállító üzem
tulajdonosa Iapszám1nal ellátott, erősen kötött munkakönyvet l<öteles vezetni, amelybe folyószámmat
és kelet szerint az előállított sebészeti 1..:ötő::zerek

minösegét (megnevezését) és mennyi::::égét kell bevezetni.
..
.
A n1unkaltönyvet,
amelyre az uz!ettulaJdonos
nevét (cégét) rá kell vezetni.' ~1asználatb.~ vétel elő~t
átvizsailás és a l..:önyv lapJa:n keresztulvont fonal
ltét vég·énelt lepecsételése, tovább~ -hivatalos lát~amo~
zás végett az elsőfokú iparhatósagnak be kell Jelen.. _
teni.
13. li. A sterilen elő.illított vagy fertozes ellenes
szerrel beitatctt sebészeti kötözöanyagokat, ~ill:oU:-
battisztot, ll'Iosetigbattisztot, mull és organt1npolyaltat, valamennyi gaze-t és valamennyi gyapotot, továbbá a folyadékban tartott 1;:ötözőanyagokat ( Catautöt selymel;:et, drain-t stb.) úgyszintén a Magyar
Gyóg~szerkönyvbe fel „ nem ':~tt_ !..:ötözöanyago~at
a n:ragyar Gyógyszerkonyv elo1rasa1nak megfeleloeu
kell csomagolni.
_..\ sebészeti l..:ötözőszereket a ll'Iagyar G:yógys~.i:-r
könyv, illetöleg a Gyógyszerárszabás szerint elo1rt
ldsebb mennyiségben is csomagolni k~ll. .
.:.\. sebészeti lrötözöszert tartaln1azo n11nden egy~s
csomaaon a valóságnal;;: megfelelően fel kell tüntetn1:
a/' az előállító (feldolgozó) ipari Uzem nevét
(cégét), telephelyét;
_ _
. .. .
b) a készítmény pontos megnevezeset (m1nosegét) és mennyiségét;
.
.
_ .
e) az esetleges hatoanya.g_ su!.Y~.s~.azal:kos tartalmát és a szövet alapanyagu kotozosze1 egy-efr!
folyóméterében foglalt hatóanyag abszolut menny1s~gét:

dJ a gyártási számot (12; ~.); . .

a cso1nagolás idejét, ugysz1~;e:i _
f; feltuno módon a ,,sterilezett Jelzest.
.!\. kötözőszerel;:hez hasonló azol;:nt az anyagokat, amelyel;: nem szolgálnak sebészi c0lokat, csalt
e)

--~---------------j,
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„seblcötözésre nen1 alkalmas, nen1 sterilizett" jelzéssel szen1betünöen ellátva, szabad forgalomba .

hozni.

l·!. §. -"- sebészeti kötözöszereket elöállitó iparüzemelr iparrendószeti, illetőleg iparfelügyelöi ellenőrzésen felül a közegészségügyi hatósáo- felügyelete
alatt állanak, amelyek azokat a tiszti t:>orvos ""'(tiszti
főorvos) ű~ján,_ idör:öl-idö!·e, de évente legalább egy-

szer megv1zsgaltatJa.

Ezeknél a vizsgálatoknál a

sterilező li:észülél.:et szakértő közremiil.:ödésével min_
denkor műli:ödés közben behatóan meg -kell vizsgálni.
Ebből- a célból a működésben nem ta,lált készüléket
működésbe lcell hozni. .!\.. 11. §-ban foglalt rendelkezések megtartását különös gonddal kell ellenőrizni.
-A.... vizsgálatot végző hatósági orvos, a sterilizettség és a hatóanyag tartalom megállapítása céljából
a szakintézeteli:et is igénybe veheti.
-A.mennyiben az eljáró hatósá.gi orvos az üzemben a közeg~szséget érintő valamely hiányt vagy
mulasztást allapított meg, erről a közegészségügyi
hatóságnak az·Jnnal jelentést tesz, an1ely rendellenességek megszüntetése és orvoslása iránt a szüli:séges
rendelkezéseket megteszi
_4._ népjóléti és munkaügyi nüniszter a sebészeti

LEUKOPLAST
n1ugya.- gy:írtrn:S.ny!
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OTI és
az Hsszes közkórbú.zak részére
szabadon rendelhetö.
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]\:ötözőszereket

elöillitó üzenteket n1egb:zott .szaltútján ·időnként li:ülön is megvizsg:iltathatJa.
15. ~. Sebészeti ltötözöszerek árusitásával csak
.,,.yógyszertárak és gyógyszerárúkereskedők
( dro~uistáli:), valamint kötszerészelc és orvosi müszsze;észek foglalkozhatnalt. lviás kereskedők sebészet'.
lcötözőszerelcet csak olyan községeli:ben és városclcban tarthatnaic raktáron és szolgáltathatnak ki,
amelyekben gyógyszertár, gyógyárúlcereslcedés, köt.
szer- vagy orvosi müszerüzlet nincsen. De az ilyen
li:özségekben és városokban laltó lcereskedölt is csal~
az elsőfokú közegészségügyi hatóság erre v:naUtoz:::i
-eno-edélyének elnyerése után árusithatnak sebészeti
köt'öszereket. Ezelcröl a kereskedőkről az illetélces
elsőfokú közegészségügy.\ hatóságolt nyilvántartást
vezetnek és üzletükben a sebészeti lcötözöszerek raktáron tartá:::üt és árusitás:it a tiszti orvos (tiszti föorvos) útján időről-időre, de évente legalább egy~zer
1negvizsgaltatják.
_A,. ltözegészségtigyi hatóságok az elözö bekezdés értelmében általult kiadott, sebószeti l;;ötözöszerelt árusitásűra jogosító engedélyeket kifejezetten
visszavonásig szóló érvénnyel állitják lti. _4...rnennyiben valamely községben vagy varosban gyógyszertár,
gyógyárűkeresltedés, ltötszer_ vagy or~1 osi müsze.rüzlet létesül, ennek létesitéséröl szám1tott egy ev
eltelte után az illető lcözségben vagy városban a más
szalt.n1abeli kereskedölttöl a sebészeti kötözö:=zerek
ó.rusitására szJlg:ilö engedélyeket vissza kell vonni.
_A,. sebészeti 1cötözőszereket, minden n1áS árútöl
elkülönített helyen szennyezéstől és nedvességtől vé_
dett módon, jól zárható és ltönnyen tisztítható szekrényben, a 1lagyar Gyógyszerli:önyv elö!r<isa szerint
]i:ell tartani és csakis eredeti csornagolasukban, anértő
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naJ;: megsértése Cs megváltoztat ása nélkül szabad
ldszolgáltatn i.
A sebészeti kötözőszereket ."!, 1'1agyar Gyógyszerkönyv, illetöleg a Gyógyszerar~zabás szerint elöirt
kisebb inennyiségeJ;: et tartalmazó csomagokban is
raktáron kell tartani.
16. §. I{ülföldön előállított sebészeti kötözösze~
rek belföldön csak akkor hozhatók forgalomba, ha
azok a 1lagyar Gyógyszerl;:ö nyv elöirása.inal;: megfelelnek és <1. jelen rendelet 13. §-8.han megállapitot t
módon vannak csomagolva. E körülmények figyelmen ldvül hagyásáCzt a belföldi f:rgalon1baho zó fe-

10i
kereskedelem ügyi n1.iniszter a népjóléti és mun.l;:a.
„
19. ;. Jelen rendelet 1926 ev: JUl:us ho elso nap·•n lép életbe.Egyidejűleg az 1905. évi ja~uár ~ó 28J_a
1 ?6 711--1'904. számú belügymin1sz ter1 renan J•elt
..
-- ·
„
•
delettel közzétett szabályrende let
(1Ia_gy'::-rorsza~1
Rendelete!;: Tára 1905. évf. 8. old3.l) hatal~at veszti.
Kelt Budapesten, 1926. évi febr. h5 9-en.
_t\. miniszter helyett::
Jezsovics,
h. államtitkár.

~gyi mini::;zterrel egyetértően ~1~t~~·~z.

lelős.

q)

'11

17. §, A törvénynek az engedélyhez J;:ötött iparokra vonatkozó rendelkezései t a jelen rendeletben
megállapitot t kiegészítések kel l"'. sebészeti kötöző~
szereket előállító üzemel;: tulajdonosair a megfelelően
alkalmazni l;:e11.
18. §, ~t\.ki a jelen rendelet 7-13., továbbá 15. és
16. §-aiban n1egállapítot t kötelessége!;: vagy tilalmak valan1ely-'ke ellen vét, avagy a l;:özegészségü gyi
hatósig val'.ln1ely rendell;:ezésé nek (14. §.) a megállapított időn belül eleget nem tesz, amnnyiben
cselekménye súlyosabb bUntetö rendelkezés alá nem
esik, J;:ihágúst követ el és egymillió koronáig terjedhető pénzbüntetés sel büntetendő.
.t\.z előbbi bekezdés alti eső ltihd.gás büntetése
tizenöt napig terjedhető elzirás és egymilliö koronáig terjedhető pénzbüntetés , ha azt olyan ltövette
el, alö ily kihágás miatt jogerős ·i.télettel már meg
volt büntetve és büntetésének kiállasa óta két év
n1ég nem telt el.
„!\. jelen rendeletbt i.itltözö kihágások miatt az eljárás i:i, közigazgatás i hatöságnal;: mint rendőri bün-;
tető bírfio;;ágnak hatáskörébe tartozilc Harmadfoko n

PÉNZÜGYMINISZTERI RENDELETEK.
_.\ gyógyszerész ek kötelie1.ö kön:yi:vezetés e.
.!J,,. m. kir. pénzügymini szter 77.330-1923. VII a. sz,
körrendelete.
(Valamennyi m.
kir.
pénzügyigazgatósá~ak ~.s
pénzügyigazg atósági kirendeltségn el;: - a szek:sfovárosi pénzügyigazg atósá.g kivételével - a sz~J~es·
fővárosi m. kir. adófelügyelön el;: és valan1enny1 kerlUeti helyettesének s a m. lür. adóügyi útmutató és
ellenörzö hivatalnalc)
_!J,,.z általános l;:ereseti adóról szóló 1922. xxm.
törvényciltk végrehajtása tárgyában 1~iadott 1_922 .
évi 180.000. sz:1111ű utasítás 90. §-a szerint a gyogy.szerészeli: ugyanolyan könyvel;:et kötelesek vezetni,
nünt a be ne1n jegyzett ldskereskedöl ;:.
„
_
A 1-.:Iagyarországi Gyögyszerész E~esul_et_ es a
1
Budapesti Gyógyszerész Testület e1őte ·~eszt"Csere, „a
gyógyszerésze !;: ];:önyvvezeté sét _ :·
lnsk~resl>:edo_l;::
könyvvezetés étöl eltérően, az alabb1al;: szerint szabalyozom:
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1. J1tinden gyógyszerész köteles a csatolt 11izuta

.'l:::erint kCszített egyesített pénztári naplót és hitelnyilvct11tartási naplót,
a
csatolt lce:-::elési utasítás

szerint ·vezetni. _i.\z egyesített pénztári napló egyűt
tal az általános

forgalmi

ado céljaira is

sz~lgál.

Ezeket. a. könyveket a 1fagyarországi GyögyszerészEgyesi.tlet állíttatja elő és bekötés, valamint a lapok
megtérítése ellenében kiadja a gyógyszerészeknek.
Ezeket a könyveli:et használatbavétel előtt az utasitis 97. ~-a értelmében llitelesittet11i kell.'
2. _Jlz 1. pontban említett könyveket nem kötelesek vezetni azok a gyógyszerészek, akilr a keresJ{edelmi törvénynek megfelelő olyan hitelesített rendes üzleti könyveket vezetnek, amelyek a nyers bevételnek és a valóságos üzleti jövedelemnek a megállapitására teljesen alkalmasak.
3. 1íinden gyógyszerész köteles továbbá. a rés:;;letes bevételi

'iueket,

·illet-ve a,-: elle-nürzö Vénzt<ir

~·F.:alagjait, úgyszintén a kiadások. igazolására szolgáló eredeti s:::117nldlcrtt avauy elisn1ervC11yelcet, az
egyesített pénztári naplónak megfelelő sorszámával
ellátva, annaJr sorrendjében uicgöri.::Jii és a lrönyvvezetés ellenőrzése alkalmával az ellenőrző közegelrnek rendelkezésére bocsátani. A.ki a bevételi tételeket külön könyvbe vezeti be, az természetesen
ezt a napi bevételi könyvet is köteles megőrizni.
4. További intézkdésig felnie11ten1. a gyógyszeré~
s:::eket az utasítás 89. §-ánalr 1., 3. pontjában említett ,,<inibes:::erzési könyv"-nelc a 7{ötele,::ő ve.::etése

Beretváspasz1111a fejfájás ellen

i0·l továbbá a gyógyszert<iri felsze~:elés és a. gyó~
1eltározás<ína1c lcotel'3:::ettse!Je alo! .
o:zer'k e·szlet ,i.·-dró
..,„
- „ · ·t
- 0cr 0· cr szerészek évzáró Ieltározasanalr mellozese
Ad
tartom '
mert a gyógyszertáralrban
1n 01".1..01°tynaJ-1..
· · „ •
iaen
nagy sz<imban vannak olyan kis mennyise~.. e;
0
la~ ki~ érték.ti anyaaoJr,
amelyelrnek kulon•
0
arany o
;:.
1·
"
• "t
külön való lemérése olyan nagy n1ui:11..a . o 1..ozn ....
hogy azzal nem állna arán.?ban. a leltar:zasnal~ az
adóztatás célj<ira felhasznalh~to .e~e~menye. 1~eg
·egyzendö, hogy ez a felm:z:tes lcizctro~ap C~·.. rJYO!f~~
a

~zerelcre

és

győgyszertari

fels,::ere1;si ta1 gyalo e.

(üvegekre, tégelyeltre, stb.) vonatlroz1 :;:,
5. A gyógys:::erés,::elc ·is 1cötelese1c azo1~ban

~z el<irusitds céljára tartott illatszereket, p1pe!·er.:1!clceket, Jcozinetikai s~:erelcet
és
<~ltalú_bc~n bnr1!nlye~i
?nás, neni [lyógys:::cránílc.at; a:: c_v ;;c!Jen ~elt<o:ozn'.,

s azoknak mennyiségét es _erte~ret meg<:llap1tan1,
Ezelrnek a cikkelrnelr a Jeltar.?za_sa egyr.eszt nem
ütlrözilr nagy nehézségekbe, masreszt pedig a droguistá.k és illatszerkereskedök sincs:nek. f:lment'.7.e
ezen cikkekből álló ánllrészletük leltarozasanalr kctelezettsége alól.
.
..
.
6. Az évzáró leltározás mellözese lrovetlrezte_ben
a gyógyszertári felszerelésnelr ( üve.gelr~e~, tegelyelrnelr stb.) és a gyógyszerekr:e.k ~z ev. V~?"en me~-
levö mennyisécre, a gyógyszeresz uzleti JOVedelmenek megállapitásánál számításoz: ~ívill ma_r~?· _<\z?z:
a címen tehát, hogy az év vegez: meglevo leltan
készlet az év elején volt lrészletnel. nagyob~,. nem
lehet csölrlrenteni az üzleti évben. gyogyszertar1 fe!:
szerelési tárgyakra (üvegekre, tegelyelrre ~tb.~ {. gyógyszerelrre kiadott összegeltet, viszont m1.nt atv.:-teli ldadási tétellel nem lehet nagyobbítani a lro
vetkező évi üzleti ldadásokat sem,
7. A gyógyszerészelt TtaladClc nCl7d1l lcötclcseT;

jlll
"t·

·no
az ebben a re11clcTetbcn enilitett Jcö11yvck rezete.„,· ·
1neykezclc11i és azokba az 1923. évi január 1-e ót1

vezetett feljegyzésel-:böl az adatol>:at átvezetni.
8. 1-'Ieghagyom a címnek, hogy ebben a rendeletben foglaltakat haladE.k néll-:ül közölje a l;::önyvvezetés ellenörzésére hivatott pénzügyi l;::özegekI-:eJ,
valamint a ];::özségi elöljó.róságokkal és a városi adóhivatalokkal.
Budapest, 1923. évi ol;::tóber hó 27-én.
~4.. miniszter helyett:
Dr. 11 arglla. Inire, államtitl;::ár.
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.:\ g,yógyszerek kötele1.íí könyvv~zctésének
szabályozüsa.
.:!.. m. ldr. pénzügyn1iniszter 37.88ü-1923. ·vrr. a sz.
leirata.
(.A.
!viagynror~zági
Gyógysz.erész Egyesületnek,
Budapesten.)
l~.z általános kereseti
ncló céljUra szolgáló
!;::önyvvezetés tárgyában 1923. évi január hó 28-án ·
kelt 7-1D23. sz<'in1ú és 1923. évi január hó 9-én ],:,e;t
30-923. sz. felterjesztésére a következöl;::röl értesítem a t. Egyesületet:

„'\z adóztatás céljára szolgáló kön:yvek vezetése
ne:n csupán az illlan1 érdeke, hanen1 talán lnég folcozottabb mértékben érdeke az adózónal;;:. _.;__z illtalános l{er.eseti adó feltétlenül szükségessé teszi a valócli jövedelen1 kinyomozását. Ha tehát az adózó
semmiféle köny·\.·ek,2t nen1 vezet, mellyel jöv::delmGnel-: nagysigát hitelt érdemlő n1óclon ki tudná mutatni, akkor 1d van szolgá.ltatva a jöved-ele'.11 kinyo-

111
111 ozására hivatott hatósági J;::C::egeknek, akik ilyen
l<:örüLJJ.ények között részint a máshonnan b::szerz.e.tt
adatol-: alapján, részint a klilsö ismérve]<: alapJan
kénytelenel;::
az
adózó jövedelmé~ megállaJ?itan_i.
:Wiegeshetil-: tehát, ·hogy az ilyen modon megallap1tott jövedeJ,em tetemes2n meghaladja az adóz.ó va1Ódi jövedelmét. ..\.z adózó ezzel szemben csak1:0 abban az esetben tud k~·Eö módon védel-:~zni, ta pontosan vezetett könyveivel tudja igazolni az üzleti
bevételeit és löadS.sait.
_.;.z igazságos és arányos adóztat<is szempontjából tehát úgy az állan1nak, :nint az adózól;::nak közös érdeke a könyvvezetós. lvliután pedig az adózók
ezt még csak lds nlórtélthen látták b~, ennélfogva
elérkezett az ideje annak, hogy az adózó];:: l:.:ényszeríttes3enel;;: a könyvv-ezetésre. ~.\. ldsiparosol;;: és kislteresltedöl:: közltl csak a kevésbbó iskolűzottak men_
telnek fel a könyvvezetés li::öt:;lezettsége alól. _.;,.
gyógyszerészek azonban inagas iskolai képzettséggel r-endelkezvén, ezen a cin1en nem n12nthetöli:: f21
a kön:irvve.zetés kötelezettsége alól.
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Budapest, VI., !{irály-utca 12. Telefonok: ':'2'1-3-20-
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J\.lásrészt azonban teltintettel vagyok azokra a
nehézségekre is, amelyeket a végrehajtá~i utasításban elöírt könyvvezetés ném.ely foglalkozá!:i ágaltnál oltozhat. Erre való tekintettel már a végrehajtási utasitás 99. szakaszában gondoskodtam arról,
hogy a pénzügyi hatóságok a feltétlenül szükseges
mértékben ltönnyítéseket engedélyezhessenek. Ilyen
ltönnyitést, ltülönösen a Jtisebb forgaL11ű gyógyszertáralt részér.e,
szintén -engedélyezhetönek tartok.
Hozz;ijárulolt tehát ahhoz, hogy a gyógyszerészek
a t. Egyesület a.Ital bemutatott minta szerint egységesen ltészített „Egyesített pénztá.1i naplót" és
,,Hitelnyilvántartási naplót" a t. Egyesület által
bemutatott lrezelési utasításnak megfelelően, egységes eljá.rás szerint vezessék, a végrehajtási utasítás
89, szalmszánalt 1. B) pontjában előírt „A111beszerzési könyvne·k" a vezetését, továbbá a felszerelésnelt
és a gyógyszerkészletnelc év vég•ével való leltározását pedig mellőzzék. _!\. gyógyszerek évzáró Ieltározásinak mellőzését indolroltnak tartom, mert a
gyógyszertárakban igen nagy számban vannak
olyan ltis mennyiségű és aránylag lds értékű anyagok, amelyeknek lrülön-ltUlön való lemérése olyan
nagy munkd.t oltozna, hogy azzal ne:n állana arányban a leltározásnal:;: az adóztatás céljára felhasználható eredménye.
Minden gyógyszerész ·köteles továbbá a részletes bevételi iveltet, iU.etve az ellenőrző pénztári szalagjait, úgYszintén a kiadások igazoiasára szolgál·.'.>
eredeti számlákat, avagy elísmervényeket, az egy.esített pénztári naplónak megfelelő sorszámá.val ellátva, annali: sorrendjében megörizni és a könyvve~
zetés ellenőrzése allralmával, az ellenörzö közegekw
n-ek rendelltezésére bocsátani. A'ki a h:vételi tételeket külön ltönyvbe vezeti be, az természetesen ezt a

napi bevételi könyvet is köteles megonzni. Ezeket
a könyveket bekötés és a lapok megszamozása után,
haszná.latbavétel előtt, a végr.ehajtási utasítás 97.
szakasza alapjün hitelesíttetni kell.
Nem teldnthetek el azonban az illatszer.eknek.
a pipereciklreltnelr, a koz:netikai szereknek és általában bárminő más nem gyógyszeráruknalr évzáró
Jeltározásától, egyrészt mert ezen leltározás nen1
ütl:;:özilc nagy nehézségbe, másrészt pedig a droguisták és az illatszerlrereskedők sincsenek felm-entve
ezen cilrkekböl álló árűkészletük leltározásának kötelezettsége alól.
Végül kijelentem, hogy a fentemlitett könyv.ew
ket csak azok a gyógyszerészelr kötelesek vezetni,
akilc nem vezetenek olyan hitelesített rendes üzleti
ltönyveket, amelyek a nyers bevéte!nek és a valós:lgos üzleti jövedelemnek .megállapitására teljesen aL
kaL-nasak.
Ezek után felhívom a t. Egy:esületet1 hŰgy sziveskedjék az emlitett pénztári naplö és a hitelnyilvántartási napló nyomtatványmintájáb ól, valamint
a kezelési utasításból 40--10 példányt sürgősen bemutatni, hogy azokból egy-egy példányt a pénzüg:yi
hatóságoknak megfelelő utasítással kiad.hassak.
Egyűttal szíveskedjél:;: erről az ·elhatározáson1ról az Egyesület tagjait haladélt nélkül értesíteni é;,
arról is gondoskodni, hogy a gyógyszerész.elr egyrészt a lehető legsürgősebben meglcapjált a szüksé-
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ges könyveket, masrészt, hogy a könyvek vezetését
haladék nélkül kezdjék meg, az 1923. évi január hó
,elseje óta. vezetett feljegyzéseikből pedig v2zes.sék
át az adatokat ezekbe a könyvekbe.
Budapest, 1923. n1á.rcius 23-án.

dr. Vargha Imre, álla."ntitkár.
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VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI
MINISZTERI RENDELETEK.
~.\.

gyó!rysz.erészgyakorn olti kiJelölö-bizottság sZrcrvezete, az 1920. évi X..~V. tc. alapján.
- A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter
20.031-1931. számú ·rendelete. 1. §. A. Gyógys.:erészgyalcorn oki Kijelölő Bizottság
feladatköre.

a) A gyógyszerészi pályára f.elvehetölt szánuinak ·megállapítása végett a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek javaslatot tenni;
b) a gyógyszerészi pályára j€lentkezök sorai'.Jól
kijelölni azokat, a'ldk e pályára Iéph~tn::·k és igy
egyes gyógyszertárakban gyakornokul felvehetők;
e) más tanuln1ányi pályán, vagy külföldön eltöltött gyógyszerészgyakorn olq idönek beszámitásat

''

:negallapítani (kész orvosoknak, vegyészmérnököknek, természetrajzi szakot végzett tanároknak 1 t'inulmányultból egy év a szab8.1yszeTü O'yakornok·t
idöbe a bizottság által beszámitható; a le~alább egy
évet vé_gzett c-rvostsnhallgatóknak , v.egyészmérnökhallgato'knak, vagy természetrajz szakra iratl.:ozott
tanárje~ölt~k~el~ ... h<l:. gyógy.:.zerészi pályára lépn;:l;;,
tanulrnany1 tdeJilkbol legfc'1jebb egy félév szd.mítható be);
d) a palyára való lépési engedély nélkül eltöltött
gyakornoki időnek "besz:imitása ügyében a vallásés közoktatásügyi miniszternek javaslatot tenni illetőleg am-ennyiben a beszámítani kért idő har~inc
napot nem halad n1eg, saj:it hat:iskörben intézkedni.
e)_ a ~akorn.okok tanulmányi és fegyelmi ügyeiben vel€menyes Javaslatot tenni a n1 kir. vallás- és
];;özoktatásügyi miniszternek;
., _f)_ a ~egUresedö .bizottsági tagsági helyek beto~t~sere nezve a m. kir. vaU:is- és közoktatásügyj
m1n1szte·rnel;; javaslatot tenni.
2. §. A. Bi::ottsdg

sze-rt~ezete.

A. Gyógyszerészgya:korn oki !{ijelölő Bizottság
elnökből, előadóból és 12 tagból áll.
A Bizottság tisztikarát és tagjait a m. ldr. vallás- és •ltözoktat:isügyi miniszter nevezi ki, most el-
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CAOLA

100

szappan, shampoo
BAEDER illatszergyár
Nagy hasznot hajtó cikk

gT~os
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söizben 1935. dece1nbcr hó 31i-g terjedő időre, azut:in 3 éves ciklusokra.
_ .
..
l>i„ Bizottság tagjait a :n. kir. vallas es kozo~"."
tatásügyi miniszter akként -hivja meg: hogy _a B~
zottságban 'ltépviselve legyen a :U· ln'.': val!a:>- ~s
}{Özokta.tásügyi, valamint a ·n1. lur. b;;lu?ym~n1s_zte

rfum, a tudomé.nyegyetemek gyógys~ere~z~ep~e:.;sel
fo<>'la1kozó karai, az Országos I{özegeszsegilgyi Taná.~s, az elméleti és gyaltorlati gyögy:zerészet m~
velöi, akik lehetőleg gyógyszertártulaJdonosok „ es
egyben tagjai a gyógyszerésztá.rsadalm'i egyesuleteknelc
s. 8- A jeluételi k6rvényel1: elinté;;:Cse köritli eljdrás„

:i

J\iiindaz:Jknak, aldk ~:Iagyarországon a gyógyszerészi pályára óhajtanalt lépni, ideértve az J.?e~~n államok polgárait is, a Bizottságtól ke11 ]{ern1ol{ azengeclély megadás<it.
.
A. tanévenként felveheto
egyenek számának
n1incÍenkori leo-célszerübb megállapithatása tárgyában a bizottság évenként, legl{éső~b juni~s l~ó l~ig
n1eo-ol{olt javaslatot köteles a m. 1nr. vallas- es kozül{t';.tasügyi miniszter elé terjeszte~i.. „
l:..„ felvehetők ::zámát a bizottsagi Javaslat alapján az Agész tanévr.e terjedő hat8..Ily~l.. a n1. ·kir. vallás- és közoktatásiigyi miniszter ]{ulon rendeletben
határozza meg.
_
.
_ő,. felvehető nök szarna az összes felvetelek sza:nának legfeljebb 50<;>~-a lehet.
.
„
.„. _
' Idegen állampolgárok, amennyiben ]{ello elokep&:i:i!E!l!!i!lfilJ)illlfl!iillilli1!1:Jil!il!il!l!illilli!lli1llili'llillllllill!liilllil:flll!!IF.ili1ii!li11iillilllll!il!illili11!Illi

HYPEROL
száj- és torokfertötlenitö

zettséggel birnak, erltöicsil.:·g kifogástalanok, a fentebb emlitett zárt létszd..n1on felül is felvehetők, feltéve, .hogy ezáltal a magyarhonos jelöltek kellő kiltépzése hátrányt nem :ozcnved.
A Bizottság elnöke a felvételi kérvénye1t beadási ideje és alakiságaira nézve lrellö idöben a Budapesti I<özlönyben és a m. kir. vallás- &3 közoktatasi.igyi nlinisztériu:n Hivatalos !{özlönyében pályázati
hirdetményt tesz közzé.
_ő,. Bizottsághoz intézett írásos folyan1odvány beadási idej.e, alaikü.ágai és a szükséges csatolmányai
ügyében az alábbiak sze1int kell eljárni:
a) a folyamodványok augusztus hó 15. és 30.
'között nyujtandók be a bizottság elnökéhez és a
folyamodvá.nyokhoz a következő eredeti okn1ányokat
Jrell csatolni: 1. születési bizonyítvány, 2. középiskolai érettségi bizonyítvány, 3. hatósági (vagy hatósági orvos által 18.ttamozott) orvosi bizonyítvány
a folyamodóna-k a pályára való aU{aln1as voltáról és
tt himlöoltásí bizonyitvá.ny, 4. erkölcsi bizonyítvány
folyamodó ne:nzethüségéröl és erk:ölc:;i me.gbizhatóságáról, 5. ha a folyamodó hadiirva, anna:k hatósági igazolása, 6. ha a folya1nodó atyja harctéri
szolgálatot teljesitett. a !{ároly-csapatkereszt elnyerésének igazolása, 7. közhatós.igi bizonyítvány fo1yamodó szüleinek foglalkozá.:áról és vagyoni helyzctéröl, 8, szülői (vagy gyámi) beleegyezés.
b) A„ folyan1odvánnyal egyide:jüleg 15 P fizetendő be a Bizottsághoz kezelési költségekre.
~!\. folya.n1odók nemzethüségét és erkölcsi 1neglJizha tóságát igazoló .erkölcsi bizonyítványt azok:
~zámára, a:kik valan1ely hazai középisltolából közvetlenül óhajtanak a gyógyszerészi pályára lépni.
annak a középiSliOl<inalt igazgatója állitja ·ki, an1ely
i.skolá.nak a folya;nodó az &rettségi vizsga letétele]{or hatáskörébe tartozott. ~ő,. nuigyaror"'?áE'"i f.'7'?<:-
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temekröl vagy főiskolákról közvetlenül átlépő egyénelt nemzethüségét az illető egyetem, vagy föi<.ökola
á.ltal ·kiadott távozási bizonyítvány tanusitja. _.\.zoknak, akik ne,m esnek az előző két rendelkezés alá,
a nemzethüségét és erkölcsi meg;bizhatóságát á.llandó lakhelyük illetékes politikai hatóságá.tól (városban c:i, rendőrkapitányságtól, községekben az elöljil.róságtól) a legűjabb kelettel kiállitott erkölcsi ·~izo
nyítvánnyal kell igazolniok.

Idegen állampolgá.rok erköcsi kifogá. ::.talansá.gát
az általult ·bemutatott okmányokból a Bizottság saját hatá.::.körébEn állapítja meg.
.1\.. be:érltezett kérvényeltet az elnök a Bizottság
tagjai között osztja szét, akik javaslatukat szeptember 15-ig a Bizottság elnöltéhez visszajuttatják.
A kérvények felett a Bizottság telje5 illésben
legkésőbb szepte:nber hó 25-ig, az alábbiakban részlttezett rendelltezések figyelem:vevételével végérvény.esen határoz.
_i\. kijelöléskor figyelemmel kell len.ni nem csupán a nen1zethüség, az e1'.kölcsi megbízhatóság ltövctelményeire és a megelözö tanulmá.nyok eredményére, han:::n1 arra is, hogy elsősorban lehetőleg a
hadiárvák és a gyógyszré~ze.kneJt, valamint a harctéri szolgálatot teljesitette1tnek és a közalkalmazottaknaJt gyermeltei nyerjenek engedélyt és hogy a
kij.elöltelt szá.ma az egyes törvényhatóságok ltözött ·
is lc:hetöleg arányosan oszoljék meg.
I(ülföldön vagy eng-edély nélkül megkezdett
gyógyszerészgyakornoki szolgálat a pályáralépésre
sz::•rzett jogot egyáltalán nem bizto:ít.
_<\. benyujtott ltérvénye!l\!re vonatkozó bizottsági
döntést az elnök az érdekeltekkel irásban (postán
elküldve) közli, illi;:,tve az engedélyt nyertelt részére Törzslapot állít .ki.
~h,... ::negadott engedély érvényét veszti, ha a ki-

3.llit:ls napjától szárnitott hat hónapon 1~-~llil az illetö azt igénybe nem V€3Zi, illetve gyakornO'ki műkö
dését valamely jogositott gyógyszertárban
€Zidö
alatt meg nem ·kezdi.

4. S· .A

uy6gys::erCszgyakon1okok nyilvúntartása.

_<\. gyógyszerészgyaltornokok állandó nyilvántartása végett a Bizottság elnöl<:e az engedélyt nyert
gyal{ornokjelölt részére törzslapot állít -ki 2 példányban, melyek közül az egyilt a Bizcttságnál marad és
a más.ik a jelöltnek adatik át. A jelölt a gyógyszertárba való belépését saját törzslapján a tiszti föorvossal igazoltatni, majd a törzslapot láttamozás
céljából a Bizottságnak beküldeni és a láttamozás
után azt megőrizni tartozik. A gyógyszerészgyaltornokltá való felvétel csak alt.kor válik véglegessé, ha
azt a Bizottság a bemutatott törzslap láttamozá.sával tudomásul vette. Ha a gyakornok esetleg helyét
változtatja, Jdlépését, valamint új helyre való belépését (a gyógyszertár felelős vezetöjének megváltozása helyzetváltozásnalt tekintendö l ugyan csalt a
törzslapon az ílletékes tiszti föorvossat igazoltatni
tartozik. 1viinden ilyen esetben a törzslapot a Bizottság előadója a törzslapnak a Bizottsúgná.l örzöit házipéldányá.ba átvezeti. A gyógyszerészgyaJtornok a gyaltornoki vizsgira való jelentkezséltor törzslapját a gyógyszerészgyakornoki vizsgálóbizottság
elnökének bemutatni köteles.
Az illetél<:es iörvényhatóság tiszti főorvosa a

Dr. WANDER gyógyszer- és tápszergyár rt.
Budapest, X., Keresztúri-út 30-34, Telefonok : 46-0-34 sorozatos. S ü r g ö ny e i m :
Ovomaltine, Budapest.
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o-yógyszerészgyakornokik nyilvántartásanak célja-.
ból csak annak a jelentkezését fogadhatja el és igazolhatja, ald a Gyógyszerészgyakornoki !{ijelölő Bizottságtól engedélyt kapott a gyógyszerészi pályára való lépésre.
5.

S..·1

jclelös !JJIÓ!/YS:::crtá1·pczctök
tási jOf/C/.

S.

.il Bi::ottsá!J teljes iilc'.sc.

_!\.. Bizottság évenként legalább l.:étszer

';,
i l

'

,,
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7. S. Az elnölt és az

yyalcon1oktar-

_!\.. felelős gyógyszertárvezető gyakornokot csalt
akkor vehet fel és tarthat, ha a m. kir. vallás- és
ltözoktatásügyi minisztertől nyert engedély alapján
gyaltornoktartásra jogositva van. _!\.. gyaltornokta.rtási jogositvány Jránti kérvény az illetékes törvényhatóságnál nyujtandó be, mely azt a tiszti főorvosi
vélen1énnyel ellátott javaslatival felterjeszti a rn.
kir. vallás- és köz:::ktatásügyi miniszterhez. A. m.
lür. vallás- és közoktat<isügyi minisztertől megadott
jogosítvány visszavonásig érvényben marad.
•A... jogosítvány inegvonás<lról a 105.597-1912. sz.
\rior. rendelettel kibocsátott „Szabályzat a gyógyszerészgyaltornolc:k lüképzése és a gyógyszerészi
segédi idö tirgyúban" 13. paragrafusának b) pontja
jntézkedik.
G.

Egy tag kivánsá.gára a szavazás titkos.
Határozatképességhez a tagok felének jelenléte szükséges.
Az ülésről felvett jegyzökönyvelt a VI{!vI-hez
felterjesztendök.

teljes
ülést tart, egyet (vagy többet) a kijelöl.ések n1egejtése végett és egyet a gyógyszerészi pályára a ltövetkezö tanévben felvehetők létszámánal.: megállapitása
céljából.
_.\.z elnök a teljes ülést többször ~s Ö'.55Zehivhatja, azosban a n1. kir. vallás- és ltözol-:tatáügyi miniszter vagy a Bizottság tagjai felének kiván:1ágára
összthívni tal'tozik.
_'\ teljes ülés határozatait szótöbbséggel hozza.
szavazategyenlöség esetén az elnölt szavazata dönt.

előadó.

_!\. Bizottság élén az elnölt <ill. _.t\z elnölt a beérke-

zett felvételi kérvényel.:et kiosztja a Bizottság tagjai között, vezeti a Biz:::ttsag teljes üléseit, összehí-

vásultról gondosltodilt. Szavazategyenlőség esetén
dönt. Képviseli a Bizottságot a m. kir. vallis- és
1tözoktatásügyi miniszterrel és a hatóságokltal szemben.
_.\.z elnöltöt akadályoztatása esetén a két minisztériumot képviselő bizottsági tag rangidösebbje helyettesíti és e minőségében mindazoltat a jogokat
gyaltorolja, melyek az elnöltöt megilletik .
..t\z előaló, az elnöltltel egyetértőleg végzi a Bizottság adminisztrativ teendőit. _.\. biz:.:ttsá.gi tagoktól véleményezett kérvényekröl összefoglaló javaslatot terjeszt a Bizottság teljes ülése elé; resztvesz
.a Bizottság :nunl.:ásságában; fogalmazza a. Bizottság ltimenö ügyiratait, őrzi és kezeli a Bizottság
irattd.rát és pénztárát.
_l\.z előadót akadá.lyoztatása esetén az elnöktöl
felkért bizottsági tag helyettesíti.
_!Ji.. gyors intézést kivánó,
kisebb fontosságú
vagy olyan ügyeltet, melyekben a Bizottság fe.lfog<isa ]rellökép ismeretes, az .elnök az elöadóval együtt
elnöki hatá.sltörében intézi és a Bizottságnak utólag
bejelenti.
S. § . .:1 Bizottság tagjai.

·bizottsági tagok résztvesznek a Bizottság
n1unkájában. Javaslatot tesznek a részUltre kiosz~/Ji..

í
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tott kérvényekre nézve és a. t?ljes ülésen az ezek
feletti döntés meghozatalakor szavazati joggal birnak.
Minden bizottsági tagnak jogá.ban áll a teljes

ülésen indítványt tenni és azt rnegol;:olni.
!J. ;§. _4. kezelCsi clijak fclhas::Hálrísa és cls;;<ünoldsa.

A felvételi kérvényskkel egyidejűleg befizetett
15 pengönyi kezelési dijakból befolyt összegből fedezendök a m. kir. vallá.s- és l;:öz::J;:tatásügyi minisztertől külön rendeletben rnegállapitandó tiszteletdijak és munkadijalt, va1 amint a felmerülő adminisztrativ költségek. A kezelési clijaJt felhasználásáról

a Bizottság év2nte elszámolá:.. t mutat be a m. kir.
vallás- és közoktatásügyi miniszte.rnelt, ki az esetleg mutatltozó feleslegek felhaszn8.18.sára nézve a
Bizottság .:neghallgat:isa után határoz.
10.

~-

E rendelet a ,kihirdetés napján lép életbe és ez-

zel egyidejüleg a „lYiagyarországi Gyógyszerészegyesület kebelében alakult Numerus-Clausus Bizottság" -ra vonatkozó 1921. évi 10•!.895. sz. a. és az
1-924. évi 8286. sz. a. kibocsátott rendeletek hatályukat vesztilt.
Budapest, 1932. július hó 20-án.
Dr. li:arafiáth Jenö
m. ldr. vallás- és közoktatásügyi miniszter.

,.,
!!I

Phyla:xia szérumtermelö rt•.
Budapest, X., Szállás-u. 3.
Telefon: 48-5-85., 48-5-84.
Táviratcim: Phylaxia Budapest:

G;rakornclti IiijelöH> Bizottsítg J{ét taggal való
ldcgészítése.
_<\. m. kir. vallás- és közoktatisügyi
n1iniszter
21.951-1932. IV. számú leirata.(~>\ 1'fagyarországi Gyógyszerész-Egyesület
Elnöltségének.)

Hivatkozással f. é. augusztus hó "1-én 122.J.
szám alatt ltelt felterjesztésére, tudomasulvétel végett értesitem a tek. Elnökséget, hogy a 1'Iagyarországi Gyógyszerész-Egyesületnek azt a javaslatát,.
hogy a 20.031-1932. vkm. sz. rendelettel életrehivott Gyógyszerészgyakornoki !{:ijelölö Bizottság 4
taggal, melyek közül kettöt a 1Yiagyarorszigi Gyógysze:rész Egyesület, kettöt pedig a Budapesti Gyógyszerész Testület delegálna, kiegészíttessélt, a kért
alakban magamévá nem tehetem.
Nem zárkózom el azonban az elöl, hogy - a
paritás elvének megfelelöen - a gyaltorlati gyógyszerészek, illetve gyógyszertartulajdvnosok száma
még kettövel felemeltessék, s ezaltal azok szán1a a
jövöben 7 legyen. ..\. kinevezésnél figyelen1n1el leszelt arra is, hogy a két új tag a 1fagyarországi
Gyógyszerész-Egyesület tagja legyen.
A Budapesti Gyógyszerész Testület képviseltetésétöl el kell t~:Jdntenem, mert az esetben hasonló
ltérelemm€:l fordulhatná.nak hozz:im a vidéki gyógyszerésztestülete.k is. Ezek pedig elsösorban tagjaik
gazdasági érdekeinek védelmét vannak hivatva képviselni.
_!:i.. fenti élhat<irozásomnak inegfelelöen, a GyógyszeréE'.zgyakornclti I<jelölö Bzottság szervezete tárgyában 20.031-1932. sz. a. kbocsátott rendeletem
2. §-ának elsö bekezdésében a tagok szá:nát 12-röl
~4-re emelem fel; a szóbanfoz•gó § utolsó bekezdését
pedig akként módosítom, hogy: .. az elméleti és gya-

;,

,,,,J·
l •J.-

J.:orlati gyógyszerészet inüvelöi, akut közül 7 gyógy.::zertártulajdonos és az az utóbbiakból legalább '1
. .a. ~Tagyarorszigi Gyógyszerész-Egyesület tagja".
Budapest, 1932. szeptember 28-á.n.
Dr. l(arafiátl! J e11ö.

Az 1933. esztendő folyamán
megjelent rendelkezések.
BELÜGYMINISZTERI RENDELETEK .

.,,L leiratban c111litctt 1cicgés:::itö rendelet a kö-

retlce::ö:
•.\. n1. lür. vallás- és közolrtatásügyi

minisztérium 22.110-1932. IV. számú rendelete. -

.JJ

A. n~. kir. vallás- és köz:l;:tatá.sügy.i miniszter
a Gyógyszerészgyakirnoki !{ijelölö Bizottság szervezete tárgyában folyó évi julius hó 20-án 20.0311932. szá.m alatt kibocsátott rendeleténel;;: 2. §-át az
alábbiak .szerint módositotta: „_.\. Gyógyszerészgyakornoki Kijelölő BizotU;ág elnökből, előadóból és 1·1
t:i.gból áll.
A. Bizott.sá.g tisztikarlit és tagjait a n1. kir. vallás- és közoktatásügyi nliniszter nevezi ld, most elsöizben 1935. évi december hó 31-ig terjedö időre, azntan 3 éves ciklusokra.
..\. Bizottság tagjait a n1. kir. vallis- és lrözol;;:t:i.tá.sügyi miniszter akként hívja meg, hogy a Bizottságban képviselve legyen a ·n1. kir. vallás- és
!~özolttatá.sügyi, valamint a m. kir. belügyminisztérium, a tudományegyeten1ek gyógyszerészképzéssel
foglalltozó karai, az Országos !{özegészségi Tanlics,
az elméleti és gyali:orlati gyógyszerészet müvelöi,
akil;;: közül hét gyógyszertártulajd:nos és ez utóbbiakból legalább is négy a 1-Iagyarországi Gyógyszerész-Egyesület tagja".
Budapest, 1932. szepten1ber hó 28.

Dr. I'i.tu·ajiúth .Je11ö.

iJI

.>\z Országos '.fársadaloínhiztositó Intézet részeröf
nyujtott betegséb>i biztosít.asi segélyekért járó n1egtéritCs.
-

_!\. m. ltir. belügyminiszter 185640 -1932. szán1ú

rendelete.
(Ii.ironat.J
.A. betegségi és a baleseti lrötelező bizt:::isitásról
szóló 1927:XXI. t.-c. 31. §-<inak hetedik bekezdésében (a '9.600-1932. 1-I. E. számú rendelet 5. S-ával
megállapított szöveg) kapott felhatalmazás alapján, a ltövetkczöket rendelem:

....?

;;.
'

(1) ~"-z Orszá.gos T<irsadalon1biztositó Intézetnél
betegség esetére biztosítottak kötelesel;;: a maguk
vagy igényjogosult csalá.dtagjaik részére vényen
vagy utalványon rendelt gyógyszer vagy gyógyászati segédeszltöz költségéből
minden egyes rendelés
alkalmával 30 fillért a gyógyszer vagy a gyógyászati segédeszköz ldszolgáltatójának az Intézet javára
megtéríteni.
(2} Ha a vényen rendelt gyógyszere!;: ára a 30.

il

!!1

_,

,, _
l
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fillért nen1 haladja meg, csal;; az árnak megfelelö
összeget kell megfizetni. A.z Intézet házi gyógyszer~
tárában kiszolgáltatott gyógyszerért minden esetben vényenkint 20 fillért ken fizetni.
3.

~.

Ez a rendelet az 1933. évi január hó 1. napján
lép életbe.
Budapesten, 1932. évi decen1ber hó 22-én.

D1·. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc,
m. kir. belügyminiszter.
..-\ szen1élyjot,'li gyógyszertári jogositYányol;; további
cngedél:yez.ése.
.A.. m. ldr. belügym·iniszter 230.300-1932. számű
körrendelete (\ralamennyi törvényhatóság el::ö tisztviselöjénelt.J

Hivatali elődöm a 39.000-1933. N. 1.L M. szákörrendeletével (Rend. Tára 1930. évf. 67'0. old.)
a sze1nélyjogú gyógyszertári jogositványoJ;; további engedélyezéSét
felfüggesztette
részint azért,
mert l;;étségtelenül megállapitotta, hogy az ország
nyilvános gyógyszertárakl-tal a l;;özegészségügy érdekeinel;; megfelelő szü.mban el van látva, részint
azért, n1ert az ilyltépen céltalanul benyujtott J;;érvények feldolgozásával járó felesleges munka alól
a J;:özigazgatási hatóságokat tehermentesiteni kivánta.
Bár ezen indoltol;; nagyrészben ma is fennforogni látszanak, még sem óhajtom oly személyjogú ·
gyógyszertárak: felállításánal;; lehetőségét mega.ka·dá.lyczni, amelyeltnek. létesitése a ltözegészségügy
mű

érdekeinek megóvása végett feltétlenül szlil;:;séges.
Ezért a fenthivatltozott és hivatali elődöm a.Ital kiadott körrendelet hatályát jelen rendeletem
kibocsátásával további intézkedésig egyidejüleg
megszüntetem, Ugyanakkor az ily irányű kérvények benyujtásának, felszerelésének és elbírálásának módjára nézve a következöket rendelem:
A hozzam cimzett kérvényt a 22.370-1883 B.
~L számú l;;örrendelethez csatolt gyógyszerté.ri Szabályrendelet {Rend. Tára 1883. évf. 649. old.) elő
írásának megfelelőleg ldé.llitva és felszerelve a
kérelmezett gyógyszertár helye szerint illetéites
törvényhatós8.g elsö tisztvi:.:előjéhez kell benyujtani. A folyamodó egészségi állapotára vonatkozó
előírt
bizonyitványokat
úgy a felállítani
kért
gyógyszertár területére, mint a folyamodó állandó
lakhelyére nézve illetékes törvényhatóságnal;; tiszti
főorvosa állithatja kí.
A kérvényhez csatolni kell ezenkivül olyan hivatalos kiadású vagy az államépítészeti hivatal által kiállított térképet, amely feltünteti
a) a l;:;érelmezett gyógyszertár helyét é; annak
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/\. világhirü ná.rizsi

M U RY •cég piperecikkei
mindenütt be\'ezetett: és nagy hasznot hajtó má.rkás
áruk. A.z előkelő és finom Nurcisse Bleu illat páratlan.
Vezérképviselet és föraktár:

TÖRÖK-LABOR
Gyógyárunagykere$'kedés és Vegyészeti Gyár Rt.,
Budape:.:.t, VI., !{irály-utca 12. Telefonok: *24-3--20.
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a };:érvén yben n1egjel ölt forgalm i körét (közsé geket, utcá.l;:a t), valami nt azokna k egyn1á stól, ner:lkü
lönben a felállít ani ltért gyógys zertárt ól való tavolságát, tovább á az összes lcözlel;:edési utakat és
azok jellegé t, végül
..
b) a kérelm ezett gyógys zertár
körül fekvo
nyilván os gyógys zertd.ra I;: elhelye zését 6_; azoJ;:naic
:elenle gi forgalm i kört>t .
.C:rdemi tárgyal Us alá csak azok a ltérvén yeli
vehetöl;:, amelye knek
meg
vannak szabá.l yszerü
niellélt letei. A lliányo s !;:érvén yt pedig hiányp.:'.itlás
végett vissza kell adni a kérvényezőnek.
Gyógy szert:ir i jogosít vá.nyé rt közvet lenül hoz·
zim benyuj tott kérvén yeket figyelembevenn~ nen1
fogom.
Felhiv om _t>..Jispán (Polgá rmeste r) Urat, hogy a
kérvén yek elbirál ását a 22.370 -1883. B. 1vL számú
·.körren deletne k és az ahhoz csatolt gyógy; ;zertár
i
szabály rendele t idevon atltozó rendell tezései nelc ~on
tos betartfL ·a n1ellett fogana tositsa és az új gyogyszertár felállit :isát csak akkor javaolj a, ha kéts:§g
telenül megá.l lapítha tó, llogy annak felállít ása
a) közegé sz.ségü gyi érdeltb öl ldvána
tos és
b) a már fennáll ó nyilván os jellegű gyógys zertirak fennáll é.sit ne1n veszély ezteti.
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közgyó gyszere llátás,
a '.'\L'\BI,
<>TI és
az összes közl~órház..'ll;: részere
szabad on
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Bud u p est~

Oly községe l;:be:i, amelye kben állandó an letelepedett orvos ninc.::, űj gyógys zertár felállít ása javaslatb a nem hozható _
A ltérelm ezett, illetve kijelöl t forgalm i !cör lakosság ának száma a legutób bi népsz< iml:ilás hivatalos adatai alapján állapita .ndó me;;. _4,.z érdeke lt
szomsz édos gyógys zertára lt szerze tt jogaina 1c biztositás a érde1;:ében az azok forgalm i körébe n megmarad ó laltoss ág szil.má t szintén fel liell tüntetn i.
Budap est, 1932. évi decemb er hó 29-én.
Dr. vittz Il:eresz tes-Fis chcr Ferenc ,
m. ldr. belügy minisz ter.

i'

_.\.z egyneg yed kg-os

cson1agolúsű l{uffle r-félc kétszersü lt diétás- liszt Ji:észitn1énJ,tielt a „közgyógy~
szerell átás" és az államk incstár terhére való
rendelé se.
_<\. m. kir. belügy minisz ter 226.57 2-1933 . számú
körren delete. (Valam ennyi törvény ható:::: ig elsö tisztvis e!Öjén ek.)
A „közgy ógysze rellátá s"
tárgyá ban
!dadot t
400-19 32. N_ 11'1. 1-:L eln. szűn1ű rendele t (kilürGe~
ve a Budap esti !{özlön ynek 1932. évi május l1ó 11én kelt 105. számáb an) 'L §-ánalt 2. pontjá ban foglalt rendell tezésre való utaláss al, tovább á hivatlt ozással a -18.085 -1931. N. :rvr. 1:1:. számű hasonl ö
tárgyú körren deletre (kihird etve a Budap esti !{özlönyne lt 1932. évi februá r hó 27-én kelt 47. szil.mában ) tudomá s és tovább i megfel elö eljárás végett értesit em alispán (p0Jgir n1ester ) urat, hogy
az Ország os !{özeg észségi Tanác:.; vélemé nye alapján megeng eden1, hogy a „Föld'' n1ezög azdasá gi
ipari és lteresk edelmi rt. budape sti (II. Herma nn
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Ottó út 5. sz.) cég által lrészitett I~uffler-féle kétszersillt
diétás-liszt
lrészitmény,
a hivatkozo~t
48.085-1931. N. 11-í. 11.L számú körrendeletben etoírt 1 kg-os és fél l;;g-os csomagolásoli:On .1ü.yu1, .ne:
gyed l;;g-os dobozol;:ban P -·~? ez1doszerrn~1
gyógyszertári eladási áron, ezen l_;;:orrendele_te?1;, lt:hirdetésétöl kezdödöleg, a „ltözgyogyszerellatas _ es
az államldncstir terhére, a fenniilló törvényes rendelltezések betartása mellett rendelhető legyen.
l\iieojeayzem, hogy a szóbanlevö anyag, jóval
olcsóbb::. á1~n, közvetlenül az elöállitó cégtől is beszerezhető.

Budapest, 1932. évi december hó 30-án.
A miniszter rendeletébbl:
Győry~ 11. államtitluir.

"

_.\. , Glandnbolin inj." elnevezésű gyógys7,erl;:észítmé~;ynelt a. „közg,rógyszcrellátás" é~ az úllunütiucstár terhére való rendelese.
l\„ n1. Jdr. belügyminiszter 227.813-1932. számú
körrendelete. CValan1ennyi törvényhatóság első tisztviselöjének. 1
_4.. 11közgyógyszerellátás"
tárgyában
~d„adot._
'100~1932. N. :rvr. M. eln. számú rendelet {1;:1h1rdetve a Budapesti I{özlönynek 1932. évi május hó 11-i
105. számában) 4. §-ánal;: 2. pontjá.ban foglalt rendelli:ezésre való utalással, tudom<is és megfele;lö további eljá.rás vé<Yett
értesítem alispán (polgarmes0
ter) •Urat, hogy az Országos !{ózegészségi RT?-n ~cs
véleménye alapján n1egengedem 1 hogy a
ic 1 er
Gedeon vegyészeti gyir rt. budapesti (X. cs:rl~es_z,:
utca 63. szám) cég által gyá.rtott "Glandubolin inJ.
elnevezésű
gyógyszerkészitmény,. 3 dar~b (á .1~0
E) ampullát tartalmazó d::ibozon1tent P o.30 ez1do-

1

·.:::zerinti gyógyszertá.ri eladási áron, ezen körrende1etem kihirdetésétöl kezdödöleg, a „ltözgyógyszerellá.tás", illetöleg az állan1kincsta..r terhére a fennálló törvényes rendelkezések betartá.sa mellett ren·delhetö legyen.
'
Budapest, 1932. évi december hó 31-én.
li„ miniszter rendeletéből:
Györy, h. <llla.nititlaír.

•.\z „Ergosterinun1 irradiatum Richter" eh1e\1ezésü
:gyógyszerltészitménynek a „l;;özgyógyszierellátas és
az állrunltlncstár terhére való rendelése.
A m. kir. belügyminiszter 227.913-1932. számú
körrendelete. -

(Valamennyi törvtnyhatóság elsö tisztviselöjének.)
l'i. . 11 kdzgyógyszerellátás''
tá.rgyá.ban
ltiadott
·100-1932. N. l\.I 11-I. eln. szán1ú rendelet (kihirdetve a Budapesti Közlönynek 1932. évi május hó 11-i
105. szán1ában) 4. ~-ának 2. pontjában focrl_alt rendelkezésre való utalással, tudomás és me;felelö további elj<irás végett értesitem alispán ( ;olgármester) urat, hogy az Országos ICözegészsécri Tanác3
véleménye alar;>ján egyelőre ideiglenesen °megengedem, hogy a Pdchter Gedeon vegyészeti gy:ir rt. budapesti (X. Cserkesz-utca 63. sz.) cég által ltészített u. n. besugárzott ergosterin tartalmú „Ergos_te7inum i!1:a~atum Ric!1ter" elnevezésű, az angol1-.ór gy6gy1tasara hasznaJatos gyócryszer a mecrfele0
lő. 1:1in?ségbe1:"" és hatásfokban: 10° l;;cm cl3.j
500
klinikai egyseget tartaln1azó üvegenkint 3.·10 p és
50 darab. tabletta a 10 klinikai egysfget tartalmazó
dobozonlunt 3.80 P ezidöszerinti <Yyócryszert:iri
el·
0
ad:isi áron, ezen körrendeletem kihird etésétöl kez-
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dődőleg, az erre feljogosított orvosolt ~ltal a _„köz-

gyógyszerellátás"
és az áll_an1!dncstar _ terhere, a
fennálló törvényes rendelltezeselt betartasa mellett,.
rendelhető legyen.
.
.. .
Tuiiután a forgalombahozó cég a szobanlevo lteszitmény hatásosságáért szavatos~ágot vállalt, ennek· merrfelelően a ltészitmény minden egyes csomarrolásán
fel ltell tüntetni, hogy a készítmény tel0
jes hatásosságát csak a megje1ölendö lejárati. időn
belül fejti !ti.
.
A forgalomba.hozó köteles m1ndazok~t .. az -"~r
gosterinum irradiatum Richter" elnevezesu lresz1tményeltet, amelyek a lejárati időn tű~ valam:ly
gyógyá.rúnagykereskedésben, vag~ gy?~sz~rtar
ban raktáron vannak, hatásos friss lte:o7.1tmenyre
mindenltor díjmentesen becserélni.
.
Felhívom alispán (polgármester) urat.' f1g_yelmeztesse a törvényhatósüga területén Ievö gyogyszertárak (nyilvános- és m.agángyógyszertüralt) fi:lelös vezetőit, illetőleg tulajdonosait, hogy a szobanlevö ltészítményeknelt a cimltefeliratcn é.s Jurkolaton feltüntetett hatüridön tűl való kiadása szigorúan tilos.
Egyúttal utasítsa tiszti föorvosit, hogy a
gyógyszertárvizsgálatolt alltalm.ával rendelkezésem
véo-rehajtását
ellenőrizze.
0
Budapest, 1933. évi január hó 3-án.
A miniszter rendeletéből:
Győry, h. álla1ntitkár.

HYPEROL
száj- és torokfertőtlenitö

.:\. düteria elleni csoportos védőoltások alkalmazásának ajánlása. és ezen védöoltásokhoz sziikséges oltóanyagok inf,'J'encs kiszolgáltatása.
_A.. m. kir. belügyminiszter 209.300-1933. számú
lrörrendelete (Valamennyi törvényl\ató.o:,ág első ti.:'.ztviselöj&nek,
Budapest székesfőváros kivételével.) ·
(I~::ivonat.)
·
Tudon1ányosan és gyakorlatilag megállapított
tény az, hogy ezen betegség (a diphteritis) ellen
n1egfelelő védöolt!isokli:al ma már sikeresen lehet
védeltezni.
Ez okból a diphteria elleni védőoltásoltnalr minél szélesebb ltörben való alkalmazását, lrözegész.ségügyi szempontból nemc.sak kivánatosnak, de
·.szülrségesnelt is tartom és annak országszerte való
·elterjedésének előn1ozditása
végett
intézkedtem,
hogy a csoportos védőoltások.hoz szükséges oltóanyagot a 11,Iagyar !{irályi Országos I{özegészsegügyi Intézet (Budapest, IX., Gyáli-út ,1. szám.) dijtalanul bocsássa a közületelt által löjelölt oltóorvosolt rendelk:ezésére.
_A.. védőoltások irányításával, az oltóanyag li:iszolgáltatásával, az eredmények gyüjtéséve1 és ellenőrzésével
a m. ltir. OrSzágos l{özegészségügyi
Intézet igazgatóját bíztam ,meg, alüt egyben felhatalmaztam,
hogy a védőoltások ügyében a jelen
ltörrAndelet korlátai között, úgy az illetékes ltözegészségügyi hatóságolrlral (szaldrözegeikkel), nlint
.a ·magánegyénekkel (pl. rnag<inorvosok.kal) l{özvetlenül érintli:ezbessék.
_t\.z orvosolt a n1agüngyakorlatuJtban végzett
védőoltásokhoz szültséges oltóanyagot, tcvibbra is
a gyógy.::zertárakból,
illetöleg az erre engedélyt
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nyert oltóanyagte rmelö intézetektől sz:rzik be.
Buda,pest, 1933. évi január hó '9-en.
Dr. ·vitfl::: Ií.crcs,-.:.tes-Fischer Ferenc,

m. kir. belügymini szter.

..\.. házi- és I;:ézigyögy s7,ertárak hatósági yizsgálata~
l'l. . m. kir. belügymini szter 230.72•!-19 32. XV..

számú leirata ( ..\. 1'.fagyarors zági Gyógyszeré sz Egyesület t.Jnökségénelc)
Utalással a fenti tárgyú és 1895-1932 . sz<imú;
a Buda.pesti Gyógyszeré sz Testülettel 1i:özösen beadott fe1terjeszt&.::ére, értesítem az Elnöl;:séget, hogy
a gyógyszert árak évi rendes megvizsgál~sa tárgyában a 75.6 11-1893. B. ].:L szam alatt loadott rendelet értelmében az összes gyógyszertá rali:, tehát a
házi és li:ézi gyógyszertá ra!;: is évenl;:ént legalábu
egyszer rnegvizsgál andók. ii„ gyógyszert árviz.gálati jeO"yzökönyveket a fenti rendelet utolsó szakasza é'rteln1ében a törvényhat óság elsö tisztviselöj e
tartozik elém terjeszteni. _!:.,. szóbanlevö jegyzököny veltet minden alkalomma l felülvizsgá lat alá veszem
és ennek kapc:::án ellenörizte tem azt is, hogy az
eo-yes törvényhat óságok területén levő összes gyógys~ertáralt., beleértve a házi-, fiók- és ltézigyógy
szertá.raka t is, megvizsgá ltattak-e az elmult év folyamán? _t:.,.n1ennyilJen e gyógyszert árali: valamelyikének ellenörzö vizsgálata nem történt volna.
meg, ennelt pótlása iránt mindenkor intézkedem .
Budapest, 1933. évi január hó 12-én.
A miniszter rendeletéből:·
Dr. Mozsonyi,
min. o. taná.csos.
1

_.\z cg~·séwes i.isszetételíi gyógyszerei~ Cs g,YÓb"yszerkülönlcgess égeli: ellenőrzése.
_!:.,. m. ldr. belügyrnin iszter
200-1933. sz§.mú
körrendelet e. (Valamenn yi törvényllató sá,g e\sö tisztvlselöj én:k·?
I-Iivatali elödöm
90.000-190 3. B. lvI. szamu
körrendele tével (1'.'Iagyarorsz. Rend, Tira 1SQ3. évf .
1.089. o.) ':.') és az ehhez a körrendele thez csatolt sza~
bályrendele ttel szabályozt a a. gyogysze_rlttilö;-ile~:s
ségek forgalomb ahozatalán ak
tudomasul(vetelee1~
A maO'yar
kírályi Országos Közt!geszségügy1
0
Intézetnek 1925:XXXI . törvénycik kel tört;nt .;::zervezése és mültödésén ek megltezdés e lehetővé tette
azt, hogy a 0O'yógyszerl tülönlegess égek forgalomba hozatalina k
tudomásulv étele
aTu:almaval a közecrész~écrügyi érdelteltet jobban védö eljáró.s alkal;aztas;ék. Ezt, a gyaltorlatb an mar bevált eljárást, ezűttal jog2zabály ba foglalom és elöírom. „ •
~A..z emlitett intézet n1üködése egyúttal lehetov~
teszi azt is, hogy n1i~d az egysége3 összetétel?
gyógyszere k, mind
ri.
_tyógyszer!tlilönlegessé~e_K
rendszeres törzsltönyv ezés és vizsgalat bevezetesevel, állandó ellenörzés alá vonassanak . HangsűJyc
zom, hoO'y. a gyógyszerk ülönlegessé gek forgalombahozatal'á nak
tudomásulv étele alltalmával ltövetett eljárásnali: és az egységes ö::::szetételü gyógyszerek, valamint a gyógyszerk ülönlegessé gek törzskönyvezésé nelt és állandó ellenörzésé nEk célja: a
közönség kifogástala n gyógy:zere llátisánalt biztosítása. 1'Iinthogy azonban az egységes összetéteiű
gyógyszere k és gyógyszerk lilönlege3sd ;rck 1G§3zítöire és forgalomba hozóira a vizsgálat és ltészitmé:
nyeiknek közl1itelü
ellenőrzés alá. vonUsa anyagi
*)

Lásd a G2. oldalon.
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is jelent, méltányosnal\. 18.tom azt, hogy az
egyszeri vizsgálat és évenkinti törzsltönyvez§s ltöltségeinelt bizonyos hányadát rájuk háritsam.
!{özlöm egyúttal, hogy a gyógyszerkillönlegességelt és titkos összetételű gyógyszere){ ügyét.
járó vizsgálati díjat és a gyógyszerkülönlegess égek,
valamint egységes összetételű gyógyszerek törzs..1
könyvezéséért járó díjat, további intézkedésig, a m.
ltir. postatakarél;:pénztár 100.9'92. számú „Belügyminisztériurn: Orszagos !{özegé;:.zségügyi Intézet bevételei. Bevételi számla Budapest" elnevezésű bevételi cseldi:számlájára li:eU befizetni.
~..\z ellenőrzési eljárás részleteit
a melléltelt
szabályrendelet tartalmazza.
Budapest, 1933. évi február hó 23-á.n.
előnyt

Dr. vitCz Keresztes-Fiscller Ferenc

m. ltir. belügyminiszter.
Melléklet

a 200-1933. szchnll-

1~örrendelethez.

1. §.
(1) Ennek a szabályrendeletnel;:, szempontjaból
egységes összetetelü gyógyszernelt azt kell tekinteni, amely egyetlen vegyileg jól jellen1zett hatóanyagot, avagy egyetlen növénynel;:, vagy anati szervnel\:
anyagait tartalmazza és vagy megkülönböztetést
célzó névvel, jelzéssel (képzeleti elnevezéssel szóvédjeggyel stb.) vagy pedig ilyen név vagy jelzés
nélkül ugyan de meghatározott mennyiségben és
áron, ltülönleges és közvetlenül a f:::gyasztóltözön.ség· szamara szolgáló csomagolásban kerül forgalomba.
(2) Gyógyszerkülönlegess ég ennelc a szabályrendeletnel;:, szempontjából a több vegyi, növényi,

vagy állati eredetű hatóanyagot, illetőleg ezel;:, keverékeit vagy vegyületeit tartalmazó az a 1tészitmény, amely hatóanyagai révén valamely gyógyitá.si cél elérésére alkalmas és vagy megkülönböztetést
célzó névvel, jelzéssel (l;:,épzeleti elnevezéssel, szóvédjeggyel, stb.) vagy ilyen név vagy jelzé.:; nélkü 1,
azonban meghatározott mennyiségben és áron, l;;ülönleges és közvetlenül a fogyasztól;;özönség számara szolgáló csomagolásban lcerül forgal:::mba.
(3) Az egyetlen vegyileg jól jellemzett hatóanyagot, avagy egyetlen növényne!t vagy állati
szervnek anyagait tartalmazó lcészítmény
akkor
sem gyógyszerkülönlegess ég, ha megkülönböztetést
szolgáló névvel vagy jelzéssel (képzeleti Elnevezéssel vagy szövédjeggyel, stb.) lterül forgalomba; a
vegyi elnevezést, avagy a növény vagy állati szerv
nevét azonban ilyen készítményelcnél a csomag
burkolatain fel lcell tüntetni és gyógyjavallatot vagy
használati utasítást Uyen lcészitményekhez mellélcelni tilos.
('.!) Nem tekinthetö továbbá ennek a rendeletnelc sze1npontjából gyógyszerkUlönlegességnel;:, a

!"

abszolut biztos hatásű fertötlenitöszer állatok,
istálló!;;: és mellélthelyiségek fertölenitésére. Jól teje.sedö, üledék.mentes, feltétlen megbizható készitmény.
5 kg-os orig. bádog
P 5.20

f

10
" 9.20
25
"
" 20.60
100
,,
"
"
. . . " 7'!.,S ..\.LOJ„ tabletta "L..-\BOR" :záj- ós torokfertötlenítö-

szer.
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gyógyszertár által az úgynevezett ~tézielad~s ~za
múra ltészített és csak a ltészítö gyogyszertar altal
fŰrgalombahozott, bár megltülönböztete~t célzó nevet viselö gyógyszer sem.
( 5) Vitás esetekben a m. ldr. belügyminis~ter
dönti el azt, hogy valamely készítményt egyseges
összetetelü gyógyszernek vagy gyógy.::zerkülönlegességnelt ltell-e minősíteni.
2. §.
{1) Egységes összetételű gyógyszer csalt. abban
az esetben kerülhet forgalomba, ha a m. kir. Országos I<özegészségügyi Intézetben vezetett törzsltönyvben feljegyeztélt és addig marad forgalomban, ameddig a ltészitő vagy forgalomb~1ozó az Illetö évre esedékes törzskönyvi díjat lero]a.
( 2) Gyógyszerkülönlegesség
csalt
abban az
esetben l;;:erüU1et forgalomba, ha a m. kir. Országos
I{özegé:::zségügyi Intézetben vezetett törzsl;;:önyv~en.
feljeo-veztél\:. és a J;;:észitő vagy forgalombahozo a
f:::.ro·~Íomhahozatal
tudomásulvételéhez szükséges
vi:>~~gálati clijat lerótta; a gyógyszerkülönlegesség
addiO' marad forgalomban, amíg a lt~szitö vagy forM
ualo~1bahozó az illető évre esedéltes
törz_könyvi
Őíjat lerója.
3. §,

{1) A. gyógyszerltülönlegesség forgalombahozatal<ina!t tudon1ásulvételeért 150 P vizsgálati dí3at.
kell fizetni.
(2) ~4.. vizsgálati díj akltor esedéltes, amiltor a.
folyamodó a tudomásulvételt kéri; a dí~ vissz~ize
tésére akl;;:or sincs igénye, ha a m. lnr. Orszagos
!{özegésZ!3égügyi Inté,,:et a forgalcmbahozatalt nem
ve:o:zi tudomásul.

(3) M4..z (1) bekezdésben megállapított vlzsgálaM
ti dijon felül a n1. kir. Közegészségügyi Intézet a
vizsgálattal valóban lfelmerülö költségek részbeni
megtérítésére további pótdíjat szedhet. M4.. pótdíj
nem haladhatja meg a. viz~gálattal kapcsolatban
felmerülö ltészkiadásoltat. ~4.. m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet addig, mig a kérvényező az
ezen beltezdés alapján igényelhetö pétdij lerovásá.t
nem igazolja, a vizsgálatot nem ltezdi meg.
( •!) .A. vizsgálati díj egyszersmindenkorra szól;.
amennyiben a gyógy~zerkülönlegesséo-et ugyanabban n. minöségi és mennyiségi ö;szetételben és
gyógyszeralakban, c;e többféle \csomagolásban kivánják forgalomba hozni, a vizsgálati díjat csalc
egy izben kell leróni.

i Jl
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4. §.

(1) ~.c\z egységes ö:szetételü gyógyszer és a
gyógyszerklilönlegesség törz~li:önyvezéséért évente
törzsltönyvezésl díjat kell fizetni. ~4.. törzskönyvezési dij egységes összetételű gyógyszerre nézve 12 p ~
gyó?:i:sz~~·ltiilönlegességre nézve 2J P. ~4. törzsli::önyvezes1 d1Jra a 3. ~. ('!) beltezdésében foglalt rendel·
kezést megfelelöen alltalmazni kell.
(2) A ltizárólag 1tülföldi fogyasztá.sra szolgáló.
egységes összetételű gyógyszereket és gyóo-yszerltülönlegességeket csak abban az esetben 1;'ell törz:5könyvezni, ha a ltészitö, illetőleg oi, forgalombabozö.
ezt !téri. Ugyanez <ill a kizárólag külföldi fogyasztásra szolg<i.Jó
gyógyszerl;;:ülönlegességelt
forga.lombabozatalának tudomásulvételére is.
5.

~.

(1) Az egységes ö:szetételü gyógyszernek a
évre törzskönyvezését a megelözö év noven1ber havánal\:. végén kell kérni,
következő
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(2)

_A,_

gyógyszerl;;ülönlegesség forga1ornbahoza-

talánal;; tudomásulvételét a forgalon1bahozatal el·
];;ell l;:érni; a gyógyszerlti.ilönlegesség törzsltönyvezését tigyancsal;: a n1egelözö év november havánal;: vógéig kell kérni.

(3) 1'Iind az egységes összetételii gyógyszert,
·mind a gyógyszerli:ülönlegességet ki ltell vonili '"forgalomból anal;: az évnek január hava utolsó napjáig, amelyre vonatl;:ozólag a törzskönyvBzési díjat
nem fizették be.
( 4) _A,_ forgalomból ldvonás azt jelenti, h:)gy az
illető egy.:5éges összetételű gyógyszert vagy gyógyüzletszerűen lcészíteni, ellenszerkillönlegességet
:szolgáltatás fejében rná.snak átadni {eladni) tilos.
6. §.

(1) _!;.. gyógyszerkülönlegesség forgalombahoza-

talánalc tudomásulvételet és az egységes összetételű
g::yógyszerlcülönlegességnelc
vagy
.gyógyszernelc
törzskönyvezését, az üzletszerűen lcészitönek vagy a
forga1ombahozónak lcell kérnie. _.\.z, alci az ilyen készítményeket üzletszerűen készít, elsösorban Jcöte1e3
gondoskodni arról, hogy a gyógyszerkülönlegesség
forgalombahozatalának tudon1ásulvételére vonatkozó
l~érést a forgalombahozatal előtt, a törzskönyvezés
iránti !:;:érést pedig mindkét féle készitményre vonatltozólag, az 3. §-ban megjelölt időben terjesszék eIQ,
(2) _.\.mennyiben az egységes összetételű gyógyszert, vagy gyógyszerkülönlegességet nem az lizlet;;;zerü li:észitö hozza forgalomba és a ké":zítö az (1)
beltezdésben megállapított ltötelezettségénék nem tesz
eleget, úgy ez az első forgalon1bahozóra szill at.
(3) l{ülföldről behozott egységes összetételű
gyógyszerekért és gyógyszerltülönlegességel:;:ért a dij-

fizetés szempontj:iból is az a forgalombahozó
ald azo~;;:at külföldről behozza.

feJelő.!:,

7. §.

(1} :U-Iind a gyógyszerl:tilönlegesség forgalon1babozatal8.nak tudomásulvételét, mind az egységes öszszetételü gyógy:ozernel:;: és a gyógyszerkülönlegességnel;;: törzsl;;:önyvezését a m. ldr. Országos l{özegészségügyi Intézettöl (Budapest, IX., Gyáli út 6. sz.)
az erre a célra szolgáló ürlappal kell kérni.
(2) _.\. m. lür. Országos I{özegészségligyi Intézet
mindazokban az esetekben, amikor a gyógyszerl{Ülönlegesség Yegyi összetétele nem felel meg a kérvényhez csatolt müszali:i leír8.s adatainak, megtagadja a forgalombahozatal tudomásulvételét és erröl a kérvényezöt értesiti.
( 3) _.\.mennyiben a n1. ldr. Országos Közegészségügyi Intézetben végzett vegyi vizsgalat eredménye
megielclö, a nevezett intézet a li:érvényt mellél;;:leteivel együtt átteszi az Or:::zágos l{özegészségi Tanácshoz, amely a gyógy:::zerárszabás é3 gyógyszerhatás, ·
valanlint a gyógyitisi használhatósS.g szemp:::ntjá~Jól
nyilvá.nit véleményt. Amennyiben ez a véleménye
kedvezö, a kárvényt mellékleteivel együtt visszajuttatja a m. ldr. Országos ICözegészségügyi Intézethez, amely a forgalombahozatalt tudomásul veszi,
erről a kérvényezöt értesiti és a gyógyszerkülönle-
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gességet a törzsli:önyvbe feljegyzi. Az Or:::zágos ICözegé.;;z:;égi Tanács kedvezőtlen véleménye esetében a
m. Jür. belUg;yminiszter dönt.
( ·11 _.\. n1. lör. Orszagos ICözegé:.zsi!gügyi Intézet
mind az egységes összetételű gyógyszer, mind a
gyógyszerkülönlegess ég törzskönyvezését vagy folytatól:1gos törz2kö~yvezését n1egtagadhatja, ha a líészítmény vegyi összetétele nen1 felel ineg a kérvényhez csatolt műszaki leírás -- illetőleg folytatólagos
törzskönyvezésnél - a törzsli:önyv adatainalc Ilyen
esetben a készítményt a forgalomból ld li:ell v:nni
(5. ~. {4) bekezdés).
(5) A m. ldr. Országos l{özegészségügyi Intézet
--: amennyiben a törzsli:önyvezésneli:, illetőleg a folytatólagos törzskönyvezésneli: a ( 4) bekezdésben megjelölt a1cadálya nein forog fenn és a törzskönyvezési
díjat befizették - a kéreln1ezöt értesíti és első ízbeni töl'ZSli:önyvezésnél vele a törzskönyvi számot
közli. -~ forgalombahozó köteles gondoskodni arról.
hogy a törzskönyvi szám a líészítmény burlcJlatain
feltüntette:::sék.
8. §.
t l) 1-Iind a gyógyszerkülönlegess ég forgalon1bahozatal<inali: tudomásulvétele, n1ind az egységes öszszetételü gyógyszer vagy gyógyszerkülönlegess ég
törzskönyvezése alkalmával a kérelmezőnek a 7. §.
(1) bcliezdésében en11itett ürlap adatait pontosan ki
kell töltenie és az ürlapon adott utasításhoz li:épest
a kérvényhez igényelt mellékleteltet be ke:ll mutatnia.
( 2) I-Cülönösen köteles a li:érelmezö arra, hogy
a gyógyszerkUiönlcgess ég vagy egységes ös:zetételü
gyógyszer n1egfelelö mennyiségét, valamint a gyógyszerkülönlegesség alkotó ré::zeinek, úgyszintén az
·egységes összetételi.' gyógyszer hatóanyagának és

vivö szerének a vizsgálathoz ~zültséges mennyiségét
a m. kir. Országos Közegészségügyi Intézetnek dijtalanul rendelkezésére bJcsássa.
9.

~.

_.\n1ennyiben cselekménye súlyosabb rendelalá. nem esik, pénzbüntetéssel blintetendö az,

{ 1)
ke~ós

alu

a) üzletszerűen készit vagy forgalomba hoz
olyan egységes összetételű gyógyszert vagy gyógyszerki.ilönlegességet, amelyet nen1 törzskönyveztek,
avagy olyan gyógyszerkülönlegess éget, amelynelr
forgalombahozatalat az arra illetékes hatósag vagy
szerv nem vette tudomá~ul;
b) üzletszerűen ltészít vagy forgalomba hoz
olyan egységes összetételű gyógyszert, amelyneli: tartalma nem felel meg a gyógyszer összetételének,
avagy olyan gyógyszerklilönlegess éget, amelynek
vegyi összetétele nem felel meg a forgalombahozatal
tudomásulvétele alkalmával adott müszalti leirásnalc
e) forgalomból kivont (5. §. (·1) bekezdés) egy~
séges összetételű gyógyszert vagy gyógyszerkülönIegességet üzletszerűen készít vagy ellenszolgáltatas fejében másnak átad (elad);
. (dJ ne1n alltalmazza az egységes összetételű
gyogyszer- vagy gyógy.szerktilönlegess ég burkola~
tain a törzsltönyvi számot, avagy az ellenörzésre
vonatlrozó rendelltezéseli: érvényesülését máskép
hiusítja n1eg;
e) olyan hirdetn1ényt tesz közzé, vagy a terjesztés olyan n1ódját veszi igénybe , amely az egy.séges összetételű gyógyszer tartalmának vagy elismert gyógyhatás8.na1~ avagy a gyógy:::zerli:ülönlegesség összetételéneli: vagy elismert gyógyhattl.sának nem felel meg és a közönség félrevezetésére alltalmas.
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2) ~Ielléli:büntetéslcént a készitményelc elltobzását is ld lehet mondani.
(3) /„.z e1járás a közigazgatási hatóság mint
rendöri büntetöbíróság e~ött folyik; harmadfokon
a m. kir. belügyminiszter dönt.

10. §.
(1) .4.z egységes összetételű gyógysze.relc és a
gyógyszerkülönlegességek törzskönyvezéset, valan1int a gyógyszerklilönlegességek forgalombahozatalának tudomásulvételét ennelc a rendeletnek alapján, elsö ízben 1933. évi március hó 31. napjáig ltell
leérni.
(2) l~.zokat a gyógyszerlcülönlegességeket, amelyeknelc üzletszerű készítését vagy forgalom.bahozatalát a 90.000-1903. B. M. számú ltörrende1eth:z..
mellékelt szabályrendelet (1'Iagyar Ors_z. Re~?· T~
ra 1903. évf. 1089. o.) alapján a rn. lur. i:e1~gym1~
niszterneli:. nern jelentették be, 1933. évi rnarc1us ho
15. napjáig hátrá.nyos jogltövetkezi:iények ?71~_lkül
n1é.,. lJe lehet jelenteni. Ezeket a gyogyszerltulonleges~égeltet forgalomba lehet ~arta:ii 1:1inda~dig~
mig a forgalombahozatal tudomasulvet~le es a torzskőnyvezés telöntetében ennek a szabalyrendeletnelt
alapján nen1 történik intézkedés.
(3) 4A.... (2) beli:.ezdésben emlitett gyógyszerl~~
lönlegességek vizsgálati díjából az ezen § alapJa?
történő bejelentés alkaln1ával csalt 25 P-t kell fizetni· a vizso-álati díj hátralékos részletét akltor
kell fizetni, ~ikor a m. lör. ICözegészségü~i ~-
tézet a vizso-álatot megkezdi és erről a felet ertes1t:.
(·1) ~.\.;;ennyiben a '(2) bekezdésben. eml~tett
gyógyszerltülön!E:gességek valamelyilte teki::1~_et2_b7n
193,1. évi december hó 31. napjáig nem torten1lt

intézkedés, úgy azt a forgalomból kivontnak kell
tekinteni.
11. §.

Ennel-t a szabályrendeletnek rendeU-tezései vonatkoznalr az 1. §-ban megállapitott feltételeknek
megfelelő olyan készitn1ényekre is, amelyek betegségek megelőzé:::ére vagy betegsége!;; megállapítására szolgálnak.
12. ~-

Gyógyszerkülönlegesség forgalombahozatatudomá.sulvételéhez, valamint az egysége.:;
összetételű gyógyszer és a gyógyszerkülönlegesség
törzskönyvezéséhez szül<Sége;; kérvényürlap szövegét, űgyszintén a ,m. kir. Országos Közegészségügyi Intézetben vezetendő törzskönyv rovatait é:;
a törzskönyv vezetéséneJt a módját a m. l;;ir. belügyminiszter a nevezett intézetnek adandó szolgálati utasitfissal állapitja meg.
( 2) .4. m. kir. Orszfigos l{özegészségügyi Intézet havonta, minden hónap 10-ik napjáig, jegyzéltet
terjeszt fel a n1. kir. belügyminiszterhez azokról a
gyógyszerli:ülönlegességekröl, amelyeknek forgalombahozatalút tudo1ná.sul vette.
(3) •.\. m. kir. Országos !{özegészségügyi Inté(1)

lának

Gyógyszerárut jól és olcsón
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TÖRÖK-LABOR·náB
vásárolhat.
6vorsan, pontosan és jól szál Iii.
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zet az ezzel a szabályrendelettel szabályozott
ügyekben a félforgalmat a hét bizonyos napjaira
korlátozhatja.
13. §.

(1) Ez a szabályrendelet a lühirdetése napJan,
n. §-ára vonatlrozólag a kihirdetést l;;övetö nyolca.dil;; napon kezdödö hatállyal lép életbe.
(2) l\. szabá.lyrendelet él~tbelépésével hatályu);:at vesztik a 90.000-1903. B. 1YL számú l;;ÖtTen-'

eltelt hosszú idöre való teltintettel, kíván-e arra
vonat1tozólag módositásokat vagy
kiegészítéseket
tenni? Ezeket jelentésével együtt terjessze fel hoz2ám.
Megjegyzen1, hogy az Egyesület áltat kidolgozott fentemlitett kamaratervezetet egyidejűleg az
Okleveles GyógyszerészeJt Országos Egyesületének
ls megküldötten1, hozzászólás végett.
Budapest, 1933. évi február hó 15-én.

delethez :::satolt szabályrendelet 1., 2., 7., 8. §-ai,
1'1. §-ának a gyógyszerklilönlegess ég l;;észítésére vonatkozó rendelltezése, 16. §-a, 23. és 24. §-ai.

J:,,. miniszter re:ideletéböl:
Győry, h. államtitkár.

_.\
~.\_

-

gyót,'")·szerészi krunarák létesitése.

_4. ni. kir. belilgyniiniszter 210.548-1933. XV. o.

számú. leirata. (A. Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Elnökségének.)

Értesitem az Elnöli:séget, hogy a gyógyszerész
érdekeltségek kívánságának megfelelően a gyógyszerészi ltamarák létesítése céljából szi.i.ksége:; tárgyalásoltat folyamatba ldvánom tenni.
Utalással a 1'Iagyarországi Gyógyszerész Egyesületnek e tárgyban 1927. évi december hó 23-án a
fenti (1482-1927.) :::zán1 alatt, a volt n1. kir. :i2pjóléti és munkaügyi n1ini~zter úrhoz intézett felterjcszté:;ére, illetve a gyógyszerészi ltamarák felállítá.Sá.ra~".yonatkozó és a most -emlitett felterjesztéséhez csatolt tervezetclre, felhivon1 az Egyesületet,
tegyen hozz9.n1 jelentést arb::. Vonatkozólag, hogy
a szóbanlevő tervezetet ezidös:,,crint is teljes egészé·
hen fenntartja-e, avagy a tervezet benyújtása óta

különböző

tipusú gyógyszertáralr forgalnli ada-

taira vonatkozó l\ímutatások felterjesztése.
A. ni. lí:ir. l)eliigyniinis.~ter 210.787-1933. X1'. o.
s::chnü leirata. {.A.. lviagyarországi Gyógyszerész-Egyesü let tele
Elnöltségénelc.)
A gyógyszertárakra vonatkozó és a gyógyszeTésze!tet érintő ügyintézés kapc~án gyakran szükség van a gyógyszertárali: forgalmi adatainak oly
szempontból való ismeretére, hogy a különbözö ti·
puscsoportoltba tartozó gyógyszertárak -bevételeinek
hozzávetőleg hány százaléka esilt árú- és anyagbeszerzésre, hány százaléli: az ügynevezett rezsiköltségre és körülbelül mily összegre rúg százaléli:
szerint a gyógyszertártuh„Jdon os t'.szta üzleti
llaszna.
A szóbanlevö ügyintézés tekintetében i.:; érvényesíteni kívánt teljes tárgyilagossá.g érdekében
felhívom az Egyesületet, terjesszen fel hozzám részletes számszrü kimutatást a különböZÖ tipusű
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gyógyszertárak üzleti, forgalmi adatainak mikénti:
megoszlásáról.
E kimutatásban egy kisebb, egy közép é.:; egy
nagyobb

forgalmű

falusi, egy ldsebb, egy közép és

egy nagyobb forgalmú !tis- és nagyvárosi, végül
egy kisebb, egy ltözép és egy nagyobb forgalmú

forgalmi adatainalt.
gyógy~zertár
részletezését kérem, a valóságnak mindenben megfelelő adatok alapján, az 1930., 1931. és az 1932.
évre vonatkozóan . .i.\.nnak a gyógyszertárnair. a nevét, amelyröl az adatolt szólnak, nem ltell megemlíteni.

Felkérem az egyesületet, hogy a szóbanlevö
·adatoltat lehetőleg mielöbb készitse el és terjessze
"hozzám fel.
Budapest, 1933. évi februá.r hó 22·én.
A miniszter helyett:
Dr. Scholtz, államtitkár.

székesfővárosi

1 . ..\. nyersanyagol::ra, kész gyógyszerekre, cso-

magoló anyagokra, edényzetre, ::-zóval a gyógysze;·ek kiszolgá.ltatásá.hoz szültséges anyagokra és
és a
~ikltekre kiadott összegelc abszolut értéJ..:::ben
forgalomhoz viszonyítot! száZalékos arányban ki·
fejezve, annali:. felE:oroláS'a. mellett, hogy mely cikl•ek esneli:. ezen kiadási tétel alá s a forgalmi adó,.
portóli:.öltség, csomagolás és .más li:.iadás mily abszolut és az évi forgalomhoz arányitott mily száza.léli:.OS értékben terheli ezen li:.iadásoli:.at.
2. .A„ rezsiköltségek pontosan részletezve: hány
&s milyen helyiségek után melyik vagy hány laJi'.osú helységben, városban mennyi a helyiségbér,
mennyi a szmélyzet, Az egyes személyek külön fel::.o0rolandólt, annak megemlítése mellett, hogy me·
lyik milyen minöségben van alkalmazva és milyen.
fizetést lcap? Fűtés, világítá.s, telefon, testületi tagd1jak, szaklapok, 11'.lilönféle adók stb. stb. egye~
~ént felsorolva, abszolut összegben és szizaiéltban.
3. ]:lennyi a gyógyszertár évi bruttó forgalma.
és ebből milyen összeg a tiszta haszon s ez az évi
üzleti bruttó forgalomnak hány százaléka?
4. Esetleg egyéb adatok vagy megjegyzéselc...

~:\..z

-

„állandóan letelepedett orvosa értelmezése, ú!
gyógyszertítr fol.állitása esetén.
.tl -ni. kir. Veliigynl-inis:::ter 211.111-1933. s:::rhnú
rendelete. -

(Jász·Nagykun-Szolnok vármegye alispánjánalc)
Felterjesztésére értesítem Alispán urat, hogy a
·230,300-1932. számú kőrrendeletem 9. bekezdésé·
ben foglalt azon rendelkezést, mely szerint oly községekben, melyekben á.llandóan letelepedett orvos
nincs, új gyógyszertier felállitá.sa javaslatba nem
'hozható, a 13.827-1895. B. M. számú rendelet szerint kell értelmezni, vagyis állandóan letelepedett
-orvos alatt csakis olyan orvos értendő, aki az illetö
községben „állandóan megszervezett á.!lást" tölt be.
Ilyeneklil teldntendök az orvosi gyakorlatot is foly-
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TÖRÖK„L ABOR
illai!szerosztálya
:a legkeresettebb francia, angol, német ko:r.rnetikai
-és illatszerl{Ülönlegességelt.ct, valamint az összes
hazai gyárak készítményeit eredeti gyári árun
álla.ndóan raktáron tartja.
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tató járá.;:i tiszti föorvos, a községi s a körorvosA.m~nnyiben az itt felsorolt hatósig orvosolt" köziil
egyik sem lenne az illetö községben letelepedve„
esetröl-esetre teendö vizsgalat és gondos mérlegelés
tárgyává, vajjon a községben gyakorlatot folytat'.)
valamely magánorvosnalc van-e oly állandó jellegű
megbízatása_ ('húsvizsgálat, halottszemle, OTI-nél
alkalmaztatas stb.), mely öt állandóan a közséO'hez
köti. Ezen mérlegelésnek a legnag:yobb lcörült:kin".:éssel li:ell megtörténnie, mert a létesite:ii szánd-3ko_lt gyógyszertár létalapjában rendülne meg, ha.
:_!z illetö község, melyben a gyógyszertár fel:lllíttatott, orvos nélkiil maradna.
Budapest, 1933. évi március hó 3- á.n.
A miniszter rendeletéből:
Gyöl'y, h. államtitkár.
.:\. rnunkatárs nélkül 1nüködö falusi gyógyszert:irak
·\"asárnap dClutáni zárvatartllsa.
A. ni. kir. belii!J:tfnii11.is:::tc:· 221.513-193.3. _y1r. o.
s-::dn11l leirata.

(A. 1\Iagyarországi Gyógyszeré~z-Egyesület Elnökségénelc)
Utalással fenti 725-1932. számú és táro-yú
fel0
terjesztésére, értesitem az ElnökséO'et hogy a szób.~nl:vő ügyben fel.hivtam valam:nn~i ;ármeg~;ei
torvenyhatóság első tisztviselőjét, hogy a csu:Pán
egy gyógyszertárral bíró községeltben munli:atars
nélkül 2nűködő gyógyszertáralc vasárnap délutáni
zárvatartása ügyében, sajdt .'t!ttdslcörCbcn belátása
s:::erint intCzlcedjCk, olymódon azonban hoO'y
a szó0
banlevö gyógyszertárali: vasárnao déluláni esetleO'es
zárvatartását egyelőre csak legfeljebb félévig ta~tó

engedélyezze és ezen engedélyek megkapcsán mindenkor gondoskodjélt arról,
hogy a gyógyszerre szoruló ltözönség gyógyszerellát<isa teldntetében semmiféle akadcily vagy zavar
ne álljon be,
Budapest, 1933. évi március hó 29-én.
A miniszter helyett:
Dr. Scholtz) államtitkár.
próbaidőre

adá.sa

1

•'

_-\ ,,közgyÖb'J'SZerellátúsuterhére való gyógyszerrendelés ldterjesztése.
A

·1n.

lcir. belilgyndniszter ZZS.0111-1932. XlT.

szdntil leirata. (_4... Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület El-

nökségének.)
Fenti tárgyban és szám alatt hozzám intezett
felterjesztésére a követlcezökröl értesitem az Elnökséget:
_4._
szegénybetegek gyógyításához szükséges
gyógyszerek és gyógyászati segédeszli:özölc rendelésének és lciszolgáltatásánalt, valamint az ebböl
sz<irmazó költségmegállapítás, nyilvántartás kiegyenlítés és elszá.molás módjának szabályozása
tá.rgyában kiadotet ·100-1932. N. M. :rvr. eln. számú
rendelet 3. §-ának 'utolsó bekezdésében foglaltalt
értelmében, a beteg csak azt az orvost (orvosokatJ
veheti igénybe, akinek lakhelye szerint a rendelésre
jogosultsága van.
Ezt az intfzkedést az tette :._zülcségessé, hogy
a „közgyógyszerellá.t<is" kapcsan a felmerülő ltöltségelt viselése teltintetében ltételyek és zavarolt ne
állhassanak elő, tová.bbá, hogy a helyi h.'.ltóságok
megfelelő ellenőrzést gyakorolhassanak az e célra
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Tendelkezésükre álló költségek mikénti felhasználása teldntetében.
Minthogy a fentemlitett indokok ma is teljes
mértélcben fenná.llanak és mivel az elnökség felterjesztésében leért módosítás, illetőleg kiegészítés az
emlitett ellenőrzésben kétségtelenül nehézségeket
olcozna, a rendelet m~gváltoztatásá.t annál kevéSbé
tartom szükségesnek, mivel a szegénybetegek számára bárhol felirt gyógyszert a Jalcóhely szerint
illetékes hatósági orvos indokolt esetben és ha az
a gyógyszer a 400-1932. N. M. M, eln. szá.mú ":'endelet értelmében rendelhető, átírhatja, illetve rendelheti a „közgyógyszerellátás " terhére.
Budapest, 1933. évi február hó 8-án.
miniszter rendeletéből:
Dr. 11iozsonyi,
miniszteri osztálytanácsos.

.i\.

..:\. nyilvános és házi gyógyszertárak nem gyógys7,erészi J;:épesítésü alkalmazottai foglalkoztatásánali:
szabályozása.
A -ni.. kir. belfi.gyniiniszter 212.400-1!)38. t~zánul.
körren<le1ete. -

{Valamennyi 'i:örvényhatóság első tisztviselőjének.)
Mivel a hozzám beérkezett jelentéselcböl kétségtelenül megállapítottam, hogy 'ismételt tiltó rendelkezések ellenére a gyógy.:;zertáraltban a gyógyszerészi képesitésü személyekell (okleveles gyógyszerészek, ú. n. nem oltleveles gyógyszerészek és
gyógyszerész gyakornolcok) ltivül oly alkalmazottal~
is végeznek gyógyszerészi szaktudást igénylö munlrJákat, akik gyógyszerészi ltépesitéssel nem rendelkeznelt, ezért a gyógyszertárakban a nem gyógy-

:szerészi képesítésű alkalmazottak foglalkoztatására nézVe, a közegészségügy rendezéséről szóló 1876.
évi XIV. tc. 6. és 167. §-a, valamint 12,1. §. (2) beJtezdésének b} pontja, továbbá 125. és 126. §-ai
alapján a követltezöket rendelem:
1. Nyilvános és házi gyógyszertárban, valamint
az ezeldcel összefüggö, külön iparengedély nélkül
működő gyógyszertári laboratóriumokban, a gyógyszerek készítésével, továbbá a gyógyszereknelc a
közönség számára való löszolgáltatásával, csalt a
törvényes feltételeknek megfelelő, gyógyszerészi
képesítésű személy foglalltozhatik.
2. Az 1. pontban jelzett gyógyszertáralcban, valamint a gyógyszertáralchoz tartozó egyéb helyiségekben (laboratorium, camera -materialis, aqua1·ium, herbarium, stb.) a nem gyógyszerészi képesítésű :alkalmazottakat csalt olyan munltaltörben
szabad i:fioglallcoztatni, amely gyógyszeriészi szak1nunkáuak nem teldnthetö; mint pl. gyógyszerek
{osztatlan porok, teáit, ltenőcsök, különlegességek)
-csomagolása, ampullált töltése é.; beforrasztása,
·stb.
A nem gyógyszerészi ltépesítésü személyzet a
gyógyszertár ltiszolgáltatö helyiségében (officina),
- a takarítást végző és :a pénzkezeléssel megbízott
személyek ltivételével,
semmiféle munkát nem
végezhet és ott nem tartózkodhatik, ennélfogva sem
gyógyszert, sen1 egyéb ügynevezett l;:ézieladási ciltket a közönség számára lti nem szolgáltathat.
3. A· nem gyógyszerészi l;:épesitésü személyzet
a gyógyszerészi képesítésü személyzettől való megkülönböztetés végett, foglalkozási ideje alatt s;~íncs
-n1-101lcaköpe11yt ltöteles viselni. Fehér 1nunlcaköpenyt
csak a gyógyszerészi l;:épesitésű személyzet használhat.
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;J /:.;_ nem gyógyszerészi ltépesítésü pénzkezelö
nein esik a munkal.:öpenyvi selés kötelezettsége alá.
(1., 3. pont), azonban a gyógyszertá:r:ban a pénzkezelésen és az e?..zel összefüggő könyvelési és egyéb
irodai természetű, vala1nint a 2. pontban említett
munkán ldvül más rounlui.t végeznie, tehá.t a
ltözönségnek gyógyszert vagy egyéb cikket ldszolgálnia, - nen1 szabad.
A nem gyógyszerészi képesítésű pénzkezelő a
gyógyszerészi munkaasztal mellett nem tartózkodhatilc
A takarítást végző személy a gyógyszertár kiszolgáltató helyiségében kizárólag a takarítás alatt
tartózkodhatili: és ott semmiféle más munkát nem
végezhet.
5. _.\.z a gyógyszertártula jdonos (felelős vezető)·, aki a jelen rendelet intézkedéseit nem tartja
be, kihágást követ el és az 1876:XIV. tc. 7. §-a
alapjá.n, az 1928:X. tc.-ben n1eghatározott pénzbüntetéssel l;;ell büntetni.
Abban az esetben, ha valan1ely gyógyszertár
tulajdonosa (felelős vezetője) a jelen rendeletben
meghatározott ltihágási cselekmény miatt két éven
beliil, három vagy több izben jogerősen elítéltetett,
az illetél.:es má.sodfokű J;;özegészségügy i hatóság az.
1876:XIV. tc. 125. §-a alapján, a gyógyszertár vezetésére hatósági kezelőt rendelhet ki.
l>i.. kihágási eljárás lefolytatása a közigazgatási
hatóságnak, mint rendöri büntetőbiróságnak a ha-·
táskörébe tartozik,
Jelen rendelet 1933. évi mfijus hó 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 4688-1920. és az 52.196
-1924. N. :NI. M. számű rendeletek érvényüket
veszti!\:.
Felhívom _.:.\lispái~ (Polgárn1ester) urat. hogy

jelen körrendeleten1et az alárendelt hatós<igaival
- szakközegeivel való ellenőrzés végett, - továbbá a nyilvánc.s és házigyógyszertá rak felelős vezetőivel tudomás és miheztartás végett ltözölje és annak megfelelö végrehajtását szigorűan ellenőrizze.
Tisztiföorv,:.sat (Budapesten a kerületi tisztiorvosait) pedig útasítsa, hogy a jelen rendeletemben
foglaltak szigo1:ű ·betartásáról gyözödjéJ;; meg és
annak eredn1ényét a gyógyszertárvi.z: sgálati jegyző
könyvben külön tüntesse fel.
Budapest, 1933. évi április hó 5-én.
Dr. t;itC;~ Keresztes-Fisch er Ferenc,,..
m. ldr. belügyminiszter.
A. J;;öz.gyógyszcrell áti:ls költségeineh. a gyógyszertá-·
rak részére történő J;;ésedehnes folyósítása.
_,t ni. J::.ir, bclii!J]jlninis.::ter 214.321-1933. X17 • o ..

·i

!,

sz<hntí leirata.. -

..\. Niagyarországi Gyógyszerész Egyesület Elnökségének.)
Utalással a fenti tárgyban folyó évi n1ájus hó
15-én hozzám intézett távirati felterjesztésére, értesite1n az Elnökséget, hogy a szegénybetegek gyógyításához szül.:séges gyógyszer és gyógyászati segédeszközöl;; rendelésének és kiszolg<iltatá.sás nak,
vala1nint az ebből sz<irmazó J;;öltségmegállap ítas és
nyilvántartás, J;;iegyenlítés és elszám::Jás módjának.
szabályozása teárgyában, 40;) /1932. N. M. M. eln.
szám alatt kibocsátott rendelét S. ~-ánaJ;; ötödik bekezdósében foglalt rendell.:ezés értelmében: „-1:i... ltözgyógyszerellé.tás terhére benyujtott számlát a község (város) l.:öteles a hitelező gyógyszerésznek so-ronl;:ivül ltiegyenliteni."
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Ezenfelül a S'L 381 '1933. B. 1-iL VI. szám alatt

l:ibocsátott és másolatbán idezárt li:Örrendeletem ne_
gyedik bekezdésében még külön is figyelmeztetten1
valamennyi vármegye alispánját arra, hogy a szó·banforgó számlák összegét köteles a község (városi
a hitelező gyógyszerésznelc soronkivül teljes összegeben kifizetni.
_.\..z emlitettek folytan az Egyeslliet felterjesz~ésében foglalt panasz::1{ orvoslása iránt csupán az
egyes konkrét esetek ismeretében állana csalc módomba!l.

megfelelő

intézkedéseket tenni, miért is fel-

hivom az Elnökséget, tegyen hozzá.m jelentést arra
vonatkozólag, hogy mely községelc (városolt), melyik gyógyszerésznek milyen összeggel tartoznak,
közgyógyszerellátási költségelc cimén és mely idő
eöl szár1nazik ez a tartozásult?
.A. kimutatást törvényhatóságonkint csoportosít_
va, 2-2 példányban kell h:zzám felterjeszteni.
Budapest, 1933. évi május hó 18-á.n.
_t>,._ miniszter rendeletéböl;
Dr. l\fozsonyi ..

miniszteri csztá.lytaná1::sos.
(J.1iegjegyzés: A leiratban ernlitett 84.381-1933.
számú VI. oszt. belügyn1iniszteri li:örrendelet hivatkozott negyedik belí'..ezdése a követl\:ezöképen szól:
.~ gyógyszerellátás terhére, a rendeletben részlete~
sen szabá.lyozott módon megrendelt és kiszolgáltatott gyógyszerekröl benyujtott s ugyancsalí'.. a rendeletben foglaltak szeri!lt szabá.lyszerüen felülvizso-á.It szá.mlit a rendelet 8. ~-ának ötödik bekezdése
értelmében a község (megy~i váro-z) köteles a hitelező gyógyszerésznek sorcnJtívül, teljes összegében
kifizetni. _t>,._ községelí'.. (megyei városolí'..) részére a

szán·Lillk összegét, a részükre megállapított ellát-·
mány összege erejéig, Alispán űr a rendelltezésére·
bocsátott átalányból visszatéríti. .A!bban az esetben,.
ha a ltözség (mgyei város) részére már megá.llapitott á.talány már felhasználtatott, a község (megyei város) az általa kifizetett számlál1: összegét, a
költségvetésben elöirá.nyzott hitelösszeg terhére számolja el. Abban az esetben pedig, ha a számlák kifizetésére a községli:öltségvetésében ezen a címen
elöirányzott (bruttó) hitelösszeg, vagy ennek kimerítése után az Alispá.n űr rendelkezésére bocsátott
átalányböl visszatartott (10%) 1 vagy a más községek áiltal esetleg még ki nem ·merített ellátmányból megta.l<arított összeg sem nyujtana fedezetet,
az ekl1:ént mutatkozó többszlikséglet fedezetéről a
li:özség (megyei város) pótköltségvetés, vagy hiteJátruházás útján haladéktalanul gondoS}i:Odni l1:ö-·
teles.)

.,
'

.-\ sósJ;:asavnak és s6inak két kereszttel val6 nH·gjclölése.
A ni. kir. beliigyniiniszter 213.253-1933. Xl-. o.
szci.Jnú leirata. -

(_;\. .Tufagyarországi Gyógyszerész-Egyesület Elnökségénelc)
A Magyar Királyi Országos Bírósági Vegyészeti Intézet vezetöjénel1: hozzám intézett felterjesztése szerint, a .Tu!agyarországon előforduló mérgezéseknek egy része Acidum oxalicummal és ruma.lt
sóival történik. Minthogy az úgynevezett „Egyesitett gyógyszerárszabás"-ban az _4..cidurn oxalicun1
nincs kereszttel megjelölve, felhívom· az Elnökséget,.
intézkedjék az irá.nt, hogy a legközelebb kibocsa-
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·tandó űgynevezett bővített gyógyszer<irszabisban
. az oxálsav és sói két kereszttel jelöltessenek meg.
Budapest, 1933. évi má.jus hó 30-án.
.t.... miniszter

rendeletéből:
Győry~

h.

áJlamtitkár.

_>\. „Bisn1osalva11 inj.u elnevezésű g;rób'J'Szerkészitn1énynelt: a "l{ÖZg)'Ób'J"SZrereUátás" és az ,,Allan1ldnestár" terJ1ére való rendelése.

beliiyyniiniszter 215.977-1933. xv-.
szcbnií korrendele·e.
('ra.Iamennyi törvé:iyhütóság E:lsö tlliz~T1.:;i:Jö

A.

':"L

kir.

gyár Rt. budapesti (X. Cserltesz-u, 63. sz.) cég által
készitett nBismosalvan inj. elnevezésű gyógyszerw
készítmény
30 gr gyógyszert ta11talmazó üvegengént 3.70 P.,
50 gr gyógyszert tartalmazó Uvegenl:;:ént 6.- P.,
100 gr gyógyszert tartalmazó üvegenk.ént 11.30 P.
ezidöszerinti gyógyszertári eladási áron, ezen körrendeletem kihirdetésétől ltezdödőleg a „·közgyógyszerellátás", illetöleg az „államli:incstár" tevhére ,a
fennálló törvényes rendelkezések betartása mellett,
rendelhető legyen.
Budapest, 1933. jűlius hó 11-én.
A

LEUKOPLAST
ma,!,.ryar gyártn1ány?
.·a közgyób')'Sz.erellátús,
n i\LIBI,

.. B

OTI és
az összes közkórházak reszér~
szabadon rendelhető.
E I E R S D 0 R F,
Budapest.

rendeletéből:

miniszteri tanácsos

jének.)
.A. „közgyógyszerellá.tás" tárgyában kiadott 400
-1932. N. 1\II. ~L eln. szá.mű rendelet (kihirdetve
a Budapesti !{özlöny 1932. évi má.jus hó 11-i 105.
számában) •!. §-ának 2. p:::ntjában foglalt rendelltezésre való utalással, tudomás és megfelelő eljárá~
végett értesítem alispán (polgármester) urat, hogy
az Országos Közegészségi Tanács véleménye alap. ján megengedem, hogy·a Richter Gedeon vegyészeti

miniszter

Dr. Koiosváry Sándor)

~4

1\.Iáv BBI gyb.;,>J·szerre.ndelési úhuuta:tója ellen
370-1032. sz. alatt bejelentett panaszok.
„A

ni..

ldr. belii.gy1ni:nis::ter 213.969-1933. XV.
szánni leirata. -

(_-'\. Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület Elnökségének. l
Fenti tá.rgyú és számű beadvá.nyá.ra értesítem a
tek. Elnökséget, hogy az 1927. évi XXI. t.-"<!. hatá-

KOLOFURIN° TRES
Négyhetes

kűra

formájában az idült széJrrekedés
gyógyszere.
Kézieladási cild.: !
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lya alá tartozó betegségi biztosító intézetek „Gyógyszerrendelési útmutató"-jánali:: egységes elvek szerint való megszerl\.esztése jelenleg folyamatban van
és a szóbanlevö útmutató a közeljövőben meg fog
jeJenni.

Ezen gyógyszerrendelési útmutató szerli::esztése
során a tekintetes Elnökség beadvá.nyában fog-laltakat is figyelembe fogom venni.
Budapest, 1933. évi június hó 26·án.
/>,.. miniszter rendeletéböl:
Dr. Novdlc,
n1iniszteri titkár.

ló gyógyszerJ\Jadást a 251.669 /1932. VII. B. 1L számű rendeletemmel eltiltottam.
Budapest, 1933. évi június hő 1-én.
.4.. miniszter rendeletéből:
Dr. 111ozso11yi~
n1iniszteri ::;sztálytanacsos.
..\. közl,órházak gyóg_rszellűtúsa.
A. ni. ki-r. belU.gy11d11iszter 231,.095-1933. XVI.
szárnú lei1·ata. (A 1'<Iagyarországi Gyógyszerész-Egyesü let El-

nökségéne]c)
.'-\. 1\'láv. Betegségi Biztositó Intézet házigyóg:rszerhirának gyógys1'.cr1\iszolgálta hisa.
A 1n .1dr. beliiyy1niniszter 211.Gi/-1933. X\T. o.
szdniií leira!a. -

•.\.z érdekltépviseletek pana::szal fordúlta!r a belügyn1iniszterhez, B. Máv. B. B. I. házigyógy.::zertárá_
nak a gyógyszcreszekre nézve sérelmes némely szabálytalansága miatt. l\. belügyminiszter e panasz
ügyében az érdelí:képviseletek elnökségéhez a li:övetkezö leiratot intézte:
„211.677 /1933. sz. XV. oszt.
Hivatkozással fenti tárgyú és sZ<imú panaszbeadványára, értesítem az Einöli:séget, hogy az abban említ~ttekre vonatkozólag a MAV. B .B. I.-et jelentéstételre hívtam fel.
A :TufAV. B. B. I. e t8.rgyban hozzam intézet:
jelentése szerint az említett szabálytalanságoltat
n1egszUntette.
Megjegyzem, hogy a betegségi biztosító intézetek rendelöintézeteí által a biztosítottak részére va-

.,,

Folyó évi június hó 21-én fenti szám alatt kelt
felte1jesztésére értesitem az Elnökséget, hogy a

Szabályzat 6., 7. és S. ~-ai szerint,
nyilvános irásbeli versenytá.rg~yalás útjá.n adandók
ki az oly szállításol{ és munkálatoli:, melyek éyi értéke egyazon termelési ág, iparág (mesterség) köréhez tartozó cikk, Yagy intmkanemben 6.000 p értéket meghalad. Ezen értClí:<:!n aluli, de évi 2.500 P-t
meghaladó sz<i.llítá.sok liorlátoJt (szükebblí:Ölii.) írásbeli versenytárgyalás útján biztosíthatóli, míg kézi
l~özsz:illitási

LEUK OPLAS T

n1agyar b'J"úrtinány !
a lí:özgyógyszerellútás,
a 1\L.\Bi,
OTI és
az összes közkórhi1zak részCr-<!
szabadon rendeih-ctö.
Budapest.
B E I E It S D 0 R F,
11

111

1C2
bevás<irlá s, illetve megrende lés útján sz.erez?et~k b:
többek ltözött a 2.500 P értéken aluh szUk.seglet1
cikltel.t.

• zl t
_A.. „I{özsz<iilit<i.si Szabályz at" 8. §-a re~
e esen
felsorolja azon szá.llitasol;;at, _illetve_ munlr.~la_to:mt,
melyelt mindenne n1ü versenytargy~las. 1:1:ellozesev:l,
ltézi bevásá.rlá s, illetve megrende les utJan adhatolt
ki. A közlcórhá zak gyógyszerazükség!et~ a_zonba?- a
felsorolt esetelt ltörébe nen1 vonhato es igy n~::i-cs
meg a jogalap arra, hogy a ~tözl~.órhá~alt vezeto1 a
gyóO'ysze részi szalmiunl nit igenyl? gyogyszer elr. h:szer~ésénél a „I{özszfil litási Szabalyz at" renden~eze
seit figyelmen Jtívül hagyjált, söt kimond~a a h1va.tkozott szalta.sz. 15. pontjánal t 5. bekezdese azt _LS,
, hogy mindazon eseteltb_e1;1, a:n:1y:ltb en szab~dltezböl való ldadásnali : (kez1bevas~rlasnak, n:eg1 endelésneli:) helye van, nyili:ános , ille~v.: k.?rlat~!t ve:senytirgy alüs is tarthato. Azon li:orulmen ybol, hoo.Y
az 1300-193 2. N. M. M. eln. számú rendeleth ez fű
zött „Gyógysz errendelé si Utasítá~" _5. pont~ában a
l(özszállit~~si Szabályz atra nem tortent uta1~: n:m
vonh;itö le azon ltövetli:ez tetés, hogy ezen szult.~.e!?
leteli: beszerzes ere a l(özszál\i tüsí szabályz at elo1r~
sai ne1n vonatkozn alt. Ezen szabülyza tban fog la. t
rendelkez ések 1nindazon munlullat ok, sz~llitús~li: .~s
beszerzés eknél ]i:övetendök, melyeli: az allam, .. to:vényhatós <igolt, vagy li:özségelt. terl:_fre v~gy koltsegére teljesíttet nek, s igy önkent ertl:eto„ h?gy ha
valamely rendeletb en en11ített beszerzes ltüeJezett en
nincs ltivéve a ,,I{özszáll itási .Szabá.lyz at" :·endelkezései alól űcry ezen beszerzés csalt a sza.balyza tban
foglalt r~nd:Utezések figyelemb evétele mellett eszközölhető.
..
A „Gyógysz errendelé si Utasitis" 5. pontJ~TI~
k
1negszöveg ezésénél figyelemb evétetett azon ltorul-
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mény, hog:v a ltisebb kórházak gyógysze rtdrb:)l beszerzendö 15yógysze r-szükségl eténelt évi értél\e 2.500
pengön alul marad s ez esetben a beszerzés a „!(özszállítási Szabályza t" rendelkez ésein kivül eshetik.
Ily esetben a li:Ól'házfe nntartó elhatliroZ ásától függ,
hogy gyógysze rszükségl etét kézi bevásárlá s, illetve
megrende lés, vagy pedig versenytá rgyalás útján kivtinja-e biztosítan i.
l~. gyáraktól , gyógyá.rú nagykeres kedöktöl közvetlenül beszerezh etö gyógysze r, kötszer, vegyi és
egyéb anyagolt évi értéke még a kisebb li:órhá.zaltnál is meghalad ja a 2500 P-t s így ezen beszerzéseknél a l{özszál.lítá.si Szabályz at rendelkez éseit n1ár
nem lehet figyelmen kívül hagyni s a 6. po::J.tban
ezért történt arra hivatkoz<is.
A gy ... i m. ltir. állami li:órhfi.z 1932--33. évi
gyógysze rszállitüs üra v::;natkoz ólag n1egjegyzen1,
11ogy elsö versenytá .rgyalás alli:aln1ával mind az 5
gy-i gyógysze rész azonos tartalmú ajánlatot adott
1Je, amennyib en mind az öten 5 1/'é-os engedn1én nyel,
csak 2.500 pengöig vállalták a szállitást. _i\.z összebeszélés tehát tninden kétséget kizáró n1óclon ineg
volt állapíthat ó, s igy a versenyti rgyalás vonatkoz.ó
részét, illetöleg a !{özszü.llítási Szabályz at 7. ~-ának
2. pontjában , illetve 31. §-iban foglalta1;;: szerint kellett eljárnom. .A. n1egismét elt korlátolt versenyta .rgyalás alkalmáv al, mídön ldmondct tarn azt, 11ogy a
sz<illít<is nem fog megosztv a ltiadat'li, 20-21, ;lletve
•!59(ros engedznén yt tartalmaz ó ajánlatok érli:eztek
be, s így a szüllítüst a legolcsób b ujánlattcv önek
ítéltem oda.
Arra vonatkozó lag, hogy a :.:zU.llítúst elnyert
gyógysze rész ne ldfogásta lan gyógyszer eli:et szállított volna, az érdel\elt !tórhüz részéröl hozzam n
mai napig nem érkezett panasz. _i\_z eln1ult ével~
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folyam-áro., a felhoz:tt indokol\.ra való te·kintettel~
méltányolta .m az Elnökség azon lrél.'ését, hogy a
kórházak gyógy.:;zerszill;:ségleteinel;: száUitásáb an, a
legolcsóbb ajánlattevö árai alapján, az érdekelt
gyógyszerésze!;: valamenny ien részesüljen ek. A szerzett tapasztalato l;: azt blzonyítjá.1;:, hogy ezen eljárás nem szolgá.lja a lrincstár, illetve J;:órh<lzfenntartó
érdekeit. :Lv!ig ugyanis régelJben lú-15-201 ;{-os engedményel; :ben részeslilteJ.c a körhá.zak, az utóbbi
ével{ben, föleg ott, ahol a szá,Uítás megosztva történik, ezen kedvezmén y legtöbb esetben 57<:-ra csöl;:kent, de vannak J;:órházak, melyel;: semmi engedmény.ben nem részesülnek . Ez természete s következmenye a szállítás megosztásá nak. _i:\.z a biztos
tudat ugyanis, hogy a szállitás az engedmény nagyságára való teldntet néll;:ül, minden esetben megosztasra kerül, önJ;:éntelenül és összebeszél és nélkül is az engedmény cöl;:l;:enésére vezet. A versenytárgyalás célja pedig a legolcsóbb ár kipuhatolá sa,
s ez ala.pon a legolcsóbb beszerzés lehetöségén ek biztositása. Ezen c&l elérését azonban csak űgy lehet
biztosítani, ha a gyógyszere lr beszerzésén él ls rnint egyéb szlilrségleti cilr1;:ek beszerzésón él - a·
szabadvers eny elve érvúnyesül.
az általános gazdasági leromlás
_ti,. kórházak,
követl;:eztében, vilsUgos anyagi helyzetben va.nnak.
...-\ fizető betegel:;: szán1a egyre fogy, a szegénybetegel;: ellátásűra áltaia.m folyósíthat ó ellátn1d.ny pedig, a csökkentet t Ú::,ryszámmal dolgozó kórházak
szükséglete it is csak részben fedezi.
legégetőbb
lvfinden teren tehát a legmesszeb bn1enö t3.karél:;:ossigra. van sziikség,ho gy "· l:;:órházi betegellátás b::in
fennakadás elö ne ülljon. Ily körülmény ek ];:özött,
fent eln1ondotta k alapján, sajnálatom ra nem tehetem
felterjeszté sél;en foglalt
n1agan1évá az Elnöl'i.Sóg

azon kérelmet, hogy a l:;:özkórházak gyóO'yszerszüks?gletét versenytár gyalás megtartás : nÓllrül biztos1thassrun, s a gy-i 1n. kir. állami kórház 1933-34
évi gyógyzersz ükségletén ek szállítását már elör~
megosszan1 .
arra .hogy
Szívesen te.szele azonban íaé1'etet
0
~ beé1:l:;:ezett ajánlatoka t, mil:;:ént a n1ultban, Űgy
uttal_ is, az. egyenl? elbánás elve és a fe:inálló jog~zabaly?,k es ':z -al1am1dncstar érdekeinel:;: szigorű
szem elott tartasa mellett fogom elbirá.lás alá. vonni.
A miniszter rendeletébö l:

:z-

\!

Dr. Bffrabás,

miniszteri tanfu.:sos.

_.\. „Leukoplns t<r etnevezésií ragtapaszna li: u ,J{özgyógyszere llátásu terhére való rcndcI:!se:
A

in. kir. beliiyy111.in iszter 16.016-193 3. s,-:ÚlJHÍ

körrenclelet e, -

(Valamenn yi

törvényhat óság
jénelc.)

elsö

tisztviselö-

í1

A „lrözgyógy szerellátá.s " tá.rgyában kiadott, '100
192.2. N. :Lv!. 1'!. eln. szá.n1ú rendelet íkihirdetve a
Bi.:da~esti !{özlön;yneJ;:. 1932. évi május hó 11-iki 105.
szan1aban) 4. §-ánal;: 2. pontjában foglalt rendel~
-
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ltezésére va1ó utalással, tudomás és megfelelö eljárás

végett, értesitem _L\Jispán (Polgár:mester) urat, hogy
az Országos I<özegészségi Tanács véleménye alapjé.n megengedem, hogy a Beiersdorf és Társa vegyészeti gyár r.t. budapesti (V~I., !{omócsy-utca 41.
szá1n) cég által készített „Leultoplast" elnevezésű
ragtapasz
-.40 pengő.
1 n1 x 1 cm csomagolásban
-.60
1 m x 2 cm
"
-.80
„
1 n1 x 3 cm
1mx4cn1
1 m x 5 cm
1 m x 18 cn1

1.-

1.20
3.20

"

„
„

ezidöszerinti gyógyszertári eladá.si áron, ezen körrendeletem kihirdetésétöl ltezdödöleg a „ltözgyógyszerellátás" terhére, a fennálló törvé:J.yes -rendelkezések betartása mellett, rendelhető legyen.
Budapest, 1933. évi aug""Usztus hó 16-án.
_t:.,_

~.\_

miniszter rendeletébör;
Dr. Il:olosváry Sánclor)
miniszteri tanácsos.

N. M. ?d. eln. számú rend~lct (kihirdetve a Budapesti l{özlönynel;: 1932. május ll·én megjelent 105~
ik számában) 6. S-ánal;: negyedi!;: bekezdése alapján
az illetélces közigazgatási hatós8.gok részéről sza~
bzályszerűen történtelL
Ezen szakasz rendell.:ezése szerint ugyanis: „Ha
az orvos oly gyógyszert rendelt, an1ely a ·1. §-ba.n"
(ebben vannak meghatározva a köz gyógyszerellátás
terhére rendelhetö gyógyszerek) „feltüntetve nincs,
azt a gyógyszerésznek !;:!szolgáltatni - sürgös szük~
-ség esetét kivéve, amit az orvosnak a vényen kifejezetten fel lt:ell tüntetni - nem szabad é:; ily gyógyszer megtérítését a gyógyszerész a I;;özségtöl (várostól nem igényelheti".
:C.:rtesíten1 azonban a t. Elnökséget. hogy a szóbanJevö 400-1932. N. 1\'I. l\I. eln. szán1ű rendeletnek a közeljövöben leendö n1ódosit<isa kapc.::an a
felterjesztésében foglaltakat megfontolás tárgyává
fogom tenni.
Buda.pest, 1933. évi augusztus hó 18-á".1.
_A.._ miniszter rendeletéből:
Dr. li.olosvá y,
miniszteri taná.::sos.

l;:özgyógyszercllátás terhére rendelt gyógyszerek
áránal{ !eróvása.
.:1 ni. kir. beliigy1nülis:::ter 21.'i.982-1933. XiT_
s.::dnzú leirata. -

!\:Iagyarországi Gyógyszerész-Egyesillet Elnökségének.)
Utalással fennti tárgyban és szám alatt hozzám
,
intézett felterjesztésére, értesítem a t. Elnökséget.
hogy a beadványában említett levonfisok az u. n.
„közgyógyszerellé.tás" terhé.re kiszolgá.ltatott gyógy_
szerel{re nézve jelenleg érvényben levő 4.00-1932-

'I

'I
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i1

(~A..

„LABOR"

a legkeres-ettebb nervinotonicun1 .~:·\_:.s"edativum
állandóan rendelt gyógyszerlt:Ulönle<T2~&~~.

LIQUOR THIOMAL TINI i,"' ;;'LABOR"

Bronchitisnél, tuberculosisnál

-;:::-

'_";:'.'
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111iskolci Borsod vür1negyei Erzsébet közltórhüz
húzi gyógyszertára engedé!yezCsi okiratának p1egkilldése.

~"-

A. ?n. ldr. beUigynúnisztcr 213.749-1933. XY~.
szdniú leirata. (_<\. Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület El-

Az eröshatású gyógyszerei\: egységesítésére vonatn1egüllapodás felülvizsgálatát titrtalmazó,
liOZÓ
BrtuLellesben, 1929. é\·i UU!,.'llSztus hó 20-ü.n lCtrejött
megállapodás végrehajtása.
-

.A.. m. kir. belügyminiszter 776-1933. számú

rendelete. -

nökségénelc)

1. §.

1-Iult év október hó 12-én !telt 1523-1932. szan1ú beadvány<ira értesítem a tek. Elnökséget, hogy
az abban foglalt kérését teljesithetönelt nem talál-

Belgium, Bulgária, Dánia, Egyptom, Francia-Ország, Görögország, Olaszország, Lettország, Norvégia, Németalföld, Románia, a SzerbZ:k, Horvátok
és Szlovének ldrálysága, Svédorszá.g és Svá.jc kormányai az 1906. évi november hó 29-én Bru.~enes
ben az eröshatá.sú gyógyszerek egységesítíisére vonatkozólag létrejött megállapodás felülvizsgálatáról
megá.Uapodást létesitettelc
2. §.
_!\. megáUapodá.s szövege a ·következö:
(1'Iagyar szöveg)

tam.

Egyben f. é. március hó 8-án kelt 373-1933.
számú beadvá.nyá.ra ltözlöm, hogy a nüskolci Er-zsébet közltórhaz házi gyógyszertártlJban történö
szabálytalan gyógyszerldszolgálá.s tá.rgyliban Borsod várn1egye alispánját utasítottam, hogy intézli:edjélt a nlisltolci Erzsébet ltözkót·ház lga.zgatójánál arra nézve, hogy a kórház házi gyógyszertárában a gyógyszerek l\.iszolgültatása csak olyan
kiszolgáltatási li:örbeu esz.1i:özöltessék, anünt arra a
házi gyógyszel'tár a ·18.330-1900. B .1L és 89551922. B. 1'L szán1ú hatd.rozattal engedélyt nyert.
Felk.érem az elnökséget, hogy erről az Egyesület miskolci kerülete Elnöli:sCgét sziveskedjék érJesiteni.
Budapest, 1933. évi augusztus hó 16-án.
_A,. miniszter rendeletéböl:
Dr. I(olos·vcír.y,

miniszteri tanácsos.

HYPER OL
száj- és torokfertötlenitö.

''I

'I

Az eröshatás1í gyögys:::erck egységesítésére ·vonatlcozó egyez111ény fcliilvi:::sgálata. ilgyébcn létrejött
1negclllapod<ís.

Belgium, Bulgária, Dánia, Egyptom, FranciaGörögorszig, Olaszország, Lettország, Norvégia, Németalföld, Románia, a Szerbek, Horvátol\.
és Szlovének ltlrálysága, Svédország Cs Svá.jc li:ormányai hasznosnak ismervén el, hogy az 1925. évi
szeptember hó 29-én, a brüsszeli li:Onferencia li:övetl::ezté1'en alá.irt zárójegyzökönyv alapjá.n megá.llapodási: kösseneli: abból a célból, hogy az erö3 gyógy.szereli: formuláinali: egységesítése ügyében Bruxellesben 1906. november hó 29-én aláirt egyezmény felülvizsgáltasséli:, a kellöh:fipen feljogositott alulirottak a li:övetkezö rendelkez:3sekbe::i egy:!zteli: meg:
ors~ág,

~1
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.'1Zta7cfnos hatliro::atolc.

· 1. cikk. Nen1
kell fenntartani az 1906. évi
Egyezmén:ynek a paritásra éS a gyüjtésre vonat1cozó rendelkezéseit, n1ert a hatóanyag meghatározás
módszere lehetövó teszi a drógok és készitményeili:
hatU.sának pontos értél;:elését és mivel azol;;: hatő
anyagtartalma elöiratott.
2. ci7clc. i\. festvények maceratio avagy percolatio segitségével, vagy bizonyos esetekben meghatá.rozott hatóanyag-tartalmú hivatalos lüvonat oldása útján készítendöl;;:,
S. ciklc. Erős hatá.sú
drógok azon festvényei,
melyeknek hatóanyag-ta1·talma nincs elöirva, 10
súlyszáza-Iékosak legyenek.
4. cilclc. Erös hatású drőgok azon festvényeit,
melyeknek hatóanyag-tartaln1a előiratott, szültség
szerint megfelelö fokú szesszel a li:ivánt hatasértél;;:üre kell hígítani.
5. cili:Jc. Erős hatású drógok folyékony kivonatait, melyelmel;;: hatóany2,z-tartalma nincs előírva,
úgy l;;:ell ];:észíteni, hogy a folyékony kivonat egy
sűlyrésze a dróg egy
súlyrészének feleljen nl.eg.
6. ci1c7c. Erös hatá.sű drógok azon folyél;;:ony ldvonatait, melyeknek hatóanyag-tartalma előiratott,
szükségszerint megfelelő sürűségü szesszel e hatásértél;;:re kell higitaní.
7..cikk. Erös hatásű gyógyszernek nem lehet
gyógybor formát adni.
Il.iilö11ös

rcndelke;::ésc1c
bizonyos
·vo11atlco.::ólag.

uyógys;:erelcre

s. cikk. _r,,_ következö táblázatban fels::irolt gyógyszeranyagol;: arra szolgá.lnali:, hogy a szerzödö l;;:ormányok mindegyike
által l;;:özzétett Gyógyszer-

könyvben a tá.bl3.zatban használt latin elne-vezésük-·
kel, címsza.valtu~ szerepeljenek és megfeleljenek az
itt megadott elöirásoknalc
~\_ gyógyszer neve fs az elöirás:
.:1conituni Napellus.. L. _4.,coniti tuber. Száraz
gumó.
Pulvis _.\coniti. E pornak összes alkaloida
tartalma 0.5 százalék legyen. Esetleg rizskeményitövel gyengithetö ilyen hat<isértéküvé. - Tinctu1'a
.4..coniti. 70 térf. százalékos szesszel készüljön. E:
festvény összes alkaloida tartalma 0.05 százalékos
legyen. - Extractum _4..coniti. összes alkaloida
tartaln1a 1 százalék legyen. - Syrupus ii„conitl„
5 szé.zaléli:. _4..c:::nitum-festvénnyel ltészüljön. összes.
alkaloida tartalma 0.0025 százalék legyen.
...ttropa. Belladonna. L. Belladonnae folium. Száraz levél. - Pulvis Belladonnae. E pornaJ;;: összes
tartalma legald.bb 0.3 százaléli:. legyen.
aU;;:aloida
(Ideiglenes ta.rta.tom megálla1Jit<is).
Ha ,erősebb
volna, úgy
rizskeményitöpor hozzákeverésével az.
alkaloida-tartalom a megszabottra csökkentendő. Tin.'.!tura Belladonnae. 70 térf. szíl.zalél;:os szesszel
készüljön. összes alkaloida tartalma legald.l)b 0.03
sz:lzalék legyen. (Ideiglenes tar talonuneg<illapítás).
Extractum Belladcnnae. 70 térf. százalékos szesszel"
késziU, chlorophyltól mentes kivonat. A híg li:ivonat
bepárologtat:isa 50 fol;:ot meg nem haladó hön1ér,sékleten történjék. összes all;:aloida-tartalma legalább
1.3 százalélt legyen. (Ideiglenes tartalom megállapítás). - Syrupus Belladonnae. Ez a syrup 5 száza-·
lék Belladonna-festvénnyel l\észüljön. Unguentum Belladonnac. Ez a ·kenöcs 10 szUzalélt Belladonna-kivonatot tartalmazzon.
Lytta 11esicatoria. Fabr. Epicauta Gorhamí Mars_
és más hólyaghúzó b:::garalc - Pulvis Cantharidis~
E pornal;;: Ca.ntharidin-tartalma legalább 0.6 száza-
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Tinctura Cantharid is. 70 térf. szálélt legyen.
zaléltos szesszel ltészilljön . Cantbarid in tartalma
0.06 szá.zalélc legyen.

Golcll'icu1n nutionllale . L. Colchici semen. Száraz mag. - Pulvis colchici. E pornak Colchi;:intartalma 0.4 százalél1:os legyen. Ha erősebb volna,

úgy rizskemén yitö por hozzálcev erésével

tartalma a megszabo ttra csökltente ndö. -

col:hicln

Tinctura

colchicí. 70 térf. százaléko s szesszel k~szüljön. Colchicin tartalma 0.04 szó.zalék legyen. - Extra.~tum
Colchici. E ldvonat Colchicin -tartalma 2 sz<lzalék
legyen.

Diyitalis vnrpnrea.. L. Digitalis f.:;lium, 55-·6·J
fok hőmérsékleten szárított levéL - Pulvis Digita.lis. - Tinctura Digitalis. 70 térf. százal&ltos szeszszel 10 százalékr a készüljön . - Syrqpus Digitalis.
'5 százalélt digitalis-f estvénnye l készüljön .
Hyos[.:ya/ntits ni.ger L. Hyoscyam i fo1iun1. Száraz levél. - Tinctura Hyoscyam i. 70 térf. százalék
Extractu m
szesszel 10 százalél{"ra l>:észüljön.
Hyoscyam i 70 térf. százalél{OS szesszel l{észült, chlorophyltól mentes ldvonat. Ji,... híg kivonat bepárologtatása 50 fokot meg nem haladó hömérsél{ leten
történjék.
H. Bn. Ipecacuan hae
Uragoga Ivecacuan ha.
radL"'{. Száraz gyökér. - Pulvis Ipecacuan hae. E
por összes alkaloida -tartalma 2 százalék legyen. Tinctura Ipecacuan hae. 70 térf. százalék all{ohollal l>:észüJt festvény, melynek összes alkaloida f8.r·talma 0.2 százalék legyen. - Syru[nis Ipe:acuan hae
10 százalék Ipecacuan ha-festvé nnyel készüljön .
Lobelia Inflata. L. Lobeliae herba. Száritott virágzó növény. - Tinctura Lobeliae. 70 tér.f. százalékos szesszel 10 százalékr a l>:észilljön.

Strychnos N11;-c vondca. L. Strychni semen. Száraz mag. - Pulvís Strychni. E por összes alkaloida
tartaln1a 2.5 százalék legyen. - Tinc.tura Strychni.
70. térf. ::;zazalél>:os szesszel készül. össze 3 alkaloida
tartaln1a 0,25 százalék legyen - Extra,ctun 1 Strychni. 70 térf. sz<izalékos szesszel készüljön . össze:. all>:aloida-tartal:ma 16 ~z.üzalél>: legyen.
Opi1on. A Papaver somniferu m L. termésfal ának beszáradt tejnedve. - Pulvis Opii. Ennek a GQ
fok hömérséik leten. szárított pornal>: lcristályví ztöl
mentes morphin- tartalma 10 sz<izalék Iegyev Ha
erösebb volna, úgy rizskemén yítöpor, vagy tejcll.kor
h~7'z<ikeverésével morphint artalma a megszabo ttra
csokkente ndö. - Pulvis Opii et Ipecacuan hae compositus. Ez a por 10 százalél>: ópiumpor t és 10 sz<izalélt Ipecacuan ha-port tartwlmaz . - Tinctura Opii.
70 térf. százalél>:os szesszel .készült festvény. l{rü.tá.lyviztöl mentes morphin- tartn.lma 1 ;:;z<izalék. legyen. - Tinctura opii crocat..'l, seu Laudanum Sydenhan1i. E festvényn ek kristü.lyv iztöl mentes ·morphintartal n1a 1 százalék legyen. - Tinctura op'i
benzoica. E festvényn ek kristályví ztöl mentes m0rphintarta lma 0.05 százalék legyen. - Extra,ctu m
opii aquosun1. l{ristál:yv iztöl mentes morphin- tartalma 20 szazalék legyen. _A.. kivonat vízzel J>:é~züljön.
l{ristá.lyv iztöl mentes morphin- Syrupus opii.
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-tartalma 0.05 százalék legyen. - Syrupus opii diIutus, seu Syrupus diacodii. I<ristályviz töl mentes
morphintar talma 0.01 szá.za:lél~ legyen.
. .
. Stro[Jhantu s !Jl'atus Franch. StrophaHtt1 s. h18JJldzts DC.
Sttop71antu s
Koni1Jc. Oliv. T1nctura
strophanti . A Strophantu s hispidus, vagy Stro~hai:
tus !{ombe zsirtalanito tt magjából 70 térf. szazalekos szesszel 10 szúzaléltra készüljön. - Tin~tura
Strophanti grati. Ez a festvé_ny a St1:?f'.~antus gratus magvából készül, úgy rnmt az elozo.
Claviceps pnrpurca. Tul. Secale cornutum. Épséo-ben megörzött idei anyarozs. - Extractum secali;;;° ~ornuti aquosum. 60 térf. százalé!tos szesszel
tisztitott vizes lövonat. - Extractum secalis cornuti fluidtuu. 100 százalékra késziiljön. - Extra.ctum secalis cornuti fluidum acidun1. 100 százalékra
li:észüljön .
.t1cicZ.111n 71ycl.rocyanic1011 rli111tu 111. 2 százalél:
hydrogénci anidot tar~aln1az.
.
.. ..
. o- .
.tlqua la1iroceras1. Szabad es kotott hyd10.::iencianid-tarta ln1a együttveve 0.1 sz:.1za1ék _le~·en.
SolHtio 7J1tcnoli. Phenol-tar talma 2 :_zuzalelt legyen.
Natrii arscnas. _A_ kristálycs- só anhydroars ensav 1„\.s'..'..o~.i tartalma 3G.S5 $Zúzalék legyen.
Sol:Htio a.rscHica1is sc11 Fo1olcri. Semleges clda~,
melynek anhydroarsensa~ (_A..;::!!O:d tartaln1a 1 szazalék legyen.
Syruzn1s ferl'osi joclidi concentrat11s. Ferrojodid
tartalma 5 százalék legyen.
Byntpits fcrrosi jodi<l-i clilutns. Ferrojodicl tartalma 0.5 százalék legyen.
Solntio jocli spirituosa. 6.5 gr jódot, 2.5 gr káliurnjodido t, 91 gr 90 térf. szizaléltos sze.:zt tartal-

mazzon. (I\:áliumjod id helyett nátriumjod id is vehető).

Cocaini llydrochlorid un':.. I<:ristályvíztöl mentes
legyen.
Ugztentwni. hydra.rgyri . Fémhigany tartalma 30
.százalék legyen.
SyrHplls 111orphini. Sósavas morphintar talma
0.05 százalék legyen.
Sy1-npus codeini.
0.2 százalék codeint tartalmazzon bá.zis vagy só formájá:ban .
Syr1lp1ts chlo1·ali hydrati, Chloralhyd rat tartalma 5 százalék legyen.
Syi-u.pus hydrargyri
jod'idi
cion kcdii jodidi.
0.05 százalé1t merkurijod idot és 5 szé..zalék káUumjodid'..lt tartalmazzo n.
Hydrustis canaHclensis L. I-Iydrastidi s Rhizoma.
-~ száraz gyökértörz s járuléli:os gyöltereive l együtt.
- Pulvis hydrastidis . I-Iydrastin -tartalma legalább
2 százalék legyen. _: Tinctura hydrastidis . 60 térf.
százalékos szesszel ké;;züljön. Hydrastin tartalma
legalább 2 százalélt legyen. - Extractum hydrasti<lis fluidun1. 2 százalélt :hydrastint tartalmazz on.
Urginea Scilla Steinh. Scillae bulbus. _A.. „vari-etas alba" szárított középső levé1 pikltelyei. - Tinctura. Scillae. 60 térf. százaléltos szesszel 10 száza~
Iékra készüljön. _A..cebum Scillae. 10 százalékra
Jtészüljön.
Oxymel Scillae. 50 százalélt _l\.cehun
scillae~val ltészüljön.
Ca.nna.Uis sativa. L. var. inclica Laimlc Cannabis indicae herba. Keletindiáb an termesztet t magvas növény gyant<i.jától meg nem fosztott virágzö
termöcsúc.::oai. Extractum cannabis indicae. 90
térf. száZaléltos szesszel lrészüljön.
Tinctura cannabis indicae. 90 térf. százalékos szesszel 10 százalékra ltészliljön.
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Solntio nitrogly cerini spiritno sa. Gly.cet innitrát -

tartalm a 1 súly szizalé k legyen.

Norni(n csepp'lli érö.

szerződö felek oly norm8..1-c::;eppmeröben illapod.na.lt meg, amely 15 Celsius foltű hö9. cikk. _A...

mérsék let és desztillfl.lt viz alltalma zá.sa mellett,
gramm onldnt 20 cseppet fog adni.
Arzenob enzolok .
10. cik1c. ]lleghal lgatván de Mytten aere

az arzenob enzolol t

ű:nak

kémiai ellenörz ése tárgyab an
végzett munltál atairól szóló jelentés ét,· a II. Nemzetltözi J!:rteltezlet felhívja a kormán yolt figyelm ét
annalt szilltség ességér e, hogy az arzenob enzolok ltémiai ellenőrzése biológia i ellenörz ésüldtel ö:szeltö ttessélt. Ennelt ltövetlt eztében felkéri a ltorman yoltat
oly személy elt ldjelölé sére, altilt az az:nos mintákon végzett kutatU..Sailt eredmé nyét az állandó Ti~11:3.r:;ággal közlik, hogy az a1ta1ános elfogacU1ató ltemiai ellenőrzés n1ódoza tai megállapítl1atól1: legyenek.
N 01ncllk1fl.t H ra.

i1. cikk.
nyelvű.

A

nemzetk özi nomenk latura latin-

12. cilck. _A... szerzöd ö felelt megtar thatjált jelenlegi nomenl daturáju :kat 1 n1egen11ítvén n1ellette a
nen1zet közi elnevez ést.
13. cildc. l„,_ növény és állatfaj ok latin tudomá nyos nevükö n említendők. _.\.z elöbbiel tre ~ézve a
kevli (kiu-i) index. és pótlása i all;:alm azandol t.
11 . cikk. A növény i és állati drógok ugyanc::a1>:
1
azon fajok
latin nevével jelölendők meg, a.rnelyel-:
azokat szolgál tatjált; 1\!ivéve némely eket ltözülük ,

amelye kre a szolrás ecry
használ atos 1 t·
0
szente
a inJtészülnevet
.
s1·t e tt . E'z elnevez ésekröl jegyzék f:::g
m.
l;"í. cilclc. _A,._ drógoll: megnev ezésébe n a n·· .
neve meg~ i·· · f lh
oz1 a e asznált rész megnev ezését.oveny
dók.16. c1klc • •A... drógok nevei egyessz ámban iranr

l7. ~ilc~c. ~ galenik us készitm ények elnevez ésében a keszitm eny neve mecrelöz
i a felhasz nált d 0
got.
ro-

- ~s. cikk. _A..._ Gyógys zerltöny vek Nemzet ltözi Tit
ltarsaga , a Gyogys zerköny vi Bizottsáo-oJ- me~haJl
o-at asa
·
o \.
o
o
u.t'an meg fogja határoz ni a gyógys
zerésze
t-ben
alkalma
zott
szakkif
ejezése
ket
u
m ·
·
t
dec ct
·nf
•
·
.. ceia um,
. o um,
l
usum,
extractu m, syrupus
, solutio
tinctura , unguen tum, stb.
'
19. cilclc. Vízből
és folyél;:ony kivonat ból készült keverék
nem nevezl ie t"ok főzetnek,
forráza
tnak. el;:
vagy
;JO. cikk . ..\. vizes oldatok elnevez ésében
az oldószert nem kell emliten \: egyéb oldósze r esetén
igen.
'i!.1. cikk. Az alkohol os 1dvona tok elnevez ésében
a ltivonó szert nen1 kell említen i, egyéb kivonós zer

LE UK OP LA ST
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.

ma!,"yar gyártm ány!

J;:ozgyo gyszerel lábís
a 1\'Li.\.BI,
'
OTI és
az összes közkórhií:zaJ;: reszére
szabado n rendelhe tö.
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esetén igen; de mindig mege.mlitendö az extractun1
sürüsége.
.
_
zz. cikk. Az allroholos festvenyek e_J.nev:zes.-:ben a 1tivonószert nem ltell emliteni; egyeb luvonoszer esetén igen.
zs. ci1ck. Vegyi anyagolt egyszeru.. oldatai. nem
nevezhetök festvényeknelc
.
....o' c1·1·1·
""· Az elemelt neveinek vonatkozasban

,.

kell lenni lténüai jeleikkel.
25. ciklc. }.„ lehetőséghez képest tekintetbe veendölt a ltémiai tulajdonságolt.
...
26. ctfok. A sók elnevezésében a nemzetlroz1 ~a
tin nev a bázisnak genitivusba.n álló nevével kezdod-

jék. i3'1. cilck. Ha csak nem szükséges, a nem tR::1:o~
mányos elnevezéselt ne használtassanak nem.zetkozi
nevekltént.
.
.
_
28. cikk. _t:.,_ túlhosszú névvel b1r? gyogy~~-erel...-

re vonatltozólag az állandó Titltársag a :Különféle
Gyógyszerkönyv i Bizottságok nézetének .m:gha;1g~~
tása után, a rövid megnevezéseli: jegyzeket kesziti

elö.

. · · l
29. cikk. l{erülendök az oly kifeJezese
t, m elyeJ·\.
élelmiciklteltkel összetévesztésre adhatnak okot.
Legnagyobb adagok.
30. cikk.
Nemzet1tözileg megállapitot~. 1egna~
<>'yobb adaaoltUl a felnőttek á.ltal ·beveheto egye ...
~dagok, va1gy 2·1. óra alatt bevehet? azon adagolt
teldntendőlt, amelyeket a gyógyszeresz c~ak_ abban
az esetben léphet túl, ha azt az orvos 1ofe1ezetten
előírja.
· 11 i ·
31. cilcli:. _!:\.·II. Jtrtel;:ezlet megbízza az A .. an~ o
Titkárságot, hogy mielőbb tudal;:ozód~élt .a _külo~:~e
neinzetek Gyógyszerkönyv i Bizottsaga1nal, va11on

-elfogadjl'!.k-e mind a „Legnagyobb adagok táblázatá.''-ban megjelölt adagokat, vagy ellenkező eo:·etben
milyen adagoltat ajánlanak és azokat mivel indokoljált. _.\mint a Titkársá.g megltapja e válaszol;:at,
kérni fogja azokat a bizottságokat,
amelyeltnek
adagui a többség által elfogadott adagoktól eltéröelt, hogy újból vizsgáljáli: meg, nem csatlakozhatnának-e az elfogadá..sra ajánlott adagokhoz avégből,
hogy ezek tekintetében nemzetlcözi egyetértésre
lehessen jutni. ).Iindez értesítéselc birtokában a TitJ;:ársiig közölni fogja ·a ltonnányoltkal azon legnagyobb adagoli: jegyzékét, amelyelcre vonatkozólag
már megegyezés létesült.
3:?. cilck. _.\z érteltezlet felhívja a Gyögyszer~cönyvek Nemzetközi Titkárs!igának figyelmét arra,
az érdeltre, amely ahhoz füzödik, hogy valamennyi
orsztigban bizonyos nagyon hatékony és nem a szájon a.t beveendö, nevezetesen bör alti, vagy gyüjtöérbe adott befecslcendezése k alaltjában alltalroazandó gyögyszerekre nézve, a nemzetlcözi legnagyobb
adagolt kérdése szintén tanulmány tárgyává tétessélc.
33. cilck. Hogy az orvosok és gyógyszerészelc
felelö.ssége megállapítható legyen ama gyógyszerek
tekintetében, amelyelrnek legnagyobb adagait vagy
a gyógyszerltönyv ek, vagy a nemzetlcözi határozatok
n1egszabjált, a II. lt:rteltezlet felkéri a ko1mányokat.
követeljék meg, hogy minden oly rendelésben, amely
a legnagyobb adagot meghaladja, ez az adag betlikJtel is kiirassék és az orvos újabb aláirásával, vagy
Jtézjegyével (kezdöbetü-para fe) megerösittessék.
Allandó T'itlcársd.g.

34. ci7clc.
A Gyógyszerkönyv ek. egységesítése
-céljából nemzetközi szervezetet lcell létesíteni.

I'
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szervezöbizotts<ig meg1teresi a Belga.
Kormányt. hogy ltezdjen targyaláscltat _a ~en:_zet_ek
Szövetségénél avégett, hogy az Allando T~tlt8:r~a~,
valamint a többi bizottságok, an1elyeltnek letes1teset
az J!:rtekezlet elvben elhatarozta, végleg megalakítta;:.sanalt. Időközben és kifejezetten ideiglenes jogcimmel a Belga Gyógyszerltönyvi Bizottság l\.apja
azt a feladatot, hogy e javaslatba hozott szervezet
1nültödését biztositja avégből, hogy idő ne menjen
veszendöbe és a Titkárság abban a helyzetben legyen, hogy n1üködését, mihelyt véglegesen megalakulhat, folytathassa.
.
Sfi. cikk.. l\. Titkárság azonlcivül, hogy a Gyogy~zerkönyvelt egy;;égesítése tárgyában
o~má:iyoltat
vesz át és tová.bbít és a munkálatokat parhuzamba
állitja, van Itallie űr következö java~la~ai~o_z fog
alkalmazkodni: 1. Javítá.soltat és luegesz1te:eket
dolgoz ld az erős hatású gyógyszerelt formulá:i t:- _
kintetében a brüsszeli egyezményen - 2. Tanulmanyozza az erőiliatású gyógyszerek hatóanyagainak
inegd.-llapit:is:ira szolgáló ·módszereke_t és. j~~aslato
kat tesz a hatóanyag-tartalom megallap1tasara.
3. Javaslatol~at szerlteszt, amelyelt a Gyógyszerkönyvelt nomenldaturájának egységességére vezethetnek. -- '!, Javaslatol\.at dolgoz ki, amelyek lehetöve teszik, a vegyi termékek leírásának, az::noss·ágU:k megá.llapítá.sánalt, megvizsgálásuknak stb. egy::;ége::ítését.
Jti. cikk. l\_

aldlt a különbözö nemzetelc legilletékesebb képviselői közül volnánali: választandők. Ennelt a Bizottságnalt szervezetét é.5' 'működését már ezen értekezlet folyamán a Bizottság jelenlevő tagjai megállapítottált. - Tagok gyaná.nt jelöltettek: Van Italie úr
(Németalföld) elnök, Gadamer úr (Németorszá.g).
Du 1v!ez űr (Egyesült á.llamok), Goris űr (Franciaország), White űr (Nagybrittania), Asahina űr (Ja:.
--pán). Eder úr (Svájc). A Il. J!:rtel\.ezlet ezenfelül
felkéri a szervezö Bizottságot, hogy a Nemzetek Szö_
vetségének Egészségügyi Szervezetét minél elöbb
értesitse megalaJtulásáról és kérje esetlege.; lcözre-n1üködését.
Gale11ilc1ts lcészitn1ényelc.
38. cilch. A II. J!:rteltezletnek az a nézete, hogy
:az erös batású galénikus gyógyszerek készítésének
egységesítését Nemzetltözi bizottágra kell bízni. Ez
.a Nemzetközi Bizottság 8 tagből álljon, al\.ili:et a
li:iliönféle nemzete!{ legilletékesebb ltépviselői közül
kell választani. Ennek a Bizottságnak a szervezetét
és miUcödését ezen Értekezlet folyamán, a bizottság
jelenlegi tagjai megállapitották. - Tagol\. gyanünt
j~löltetnek: Golaz úr (Sváj_?) elnöJ{, \Vattiez úr (Bel·g1.un1), Fullerton-Cook
ur
(Egyesült Allamok).
T1~fene.au úr (Franciaország), Greenisch úr (Nagybrittan1a), lv!eulenhoff úr (Németalföld), Vintile~1co
úr (Ron1ánia), von Friedrichs úr (SvédJrszág). _.:\

ÉrtCk.nie ghatüro::iis.

37. ciklc. A II. J!:rte1tezletnek az a nózete, hogy
az erös hatású gyógyszerelc egységes kémiai és phy:_ico-ltémiai érték-meghatározásánalt
tanulmányozása vérrett eITT' nemzetl\.özi bizottságot ltell kiküldelli. E~ a' N~~izetközi Bizottság 7 tagből álljon.
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II. :itrteltezlet elhatározza ezenfelül, hogy felltéri a
szervezö bizottságot, hogy a Nemzetek Szövetsége
Egészségügyi Szervezetét minél elöbb értesítse ezen
n;:-mzetközi Bizottság megalal\:Ulásáról és kérje esetleges közren1üködését.
89. cikk. A.zok a kormányok, amelyek nem részesei ennek a megállapodásnak, ldvánságultra utóIarr csatlakozhatnalc A
csatlakozást diplomáciai
út~n a Belga Kormó.nynak ltell tudon18.sára h:zni és.
ez Jcözli azt a többi aláírö !{ormányokk:al.
110. cilclc. Ez a megá.llapodás 1929. évi szeptember hó l-én lép életbe.
11t. ciklc. _<\emennyiben a Szerzödö felelt valamelyih:e felmondaná ezt a megállapodó..st, a felmoncl8.snal\: csak a felmondó félre van hatálya és csak
hat hónnppal azután, hogy a felmondás a Belga
kormánnyal ltözöltetett.

*

Ennek hiteléül az alulirott..'llt aláírták ezt a.
).Iegállapodást.
!{elt Bruxellesben, 1929. évi augusztus hó 20-án,
egyetlen példányban, amelynek azonos
m8.solat..i.t
az aláíró !{ormányolt mindegyiltének ki l{ell szolgáltatni.
Belgiun1 ré:;:zéről: Hymans Pál,. Bulgária részéröl: Hodjeíf D„ Dáni!t részér öl: !{rag O„ Egyiptom
rész~röl: \\'ahba S., Franciaország részéről: Herbette 1'Ióric, Görögország részéröl:
Camsambelli;;;
P., Olaszország részéről: Bordonaro G„ Lettország
iészéről: Lasdin J., Norvégia részéről: Johanessen
W. 1.'I.. Németalföld részéről: van Nispen Tot Sevanaer 0., Ron1ánia részéről: Telepaque Al., a Szerbek, Horvátok és Szlovénel\: királysága részéről:

Pechitch P„ Svedország részéről: de Hallenborrr 1\-I.
~vájc ~é~.zé~·öl: B::irsinger. _..\.. belga kUlügymini'szté~
r1um fotltkara által hitelesitve.
3. §.

. Magyarors~á~ a ~· §-ba~ közölt szövegű egyezmen!hez 1930. ev1 oktober ho 4-én a következö fennta:tass~l csatlakozott: ,,Le Gouvernement de Hongr1: ?eclare se réserver le droit d'apporter aux dispos1t~on~ du présent _l\..rrangement les modifications
de deta1l que Iés progres des sciences médícaole et
pha!l'maceutique pourraint de temps a autre rendre
nécessaire.''
Enneli:: a fenntartásnak a magyar fordítása a
következő :
!'M?'~arország kormánya kijelenti, hogy fenntartJa J?gat a jelen megá.llapodás rendelkezéseinek
oly:in res~le~es módositására, amelyet az 01 vos 1 es
gyogyszeresz1
tudomány jdöközönltinti haladása
szükségessé tesz."

1
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•1. §.

Ennek a rendeletnek életbelépésétől kezdődően
a 2. §-ban emlitett „Megállapodás" rendelkezései

,!I

Adsorbin e .&dsorbolax
bizto.s hatású szénkészítn1ény:ck.

CARBO MEDICINALIS „LABOR"
magas adsorptiós értekü biologiailag és
ellenörzött tiszta állati szén.

vegyilzg

Tahlettüzva, granuhí.lva és poralakilan.
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A.z eröshatásű gyógyszerek Cs azok készitményei elnevezésére (hisd 12. cikkben foglaltak
figyelembevételével) készítésére és forga1ombahoza_talára vonatkozólag a Megállapodás rendelkezéseit
kell alkalmazni.
kötelezők.

s.

5.
Ha az orvos olyan rendelvényt ír, amelyen valahivatalos lYiagyar
mely J{eresztes szer adagja a
Gyógyszerkönyvben meghatározott legnagyobb adagot meghaladja, l;:öteles ezen adag megjelölését űg-y
számmal, mint betüvel feltüntetni és külön kézjegyével al<iirásával megerősíteni.
6. §.

..\.mennyiben cselekménye súlyosabb beszá.mitás

alá. nePJ. esik, kihágást J;:övet el és az 1929 : X. t.-

meghatározott pénzbüntetéssel kell büncikkűen
tetni azt, aki a 2. ~-ban említett Megá.llapodás rendelltezéseitöl eltérö módon ,készíti el, vagy hozza
forgalomba az ott felsorolt e1·öshatású gyógyszereltet, illetöleg eze1t ltészitményeit.
l\_ !öhágási eljárás lefolytatása a közigazgatási
hatóságnalt, mint rendőri büntető bíróságnak hatásltörébe tartozik.
Ez a rendelet a Budapt:sti ltözlönyben történő
kihirdetését köv;;tő nyo:cadik napon lép hatU!yba.
Budapest, 1933. évi szeptember hó 7-én.
A miniszter helyett:

Bla.ha,
államtitltár.

.-\. roncsoló toroklob (dift:'.•ria) ellenes vérsavónu.I;:
(szérun1nak) gyóg~·szertárak ú!tal val(l kütelezö
tartása és kiszolgü.!tatása.
-

i1.. m. kir. belügyminiszter 212.600-1933. szá.1nű

körrendelete. (Valamennyi törvényhatós<ig elsö tisztviselöjének.)
A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi
XIV. t.-c. 6. és 167. §-aiban ·kapott felhatalmazis
alapján, a roncsoló toroltlob (diphtheria) e1leni védeltezés sikerénelt elömozditása érdel\:ében, a következőket rendelem:
1. 1v!inden gyógyszertár (nyilvanos, házi és kézi
gyógyszertár) felelős vezetője (tulajdonosa l köteles
gyógyszertii.rában:
3 drb. egyenkint 3.5 kcm-nél nem több folyadékban 1000,
2 drb. egyenldnt 10 kcm-nél nem több folyadéltban 3000,
2 drb. egyenldnt 10 kcm-nél ne mtöbb folyadékban 5000,
2 drb. egyenldnt 10-12 kcm-nél nem több folyadékban 10.000 antitoxin egységet ( .!:.,,.. E.) tartoroltloh
talmazó, n1agyar gyartmányú, roncsoló

j
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magyar gyártmány!

a l[özgyógyszerellátás,
a. 1\-L.\.BI;
OTI és
az összes közkórhii.za.k reszére
szabadon rendelhető.
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( diphtheria)

ellenes vérsavót állandóan készletben·

tartani.
2. _>\. vérsavóli:at hűvös, sötét, száraz helyen kell
tartani. l'i.„ vérsavó sarga, vagy szürl:;:és szinű, néha
opalizáló itlátszó folyadék, mely felrázva, esetleg
kissé zavaros. Nem használható az o:yan vérsavó,
amely nJ-ugodt á.llapotban már felrázás nélkül is zavaros, vagy amelynelt felszinén hirtyaszerü lepedék
vagy penész látható; tová.bbá, amelynél a vérsavót.
ta1·talrnazó üvegcse felnyitásakor, Tothadásra va11ó
szag érezhetö.
3. A roncsoló toroldob (diphtheria) ellenes vérsavót csakis az elö<illító eredeti töltésében, felbontatlanul, sértetlen pecsét, illetőleg zár alatt szabad·
kiszolgáltatni. Romlott, vagy 3 évnél régibb vérsavót
forgalombahozni, vagy kiszolgáltatni nem szabad. A„
vérsavót tartalmazó külső papírborítékot (vagy do-·
bozt) a gyógyszerész köteles a kiszolgáltatás előtt
felbontani, hogy meggyőződést szerezzen, vajjon a
vérsavó megfelel-e a 2. pontban megszabott felté-·
telelmek.
•!. _t;_ roncsoló toroklob
(diphtheria) ellenes
vérsavók dobozainalc (lcülsö borítékánalt) címkéin a
vérsavó elnevezését, a készítő cég, - ha pedig lt.ülföldi gyártn1ányról van szó, a külföldi vérsavót behozó belföldi cég - nevét és telephelyét, a vér.savó
termeléséhez használt állatfajt, az üvegcsében fog-·
N „\TRIU.i\I CHLORA„TU1\I PlJRUl\I „L:\BOR"
physiologiás oldat készítésére vegytiszta minőségben.
Gyártja:

TÖRÖK-LABOR

Gyógyárunagylteres'.ked.és és Vegyészeti Gyár Rt.„
Budh.p'est, VI„ I<::irály-~1tca 12. Telefonok: ~'24-3-20-

lalt vérsavó n1ennyiségét köb;::entiméterekben, a
vérsavó hatásfokát (antitoxin egységekben: _t;_, E.
vagy immun egységben: I. E), a termelési sz8.mot,
a ltészítés idejét, a használhatóság időtartamát és
amennyiben a vérsavó töményitve kerül f.:u·galomba,
ezt az állapotot is fel kell tüntetni.
5. _A,_ roncsoló toroklob (diphtberia) ellenes hazai
gyártmányú vérsa.vó úgy a ltözgyógy.szerelld.tis,
mint az áUanllt:incstár terhére rendel11ető.
6. A roncsoló toroklob (diphtheria) ellenes vérsa.vó beszerzési árd.hoz (legyen az akár bel-, akar·
klilföldí lcészitmény), úgy a budape.:.ti, mint a vidéleí gyógyszertáralc legfeljebb 300ó felárat szá.míthatnalc
7. _<\, roncsoló torolclob (diphtheria) ellenes vér.savót az erre szabályszerűen
feljogosított hazai
t.:égek, gyógyszertáral;: hozhatják forgalomba.
A felelős forgalombahozó, illetve készítő cég
(gyógyszertár) köteles a romlott vagy háron1 éven
túl állott vérsavót - ha azt sértetlen állapotban
lcüldík vissza - ugyanolyan antitoxin egységet tartalmazó vérsavóval díjtalanul kicserélni. _t;_ szállítás
költsége azonban, mindig a kicserélést lcérőt terheli.
_::. ._ forgalombahozott hazai gyártmányú vérsavót
a készítő, a külföldi készítményű vérsavót pedig
annalc felelős belföldi forgalomba.hozója állandóan
ellenőrizni lcöteles. _<\mennyiben pedig a vérsavók
valaroelyilc gyártási sorozatánalc hatékonysága há·
rom éven belül csölclcenne, illetve a vérsavó a címkén feltüntetett hatásfok (_<\.. E„ vagy I. E.) 90?ó-ánál lcevesebbet tartalmazna, vagy egyéblcént vá.ltozást szenvedne (megromlana), annak bevonása iránt
saját költségén gondoskodni lcöteles; ugyanakkor e
körüln1ényről, valamint eljárásáról, a m Jt:ir. 'bel.~-
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ügyminis zternek haladél;:ta lanul jelentést tenni tartozik.
S. _<\Jd a jelen rendeletb en foglalt rendell-:ez éseket megszegi , - amennyib en cselekmén ye súlyo:::abb büntető rendelkez és alá nem esil,: - kih<igást ·
követ el es azt, az 1928 : X. t.-c. rendelltez ése szerint megállap ított pénzbünte téssel J;:ell büntetni.
_4.,, kihagási eljá.rá.s lefolytata sa a ltözigazg atási
hatősá.gnak, mint rendőri büntető biróságna k hatásl·.örébe tartozil;:.
Ez a rendelet 1933. évi júniU3 hó 1. napjá.n lép
életbe és ezzel egyidejtil eg a 22.511-19 24. N. M. 1'!.
körrendel et hatályá.t ve.szti.
Felhivom alispán (Polgárm ester) urat, hogy ezt
a körrendel etemet az alárendel t hatóságai val és a
törvényha tósága terliletén levő hatósági és magáno!·vosokl;:al, valamint a gyógy.sze rtártulajd on::sokka l
e.,..ész terjedelm ében közölje; végrehajt ását pedig a
g}rógysze rtárvizsgá latok alkalmáv al tiszti. _főorvosa
(Budapes ten a kerületi tisztiorvo sok) út3an ellen.i.irizze.
Budapest , 1933. évi május hó 2-á.n.

Dr. vitéz J(eres:;te s-Fischer Ferenc,
m. kir. belügymi niszter.
.·\z új G,:rúgyszerárs:1„abások.

kir. bi;;lügymi niszter 220.000-1 933. XV. o. sz.
- leirata. e A„ 1Iagyaror szági Gyógysze rész-Egye sület
Elnökségénelc)

.:\_ nL

l!!rtcsitem az Elnök::oéget, hogy az 1933. ev1 nov21nber 16-án életbelépő új gyógysze rárszabás nak
1

a „Budapes ti 1-(özlöny' '-ben való közzététe le iránt
egyidejűleg intézkedt em.
Felk:ércm az Elnö·kség et, hogy a szóbanlev ö
220.000-1 933. B. M. számú Jtörrendel etemböl és az
annaJ,: melléklet eit li:épezö árszabásb ól, az Egy<;süle t
költségén ,
megfelelö számú különleny omatot készíttetni és azl önköltség i <lron vala;nenn yi gyógy- ·
sz~rt<irnak 111.egl;:UJdeni szivEsked jélc
Felkérer11 továbbá, hogy a hivatalos gyógysze rárszabás 'kinyoma tott példányai ból 20 darabot az.
Országos l{özcgész ségi '.I'antlcsna k közV"Etlenül megküldeni, 100 darabot pedig a társm.inis ztéritlmok , a
törvényha tóságok és más hatóságok részére, hivatalos használat ra való meglrüldé s végett, a vezetésem
alatt álló ·minisztér iumnak rendelkez ésére bocsátani
szivesked jék.
Utalással továbbá a 1·19.230-1 927. I. N. ].-!. 1L
szán1ú leiratra, felhivom az Elnökség. et, intézltedj ék
aziránt, hogy <t ne:n hivatalos, illetve az ügynevezett Egyesítet t Gyógy.sze nirszabásn a'k,
(amelyne k
hozzám
a
felülvizsg álat megejtése végett rövid
úton ben1utato tt és az Urak tekintetéb en :helyesbbí tctt kéziratat idezüron1)
nyomtato tt példányai ból
az Országos I<özegész ségi Tanács részére 5 drb., a
vezetésem alatt Ulló nünisztér ium részére pedig 60
drb. inegkülde s;;élc
F'elhívom az Elnökség figyeln1ét a Bővitett _<\.rszabásba n szereplő, úgynevez ett erős hatású szerek
egy és két kereszttel való pontos és az idezárt kéz-iratban feltüntete tt jelzésekn ek megfeJ.elö ;n.3gjelölésért~.

F'eU;:érem végül az Elnökség et, liogy a 220.000-1933. B. ]II. XV. szán1ú r.endelete m ,,Altaláno s rend.elkezése i"-nek különösen azokra az ihtézkedé seire,
an1elyek. az eddigi hasonló rendelli:.ezése-kben nen1
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-foglaltattak bent, a n1agyarorszá gi gyógyszertar tu·figyelmét külön is hívja fel.
Budap st, 1933. évi november hó 2-án.

~lajdonosolc

0

~A.. miniszter hely~tt:
Dr. Scholtz, államtitká.r.

.:\„z új g:yögyszerúrs zabás.
A 1n. kir. beliigy11d1iis:::ter B,20.000-1933

x·F, o,

szánni leirata. (A Magyarorszá gi Gyógyszerés z-Egyesület Elnökségének.)
Értesítem az Elnökséget, hogy az 1933. évi noé

·ven1ber 16-án életbelépő új gyógy.szerár szabásnak a
„Budapesti Közlöny"-ben való közzététele iránt egyidejüleg intézkedtem.
hogy a szóbanlevö
F'elkérem az Elnökséget,
220.000---1933 . B. 1.1.L sz<lmú körrendeletem böl és az
a.nnalc mellé1deteit ltépezö árszabá.sból, az Egyesület
költségén, megfelelő számú lcülönlenyom atot lt:észíttetni és azt önköltségi áron valamennyi gyógyszertárnak megküldeni sziveskedjék.
Felltérem továbbá, hogy a hivatalos gyógyszerárszabás lcinyomatott példányaiból 20 darabot az
·Országos Közegészs8gi Tanácsnal>: közvetlenül megküldeni, 100 darabot pedig a társminisztér iumolt, a
törvényhatós ágok és nui.s hatóságok részére, hivata·1os használatra való megküldés végett, a vezetésem
alatt álló minisztériumn alt: rendeUi:ezésére bocsátani
.szíveS1tedjék.
Utalással továbbá a 149.230-1927 . I. N. M. M,
.szilmú leiratra, felhivom az Elnöltséget, intézkedjélt:
-.aziránt, hogy a ·nem "hivatalos, illetve az úgyneve-

( an1e 1yne kszabá··nak
·zett .Egyesített
,
;:,
.o
.. . Gyórryszerár
~
h ozzarn ~~ felulvtzsgala t mec-eJ'tése ve-~ett .·· 'd ·1
U Dti
IOVI
o
o
.
t t tt ·
1
:Jem_u ~ o . es az arak tekintetében helyesbbitett ltézo
példánvaibót
nyomtatott
idezaro~)
1ratat
az rsza.
·
g os K„~ze_ges~s~gi
'!'~ács :eszére 5 drb, a vezetésem
60 d b
alatt allo m1n1szter1un1 reszére pedi<>"
r n1ego
Jtlildessék.
.
·· ·t e tt A !-·
a B OVl
fi<>"yelme't
az ElnöksCoo
o
- b
- :B'elhivom
szao~s ai;- szereplő úgynevezett erős hatású szerek
·~~Y. es kt!t ~~ereszttel. való pontos és az idezárt ltézmegJ·elöJ.1.a~oan feltuntetett Jelzéseli:nek ·me!?felelö
0
Jesere.
<::> Felkérem végill az Elnökséget, hogy a 220 00019o~. ~- -~· XV, ~z.~~ú rendeletem „Altalános ren-dell\.ezese1 -nek lt:ulonosen azolt:ra az intézkedéseir e
amelyek az ecldigi hasonló rendelli:ezéselt:ben neU:
fo?laltattak . bent, a magyarorszá gi gyógyszertár tu1aJdonosok figyelmet külön is hívja fel
Bt1dapest, 1933. évi noven1ber hó 2-á.n.
A. miniszter helyett:
Dr. Sc11olt,::.

állan1titkár.

LE1 1KO PLA ST

magyar g)·úrtmény!
..
a •kozgyógysze rellátás,
a llIABI,
OTI és
az összes közli:órlulzak részére
szabadon rendelhető'.
Budapest.
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FÖLDMIYELÉSÜGYI MINISZTERI
RENDELETEK .
..\.z állategés:r.s(~t,,riigyríil s:r.óló 1928. évi XIX. t.-c.
némely rendelke zéseinel .: életbelé ptetése és végrehajt:lsa .
..\. m. kir. földmív elésügy i
miniszt er 11.500 1932. szfunú rendele te. (1) Az á.llategé szségUg yröl szóló 1928. évi XIX.
t..-c. (az alábbia kban T) 123. S-ában nyert felhatal -,
mazás alapján a T. követlce zö rendeJk ezése:t 1932.
novemb er hó 15-töl lcezdödö hatá.Ily al életbe léptetem é~ pedig:
2. a T. 39. ~-ánal:;: 13. bevezet ö pontjáb an foglalt azt a rendelk ezést, 1nely szerint az á.llatorv osIásban hasznd. lt baltterio l::giai természetű oltó- és
diagno.: :ztiltai szerek, valamin t az állatol;; irtasára
:naszná lt JJakteri ológiai tern1ész etü sze:rek
legmagasabb aranah: megá.ll apitása ir<int a m. kir. földmivclés ügyi n1iniszt er int:!zltec lik;
2. a T. ;{9. ~-ának 13. a) p:.intjáb an foglalt azt
a rendelkezé~t,
n1ely szerint az állatorv oslásba n
hasznil t
baltterio lógiai
tern1ész etü oltó- és diagnoszti krd szerek, valan1in t
az
állatol;: irtására
használ t bakterio lógiai tcrn1C zetü szerek eHVillítc"·
~-·a és t'orgalo mbahoz atala tek!nte tfben kiadott engedély, ha azt fontos á.llateg észségü gyi érdek szUk:.égessé teszi, kártala nitás néll;:ül barmik or visszavonható ;
3. fl T. 39. §-ának 13. cl pontjé.b an foglalt azt
a rendell:: .ezést,
mely szerint a T. 39. §-ánalc 13.
pontjáb an említet t rendellc ezések joghatá lya kiterjed azokra az auatorv oslásba n használ t baltteri oló·
giai tetmész etü oltó- és diagnos ztikai szerekr e, va-

1Ro c& ME HT Ell

FRIGYES
UT ÓD AI
Gyóg yáría nagy keres .kedé s.
JYI_e.g?ízh_ató minöség ü drögok és· galeniku .s
Jteszitm enyek. \Ter."'en yképe:; ürak. Ponto;;
és előzékeny kiszolg< ilás.

BUDA.IPEST, V., HOLD UTCA 8.

Sürgöny cín2: Pharma chemia Budan2; .;t.
Te1.efon : 2::>1-89 . 251-90 , 25l-9i é;:
1·17-56 .
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lamint az állatok irtására használt hakteriológiai
szerekre is, amelyeket a T. életbelépte clött állitottali: elő ós hoztak forgal::mb3., illetőleg azokra !s,
aldli: az itt említett ~zereli:et a T. életbelépte előtt
állitott:ik elö és hoztál\: forgalomba.
4. .4.. T. 100. §-ában foglalt büntető rendelkezést a törvénynek jelen 1 endelettel életbeléptetett
rendelkezéseire, valan1int a jelen rendelet határoz·
mányaira való vonatkozásában.
(2) a T. idézett rendelkezéseineli: végrehajtás::!
tekintetében pedig ugyancsali: 1932. november hó
15-töl kezdődő hatállyal a li:övetli:ezöket rendelem:
(3) i~.z (1) bekezdésben emlitett szereli: legmagasabb ára alatt a fogyasztói árat, vagyis azt az
árat li:ell érteni, melynél többet nem szaba-d a szerért a szer eladójának a fogyasztótól (rendelőtől,
vásárlótól) kérni, li:Övetelni vagy elfogadni. ..\. legmagasabb ár a törvényes forgalmiadónak, a szer
külső csomagolásához használt anyagok (dobozok.
ládák) árának é.;; a szállítási költségeknek kivételével minden n1ás dijat ós költséget 1 n1int például
kin1érési clijat, edényzet költségeit, közvetitési dijat) magában foglal, ennélfogva a szer eladója a
fogyasztó ( rendelö, v<isárló l terhére a szer leirmagasabb árán felül n1ég csak a szernek netalán szUkségessé vált küh:ö cson1agolásához használt anyagok (dobozok, ládáli:)
tényleges költségeit és a
tényleges szállítási l po.stai, vasuti 1 ii:öltségeli:et számíthatja fel.
('!) _.\.z (1) be;:n:ezclésben emlitett szerek leg1nagasabb árát a ni. ldr. földmívelésügyi miniszte:·
állapitja n1eg és te.:;zí közhirré egy, erre a célra
alakított bizottság
az
d.llatorvoslá.:;ban használt
bakterie:lógiai tern1Csz::!tü oltóés
cliagno-ztU;:at
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.szerek árvéleményezö bizottsága ;iavaslatánal;: meghallgatásával.
(5) A.z árvéle1nényezö bizottsig 5 tagból áll,
akil;:et 3-3 évi idötarta.!llra a n1. kir. ::'.öldmívelésügyi miniszter nevez J;:i és pedig 1 tagot, mint a
bizottság elnöli:ét, saját képviseletében, 2~2 tagot
pedig a mezőgazdasági és állatorvosszak.értöli: li:özi..11. A bizottsag. jegyzői tennivalóit egy, a m. kir.
földmi'.'elésügyi míniszteriun1 ílletéli:es ügyosztályának kirendelt tagja végzi. _!\.. bizott:o:ág üléseit az
.elnölt hívja össze, ügyrendjét a bizottság maga állapítja meg. .-'\.. bizottság elnöke, tagja és jegyzője
az esetleges util;:öltség megtérítésén lrívül díjazásban nem részesülneli:.
(6) -"-Z árvéleményező bizottság feladata mind
a jelen rendelet életbelépte előtt előállításra és
forgalombahozatalra
n1ár engedélyezett, nünd a
jelen rendelet életbelépte után elöállitani és forgalombahozni ldvánt,
az (1) beli:ezdésben említett
szerek elöállitásának
és
forgalombahozatalának
]i:Öltségeit szerenli:int külön-külön merrállapitani s
·ennek alapjtl.n a szereli: legmagasabb árának merráliapítá.sa irá.nt a n1. kir. földmívelésügyi 1ninis~
ternek megokolt javaslatot tenni.
_ (7) _.u;. árvélen1ényező bizott::ag az (7) bekezdesben emhtett szerek jogosult előállítóit az álta-
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luk elöállitott szerek elöállíté.si módjára úgyszin-

tén e szerek elöállitási és forgalombahozatali költségeire vonatkozóan meghallgatja,

ebből

a célból

-

ha szül;:ségesnek véli - üléseire meghivja s tö~
lilk ezeltre vonatkozóan adatokat
(á.rkalltulációt)
kívánhat. A„z a l;:örülmény azonban, hogy valamely
szer jogosult előállítója a nyilatl;:ozatot, vagy a tő
le kért adat (árkalkuláció) beszolgáltatását ni'egtagadja, vagy a bizottság ülésén - meghívás ellenére - meg nem jelenilt, az árvéleményezö bizottságot feladatának teljesíté::ében nem gátolja.
(8) Amennyiben a cseleltmény súlyosabb büntető

rendelkezés alá nem esik, a T. 100. §.Ja értelmében lühágást követ el és az ott meghatározott
büntetéssel büntetendő az (1) ·bekezdés 1. pontjában említett szer elő<illítója, vagy forgalombahozója, ha a jelen rendelet (3) beli:ezdésében foglali
rendelkezés
megszegésével vagy kijátszásával az
általa elö<illított vagy forgalombahozott szerért a
fogyasztótól (renclelötöl, vásárlótól) a megá.llapított legmagasabb árnál magasabb árat, vagy pedig a jelen rendelet (3) bekezdé;:;e értelmében felszámítható li:öltségelcen felül
mas li:öltségeket is
l;::övetel, köt ki, vagy elfogad.
(9) _-\ (8) bekezdés alkalmazása esetében :i m.
kir. földmívelésügyi miniszter az illető szer előállí
tására, illetőleg forgalon1bahozatalára adott engeclélyt a T. 39. ~-ánalc 13. H) pontja érteln1ében kárt1lanítás néll;::ül vi::szavcnllatja.

Budapest, 1932. évi november hó 2-án.
Dr. Kállay ..ill'i7{lós,

m

kir. földmiveléstigyi miniszter-

·_l\z állategészségügJ·röl szóló 1928. évi XIX. t.-c.
némely rendelkezéseinek életbeléptetése és végrehajtása tárgyü.ban kiadott 11.500-1932. F . .i\-I. számú
rendelet n1ódosítása. és kiegészítése.
- ~-\ m. kir. földmívelésügyi miniszter 99.700-1932.
számú rendelete. Az á.llategész.ségilgyröl szóló 1928, évi XIX. tc.
némely rendelkezéseinel\: életbeléptetése és végre·
hajtása tárgyában Iöadott 11.5J0-1932. F. M. szá.mű rendelet (3) beltezdésénelc
má.sodilt mcndatában foglalt rendelkezést a következőképen módosítom:
„Az <illatorvoslásban használt bakte1·iológiai
természetű oltó- é;:; diagnosztiltai szereknek, valamint az állatok iltásá.ra használt bakteriológiai
te1·mészetü szerelcnek a földmívelésügyi n1iniszter
.álta1 megállapitott legmaga:::abb ára - a törvényes
forgalmiadón, az edényzet (üvegek, fiolák, dugólc),
valamint a szerel{nek külső csomagolásához haszncilt anyagok ( dobozol\: 1 ládált) árán és a szállitási
költségeken ldvül - minden más dijat {mint például kimérési clíjat, közvetitési díjat)
magában
foglal s ennélfogva a ::.zer eladója a fogyasztó
(rendelő, vásá.rló) terhére a szer legmagasabb árá.n
felül még csalc a törvényes f'Jrgalmiadót, a szert
tartalmazo edény (üveg, fiola, clugó), valamint a
netán ;:.zükségessé vált külső csomagoláshoz használt anyag (cloboz, 18.da) tényleges költségeit és a
tényleges szállítási (postai, vasuti) költségeket szamíthatja fel."
A fent emlitett rendelet (8) bel{ezdését pedig
a következő rendelkezéssel ~gé~zítem ki:
„Az ebben a bekezdésben meghatározott ltillá.gások miatt az eljárás a· közigazgatási hatóságnal;:, ·
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mint rendöri büntető biró::ágnak hatasltörébe tartozik.''
Buaapest, 1933. évi ja!luár hó 10-én.

..111. kit. föl<lniii;clCsilgyi 11dnis;;ter.
~.\z

-

Ull'l.Degészségiigyröl szóló 1928. évi XLX. törvényeik}{ végrehajtása.
A n1. kir. földmívelésügyi miniszter 100,000-1932~

számú rendelete.
(Kivonat.)

Az állategészségügyröJ
szóló 1928. évi XIX_
törvénycikltet az e törvény 123. ~-ában foglalt felhataln1azás alapjá.n 1932. ev1 december hó 31-én
kelt 99.000 számú rencleletemmel
életbeléptetvén,
annak végrehajtá.sa tárgyában - a m. ldr. belilgy-.
igazságügy-, pénzügy-, honvédelemügyi és ltereskedelemügyi miniszter urak ügykörébe vágó rendelltezéselt telöntetében a nevezett mini:::zter uraidtar
egyetértve - az e törvény 12·1. §-ában foglalt felhatalmazás alapj<in a lcövetlcezöket rendelem:
XX • ....-1.:: állutorvosláslJan ha.sz1ullatos gyóyys:.:e· kii.lönlcyesséyek, tdpporok es fl1tfrl1t1no1i:.
.i11eg11atározá.s,

165. §.

(1)
I!

_A,.

jelen rendelet szempontjából állatorvos-

Hansaplast
Gyártja:
BE I E R S D 0 R F

R2SZVÉNYTARSASAG.

lá.sban baszná.latos gyógyszerkülönlegességek, tá.pporolc és fluidumok alatt a lcövetlcezöket kell érteni:
1. gyógyszerkülönleges:,égek alatt: roindazolcat
az állatolc gyógyítására szolgáló lcémiai, növényi
vagy állati eredetű
gyógyszeres lcészítményelcet,
amelyelc meglcülönböztetést célzó (képzeleti elnevezéssel, szóvédjeggyelJ,
n1eghatározott mennyiségben, csomagolásban és árban kerülnelc forgalomba;
2. té.pporolc alatt: mindazokat az állatolc étvágyának, általános táplé.latánali:, súlybeli g'yarapodasá.nak vagy csontfejlödéssnek foli:ozá.sára szolgál:)
amelyek alcár megkülönböztetést
Jcészitményeket,
célzó néven (li:épz~leti elnevez~ssel, :.zóvédjeggyel),
ak<ir enélkül, n1eghatározott mennyiségben, csomagolá.sban és árban kerülnek forgalomba;
3. fluidumoli: alatt: mindazokat az állatolt részére szolgáló börizgató,
élénl-:itö,
oszlató vagy
anyagpótló folyékony li:észitményeket, amelyeJc akar
megkülönböztetést célzó néven
(1-:épzeleti elnevezéssel, szóvédjcggyel),
akát· enéllcül, meghatározott mennyiségben, c::omagolásban és árban kerülnek forgalon1ba.
(2) Azok az (1) bekezdés 1. pontjában n1eghat:irozott gyógyszeres li:észitményelc, amelyek egyetlen kémiailag egységes anyagot, illetve egyetlen növény vagy á.llati : zerv anyagait tartalmazzák, nem
telcintendök gyógyszerkülönlegességelcnek, ha megkUlönbözteté::t célzó nevük (képzeleti elnevezésük,
rzóvédjegyüli:) mellett a kémiai, illetve közhasz.i.-ia-

1

1

BYPEROL
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lati elnevezá:;:ül;; is fel van tüntetve és gyógyjavallattal vagy használati utasitással nincsenek ellátva.
It.észités.
166. §.
(1) _.\,. 105. §-ban felsorolt ;.z-:;re.k:;t

1

iparszerűen

csalt az készíthet, akiJ:;:nek gyógyszzrek ( gyógyszeres készítmények) készité,,.ére az 1922:XII. törvénycildcbe il;;tatott ipartörvény,
valamint a fenn8.1
egyéb jogszabályol;;
értelmébe:i
érvényben levö
jogosítványa van.
(2) _i.\..z iparengedély megszerzésének feltételeit, az üzemi helyisége!;; elhelyezését, berendezését
és felszerelését,
az
üzleti könyvelc vezetését és
mindezeli:nel;; ipari, valamint köz- és állategészség~
ügyi szempontokból szüli:séges ellenőrzését a kereskedelemügyi miniszter külön rendeletben szabályoz-

za.

A forgalonibahozatal enged6lye::ése.
167. §.
(1) _.\. 165. §-ban

felsol'olt szereket csak a
·földmívelésügyi miniszternek a belügynüniszterrel
egyetértöleg adott engedélye alapján ;.:zabad a bel-

LE1JKOPLAST
xnagyai· gyártn1ái:1y !
a J;:özgyógysz.erellfrtás,
a l\L4..BI,
OTI és
az összes l~üzli:órházal;; részére
szabadon rendelhetö.
B E I E R 3 D 0 lt F,
Budapest.
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1

földön forgalcmba hozni. _.\. földmüvelé.;ügyi miniszter csak azokra a 165. §-ban n1egnevezett szerekre ad forgalombahozatali engedélyt,
amelyeli:
különleges hatásúali:, elö8.llitásúak, ö:.szetételüek,
alali:úak 1 de ezekre is csak akkor, ha hasonló hatású szerek n1ég
nincsenek fol'galomban, vagy ha
vannak is, de a forgalomba hozni ldvánt szer hatá.sfol;;a a mar forgalomban levö hasonló szerel;;nél
magasabb· vagy ha a forgalomba hozni kívánt szer
hatásfok tekintetében a már forgalomba levökkel
legalább is egyenlö, de ezeknél lényegesen olcsóbb,
vagy ha az új szer forgalombahozatalát különös
gazdas8.gi érdekek szük.Cges.sé L·J:-. :
(2) _t:r... forgalombahozataJ. engedélyezése ii
];;érvényt a földművelésügyi miniszterhez kell benyujtani.
(3) _A.. kérvényben meg kell nevezni a szernel;;
1, a nevét
2. az előállítási inódját,
3. a hatásat,
•!. a fogyasztók ré.:.zére
n1egá.Uapíta:ii kívé.nt
árát a hivatalos gyógyszer-árszabd.s tételei szerint
vagy ha olyan anyagolt felhasználá5áról vagy olyan
előállítási munkálatokról van szó, amelyel;; iránt a
hivatalos ár:szabás nem intézkedik, keresl{edelm:
.árkalltuláció alapjá.n sz:imítva,
5. ha a folyamodó gyógyszerkészitésre nem jogosult azt, hogy lüvel vagy melyilt üzemmel óhajt.ja a szóbanforgö szert l;;észíttetni.
(4) lt. ltérvényhez c::atolni kell:
1. a szerrel netalán házilag vagy a 168, ~
bel;;ezdése érteln1ében gyakorlatilag végzett vizsgá.latoltról szóló \Jizonylatot; a szerről szóló e,etleges
;szakirodalmat;
amennyiben pedig hasonló hatasu
szerek már vannak forgalomban, ö~szehasonlitó ld-

1

d

::oz

"
!I1i

~·

sérletelt alapján biz::nylatot arról, hogy a szernek,
hatS.sfoka a n1ár forgalomban Ievö hasonló hat<isű
szerekénél magasabb vagy hogy a szer hatásfolt teJdntetében a niár forgalomban levöltkel le:galább is
eg~yenlö, de ezeknél lényegesen olcsóbb;
2. a szer összetételét és az egyes alkotórészek
mennyiségét feltüntetö jegyzéltet 3 példányban;
3. a szernelt az esetleges gyógyjavallatot i,
magában foglaló használati utasítását és ci.mkéjét
ideiglenes vagy végleges alakban 4-4 példányban;
4. a szernelt 3 adagját olyan alaltban és oly
ideiglenes vagy végleges csomagolásban, amilyen~
Oen a forgalombahozatalt tervezik;
ha azonban
ugyanazt a szert több tipusban ldvánják forgalomba hozni, elégséges egy tipus 3 adagjánalt csatolása és a többi tipus sűlyának, illetve mennyis€génelt bejelentése;
5. hatósági bizonyítványt arról, hogy a folyamodó vagy az, aldt a szer ltészitésével megbízot.:.
a szóbanforgó szer készítésére a 166. ~-ban foglal~
tak szerint jogosult (belügyminiszteri, népjóléti é:.;
munkaügyi miniszteri engedély, keresli:edelemügy~
miniszteri iparengedély);
6. birálati dij címén 100 pengönelt a földmíve-
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üvegosztálya
porcellán- és üveg-tégelyel.;;et,
formativiegeltet, díszes üveg·eket a legmodernebb kivitelben minden izlésnek és igénynek megfela.lö~n.
továbbá illatszórókat, szóródugókat, tubusárut stb.
igen jutányo:o; áron 24: órán belül rt~xpediáJ.
g;rób')·szerüvegclH.~t.

Jésügyi tárca megfelelö postatal.;;aréltpénztári szam~
lájára történt befizetését igazoló elismervényt.
(5) a földművelésügyi miniszter a kérvényre
vonatkczólag az orsz8.gos állategész:égügyi tana.csot meghallgatja.
(6) Ha a folyamodó a szernek
az esetleges
gyógyjava1latot is magában foglaló használ_ati. utasítását és cin1Jréjét a (-1) bekezdés 3. pont]a ertel~
mében vagy a szer c.somagolását a (4) beltezdés 4.
pontja értelmében nem végleges alaltban mutatt::
be és a földművelésügyi miniszter a szert a forgalombahozatalra alltalmasnalr talé.lta, erröl a folyamodót azzal értesíti, hogy a f:rgalomba.hozatali en~
o-edélyt csak altkor kapja meg, ha az itt emlitet;:
kellélteltet utólag végleges alaltban bemutatj3..
(7) A (4) beltezdés 5. pontjé.ban
megltívánt
igazolás hiánya miatt a kérvény tárgyalása nem:
mellőzbetö. I-la azonban ilyen esetben a földmívelésügyi miniszter a szert forgalombahozatalra alkatmasnak találta, erröl a folyamodót azzal érte2iti,.
hogy a forgalombahozatali engedélyt csak alrkor
fogja megli:apni, ba az igazolásnak utólag eleget
tesz.
Gyakorlati kiprób(il(is.
168. §.

(1) Az, alü a 165. §-ban jelzett szerek va1a-·
nlelyiltf:t a forgalombahozatal engedélyezése i::antt
ltérvény benyujtása elött gyali:orlatilag kipróbálta:1.-·
ni kívánja, köteles ezt a kipróbálé.s megkezdése elött.
a kipróbálandó szer nevének, összetételének és hatásának, valamint annak jelzésével, hogy a kip~·o-.
bálás milyen cél elérésére és hol fog törtéua!, ::i..
földművelésügyi miniszternelt bejelenteni.
(2) Ha a 165. §-ban jelzett szerek valamelyiké~·
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nek gyalrorlati
kipróbálása a forgalombahozatal
előtt egyáltalában nem vagy nem kielégítő módon
történt, a földn1üvelésügyi iuiniszter a forgalombahozatali engedéiy ldadása előtt a szernelr gyakcrlati kiprób:ilását kívánhatja. Ilyen esetben a folyamo·dónalr a szer gyalrorlati lüpi·ób8.Iására előzetesen
engedélyt ad, amelyben megjelöli azt ls, hogy a ln~
próbáló.s hol történhetik.
(3) _I\.. li:lpróbú.lás a szer minösSgéhez lrépest,
mind az (1), mind a t2) bekezdés esetében csalös
a m. kir. állatorvosi főiskolán, a m. li:ir. állatélettani intézet és takarmányozási kisérleti állomá::on,
-állami gazdaságokban, vagy a m. kir. állatorvosolr
által történhetik.
( 4) A kipróbálü.shcz szül{séges anyagot a J~ipróbáltató (folyamodó)
díjtalanul tartozik a 1ripróbálé'issal megbízottnak átadni.
(5) _Á... kipróbó.lás össze.:; költségei a kipróbáltatót (folyamodót) terhelilr. A lri.próbáltató (folyamodó) lröteles a vele közölt hozzávetőleges költsé.geket a szer löpróbálásával megbízott intézet vagy
gazdaság pénztáranál, m. ldr. állatorvos megbízása
·esetén pedig a 6'!.1·11 számú 11 a földművelésügy<
minisztérium központi igazgatósigának leféti szám-
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forgalornballozatali engedély közlCse és lcözzC-·
tCtele • ..tl st.:erelc legniagasabb ára.

169. §.
(1) Ha a földn1üvelésUgy1 n1inis.zter a 165. §ban megnevezett szerek valamelyilrénel{ forgalombahozatalát megengedi, az engedélyesnek kézbesített erre vonatkozó engedélyében egyszersmind.
megállapiteja a szer legmagasabb árát és ltözli
azol{at a különleges feltételelret is, amelyel:-.et az
illetö szer forgalombahozataJa tekintetében a 170.
~-ban foglalt általános feltételeken felül még szülrségesnelr vél.
(2) l'l„ 165. §-ban megnevezett szerek legmagasabb ára alatt a fogyasztói árat, vagyis azt az.
árat lrelI érteni, melynél többet nem szabad a szer
eladójánalr a fogyasztótól {rendelötöl, vásárlötól)
kérni, követelni vagy elfogadni. _Á,_ legmagasabb ár
az esetleges szállítd.si költségeken felül minden
más költséget vagy díjat magában foglal, ennélfogva a szer eladója a fogyasztó {rendelö, vásárló) terhére a szer legmagasbb árán felül még
csak netalán szükségessé vált szá.llítási {postai,
vasúti) l{öltségeJ\:et, valan1int a szállítás alli:almával n~talán szilli:Ségessé vált külsö csomagoláshoz
hasznalt dobozok vagy lác12-!~ té!1yleges kö!tségeit
.szd.míthatja fel.
(3) A földművelésügyi miniszter az encredélyek.
0
kiadását s az engedélyez"'tt szerek legm ::igasabb
árát a Földművelésügyi J!;rtesítöben, a Népegészségügyben, a Belügyi Közlönyben es a Budapesti
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J{özlönyben közzététeti; az engedélyezett szereli:
haszna.lati utasítását és cin1kéjét pedig megküldi
az ellenörzé.::sel meghíz:Jtt törvényhatósági (Buda·
pesten a kerületi) m. ldr. állatorvosnak.
A forynlonibahozata-l ciltalrinos feltCtelei.

170.§.

i!

(1) A 165, ~-ban felsorolt, forgalombahozatal·
ra engedélyezett szereli: cimkéjén ( szignatúráj<in)
magyar nyelven fel 1\.ell tüntetni a. forgal~m~aho
zatali engedély számát, a szer műEzak szamat, a
li:észítö nevét, üzeméneli: helyét, ha pedig a li:éSzitö
az engedélyessel nem azonos, az engedélyes nevét
és lakását is, továbbá a szer nevét ( l\.épzeleti nevét vagy szóvédjegyét), hatóanyagainak nevét é~
mennyiségét, a szer hatását, az esetleges gyógy)avallatot is niagábanfoglaló ha::ználati utasítását,
árát és ha korlátolt ideig hatásos szerről van szó,
a készítés idejét, valan1int azt, hogy mennyi ideig
hatéli:ony, végül ha a szer erös hatású ( keresztjelü)
anyagot tartalmaz, azt, hogy „csal\: orvosi rendeletre szolgd.ltathatö ki". 1-Ia a használati utasítás
és esetleg a szer összetételét jelzö szöveg . hely
hiánya miatt magán a cimli:én nem volna Jelezhető, ezt a szerhez kell melléli:elni. _t:.,,_ szer nevét és
ár<it a külső burkolaton is fel kell tü:itetni, ame-

Uljitsa lel reagenciá it
TÖRÖK- LABOR- nál
Tör ö l\: -

La b o r

úrjegyzék1H~n

nündent

1neg~11h11.

lyen egyébli:ént csak ugyanazt a szöveget szabad
alli:almazni, n1int a ciml\.én.
(2) ~!:.,._ 165, $-ban fel::;orolt szerek c::;ak a ben1utatott vagy bejelentett (167. §. (4) bek. 'L pontl
és elfogadott eredeti csomagolásban hozhatók forgalomba, azokat ldszo!gálás elött felbontani, vagy
(li:eresztjelü) anyagot nem tartaln1aznak;
2. az 1. aJ ó 1. lJJ pontban jelzett szereket a.
bármiféle műveletnek alávetni tilos; azokhoz csali:
a földmívelésügyi miniszter á.ltnl elfogadott használati utasítás, esetleg a szer összetételét jelző
szöveg melléli:elhetö.
(3) _-\zt, hegy a 165. ~-ban felsorolt szereket
hol szabad a fogyasztók részére eladni, a földmivelésügyi miniszter a belügyn1iniszterrel egyetértve a forgalombahozatali engedélyben állapítja
1neg a következő szabá.lyok szerint:
1. a 165. ~-ban felsorolt szereket a fogyasztók
részére li:özvetlenül rendszerint csak a gyógyszert:iral\: adhatj<il\: el; kivétele!\: e szabály alól:
a i a tápporok,
lJ J azoh: a fluidun1ok, amelyek erős hatású
g:yógyszertiirakon kívül n1ég az ezeket a szereket
előállító belföldi ipariize1nek, továbbá a dro.,.ériaüzletek {gyógyszerfélékkel Cs n1érgel\:li:el va1Ó keresl\:edésel\: l és az 1922. évi XII. tc. ,16. ~-á.ban n1eghatározott rendelkezések szerint egyéb keresl\:edők
is ]i:ÖZvetlenül eladhatjáli: a fogyasztók részére.
(4} -1'1... 165. ~-ban felsorolt, forgalombahozatalra engedélyezett szerel\. hirdetésénél az elfogadott
utasítástól lényegben eltérő szöveget
hasznűlati
használni, a szer cimli:éjén vagy burli:olatán mást,
nlint az (1) b li:ezdésben foglalt adatol\:at, tapporokz:ál,_ fluícltnnokná1 peclig gyógyjavallatot feltüntetni tilos.

11

20Ú

208

(5) .:\. 165. §-ban felsorolt, forgalombahoz.atalra engedélyezett szerek tekintetében a je~en rendelet rendelkezéseinek, valamint az engedely tartalmának betart<isáért, különösen pedig azért, hogy
a forgalomba hozott szer az engedélye_zett szerr.~l
azonos összetételű és hatásű, az engedelyes felelos
és pedio- akkor is, ha a szert a 167. §. (3) beltezdésénelt' 5. uontja szerint nem maga l<észítette.
( 6} Fdr·galombahozatalra nem e~gedélyez:tt
gyógyszerl<ülönlegességet, tápport, fluidumot h1:detni, raktáron tartani, ilyen szerekre megrendelo~
ket gyűjteni tilos. A raktárontartás tílalma nem
vonatkozil< azokra az itt említett sze.reltre, amelye·
ket igazoltan li:ipr1ób<ilás vagy külföldre szállítás
céljából tartanal< ral<tiron.
')i

Válto:::dsol~ bejelentese.

171. §.

:11,

l:J,,

(1) l,,,. 165. §-ban felsorolt szerek nevében„
összetételében, árában, elöállítáo.i helyében és elő
állítójé.nal< személyében keresztülvinni ldvánt változást a földmívelésügyi nüniszterhez be l<ell jelenteni. .A..z itt jelzett valtozásokat, kivéve a szer arának leszállítását, mindaddig, amíg azol<at a földmívelésügyi miniszter a bejelenté;; alapján tudomasul nem vette, illetve ha a szer árának felemeléséröl van szó, amíg az árat újból meg nen1 állapí-

Hansaplast
Gyártja:
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totta, keresztülvinni nen1 szabad.
{2) iJ... 165. §-ban felsorolt szerek forgalombahozatali engedélye másra is átruházható. A.z ilyen
átruházás azonban csal< aklcor érvényes, ha azt az
átruházó és az, akire az átruházás történt, a földmívelésügyi miniszterhez bejelentette és a miniszter tudomásul vette.
(3) Az űj engedményest mindazok a l<ötelezettségek terhelik, amelyek mellett az átruházó a
szer forgalombahozatalának engedélyét elnyerte.
Kiilföldi szerek.

' 172. §,

(1) A külföldi gyógyszerlclilönlegességek, tápporok és fluidumok forgalombahozatalára nézve,
an1ennyiben az illető állammal más megállapodása!~ nin~senek, ugyanazolc a szabályok az irányadok, mint a belföldön készittettekre nézve (167171. §), azzal az eltéréssel, hogy:
1. a l<lilföldi lcészítmények forgalombahozatala
iránt elöterjesztett l<érvényhez a 167. § (4) bekezdésének 5. pontjában jelzett adatok helyett a l<övetkezöket l<ell csatolni:
a) a szer előállítójának vao-y külföldi foro-a1mazójána1c hiteles meghatalmazását arról, ho~ a
folyamod~t a szóbanforgó szernek itteni forgalombah:zatalara vagy közvetítésére feljogosította:
• b) hatósági igazolványt arról, hogy a szóbango szernek forgalombahozatala abban az országban, amely~en készült, meg van engedve;
,
i:J hatosági igazolványt (iparengedélyt) arról,
hogy a folyamodó gyógyáruknak itteni árusitására
vagy közvetítésére (ügynöltSég) jogosult·
2. az ilyen szerek csak a'Z eredeti c~:imagolás1-t

•
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han, de egyszersmind magyarnyelvü cín1l\.ével is ellátva hozhatók forgalomba;
3. a címkén a műszaki szám helyett azt a szá1not kell feltüntetni, amely szám alatt a szóbanforgó küldeményt az engedélyes a behozatal után
::r~íagyarországban a beszerzési könyvében elltönyvelte.
(2) -<U (1) bekezdésben említett szerelt a vámjog szabályozásáról szóló 1924 :XIX. tc. végrehajtása tá.rgyában a n1. kir. pénzügyminiszter 1'926. évi
fl2.000. számú rendeletével kiadott uta~ítás 5. §-ához
tartozó C. mellékletben foglalt jegyzék J. pontja értelmében csak al\:kor vámkezelhetől\., ha a címzett
gyógyszervegyészeti gyár, gyógyszerész, gyógyárú.és méregárú nagykereskedö, gyógyárú és méregárú ügynök, illetve a 170. § (3) beltezdésénelt 1. a)
és 1. b) pontjában jelzett szerekre vonatltozóan a
címzett drogéria-üzlet ( gyógyszerekltel és mérgeltkel való kereskedés) a földmívelésügyi miniszter
bizonyítványával igazolja, hogy gyógyszerkülönlegességel\. előállitására, illetve gyógy.szerelt árú.sf_tására, l\.özvetítésére jogosult és hogy a szóbanforgó szer tanulmányozás, illetve ldpróbáJás vagy
forgalombahozatali engedély elnyeré.:;e céljából hozatott be, vagy hogy annal\. itteni forgalombahozatala meg voa engedve. A saját szükségletre behozott külföldi szerek redig akkor vámkezelhetölt, ha
a cín1zett a gyógyltezelendö állatol{ tartózkodá.si
helyére illetékes elsöfol{ú á.llategé::zségügyrendöri
hatóság bizonyítvanyával igazolja, hogy a szöbanforgó .szer kizárólag a címzett állatainal{ a gyógyl1:ezelésér2, Hletve azoknál fog használtatni.
(3) _.\z (1) bekezdésben említett külföldi szerek
forgalombahozatalára jogosított engedélyes az általa forgalon1bahozott ltülföldi szerek1 öl egyrészt
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1Je.szerzés!, másrészt eladási könyvet vezet; a be.szerzési könyvbe folyószám alatt bejegyzi a kill·földi ·szer nevét, mennyiségét és beszerzésének ide~
jét, az eladási könyvbe pedig szintén folyószám
alatt azt, hogy a beszerzési könyv különböző folyó·.számai alatt ell{önyvelt szerel{ből mikor, kineJ{,
mennyi adatctt ki.
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.A forgalornbahozatal ellenör:::.Cse.

173. §.
(l·) ~l\z állatorvoslásban használatos gyógyszer1{ülönlegességek, tápporolt és fluidumok foro-alma
n1.
a rn. kir. állatorvosok ellenőrzése alatt ·áll.
ltir. állatorvos ltöteles a tapasztalatai szerint meg
nem felelő hatásúnak bizonyiult szerből elismervény
ellenében mintát venni (eredeti csomagolásban) és
azt megokolt jelentése kapcsan megvizsgálás végett a földmívelésügyi miniszterhez felterjeszteni;
a nen: enged~lyezett, valamint a hiányos, vagy az
engedelyezettol eltérő szövegű címkével ellá.tott
szerek elkobzása és a kihágási eljárás megindítása
1rant az elsőfokú állategészségügyrendöri hatósáo--:
nak előterjesztést tenni. NerrJtülönben a kiháo-á~i
eljárás rneginditá.sát kérni az ellen is aki vala~elv
szert a ltiszolgáltat!is előtt felbontott' avagy v~_Jamely eljárásnak vetett alá.
'
(2) A 165. ~-ban felsorolt külföldi szerek fö€lá.rusitása helyére illetékes törvényhatósági (Budapesten a kerületi) m. ltir. állatorvos a főelárusítás
helyén évenklnt legalá'ilb egyszer, előre meg nem
állapit_ott időben megjelenilt, megvizsgálja, hogy az
engedelye:,; a megszabott könyveket vezeti-e szükséghez mérten az elszállításra már kész sz~rekböl
elismervény ellenében egy-egy mintát vesz, össze-
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eredményét a földutasítással es . v~zsgalatan~l~enti egyúttal pedig a
mivelésügy_i m1nisz~e_:n:i~aE:s véCYet't a használati
vett mintat megv1z::.ga.
„o .
. .
"tt uCYyanoda bekuldi.
utas1tassa1 egyu . 0 •
.
· hatás<inal:;: eP.en1 es
(3) A szer bSEzetete 1ene:;:
.
. t· et
.. . .. izs<Y<ilatával esetröl-eset.re megb1zott 1n ~z
o1zo v o
·t
felhíváshoz mérten megv1zsm kir földmívelésügyi
a kézhez vett szei. a „.
1
gálja és az e~·ed~en~10 aföld~iveÍésügyi miniszter
miniszternel{ Jelen · a a . .
szer forgalombalioa ·viz:.;g8.18;t ere_dménye :~YJ~~ ~erhére szabálytalan•·atalára Jogos1tott eng
.Y •
'd . "be érvényes
"~.
. .„ CY öt a vizsgalat
i eJe
n
sagct a11ap1„ me':'' . .
h' .
fel al·i a felhívás.
.
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lVJa
,
\.
.
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vételét?~
:z<la.i:i to!t vlzs~~LY~~ot végzö intézetnek meglatért Jaro t]a1
o<
J.:üldeni.

"Dek, akkor annak elrendelése előtt a földmívelésügyi miniszter az engedélyest igazoló jelentésre
hivja fel. Ha pedig valamely szer össetétele, hatása
1dfogáso1tatott, a földmívelésügyi miniszter a forgalombahozatali engedély megvonása elött az engedélyes indokolt kérelmére az ellenörzö intézet vé'leményén felül az országos állategészségügyi tanács
véleményét is meghallgatja.
(2) .A.. gyógyszerkülönlegességekre, tápporoli:ra
és fluidumokra eddig .kiadott forga.lomhahoZ):'i.tali
·engedélyek egyelőre továbbra is érvényben maractnak, az engedélyesek kötelesek azonban a jelen ren·delet életbelépésétől számfrott 6 hónapon belül a
forgalCl'llbahozatalra engedélyezett ~'Ze.r ös.szetéte'Jét1 eladási árát, árszámitásá.t a földmívelésügyi
miniszternek bejelenteni és egyúttal a használati
utasítást és ciml:;:ét 3-3 példá.nyban, valamint a
szerek készítésére, külföldi ::zereknél azoli: árusi·tására, közvetítésére való jogosultságukat tanusitó
bizcnyítványoltat és meghatalmazásokat bemutatlli,
·tápporoknál pedig ezeken felül a tápporok hatását
·állatélettani kísérletekkel igazolni. E bejelentés elmulasztása esetén a vonatli:ozó forgalombahozatali
·engedély érvényét veszti. E bejelentés, illetve e kisórleteli: eredményei alapján a földmivelésilgyi rnirtiszter a forgalon1bahozatali engedélyt érvénytten
:tartja, vagy visszavonja.

.4z CilffeCl e·z Y 1ne11voncísa.
.
_ Réf1i Cll[JediJlyek.

17•1. S·
Ha vala1nely szabálytalanság miatt rend~.
c:zer forCYalombahozatal1
1 mel
bí'rság?lli~
n1utatk~zil:;: szillcségescngecle yenevla~
e ,. ~~e!von~sao
(1)
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magyar gyártmány!
a közgyógyszereltátás,
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iteletelt.. bejelentése.
lí5. §,

OTI l>S
az összes li:ö-'.tkórháza.~c részére
szaba-Oon rendelheto.
~

·.A rendöri büntető bíróságok kötelesek a gyógyBudapest.

:
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:szerkü1önlegességeli:, tápporok és fluidumok késZí•tése és forgalombahozatala ügyében hozott jogerős
:marasztaló ítéleteket a T. 39. §-ának 13. b) pont~
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jábari biztosított jog gyakorlása véget\. a földmi-.relésügyi miniszterhez felterjeszteni.
„Y.XI . .tL~ állatorvoslásban hHs::::iuílatos ba.Jcterio16giai
terntés,--;etll olt{,- és lcórjel,::ö anyagolc. Altatolc i.rtáslircr
hasr.:nálatos
bakieriológiai
terni.eszeta

anynyok.
1llegl!atározti.s.

li6. §.
( 1) Allatorvoslá.sban
természetű anyagok alatt

használatos balrteriológiai
az állatoknak fertőző állatbetegségelc ellen való megvédésére, gyógyítására
vagy bizonycs fertőző áUatbetegségel;: felismerésére.
szolgáló olyan anyagolcat J;:ell érteni, amelyekne1;:
hatóanyaga bakterium (vagy más mikroorganizmus), vagy amelyel;:et balcteriumokból vagy bakteriumok segítségével termelnek [bakteriwnolt tenyészeteiből álló oltóanyagok (val;:cinák), immunizáló
:::avólt: (s?.érutnolt), J;:órjelző szerek_ (rnallein, tuberkulin) stb.]
(2) A.Hatok irtására hasz:u.álatos bal;:teri:::lógiai
anyagol;; alatt olyan balrteriurnos készítményeket
kell érteni, amelyelc kártélcony állatok {mint például egerelc vagy patk8.nyolc) irtására szolgálnak.
(3) Az 11) és (2) bekezdésben meghatározott.
szerek előüllitásával foglalkozó üzemel\ az állategészségüg:r érdeli:ében fenntartott intézményeli:,

HYPE'. ROL
:>ZÜj# &s

lorokfer,fötlenitÖ ..

Aki

gyógyszertárat
el- vagy
bérbeadni, venni,
vagy bérelni

1
1

szándékozik,

f0rduljon bizalommal a

GYÓGYSZERÉSZI
KÖZLÖNY
közvetitö osztályához
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ilyenelt iparjogosítvány nélkül létesithetölt s
J;:an1arai illeték lefizetésére nem J;:ötelezettek.
A::: anyagok lcis:::olgáTtatásu.

185. §.
(1)

_.\.z állatorvoslásban

használatos vakcinát

Cs l;:órjelzö szert C3ak a termelő üzem vagy labora-

f:l':f]

torium kizárólag állatorvos rendelésére szolgáltathatja ld, ilyen anyagokkal csak állatorvos olthat,
illetve ilyen szereket csak állatorvos alkalmazhat.
Kivétel e szabály alól a baromfikolera elleni elölt
csírás oltóanyag (vakcina), melyet úgy, mint az
állatorvoslásban haszna.latos szérumokat is, a ter1nelö üzem vagy laboratórium állatbirtoltosok megrendelésére, állatorvosi rendelés nélkül is, közvetlenül kiszolgáltathatja a következő feltételek mellett:
1. a szérum, valamint a baromfikolera elleni elölte csírás anyag all;:almazá.sara vonatkozó utasításban figyelmeztetni kell a megrendelőt arra, hogy
a már fellépett betegséget - amennyiben azt a T.
·lO., illetőleg a jelen rendelet 193. §-a értelmében
még be nem jelentette volna --··, valamint a ltésöbb
netalán fellépö betegséget az elfojtó rendszabályol;:
végrehajtása. céljából azonnal jelentse be a helyi álls.tegészségügyi hatóságnak s hogy a szérumot, va::.
lamibt a baromfikolera elleni elölt csírás anyagot
az állatbirtokos kizárólag .csak saját állatainak, illetőleg a gondozása alatt álló állatoknak gyógyítására, oltására használhatja, másnak át nem adhatja és végül, hogy a termelő üzem a .betegség esetleges félreismeréséböl, vagy a szérum, illetve oltóanyag helytelen alkalmazásé.ból származ:5 ltárokért
nem felelös;
2. a szérum 1 valamint a baromfikolera elleni el-

ült cs1ras oltó&.nyag elltüldésével egyidejűleg köteles
a termelő üzem a szérum, illetve a baromfikolera
-elleni elölt csírás oltóanyag rendeltetési helyére ille·tékes járási (városi) m. kir. állatorvoste a megrendelő nevéröl és lakáscíméröl, valamint a ldadott
anyag minöségéröl és mennyiségéről értesíteni.
(2) _t:.,_ kártékony állat::ik (egerek, patkányok)
irtására szolgáló, valamint a nem J;:óroltozó bakteriumos készítményel;:et
az árusítására jogosított
termelő üzem vagy laboratóriun1 magánfél megren<lelésére, anatorvosi rendelés nélkül is, ltiszolgáltat11atja.
(3) Gyógyszertárak a forgalombahozatalra engedélyezett állatgyógyászati szérumokat 2. terme]ésre és árusításra jogosított hazai üzemekből beszerezhetik és azokat eredeti töltésekben, ltizárólag
„állatotwosi rendelésre kiszolgáltathatjál;:. Az oltóanyagtermelö üzem a szérumoknal;: gyógyszertárak
:részére történt kiszolgáltatásáról köteles az ellenörzés gyakorolhatása végett Budapesten a kerületi
m. kir. állatorvost, vidéken pedig az illetéltes tör-vényhatósági m. kir. állatorvost értesíteni.
(4) Ily szérumokat a gyógyszertáraknak ki·sebb üvegekbe lefejteni, vagy illa.s müveletnelt alá-vetni nem szabad és a gyógyszerészeltnek gondo·san ügyelniölt kell a1Ta, hogy a szérumok csalds .lti·fogástealanul tiszta állapotban és sértetlen dugaszolás mellett lterilljenelt forgalomba. _t.,.. hatáso:..sig
idejének letelte után az anyagoltat forgalombahozni
tilos.
(5) _t:.,_ gyógyszertárak külön könyvet kötelesek
vezetni a beszerzett szérumokról és arról, hogy a
"készletböl Jdnek a rendelésére, kinek, miltor és
mennyit szolgáltattak ld. A vonatkozó állatorvosi
J:endelvényt pedig a ltönyvelés folyószá.n1ával ellátva,

:1
1
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kötelese1\: visszatartani. A.z állatorvoslásban használatos oltóanyagokat t val\:cinákat), l\:órjelzö anyaaokat és ma.s bakteriológiai készitményel\:et, vala~int a kártél\:ony állatol\: irtás<'i.ra szolgá.ló élöcsírá >
anyagokat gyógyszertárakban készletben tartani
és arusitani tilos.
, (6) _<\.z engedélyes l\:önyvet tartozik vezetni.'.
mely feltünteti a megrendelés idejét, a megrendelo
és a címzett nevét és lalróhelyét, a küldött anyag
minőségét, mennyiségét és műszaki szlimát, valamint az elküldés idöpontját.
{7) Tilos az oltóanyagolt (val\:cinák), szérumok
és egyéb bakteriumos készitményel\: terjesztése -érdekében a jó érzést sértő, vagy a valós8.gnak meg
nem felelő (megtévesztő) reltlámot használni.
{8) Az engedélyes felelös azért, hogy forgalomba hozott anyagai a 181. § (4) bekezdésénel\: 3.
pontja értelmében bejelentett és elf::>gadott, valamint a 184. § ( 4) bekezdése é1'telmében a tart8.1yon
feltüntetett tulajdonságoktól el ne térjenek . .<\. beeltérő,
tulajdonságoktól
(feltüntetett)
mondott
vagyis gyengébb, illetöleg hatastalan, vagy ellenkezöleg túlerös, úgyszintén a szennyezett anyagokat
fol'galombahozni tilos.
[( il ljö1di co1 y11r101c jorr1aloni bahoza-ta1a.

186. §.
(1) .A.. 176. §-ban megnevezett külföldi anyagok
forgalombahozatalára nézve, amennyiben az illetö,
állammal ma.s megállapodá.sok nincsenek, ugyan„
azok a szabályok irányadól\:, mint a belföldön l\:észitettekre nézve {180--185. §), azzal az eltéréssel,,

hogy

1. a forgalombahozatali engedély iránt a föld-·

mivelésUgyi miniszterhez beadctt !{érvényben a 181.
~ (3) bel\:ezdé:;.ében megjelöltek helyett a l{övetke~
zöket kell jelezni: a tern1elö intézet nevét és helyét,
az anyag nevét, termelési módját, szabványát, hatékonysá.glinak idötartan1át és az árat, amelyen az
itteni forgalon1ballozatal tárusitás) tervbe van véve;
2. a l{érvényhez a 181. ~ (-!) beltezdésében megjelöltek helyett a következöl\:et kell mellékelni: az
anyaggal végzett l\:ezelés eredményéről szóló, hitelt
érdemlő bizonylatokat és irodalmat; hatósági bizonyítv<inyt arról, hogy a szóbanforgó anyagna~.i;: forgalombabozatala abban az or.szágban, amelyben termelik, meg van engedve; meghatalma:iist arról,
hogy a tern1elö üzem a f.:;lyamodó hazai üzemet
vagy gyógyszertarat a szóbanforgó anyagnal{ itteni
illető.
az
feljogositotta;
forgalombahozatalára
anyagból három mintá.t és magyar haszn<'i.lati utasitást, n1indegyiket olyan alakban, amilyenben azt
forgalomba szándékoznak hozni; végül csatolni kell
bírálati díj címén ,minden anyag után 100 pengönek
a földmivelésügyi tárca n1egfelelö postatal{aré]{pénzt<iri szó.mlájára törtent befizeté-ét igazoló elismervényt.
(2J .A..n1ennyiben az engedélyért fwlyan1odó
olyan külföldi anyagot kíván forgalomba hozni,
mely belföldön n1ég higitandó, vagy tovább termelendö, az engedély kérése alkalmával n1egjelölni tartozik azt a n1üveletet is, melyet a külföldi alapanyagon itethon végezni fog.
( 3) !(ülföldröl behozott anyagok á.rusítása a
belföldi anyagol\: forgalombahozatalá.ra nézve meghatározott feltételel\:en felUl !!l.ég a ltövetkezö feltételeliltel történhetik:
1. az engedélyes azokat csali::is n1int lrülföldi terlnéket bocsáthatja forgalomba és ezt, valamint a.

I'
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~ ( '!) bekezdésében elöirt adatol;;at a termelö
ilzem megnevezése mellett magyar nyelven i;; ];:öteles a tartályon feltüntetni;
2. az anyagok csakis eredeti töltésben Ps a tern1elö üzem által hitelesen lezárt tartályban, magyarnyelvü használati utasítással hozhatók forgaJon1ba; tilos a tartályokat felbontani, tartalmul;;at
e_losztani, vagy bármiként megváltoztatni, valamint
tilos forgalombahozni bármely 1tészitményt, mely
régi, vagyis amely a tartályon megjelölt készítési idő
· 2zerint már nem használható, illetőleg melynek hata_
sosságára nézve megállapított határidő letelt.
('!) l{ülföldi anyagot higitani, elosztani, tovább. termelni vagy azzal bármely műveletet végezni csal;:
a. földmívelésügyi mini:::zter engedélyével s az enge·tlelyben 1tikötött feltételek mellett szabad,
(5) A külföldi anyagokért minden tekintetben
-az engedélyes, illetve a behozó a felelős.
(6) !{ülföldröl keresl;:eclelmi forgalombabocsátá.s céljából behozni szándékolt lJakteri:::lógiai készítmények a vámjog szabályoz8.sáról szóló 1924:
XIX. tc. végrehajtása tárgyában a m. Jdr. pénzügy*
miniszter 1926. évi 92.000. :::zámú rendeletével kiadott utasítás 5. 8-ához tarto?.ó e. mellékletben fog·1alt jegyzé1;: I. pontja értelruében csak abban az
esetben vámkezelhetölt, ha a cimzett oltóanyaoter0
n1~l~ üzem. vagy gyógyszertár a földmívelés ügyi
n11n1szter b1zonyitványával igazolja, hogy oltóanya1?"ok vagy szérumok forgalombahozatalára jogosult
es hogy az általa behozni kívánt bakterológiai készitn1ény behozatalát a földmívelésügyi miniszter
n1egengedte.
( 7 l Magánhaszn8.latra szánt külföldi bakterio1~g~ai k~szítmények, az élöcsirás oltóanyagok (vac·:1nak) es a kórjelz<iisre szolgáló anyagok lövételé-

J 3·!.

vel, engedély nélkül is behozhatólt; de csak abban
az. ~~etben v~mlieze~hetöl;:, ha az illetö gazdaság az.
elözo bekezdesben Jelzett rendelethez képest a be-·
oltandó állatok tartási helyére illetéke;:; elsőfokú ál- ·
lat~észségtigyrendöri hatóság bizonyítványával igazo~Ja, hog_y a behoz:ndó elölt csírás oltóanyag vagy·
szerum tenyleg a -c1mzett gazdas8.g saját :.íllatállományánah: beoltásá.hoz szükséges.
Feliigyelct Cs

ellenőrzés.

187. §.

(-1) A 176. §-ban megnevezett bakteriológiai kC-szitményt elöá.llitó és forgalombahozó üzem vaav
laboratórium állami felügyelet és ellenörzés a1:tt
áll. Ez az ellenőrzés és felügyelet kiterjeid azokra
a gyógyszertá.rakra is, amelyek al\ár belföldön elö-.
állított, akár pedig lcülföldről behozott szérumokat
ralrtáron tartanak és árusitanak.
_ (2) .A„z~, hogy ?"z _oltóanyagot, szérumot vagy
mas bakter1umos J;:esz1tményt termelő üzem vao-v
szérumot árusító gyógyszertár állami ellenőrzé.s ,
alatt áU, reldámcélol;:ra felhasználni vagy nyo1ntatványol;:ban, levelezésekben n1egemliteni nen1 szabad.
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(7) Az á.llatorvoslá.sban haszná.latos szérumo1t-·
nak a gyógyszertáraltban való árusítá.;oát Budape.st
.székesfővá.ro.sban a lcerületi m. kir. állatcrvos ~z _l1·1etéJ;;es kerületi tiszti-orvossal, más törvényhatosagban pedig a törvényhatósá.gi m. kir. állatorvos a
·tisztifőorvossal ellenőrzi.
.. .
(8) _4._ (7) bekezdésben jelzett ellenőrző J;;ozegelt hat8.sltöre a következő:
1. ellenőrzik, hogy a gyógyszertárak n1eg~elel
nel;;-e a 185. § (3), (4) és (5J, valamint a 186. § (3)
.
és ( 4) belcezdésében foglalt rendell;;ezéseknek;
2. a 185. ~ 18 l bekezdésében foglalt rendell;;ezes
betartásának ellenőrzése céljá.ból jegyzék melle~t
n1intákat vesznek a tern1elöüzemel;;, vagy Jaboratoriumok által a gyógyszertáralcnalc ltiadott! ill~tve
a gyógyszertárak a.Ital ralttáron tartott és arusitc!t
termékekből és azok tekintetében az (5) belcezdes
3. pontja szerint járnalc el.
( 9) ~.\.z ellenőrzés gyakorlása céljából a ( 7~- ~~
k.ezdésben jelzett ellenőrző ltözegelc széltllelyuk?.n
időnldnt, de negyedévenldnt legalíibb egyszer k~
zösen, székhelyülcön lüvill pedig alcár közösen, alcar
1tülön-külön váratlanul helyszíni szemlét tar.tanak
a szérumolc eladásával foglnlltozó gyógyszertáralc~
ban és ha szabálytalanságot észlelnek, a ( 6) belcezdésben foglaltak szerint járnak el.
.
(10) _t..,._ m. Idr. országos á.llategészségügyi _intezet az ellenörző bizottság illetve a ( 7) bekez~~s~~n
emlitett ellenőrző közeo-ek részéről hozzá bekuldott
nlintál\at hatékonyságr~ és tisztaságra ~egv~zsg~l
ja és az. eredményről jelentést tesz ~ föl~1v:1es
ügyi mi::J.iszternelt. Amennyiben pedig v1zs~alats.
során a 185.
(8) bélcezdésébe ütköző sz~baly~a
·1ansáo-ot állapítana me.,. egyszersmind kellőleg indokolt javaslatot terjes~t a földmivelésilgyi minisz-

*

ter elé pénzbírsá.g alkalmazá.::a és a lcifogásolt
anyaggal követen dö elbánás, tová.bba az i lletö
anyagra vagy anyagokra adott forgalombahozatali
engedély megvoná.sa iránt.
Engedély

t1tegvoJ1á~a.

188. ~.
( 1) _4._ földmívelésügyi miniszter a megtorló
rendszabály alkalmazá.sa (pénzbírság, engedélymegvonás, kifogásolt készlet megsemmisítése) iránt
Tendszerint csak az illető érdekelt fél (engedélyes,
ismételárusító gyógyszertár felelős vezetője) meg
hallgatása után határoz.
(2) Ha az engedélyes valamely anyagának
termelését
vagy
forgalornbahozatalit egy évig
szüneteltette, vagy szünetelteti, a földmívelésügyi
miniszter az engedélyes előzetes meghallgatásával
a vonatkozó forgalombahozatau engec\élyt a bel-.
ügyminiszterrel egyetértőleg megvonja.
Gyakorló úllatoi-t·osok !céziyyóyys::ertáru.

568. §.

( 1) Gyakorló állatorvosoknak a törvényhatóság
el.sö tisztviselője a törvényhatósági m. lör. állatorvos meghallgatása után kézigyógyszertár tartására
engedélyt adhat, a helyhatósági és a m. kir. állatorvosokat pedig megokolt esetben és ha a gazdaérdekeltség vagy .a. törvényhatóság a kézi gyógyszertár felállításának költségeit biztosította, ugyanerre
kötelezbeti is.
(2) -4.. törvényhatóság első tisztviselőjének. e
tárgyban hozott határozata elleri a földmívelésügyi

']
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miniszterhez van fellebbvitelnek helye,

~I

aki a bel-

Ügyminiszterrel egyetértöleg határoz.
<i::o
( 3) A törvényhatóság elsö tisztviselője ltöt~les
az általa kiadott engedélyt vagy rendeletet a foldművelésügyi, valamint a belügyminiszternek bejelenteni.
(4) _!\.. li:ézigyógyszertar
anatorvostulajdonosa
gyógyszereket - oltóanyagok ltivételéve~ -- cs~i.
oly helyeken szolgáltathat ki.
ahol gyogyszertar
nincsen, egyebeltben pedig az 1876. évi XIV. tc.ben és az ennek alapján ltiadott rendeleteltben mega.Uapított szabályokhoz köteles a1ka1mazli::odni (T:
96. §.), és pedig a kézigyógyszertárakban tartando
gyóo-yszereli:: tekintetében az 1890. évi 80.761. B. M.
~z~ú rendelethez, a kézigyógyszertárak ber~n~
dezése
és használata tekintetében az 1910. ev1
89.000. B. M. számű rendelettel kiadott szabályrendelethez, a li:ézigyógyszertá1·ak
n1egvizsgálása és:
felügyelete teltintetében pedig az 1893. évi 75.641.
és az 1894, évi 31. 788. B. 1f. sz8.mú rendeletekhez,
ez utóbbiakhoz n1égis azzal, hogy az állatorvosok
1u~zigyógyszertára és annal{ használata a t~rv~ny
hatósági m. ltir. állatorvos felügyelete alatt is all.
_•t.:: t'.letVeléJH:s i<liipo11tja.

615.

~.

.!;„ jelen rendelet 1933. évi iprilis hó 1-en lfp
-fietbe_
BHdapest, 1932. évi december hó 31-én.

Dr. Ká.1.lay 1lli1clós,
m. kir. földmívelésügyi miniszter.

Oltóanyag- és szér11mtern1elö tizemeli: kijelölése.

rn. kir, földmívelésügyi miniszter 43.308-1933
III. •1. szá.rnú rendelete. ·
(Valamennyi vármegye alispánjának és thjf. város
polgármesteránek.)

-

_t:.,..

Utalás3al az 1932. évi december hó 31-én li:elt
100.00_0 számú rendeletem 118. §-ának 3. pontjára
az_ alabbial{ban kijelölöm azol{at az oltóanyag- ·'
s~erur:ite_rme~ö ~zemeket, al1ová á:lati hullái{, hull=~
res~eh., allat1 koros szerveli: és folyékony anyagok
ol:oanyagtermelés vagy oltással kapcsolatos tud _
m~nyos vi~gálat. céljából postán, vasúton vagy m~s
modon (gepltocsm, l{ocsin, ltlildönccel) küldhetők.
1. Allami oltóanyagtermelö Intézet, Budapest
VII., Hungária-1;,:örút 2•!2.
'
2. Hungária Szérurnmüvek Részvénytársasá.<>"
0
'
Budapest, X., Szállás~utca 15.
3. Laboratóriun1 Védöoltóanyarrok Termelésére
Rt., Bucla-uest, X., l{öbányaí-út 53. i:::>
·!. Dr Pápay-féle Oltóintézet és SzérumtermelÖ
Rt., Budapest, X„ I{öbányai-út 53 .
. 5. Dr Pécsi Dani és István Oltóanyarrte1melö
0
Intezete, Budapest, X., l{öbányai-út 53.
6. Phyla."'{.ia. Szérumtermelö Részvénytd.rsasáa
0
'
Budapest, X., Szállás-utca 3.
7. Therápia Oltóanyag Termelö Intézet (Dr. Ro-

Ajánlja a BAEDER
vitaminos
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rn- és bőrápo~ó krémet
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honyi Jviiklós), Budapest, .II.~ Kele{ji KárolytUb::a

15/a.

~I

..
.
s. Dr Szász Alfréd Oltóanyagtermelo Intezete,
Budapest, VII., Erzsébet királyné-útja 15.
Felhivom Alispán (Polgármester)
urat, hogy
jelen rendeletemet az érdekelt lcözönség tájékoztatása véo-ett hirdesse ld és tudomá~ulvétel és alkal·mazkodás végett a helyhatósági és magánállatorvosokkal li::özölje.
Budapest, 1933. évi április hó 12-én.
i„„ miniEzter rendeletéböl:
Dr. Pasteiner Alfonz,

miniszteri tanácsos.
i\ nmllein tuberli:ulin, egérirtó és veszettség elleni
o]tóanya.golc ár-.inak n1egállapítüsa.
-

IH

A 11i. leír. földnií·velésffgyi 1niniszter GS.090-1933.
III. 4. szá1nú rendelete. -

(Valan1ennyi vármegye alispánjinalt és thj. város polg.irn1esterének, valanlint Budapest székesfő~
város polgfu:mesterénelc)
Tudomásulvétel és az érdelreltekkel leendő közlés végett értesitem; hogy az állami oltóanyagtermelö intézet (Budapest, VII. lter., Hungá1ia-ltörút
242.) által termelt malleinnelr, tuberkulinnak, egérirtónalt és a veszettség elleni ojtóanyagnalt fogyasztói árát, beleszámítva a csomagolási ltöltségelret
is, 1933. évi jűllus hó 1-töl a követ1rezökben állapitom meg:
1. A magánosok lréreln1ére itteni engedéllyel
végzett malleinezéshez szlilrséges mallein 1 ltcm.-e
( 5 adag) 1.20 P.

2. TuberkuliT\, tömény 1 lrcm. (·1 adag) 1,- P.

1I
i
1

,

---

227.

T_uberkulin, hi~itott (209ó-os) 1 kcm. 0.20 P. (a hig1tott tuberlrulm adagja 1-2 éves állatnal* ? kcm
3 évesnel~ és ennél. idös:bbnek 3 kcm.)
"" ...
.,
].fadartuberlruhn (;,;.J<;t-os) 1 lu:m (5 adao-)
0.50 P.
. •
~
.1'.Iadártuberkulin (20f;{,-os) 1 kcm. 0.20 P. (ennelt. adagja fel.nőtt állatnak 10 kcm., 2 éven alulinal*
7-8 kcm., borjúnak 6 kcm.)
""
5. Egérírtó 1 kcm. 0.02 P.
6. Veszettség elleni sorozatos cjtóanyao- szarvasmar~a, l~, szam~r, öszvér, borjú, csilró ré;zére állatonk1nt ?· -P, JUh, lt.ecske részére állatonldnt 1.50
P, k~tyaknak egyszeri ojtáshoz állatonlrint 1.50 p
kutyaknak sorozatos ojtásához állatonkínt 6.Budapest, 1'933 .évi június hó 28 án.
A miniszter helyett:
Dr.. ;.ltayer Ii.ároly,
államtitlrár.

p:

_4.7; ~tllatgyógyúszuti oltóanyagok (vakcirulk), szérumol. . stb. legmagasabb fogyasztói árának ntegiiUapítása.
„:1 1n. kir. jöldinivelésiiyyi nlinis:::ter '1'9./fi8-J!JSS
III-4. s.::chnií rendelete.
'
(Valamennyi vármegye alispánján3k és thjf. város
polgármesterének.)

. Tu:Jon1~snlvétel és az érdekeltek tájékcztatása
vegett ertes1tem, hogy az 1928 évi XX. t.-c. 39. §-ának
13. pontja alapján és a 100.000. 193. F. :fi.1. számú
~endelet 18. §-ánalt. í3) bekezdéséb2n foglaltak alap_
J~ sze_:vezett. á.rvéleményezö bizott:ág meghallgatasa utan, .a~ allato:voslásban llasz:Jálatos oltóanyagok (_v~kc:_1nali:}. sze111mok, díagnosztilrai szerek és
az eger1rto legmagasabb fogyasztót nettó árát folyó
15°
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1933. évi oAlttóber hó 1-étől kezdődő hatállyal, a következőkben állapitom meg:
engedéllyel
1. _!:\. magá.noso1t ltére1mére itteni
végzett malleinezéshez szükséges niallein köbcenti~
métere ( 5 adag) 1.20 fill.
2. Lépfene elleni. vakcina adagja nagy állat részére I. és II. oltásh:Jz összesen 20 fill.; kis állat
(juh, kecske, sertés) részére az I. és II. oltáshoz
összesen 10 fill. ; sorozatos oltáshoz adagonltint
(ill., IV., stb. oltáshoz) nagy állat részére 10 fill.;
lds állat részére 5 fill.; ltóranyag a szérumos vegyes ollá.shoz adagonltint nagy állat részére 10 fill.;
lös állat részére 5 fill.
3. Sertésorbánc elleni valtcina adagja az I. é::i
II. oltá.shoz együttvéve 10 fill.; kór anyag a szérumos
vegyes oltáshoz az I. és II. oltáshoz együtt 10 fill.
·1. Sercegő fiszük elleni csiramentes szűrlet,
vagy a formol vakcina adagja nagy d.llat részére
20 fill.; kis állat részére 10 fill.; poralaltú anyagnak
adagja elltészítve folyéltony alakban együtvéve,
nagy és lris állat részére, 20 fill.; poralakú anya~A
nalt adagja elkészítve folyékony alaltban, az I. e.s
II. oltáshoz együttvéve, nagy és ltisállat részére 30
fi!!.
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S. Sertéspestis sz6r1on0Tc litere 79 _ p · hitelbe
·'
„.
adás esetén 80.- P.
elleni szért.:imnak
. 9. ~ertéspestis-sertésorbánc
litere 8v.- ~; hitelbe adás esetén 95.- P.
10. Sertespesti 1Jü·us kcm-e 15 fill.
11. Egérirónalc litere 20.- P.
. . 12.Baro1nfihi1nlö Cs ba.ronifidiftéria elleni vo.A:cinanak. adagja 5 fill.
· 1 1
13. J111ihi1nlö elleni oltóanyairnak,
ny1ro tna t
~
adagja 22 fill.
fill. 14. Sertéshhnlö elleni oltóanyagnak adagja 26

15. a) Tö1nény tuberkulin köbcentimétere ( 4
!·- P; b) hígított (20%-os) tuberkulin köbce~tun.ete1:e 20 fill.; (A higitott tuiberltulin adao'ja
0
2 1...cm, 3, eve_snek és ennél ·idösebbnek 3 kcm.)
~6. Jlladart1tberk11lin, 207f-osnak köbcentimétere
')
10 f1ll.; (Ennek adagja felnőtt állatnaJ· 10 kc
m, éven alulinak 7-8 kcm, borjűnak 6 k.c~.).

ada~)

18: a)

V"_csz~ttsép

elleni soroi::atos oltóa. 11 yag-

1~~k, lo,: szamar, _oszver, borjú, csiltő részére á.llatonh~nt a:- P~ Juh, lrecske részére d.llatonkint 1.40

P.' sertesnek -'4 .llatonl1:int 1.80 P; Jrutyának állaton A

k~nt 6.- P; b; kutyának egyszeri olt<ishoz állaton'
1.,1ű P.
19. Tetanusz antitoa.in 20 Ae 1.40 P· 100 _4.e

5. aj 11Icoininger-féle baro1nfilcolern. elleni t:alccindnak literje 35.- P; b) baromfikolera elleni vakci-

lnnt

núnalr (húslevestenyészetnelr) literje 25.- P; e) baromfikolera ellnei szérumnak litere 30.- P.
6.JJlil'igykór, ·v6rllns (coli), s;;:cptiké'JJtiai (sertésszeptikémia, polyvalensszeptiltémia), paratypl!11s
(sertésparatyphus) valtcinának litere '15.- P.
7. Lóból tennelt s.::ériono1c (u. m. lépfene, sertés8rbánc, nlirigykór, szeptil{én1ia (polyvalens vagy
serté:.:szeptilrémia), coli (vérhas), paratyphus (sertéspai atyphus), sercegő üszöln litere 6'1.- P.

4.90 P; 200 Ae 9.60 p .

'

Ezez:, ~e~n_iagasabb fogyasztó! nettó áron a tényle~es szalhtas1 {postai, vasúti) költségeken és a tör_
~:ny~s. forgal~:r1i adón felül az edényzet (.fiola, üveg),
~i:lsö_ e_s be.Is?. csomagolási anyag (doboz, láda, for.öacs) ara feJeben, csal{ a felhasznált anyao- tényleA
á·
g;s ára sz~itbató fel a fogyasztó (rendelő
' v
sarló) terhere.
i11. szérumolmak gyógyszertárból vcaó beszerzé~

1!
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se esetén a gyógysze rész az edényzet, csomagol ási
anyag ára, posta1tölt ség, törvényes forgalmi adó éS
közvctité si díj fejében, csalt az anyag nettó árán
felül, annctk 150/o-át s:::ániítlia tja fel.
A malleinne lt és tömény tuberkuli nnak legkisebb megrendelhető mennyisé ge 1 kcm.
Jelen rendelette l az 1932. évi november hó
30-án kelt, 98.656-19 32. számú és az 1933. évi jű
nius hó 28-án kelt, 68.090-19 33. számú itteni rendeletelt hatályult at vesztilc
Budapest , 193. évi szeptemb er hó 26án.
A miniszter helyett:
Dr. Mayer

.sertéssze ptiltémia, mirigyl;:;ór és baromfik olera szérumot, valamint egérírtót, a Phy1a.-t1.(t. Sriénonter~
1nelö Rt. (Budapes t, X., Szállás-u tca 3. szám.) köteles termelni és forgalom ba hozni.
A 11ia1lein termelésé vel és forgalom ba hozataláw
val, folyó évi október hó 1-töl kezdve, a 1L Kir. Or(Budapes t,
Intézetet
szágos ~ategészségligyi
VII„ Tabornok utca 2.) bíztam meg.
Budapest , 1933. évi szeptemb er hó 28-án.
A miniszter helyett:
Dr. 11Iayer Károly,

államtitk ár.·

Károly~

államtitl;:;ár.

KERESKEDELEMÜGYI MINISZTERI
RENDELETEK .

•.\.z Allaml Oltóa.nya .gtermelö Intézet megszünt etése_

m. kir. földmível ésügyi miniszter 79.602-1933~
m. 4. számű rendelete . Tudon1ás ulvétel és az érdel;:;eitekltel leendő közlés végett értesítem , hogy az állatorvo slásban használatos oltóanyag olt, szérumok , diagnoszt ikai szerek
racionális termelése érdeltében , a termelési helyek
csöldtenté se végett, az Alla1ni Oltóanya gtermelö Intézet működését folyó fui október hó 1-töl beszünte tem és ezen időtől kezave, a mallein ltivételéve l, az
intézet által termelt összes anyagolta t ,úgymint lépfene elleni oltóanyag ot nagy- és kisállat részére,
lépfene elleni sorozatos oltóanyag ot, lépfene en:nr
ltóranyag öt, sertésorb ánc elleni oltóanyag ot és koranyagot. Leclaincb e-, Vallée-fél e sercegö üszök elleni oltóanyag ot thűsleves tenyészet et), veszettsé g
elleni oltóanyag ot, tuberkulin , lépfene, sertésorb ánc,

-

.-\. fé.mnátriu rnnak és fémká1iu mnak vásűrokon
árusítása .

A

_!J.,.

m. kir. keresl;:;edelemügyi miniszter 14.988-19 33.
- számú rendelete. -

-..\~ 1922:XII. törvényci kkbe iktatott ipartörvé ny
58. §-aban nyert felhatalm azás alapján, a fémnátriumnalt és f~mk~liumnal_t g.olyók, rudacská k alakjá~n.' vagy barm1lyen mas alal;:;ban vd.sárolton árusítasat, a m. kir. belügymi niszter úrral egyetértően
eltiltom.
~ti ezt_ a tilalmat megszegi, amennyib en csele~tn:enye sulyosabb beszámitá s alá nem esik kiterjedhető Pc.nzhagast !;;övet el és kétszáz penO'öiO'
0
0
"
bütetésse l büntetendő.
haatisi
közigaz::r
a
. . A kihágás miatt az eljárás
tos?-gnak, mint .r:-endöx·i bü~tetö birós:ign21~ a hat9s-

;i
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li:.örébe ·tartozilc Ha1·madfoli.on a m. ldr. Peli.igyminisztériumban szervezett ldhágási tanács, a m. kir.
kereskedelemügyi minisztérium előadójánali. részvételével határoz.
Ez a rendelet a hivatalos lapban tö1tént kihirdetését követő nyolcadik napon lép életbe.
Budapest, 1933. évi április hó 26-án.
Dr. I?abinyi TihaniCr,
m. kir. keresked. miniszter.
TávbeszClö dijkedvez.n1ény nen1 engedélyezése.

-

Jíl

A m. kir. l{ereskedelemügyi miniszteer 81.1361933. X. 5. szá.rnú leirata (A l.íagyarországi · Gyógyszerész Egyesu:etnek._) „
Jtlrtesitem, hogy a gyógyszertá.raJt tavbeszelo
állomása után leért díjkedvezményt meg nem a~a~
tom, mert a meglevő díjkedvezményeknel{ tov_abb1
kiterjesztésére a saját bevételeire utalt postanali:.
nincsen fedezete.
Az a körülmény, hogy a gyógyszertárali: állomásait közérdekü beszélgetéseltre idegenek is használják, díjkedvezményre nem adhat igény~, mert
baleset, elemi csn.pas és l{özveszély esete1be1?' hi:adás és elsö segélyltérés -céljából ilyen beszelgeteselcre mindenlti köteles állomását átengedni s a havi szlimla véO'összeO'éből a l{özérdel{ü beszélgetéselt
és téves kap;solásol't cimén a budapesti h~lózatb~
5 a vidéki beszélgetésenli:énti díjszabás ala tartozo
hÓlózatokban pedig, a hálózat nagyságához li:épest,
3 és 4 százaléli: különben is levonásba jön.
Budapest, 1933. évi május hó 1.-én.
A miniszter helyett:
Szalay,
a m. ii:ir. 'posta vezérigazgatója.

_4..

~>\. n.uzn1etui:aí ipar gyut;:orlása.
m. kir. 1teresltedelemügyi miniszter 46.414-1933.
- számű rendelete. -

_4..z 1922 :XII. törvénycili:kbe iktatott ipartörvény
48. és 58. §-aiban nyert felhatalmazás alapjün a
lJelügyminiszterrel
delem:

egyetértően

a ]{övetkezöket ren-

1. §.
Az 1922 :XII. tc. 13. §-ában 44. pont alatt em-

atett koz:netikai ipar munkakörébe az egészséges
szépségének ápolása és Hibáinak palá.stolása,
továbbá - a jelen rendelet korlátai között - a hibáli: in·egszlintetése tartozilc
A kozmetili:us iparosol{:
a) a bőrnek betegségr.e gyanus tüneteivel nem
foglalkozhatnak, igy különösen kiütéseket, gennyes
-pattanásokat,
daganatszerű képleteket,
sömört,
bőr- és hajmegbetegedésel{et, gyuladásos arcot, izzadó, vörös és fagyas börfelliletelret nem kezelhetbőr

nek;

b)

·bőrbe

behatoló, vagy a börön áthatoló, a
illetöleg a bőr alatt, vagy a szervezet bá.rn1.ely ma.s részén tartós elváltoz:'ist előidéző beavatkozás (például ily ,módon szőr, lencse, szemölcs,
májfolt,
anyajegyeltávolitást,
szeplőhámlasztást,
stb.) nem végezhetnek;
e) röntgen készüléket, nagyfrelrvenciájú villa:nos készülél{et, univerzális ·kapcsoló 1cészüléket,
galvántel.epet, kvarc1ámpát, diathermiás készlilék.et,
vagy ezekhez hasonló, ezeket pótló készlilékeltet
ne.m használhatnak;
d) erős hatású szert (olyan anyagot, amelyet
a fennálló külön szabályok szerint gyógyszertára1{
is csak orvosi rendelésre szolg8.ltathatna.1{ ki, valabőrben,

j

i
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mint ilyen anyago t tartalm azó készítm ényt) sem aza) és b) pontok alatt emlitet t kezelése ldlez, sem
más célra nem alkalma zhatnak ;
e) a b) pont alatt e:nlitet t ·műveletekre szolg~
ló eszközö ket, továbbá. a e} és d) pont alatt em11tett készülé keltet és szereke t üzlethe lyiségü kben;
valamin t az azzal ajtó- vagy ablalwy ilás révén öszszekötö tt egyéb helyiség ekben nem tarthatj_ák~ vé~l a d) pont alatt .említet t szer.eke t nem kesz1th
etik és sen1tinek el nem adhatjá lr.
2. §.

Azok a ·ltozmetiltus ipn.ro.solt, a1tik a kozmet ikai iparra a jelen rendele t életbelé pése előtt nyert~k
iparigaz olványt , az 1. §. 2. bekezdé aének c) .pontja.
alatt emlitet t készüléke.lt közül a p8lltos tat ,elnevezésű, vagy azzal azonos tekintet alá eső más elne~
vezésü készülé ket, valamin t a .Jtvarcl ámpás készüléket tovább is használ hatjált. _A,.. pantost at elnevezésű vagy azzal azonos tekinte t alá eső más elnevezé~ü l~észUléket az ilyen iparoso k is ldzáróa n
sz.őr lencse és sze:nölc s eltávol ítására haszná
lhatják.' Ezek az iparoso k az ilyen készülé killtne'k ma_:.
célokra szoJo-á]ó alli:atré szeit kötelese lt leszerel tetn1„
Uletöleg má~ használ at céljaira all1:aln1atlanná tétetni és pedig olyképe n, hogy a készülé k !lyen álla:
patát szE.mbetUnö zár, plomb vagy mas hasonlo
esz'köz biztosít sa s hogy a kész.lilék tiltott célra.
csak utólag is bármik or megálla pitható változt atás
!évén legyen ha.szn8.1atba vehető.
3. §.
_<\.zt, hogy valame ly kozmet ilrai szert az 1. §. 2~
be1i:ezdésének d) és e) pontjai szempo ntjából erős:
hatásúna.11: lr.ell-e teldnte.ni, kétség ese.tén a kereslte -
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delemü gyi minfrzt er a belügy: niniszte rrel egyetér töen állapítj a m-eg.
_A,.. kozmet ikus iparoso11: az üzemük ben haszná
lrozn1etiltai szerelte t, amenny iben azok az 1. §. 2.lt
'belrezd ésének d} és e) pontjai alatt megálla pított
tilalom alá nen1 esne1t, magult készíthe tik. Ha azonban csali: kozmet ikai iparra szóló iparigaz olványu lr
van, .e.zeltet a szereke t is csak az üzemük ben ltezelt
egyének nek és csak a kezelé,; hez szüli:séges :nenynyiségb en adhatjá k el, készítményei1i:et másokn alt
nem án1sítha tj8.k,
nem hirdethe tHt és semmif éle
más módon forgalo mba nem hozhatj ák.
A kozmet ikus iparoso k által .Jrészitett kozmet ikai szerek festéséh ez has:zná lható anyago k teltinte tében a 35.556- ·1905. B. M. számű rendele t (Ma-·
gyarors zági Rendele tek Tára 287. old.) 6. §-ában.
foglalt rendelk ezések irányad ók.
4.

s.

Borbély és férfifod rász, vala:nin t nöifodrá.sz
iparoso lt a koztn.et ikai ipar munkal törébe tartozó
tevéken ységet csak akkor folytath atnaJr és ilyen
munka: körben alkalma zottat csak altkor foglalko ztathatn ak, ha az említet t iparokr a ipa1iga zolvány t
nyertek .
A l\:ozmet ikus iparo:öolt a borbély és férfifod rász, valamin t a nőifodrász iparoso k munkal törébe
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tartozó tevéltenységet csak akkor folytathatnak és
ilyen n1unka1törben alkalmazottat csak ~l{:]t~r foglalkoztathatnak, ha az en1litett iparokra 1par1gazolványt nyertek.
.
.. .
A haj festése és ·a haj szinéne1t bárnuly elJarassal való n1egváltoztatása a ·borbély és férfifodrá.sz,
valamint a nöifodrász munkakörébe tartozilt.
Az arcnak szemöldölmek, szempillának f.estése,
továbbá a haj~·alt és szörnek az 1. §. tilalma ..ai.a
nem esö eltávolitása a ko.zmetiltai ipar munltakorebe tartozik.
Hajápolással és körömapolé.ssal a ltozmetil~us
iparo3olt, továbbá a borbély és férfifodrás~, vala:n~t
a nöifodrász iparosok ltlilön ipar:igazolvany nelkül
foglalkozhatnak.
Az 1. §. 2. bekezdésének d) és e) pontjai alatt,
valamint a 3. §. 2. és 3. bekezdésében nlegállapitott rendelkezés.eket a borbély és férfifodrász, vala·mint a nöifodrá.sz iparosok is kötelesek az általult
.használt szerelt tekintetében ·betartani.
5. §.
~4. kozmetikus iparosok doktori ci:net, vagy er:.e
utaló megjelöléseket cégilltben,. ü~leti _nyom~atva
nyaikon, hirdetéseikben, valammt általaban i~aruk
gya1torlásaval kapcsol';Ltb~ 3:'.tkor serr:- h':sznalhatnak, ha ez a cím egyebkent oket megll1eti.
A 1tozmetiltus iparosolt az előző beltezdésb~n
említett módon nem haszn8.1hat:nalt oly8:n _megjeloléseltet sen1, a~i.1elyeltböl orvos alltaln:,~~~sa.:·a, :ap
a fennálló szabályok szerint mun1tako~1:1k~~1 k1_zar~
.készülékelt, eszltözök, szerek vagy elJaras1 modok
.használatára lehet következtetni.
Kozmetiltus iparos üzlethelyiségében, vagy ah·

hoz tartozó egyéb helyiség.eltben orvosi r.endelöt
tartani nem szabad.
.A.. kozn1etil\:ai ipart csak olyan helyiségben szab!1~ folytatni_, amelyet bármilyen más ipar gyaltorlasar<.!. szolgaló helyisógtö1 minden oldalról eo-ész
magasságban szilard falazat, vagy ajtó választ ~l.
6. §.

E rendelet rendelkezései azokra a kozmetiltus
iparo.s_oJi:ra is kiterjednelt, akik iparult gyakorlását
e rendl:"let életbeléptetése elött kezdték me"'.
A koz::netikai ipar gyaltorJása az ipa~hatósá"'
és a közegészségügyi hatóság ellenőrzése alatt áll 0

,,1'11

· Hl

1j
'1!!
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7. §.
Alti a jelen rendelet 1. §-ának 2. bekezdésében,
2. §-ában, 3. §-ának 2. beke,zdésében, ·!. § ának 6.
bekezdésében, vagy 5. §-ában megállapitott rendel~
kezéseket nl«:;gszegi, amennyiben cselekménye sűlyo_
sa'bb büntető renclelkezc!s alá nem esik, ltihágást
'lrövet .el és 200 pengöig terjedhetö pénzbüntetéssel
büntetendö.
~~z előzö b.eltezdésben
n1egállapitott kihá.gás
büntetése 15 napig terjedhető elz8.n:is, ha azt olyan
egyén követte el, aki ily kihágás miatt mar meg
volt büntetve és büntetésénelt kiállása óta két év
még nem telt .el,
_<\.. jelen rendeletbe ütköző kihágásolt miatt az
eljárás a közigazgatási hatóságnak, ·mint rendöri
büntetö birósá.gnak a hatá~J;:örebe tartozilt. :rrar:nadfokon u belügyminisr;tériu1nban szervezett kihágási
tanács, a kereskedelen1ügyi minisztérium elöadójanak a részvételével dönt.
_4. hatóság az 1. §. 2. bekezdésének e) pontja
alatt en11Itett eszközöltst, ltészülélteltet é'> szereket,

:! 1.11:
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.amennyiben azok az elitélt tulajdonai, a jelen §. 1.
b.eltezdésével megállapitott kihágás esetében elkobozhatja, a jelen §. 2. bekezdésében en1lített esetekben
pedig köteles elltobozni.
-~ jelen rendelet 4. §-ánalt 1-5. beltezdéseiben
megállapított - rendelkezése!';: meg.:oz;.gése az 1922:
XII. t.-c. 127. §-a szerint blintetendö.

s.

§.

A jelen rendelet 5. §-a 193·1. évi januar hó l-én
lép életbe. l\. rendelet egyé.b rendelkezései a rendelet ·kihirdetését követő nyolcadi'k napon lépnelt életbe.
Budapest, 1933. évi október hó 16-án.
Dr. Fabinyi 'rHuunér,
m. kir. lteresk..edel,e-.:nügyi miniszter.

PÉNZÜGYMINISZTERI RENDELETEK.
~>\. jövL>delen1- és vagyonadó 1933. évi kivetése.
_A,.. m. ld1·. pénzügyminiszter 18.000~1933. számű

ltörrendelete. (Valan1ennyi m. kir. pénzügyigazgatóslignak, valamennyi kerület adófelügyelöségének. és n1. ldr. adóhivatalnal;.:.)
(I{ivonat.)
~.\. jövedelem- és vagyonadóról szóló 1927. évi
500 P. 11-L számú Hivatalos összeállitás ·15. §, (2)
bel;;:ezdéséhez fűzött utasítás (1) bel;;:ezdésében foglalt rendelltezés értelmében a pénzügyigazgatóságok minden év januar havában meginditjú.k - a jövedelem- és vagyonadólt kivetését.
&.\.z 1933. évre szóló jövedelem- és vagycnadóldveté::.i munltii.latok egyöntetüségénelt a biztosítá.sa érdeltében a fentemlített Hivatalos összeállítd.s-
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·ban nyert felhatalmazásolrendelem cl:
" alapjB.r!. a ltövetkezök:::_

(j

(l} !·~:A gyógys;:ertdralc 6-rtéketése
.. ..
xvatl;;:ozott H. ö. 39 ~
·

hez fuzott utasitás ( 2 ) beJ·
: ~- (3) bekezdésé<lell;;:ezé.s értelmében cl.
"ezdeseben foglalt rentára 1e t''k
iendelem
.
1 hogy
o eértékéül:
a gyogyszer1 · az olyan
.
~ ze1nélyjoo- ·
·
amelyekben az 1932 . b
oli gyogyszertáraknál
kalmazva az 1932 ..e~ en oltleveles segéd volt al~
lyekben Úyen seo-é.d ev1 forgalom kétszerese ameegy és féiszereseo
nem volt alltalmazva, •annaJ{
2. az olyan reá.1jogú
.
.
ben az 1932. évbe l . gyogyszertaral{náI, amelyek!
.
n 1arom vagy enn ·1 t„b
es gyogyszerészsegéd volt' -alk
e o b ok!eveforgaiomnak 2.7ö- c:zör··c:
almazva, az 1'932. évi
egyáltalán nem va: ~~e, amelyelcben seged vagy
volt all1:almazv; a;:ak a;·~i.:ináI kevesebb számban
?) , - ol '
. - .... o-szerese veendö fel
( ""
_-,..,u
yan szemel · ·
·
lyet özvezy vagy a· rv hYJogu gyogyszertárat ame... •
o
a aszon·1
'
?
e vez abban az esetben, ha. az 1876 :XIV t
le~ kezelőn (gondno-ko~) 1 ]~: .~·ban_ említett oltleveged nincs alkalmazva
\~vu1 mas oltleveles senak kell tekinteni.
' segednéiltüli gyógyszertárBudapest, 1933. évi februá.r hö 13-án.
D!'- In1rédy BCl<t

m. lur. pénzügyn1ini;zter.

Ajánlja a BAEDER
OVENALL fog- és
szájápoló szereket

''
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KÖZOKTATÁSÜGYI
v A'ili~rsf.J:Rl RENDELET
EK: . . ... visz gál ob1

zeréSZb'J'u.liO~n? 1u
.A. bud .ape sti gy ógys
. . tag ság bet
öltc se.
. /

zot t

sag i

.·. · ~ter
.
Hás- és köz okt atá siig yi
nt1H 1s ...
A ni. 1cu:. va
s"'á
niü.
Zei:J
·a-ta. _.
t6.B 14- 19S S. IV. ...
. z-E gye sül et El. ·
o
( A 1'Ia0gya rors zag 1 Gy
. ógy
. sze res

nök seg ene lc.
. gyó gys zer tárt ula jdo nos

Zol tán Be. la. bud~p~~~a.Pe
sti gyögy_szerész~.avár atla :i ~lh~YI ~a~~ ottsB.g
ban
egy tag sag megm: eltornok1 viz sga o lZ
sed ett.
. . .. álló gya kor nol tl .
Tel cin tett el a klisZ~bo
Stan a·o-i hel yet mielőbVJ.Z
b be
·ba nfo rgo
gál ato kra , a sz~.
gs o
. A bet
--e l
ölté sné l figy e1e~
szá ndé koz om . tolten~~ ·hog
ólla jtol t 1enn1 arr a i~, . y a Idn eve zen do b1zott-:· gys zer eszoe t n eJ·'- ne-csalt gya ltor lat1 ,
ság l tag a
o
· mü
· yos és sza.Idroda;1mi)
han em eln1életgyo
i ( tud om an
vel öje is leg yen .
.
.
utá
n
fell
tére m a teli:.
;\, fen tiel t elörebocs~JtáSa
.
_ a fen teb b elEln ölts ége t, 11ogy a fen tit. tag sag ra,
·
l tar asa me llet t ' - 11annas Jemo nda t tal." ~z em meO'te
nni
sziv
esk edj élc
Iölé sét m1elobb meo
. ·us hó 27-én.
Bud ape st, 1933. maJ
A min iSz ter hel y:t t:
Dr. Szi ly Kci lnin n,
auam.tiU;:ür.

A
CREM~
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1

Az EU CE RI E

Nl v

1

m

arc-, kez- es b-ora. p olá sho z min den idoben
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Eg yé b ha tó sá go k.
PÉNZÜGYIGAZGATÓSÁG RE
NDELETE.

.4„ )Ia gya ror sui gi Gyö
l,.•· ysz erés z-E gye süle

gal mi adó

ellenőrzésére

,·onatliO

tuek a for -

Zó liér elm e .
szé !ces fövá ros i ni. kir.
pen zilg yig azg ató sáy
57. 079 -1- 193 3. II. a
szú1nft vé[Jzése. Kö zve tlen ül
A

a m. kir.
bea dot t kér elm ére , érte síti pén zUg ym inis ztér ium hoz
a ltlr . pén züg yig azg ató
ság az Egy e.si llet et, hog
y az 1921 :XX..'XIX. t.-c.
S-a érte lmé ben az adó
lero vás ára lröt elez ett és allta61.
.1_
ma zot tai, köt ele sek a pén
züg yi hat ósá g kív áns ágá
az összes Itön yve ket és
ra
adó zta tás sze mp ont jáb ól felj egy zés eke t, val am int az
figy elem be jöhető m.ín.den
irat ot és seg éde szk özt ren
del ltez ésre boc sáta ni, ille tve
elö mu tatn i.
Tek inte ttel arr a, hog
del ltez és nem tesz kül önby az idé zet t törv ény i ren zet ett ira tok és seg éde szlc ség et az adó zók álta l veözö k köz ött asz erin t, hog
y
az adó zó az irat ot vag
y
ból vezeti, a gyó gys zer ész seg éde szk özt mil yen cél a
tart ozi k az adó elie nör zés vén ym áso Jati kön yve t is
ren del kez ésé re boc sáta nL
A vén ym áso lati kön yv
rendell:;.ezésre boc sát ása
a gyó gys zer ész tito kta
rtás i köt ele zet tség ét nem
érin ti, min tho gy az 192 1:X
lwö rzé st végző köz ege ket XX IX. t.~c. 67. §-a az elmin d arr a von atlr
amelyekről hiv atü
suk gya kor lásá ban sze rez ozó lag ,
tek t'.1d 0má st, a leg.szigorűbb tito
lrta rtás ra köt elez i.
A kir. pén züg yig azg ató
nyá t, tért ive vén y me llet ság a vég zés egy pél dát, a foly am odó Egy esü
let
része.re kéz bes ítte ti.
Bud ape st, 1933. sze pte mb
er hó l-én .
Dr. Csi llér y B6l aJ

min . tan ács os,

p~nztigyigazgató.

lt>
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SZÉKESFŐVÁROS POLGÁRMESTERE

RENDELETEI.
292.481-1933. IV. ti. o. szám.
Budape.st Sz61icsfövüros polgúrnu~sterCnck véghatá-'
rozata.
- Tárgy: Schubert Arnold gyógyszerész, budapesti laltos panasza a 1-Iagyarországi Gyógyszerész
Egyesület f. évi május hó 13-iki közgytilése ellen. 1léyh(ltciroznt:

SchubBrt Arnold budapesti lakos gyógyszerész,

panaszt adott be a Magytrországi Gyógyszerész
Egyesillet f. évi május hó 13. napján tartott l{ÖZgyillése ellen és az alább felso1·01t ailaki szabá;lytalansá.gok folytán, 1cé1·i a 7cözgyiilés niegsemmisíté-

sét.

A panaszt az 139·1-1873. eln. B. M. számű körrendelet 4. pontja alapján megvizsgáltam és a vizs„

gátat eredménye alapján a panaszt e1ntasítoni.

Indokolás:
Schubert _4..rnold panaszbeadvá.nyá.ban azt adta
e1ö, hogy a sérelmezett J.:özg:yülés megtartása szabálytalan volt, mert:
1. az egyesületi tagok által bemutatott meghatalmazásolr egy részében a közgyillés helyett „lcongresszus" szö van írva é5 ezért a meghatalmazllsol\: ·
-kiállltása helytelen és szab!ilytalan;
2. mert a közgyülési meghívö targy.sorozatában
inegá.Uapított közgylilés lefolytatása nen1 tartatott ·
be, dacára hogy a meghirdeté •. úgy szólt, hogy ·a·
1rözgyülés délelőtt '9 órakor lrezdőd.k a Zenea·kad:!-;
mia termében és azon a tárgysorozat 1-5. és a 6.
pontja lesz tárgyalva;·· A::6. '.pont lefolytatása dél·

.
után, az .:\ggteleki-u S szám
alatti helyiségben ke· ·

Till tárgyalásra.

'1

Ez a meghivöban megállapított sorren

d betart.. •
va nen1 lett, mert a délelőtt· 1 ..
köz .. _1 cozgyules akként határozott, hogy a
egytolytiban tartja n1egy~Iest ~egszakítás nélkül,
.akik a meghivó szerint 9..- es ezaitat nagyon sokan,
- - Jartak el, Iemaradtak a dé1utáni közgyülésröI
0
es lgy a legfontosabb t b
argyalás.- t
an, az alapszabálymödositás ba
n, 2esz nem vehettelc
vizsgálat al . _
_A,.. megtartott
pontját nem talá.Itam helytálló~~~:n a panasz elsö
·
Az alapszabályok 10 ~ a
rendes tagok szavazati ·~o-~j megengedi, hogy a
J o cat meghttalmazottaik
űtján is gyakoroljá.k.
_4.. jelen esetben meg<illapitást
meghatalmazá.sokon a közO"yülé ny~rt, hogy egyes
„koniely~tt
bs
gresszus" SZó fordult elö· o
1 .: az~n. an -az teny, semmi
befolyással nem birt
ve, mert ezen meuhat:~~~ITo~~e; tenykedésére néz. . e 1 sem lettek használva és a közgy~·i ·
o u esen a szavazásnál
1 a jelen
csat
voltak döntöttek, anélkül l 1
?bgy_ a .n1eghatalmazá·
'
sokltal éltek volna D
„
kent is a l tozgyUiés,
e egye
·
· t szuverén testület
„
min
.
, az osszes meuhatal
.
l ca t ervényesnek
i:nazaso2
nyilv - 't tt
(!{ozgy. Jvk. 27.
an1 o a.
lapja.)

Nem vehetem figyele b
kifogását már azért sem ~e~t aa ~~~as~os~:k ezt a
ogas~ ·megbad.
talmazásolt szöveO"ében (10gyülés szó is eJöf~rdul. oY a atum, mint a közEltekintve ugyanis attól 110
Egyesület nem kono-resszu<::át ~ a Gyógyszerész
ane~ irendes évi
ltöZgyillését tartotta,o távol levö tag is tudta - 5 m2lld~n .Jelen levéS és
így IlY1lvanva16an csak
tévedésből kerülhet tt·
egyes meghatalmazásokra a
e

ezt ' .

''

'1

:i

1'
''
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,kongresszu s" szó. Lényegébe n tehA.t itt 1~eg~eljebQ.
hibásan megszöveo- ezett meghatalm azasrol van
,
=~ ez azonban nem l~épezhet ala?os okot a.r:·a'..

h

a

közgyUlés megsemmi síttessek akkor, am1h.01

0
·1ták
a
.
:
meghatalm azásokat fel sem haszna
a OoY
A hibá.san fogalmazot t meg~~talmazas t~l~z~~
-etben okozhatott volna konfuz1ot, ha a Gyogy~
~;sz Egyesi..ilet azon a napon közgyülést és kongre~z
szust is tartott volna. Ez az eset azonban nem allt

fenn.

h 1 t

A panasz iná.sodili: pontját sem találtam e Y on sok
.
állónak.
Az egyesület közgyűlésén ugyanis ~agy
vidéki gyógyszeré sztag is vett rés~_t. __s -~un_thogy sokan az idő elörehalado ttsága, de kulonos7n_ a v?n.~t~
'ndullisok miatt is lövántáli: a n1egs~alutas nelh:~I_1
.. tet;;ett a 1~~
~á.rgyalást, szab:ily:-:zerü inditvány
o-yülésen hogy a tárgyalást az elnokse1::> ne ~za ~a félbe,' 11a:em mindaddig tárgya1jana1;:'. a.:n1g legalább is a legfontosab b pontolt el nen_i intezt:tne~.
A- 1·özgyU1és nao-y többsége a folytatolag os, ~llet,·e
;ne~szakitá.s ne1ktili targyalást megsz.ava: ta es ?.nnel;: magá.t a jelenlevők t~bbsé_ge „a1a~e:v_en, _a 1;:~~~
o-yülést tovább folytattál;: es delt~.td.n .? .o~ a ln p_e .
·1· :Miutá.n a kozo-yules1
· t e-..
f eJez
.
ö
„lés le
l „ megh1von
b
l;:or be is
;:~~gy_u
a
atot
t:irgysoroz
i
valamenny
elt
zere
~árgy~lta, a folytatólag os 1töz~ülésre. szuksef s.~1
volt s i_gy annak _.\ggteleki- utcaban . Jelze~th.~vat J
fol tatá~a önmagától elesett. Nei:i 1enyeg1 i ~ e-·
háÍ az, hogy egy 7~0z,qyii1ésen targyaltato tt le. az:
. .
alapszabály ol;: módosítása .
Helytálló a panasznak azon á111tas~,. hogy·e~.
közgyülés egyfnlyta!~<t.n és nem a megluv~b~ t Jf' - ,
zett módon tartatott meg, azonb~n _a fen.~e~~ a~t.
.
gyelembe véve... a közgyülésn ek JOgaban a o
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·megváltoz tatni, mar azért is, hogy ezá.ltal módot
-nyujtson a fővárostól távol lakó tagoknak is arra
nézve, hogy az egyesületi életben fontos alapsza~
l:>álytervezet megvitatás ában is részt vehessenek .
S minthogy pedig a közgyülési jegyzőkönyv
adatai alapján, a feritiek.re nézve a közgyülés több·ségi akarata érvényesill t, anélkül, hogy az az alapűgy a
szabályok rendelkezés eibe ütközött volna,
"ltözgytilés ezen határozatá t magam sem találtam
kifogásolha tónak.
De különben is a l;:özgyülés, mint mAsodízben
·összehívot t közgyUlés, az alapszabály ok 17. §-ánal;:
2. bekezdése értelmében hivatott össze, eszerint pe•dig a megjelent tagól;: számára való te.iUntet néll;:ül
is határozatk épes volt. A kzögyülése n hozott határozatok érvényessé géhez tE::hát elegendő volt a jelenvoltakna :k abszolut többsége. Igy a panaszban
·foglaltakr a nézve hozott többségi határozato kra
·nézve, semmi olyan a:Japszabályellenes tényt meg:állapítani nem állt módomban , ami indokoltta tenné a liiiagyarorE zági Gyógyszeré sz Egyesület f. évi
n1ájus hó 13-án megtartott közgyUlésé nek megsem·misítését.
Ezért határoztam a fenti értelemben .
Ez ellen a véghatároz atcm ellen, a kézbesítést
"követő napjátöl számított 15 napon belill, a m, ltir.
·belügymin iszter úrhoz intézendő és a székesfőváros
ügyosztály a iilt:tatójtl.ban (IV.,·
·polgármes teri IV.
Károly király-űt 28. I. em. 34. ajtó) beny;ujtand ó
fellebbezés nek van helye.
Erről Schubert Arnóld budapesti lakos gyógy.szerészt CV., Nádor-utca ·2,.t;- továbbá a Magyaror:szág:i Gyógyszeré sz Egyesület vezetöségé t CVI., He_gedO.s Sándor utca 17.) éttesitem..
-Budapest, 1933. évi szeptember hó 16-án.

i

1.
j
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2·17

~

ol <irn1ester megbizásából: clr. S::_lo_vák .ta. A kp
kiadmány hiteléül: (Ol·v. ala1rasJ .• 11:0nacsno
· ~"'-(P · H)
·
PoJgard aveze t o.
„
· Budapest ' Széltesf''ovaros
mestere.
1 l . t ·\.rnold huda1lc.sti gyógysreresz panas~
Scl:u >erlut•1.s1·.i:.;„u •1 1\Ia o-yarországi Gyóo'")·szeresz:
na „ e ' .__....., · •
"'·
•
1-··.. .„Iése
Egycsiilet f. évi nnijus hó 13.-an tartott „o ....g) u . ,

·
ellen.
Budapest széltesfováros polgá.rm~st:réne·k 302.602-- l933, IV. számú vegzese. Vll:GZl':S.

Schub~~rt ..\ruold bud?-pes t'1 J~k o~ ogyógyszerészillet f é;i
k
níagyarorszá.o-í Gyogyszeresz , gyes
.
ne.. a ó 13 án tart'ott közgyüléEe eUen beadott pa:naJUS l
IV
szám
alatt
honasza tárgyában, 292.481-1933 ·
·
.
r··
zott. elsőfokú véghatározatom ellen, szabalysze tL
"dö))on fellebbezés nem adatott be.
i
;.'nnélfogva n1egállapitom, hogy az emdlittettt
·'
YC•rhat{trozatom
a Inai napon J"bgerörc. emclke e .
"' Erről Schubert .•\.rnohl bud~pest1 la1to~ ~a~~:·
·a
24:) továbba a 1'.:!agya1otszao1
szost (\ Na or-u. „ · '
töo:éo-ét (VI. Heg.edüs:
Gyógyszerész Egy.~sule.t veze ~ o
•
Sándor-u. 17. sz.) ertes1tem„
Budapest, 1933. évi október hó 28-án.
A. polgármester me?bízá~~ból :·
Dr. SzlO\"iÍk„ tanacsnok.

f

1

.,

1

,/

Egyesületi értesítések.
1869-193"2. szám.

1

,, f1

.-\.z 0, T. I. terhére rendelt g;vógyszerek kiszolg-JJtatása és sZámláZása.

.,,!

- J!:rtesités. Az Országos '.I'ársadalombiztositó vezérigazgatója 304.403. szám alatt arról értesít, hogy a m. lör.
Minisztérium 9600-1932. :rvr. E. számú rendeletének
17. §-ában foglaltalt szerint, a betegségi biztositá;:í
ág keretében, a háztartási alkalmazottak betegségi
biztosításival járó költségeket, ide értve a gyógysZe~·különlegességeket is, elkülönítve kell n:Yllvántartani.
_.\. m. kir. belügyminiszter úr 185.6·10-1932.
számú rendeletének 2. §-ában foglaltak szerint pedig az Országos Társadalombiztosító Intézetnél betegség esetére biztosítottak a maguk vagy igényjog9sult családtagjaik részére, vényen vagy utalva„
liyon rendelt gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz költségeibö1, minden egyes rendelés alkalmá.val, a gyógyszer vagy a gyógyászati segédeszköz
kiszolgáltatójánalt, az Intézet javára 30 fillért megtéríteni kötelesek. E rendeletnek ugyanezen szaka~
sza szerint azonban abban az esetben, ha a vényen
rendelt gyógyszer ára a 30 fillért nen1 haladja meg,
csak az árnak megfelelő· összeget kell az igénylönek
megfizetnie.

;!
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E rendelkezéshez képest felhívjuk az Egyesület és a Testület összes tagjait, hogy
1. 1933. évi január hó l-től lrezdödöen a kiszolF,áltatott gyógyszerek stb. költségét az Intézetnel~
1>.ülön jegyzélrben szá.mlázzák, aszerint,
hogy a
!fYÓ[fys.::erek. ivari 1j(lf!Y

háztartási

a1kal1nazotta7c

reszere adattak Jd és a gyógyszervényeket e szem·
pontból két csoportban összegyüjtve küldjék be. _"\,.
pontos elkülönítés érdelrében az intézeti orvosoJr, a
biztosítottak emlitett líét kategóriája részére eltérő
::::inü ·vényeket, még pedig az ipari munkavállalók
részére jeli Cr, a háztartási alkalmazottalr részére pe.
dig zöld színü vényürlapolrat fognalt használni.
2. Tov<ibb<i 1933 január hó 1-töl kezdödöleg
nünden, az Intézet terhérf\. a gyógyszerellS.tást
~gyezmény figyelembevételével kiszolgá.ltatott gyógyszerről, kötszerröl
és gyógyászati segédeszlrözröl
szóló vényen tüntessék fel annak eredeti összegét,
ebből vonják le a tagtól beszedett 30 fillér megtérítési díjat és e levonás feltüntetése után mutassált lri
az Intézetet terhelő különbözetet. ~.\.z Intézethez kifizetés végett beküldött gyögyszerszámlákban csak
a vényeken feltüntetett maradvd.nyösszeget kell kin1utatni.
3. Végül a 30 fillérnél Jdsebb értékü s az igénylö
által teljes összP.gben megtérített gyögyszerelr kiszoI~
gáltatásáról az Intézetet értesíteni nem kell.
Budapesten, 1932. évi december hó 28~8.n.
Dr. Gaül Endre,
elnök.
Koritsá11szky Ottó,
Kovács ö<lö11,
a Bp. Gy. T. tiv. titkár. a M. Gy. E. Uv. igazg,

18-1933. szám.
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Az 0. T. I.

tetrahtáé!sae r~.ndel~ gy.·ógyszcrek
es szamiaZása.
kiszolgüI.
--- Fontos értesités. _
- -4. m1ndenUnnen beé ·J
•
tan_ ~z OTI-veI fOiyta:o~~zett~ kerd:zösködéselr. folyez. ~v1 január 1-én életbelé argyalasok alapján az
rnwzszteri rendeletek
pett kormány és be!Ugy
vételével közöljük, hr~nde~tezéseinek -figyelembe~
gyógyszerek 1dszoJo-áttat ?"Y. .z ÜTI terhére rendelt
Jrove~tezöképen kell eljár~~~naI és szárulázásáná1 a
.. gy az OTI, mint
l ..
. .
Jrezo Vállalati p. t.
a íotelekebe tartozo· lro··vet.
.
· enz arak és p d"
lYL kir. állarui Vas .
e Ig a:
ganz és Társa,
gyarak,
oldbcrger Sámuel F
Hangya Szövetkezet . és F1a1,
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ara 30 filléren alul van, ali:li:or a vény telje;::; árát
kell a tagtól beszedni és a vényt a tagnaJr visszaadni, mert ez a vény mar nem szán1lázhat6.
A társpénztá.rak (n.'f.ABI, 1vIA·v, stb.) terhére
felirt vényel{ után 30 fillért nem kell be~zedni.

Amennyiben az orvos az

kozó rendelkezése

ellenére

OTI~nak

erre vonat-

egy vénylapon több

gyógyszert .rendel, tekintet nélkül a vény lapon fel-:irt gyógyszerek számára, a beteggel csalc 30 fillért
kell fizettetni. Ha pedig akár fecslrendö, akár :::zemcsepegtetö, akár ostya magá.ban lrülön vénylapon
rendeltetik, abban az esetben a rendelt gyógyszer,
ostya vagy segéde::zközé rt stb. vénylaponké nt 30
fillért, illetve a 30 filléren aluli bruttóár esetén a
teljes árat tartozilr a gyógyszerész a taggal téríttetni.
A háztartási alkalmazotta k ré:::zére zöld vénylapon felirt gyógyszerek ért az elöbb közöltel\: figyelembevételév el, szintén 30 fillért, illetve az ezen
összegen aluli gyógyszerekn él az egész ö::.szeget ltell
a taggal megfizettetni .
_4,.z OTI terhére teljesített gyógyszer stb. kiszolgáltatá.so k alkalmából a tagtól beszedett 30 fillér megtérítési díj a:::onnali megfizetése alól csak a
„Citó", „Statim", Periculum in mora jelzésű vényeket elli:észíttetö tagok
mentesülhetn ek. Ilyen
eseteltben a tagnalt 30 fillért a gyógy.::zerész hitelezni tartozil;:.
lYiunltaadói igazolványok at ( „beteglapoka t") a
gyógyszertár tartani nem Itöteles. A tag 3. munkaadói igazolványok at ( „beteglapolta t") az OTI-ruil,
2-3 hét mulva pedig a postahivatalo kban is beszerezheti. Amennyiben a gyógyszertár mt:nltaadói
ig~zolványt („beteglapot" ) raktáron tartani ltíván~.
azt darabonként 20 fillérért annakidején a posta.hí-

vataloltnS.l szerezheti be. _<\. régi igazolvii.rlyok („beteglapok") érvénytelenn é váltak. _.\.z azokból esetleg
ralttáron levöltet a gyógyszertár aJt sem díjmentesen, sem az újrendszerü beteglapok 20 filléres eladási áráért nem adhatjálc
A piros nyomású vényelt nyilvános gyógyszertárak által ezentúl sem ltészithetölt el. Viszont a.
Ii:örzeti orvosolt által rendelt feltetenyoroá::.ú vényeket a hé.zigyógysz ertáraknak elkészíteni ezen-·
túl is tilos.
A számlázásra vonatkozólag a követ!-tezöket.
közöljük:
Ha egy-egy vénylapon két vagy több tétel van
felírva, a számlába ezt egy tételbe összesitve ltelL
beirni. _4, ltiszolgáltato tt gyógyszerekr öl széló · vényeket minden hónap végén egy számlába, de ltét
csoportba kell számlázni és pedig külön az ipari és
külön a háztartási alkalmazotta lt részére rendelt.
vényeket. lviinden csoportba ezentúl is külön számlázandólt a magisztrálisa n rendelt (bruttó) vényelt.
és a ltülönlegessé gekröl (nettó) kiállított vényel:;..
Minden csoportot külön-kUlön össze kell adni, .a 20,
illetve. 5 százalélt pénztári engedményt a megfele- ·
Jö csoport végösszegébö J le lteU vonni és a iuegmar'adó összegből minden csoportnál annyiszor 3ú fillért kell levonni, amennyi a vénylapolt száma,
A mult évben ltiállított, de csak a folyó évben:
elkészitett és számlázásra kerillö vények után is
le kell vonni a 30 fillért.
Nycmatékosa .'\ felh~qjuk a t. ltartársak figyelmét arra, hogy a 30 fillér térítést semmiféle ltörülmények ltözött elengedni nem szabad, mert a
Gyógyszerell atási egyezmény 12. ?ontjában foglalt
megállapodás értelmében, ennelt az elengedése az·
egyezn1ény megszegését jelenti és e cselekmény az~
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e.;yezmény 15. pontja értelmében 1negtorlást fog
vonni -maga után. _.\.zonkívül ez a cselekmény a
t!sztességtelen verseny tényálladékát teljes egészében ltimeriti.
Budapest, 1933. január hó 4-én.
Dr. Ga(ll Endre)

tójé.val szemben vi::szaélés vagy csalás fennforo-ása
esetében, rendőri ltözeg igénybevétele mellett J:rJanak el s erről az intézetet rövid úton értesítsék.
Budapest, 1933. január hó 4-én.
l(o·Fács ödön:
Bp. Gy. T. üv. titkár.

Koritsánsz1cy Ottó~
l\'1. Gy. E, üv, igazg,

elnök.
Kovrícs öclön.
Bp. Gy. T. üv. tiÜrár.

Ii.oritscinszli;y Ottó,
].i!, Gy. E. üv. igazg,

62-1933. szám.
E~')·

OTI

:Egy 1\-L..\BI orvos sz.ámlabélyegzöjéneJ;;: érvén,ytelenítése.
- Jf:rtesítés. A 1'Iagánalltalmazottak Biztosító Intézete 1gazgatóságá.nak 11-1933. eln. számú átirata alapján
·tisztelettel értesitjtik valamennyi gyógyszertár t.
vezetöjét, hogy a fenti intézet a „39" számú orvosi számbélyegzöt kivonta a forgalomból s dr. Rednik Tibor VID. ker. körzeti orvos által (lakik: VIlI.
l{un utca 12. szám alatt) használt „39" számú orvosi számbélyegzöt 11 2" sz. számbélyegzőre •Cserélte

]d.

Feljelentés alapján megállapíttatott, hogy a
. „39" szá.mű or,rosi számbé~yegzövel visszaélés történilr s ezért a:.c. intézet kéri valamennyi gyógyszertac t. vezetőjét, hogy a számbélyegzö változására
figyelni szivesl;;:edjenelt s amennyiben 1933. évi január hó 9-töl kezdve a „39" számú számbélyegzövel ellé.tott orvosi vény
kerülne bemutatásra, a
gyógyszertárak az ily vényen felírt gyógyszer ki·
~szolgálását tagadják meg, egyben a vény bemuta~

körbélyegző

-

19-1933. szam.

érvényesités8.

11:rtesités. -

1932. július 14.-i ltelettel, 111-1'932. szán1
alatt értesítetttilt valamennyi gyógyszertár t. vezetőjét, hogy az Országos Társadalombiztosító Intézet „394" sz<imű orvosi körbélyegzöje érvénytelenittetett.
~.\.z OTI érte;;itése alapján közöljül;;:, hogy dr.
Turchányi Béla OTI intézeti orvos ismét folytatja
intézeti orvosi gyakorlatát s ennélfogva a „39·1"
szá..mű orvosi körbélyegzövel ellátott vényekre 1933.
január 1-töl, a gyógyszerek az intézet terhére löszolgáltathatók.
Budapest, 1933. január hó 10-én.
Kovács ödön~
Koritsü'llszky Ottó.
ügyv. titkár.
ügyv, igazgató .
58-1933. szá.m.
A„z OTI terhére történő rendelések Jtiszolgáltatása.

-

11:rtesítés. -

_.\.z OTI illetékes osztályának fe11térésére flgyelmeztetjül;;: az Egyesület és Testu:et t. tagja: t, .

'
'' '
'

ó szerészi Hetilapban" ez evt januar
hogy _a „Gy ?Y .
ér-tesíté:::ünkben f::glaltah:na.k_
hó 8-an .. meg~elen; intézet orvosa a bet~geknek osmegfeleloen,
a a
t''t
„ · t vagy szemcseppen
o külön vénylapon
. .
. hreD.del.
m
~ya
'
.
. t 30 fillér nem szamithato, ane
az ilyen venyelter
t .. 30 filléren aluli
csak
vagy szemt. ~~tetpeptnen eos az ilyen vényt
. ·t kaz11 ostya
a taO"gal meo- e11
i

~~~yeg:övel ell~tva és árat feljegyezve, a tagna1;;
...-issza kell adut.
Budapest, 1933. január hó 24-én.

l:z

KOl'<ÍCS öclö11~

Korit:-áHs;.;:1cy Ottó,

ügyv .titl;;á.r.

ligyv. igazgató.

: 147-1932. ::zá.m.
..
.
·1
'llástala.n
gyög:rszerészek
ugyeben.
Iiör!e,·e az a
•
.
.
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ds viszonyok között vannak, hogy az eddiginél több
alkalmazott gyógyszerész foglalkoztatá.sa és munkához juttatása részükre J\:lilönösebb hátránnyal
vagy nehézséggel nem jár.
A belügyminiszter úr felhivta tová.bbá az elnökséget arra, hogy a maga hatásltörében is kövessen el mindent a munl\:a és áliásnéU\:ül levö gyógyszerésze]\: érdekében .
)ifár ennek a miniszteri rendeletnek a kézhezvétele elött is lépések tétettek a tulajdonosi festületel\: részéröl a munkanélküli gyógyszerészek meg.:::egíté.,;e érdekében. -4.. miniszteri rendeletre hivatkozással ezűton is jóindulatába ajánljuk t. Kartárs
llrnak az állásnéll\:üli gyógyszerészek tigyét és arra kérjük, hogy ezidőszerínt 5 hónapon cít a gyógys.::ei·tá.r<lnak
te.lterblrókCpessCgélie z kCpest; szh:eskedjélc. a csatolt postabefizetési lap felhasz11dlá.sc'i1:al a "Munkanéll{ülieket Segélyező -4..lap"
javára

adományát beküldeni.
Ezen segélyez€:si mozgalmunk eredményéről a
belügyminiszter űrnal\:
beszámolni tartozunJi:. -~
llllUlltanélkülieltet segitö alapra befolyt adományok1·öI peclig a nyilvd.nosság elött hivatalos 1\imutatást
közJünJc
.4.. Budapesti Gyógyszerész Testület segélyezése
részben a munkanCUlüliek ebédeltetésében, részben
szellemi ~zükségmunkára
alkalmazásában nyilvUnul meg.
A Budapest-vidélti kerlilet a Munkanélkülieket
Segélyezö _4..Japhoz 500 pengöveI járult, azonkívül
felkérte tagjait, hogy 7 hónapon keresztül havi 5
pengöt fizessenek az alap :;avára. E kerillet közgyülésének határozata szerint azok az egymaguk-.
bari mű.ködö gyógyszerészek, akik 'ii hónapon lreresztül havonta 10 pengőt fizetnek be az alap ja-

.i
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vára, .J hétre a yyóyys::ertár i1.:;;e111et nein terhelő
lcisegítö 'l1lltnka.t1irsat kapnctk az állástalan gyógyszerészek l~özill.
Mindezeknek figyelembe ajánlásával fordulunk
a t. Kartárs úrhoz, arra !;:érve, hogy egész karunkat és gyógyszerészetünket sújtó helyzet enyhítéséhez a maga erejéhez mérten, szives adomanyával
hozzájé.rulni szivesl;:edjél;:,
Budapesten, 1933. évi január hóban.
Teljes tisztelettel
Ií:oritscínstd'-Y Ottó,
ligyv.-igazgató.

Dr. Gaál Endre,

elnöl;:, v. államtitkár,
orsz. gyiil. képv.

216-1933. szám.
A Budapesti Gépgyiirak bete:,,rsegélyzö pénztárainak.
vényei.

-- I!:rtesítés. _::., _ Budapesti Gépgyárak Vállal:::.ti Betegsegélyzö Pénztárai ltözponti kezelöségének !;:érésére ltözöljük, hogy a szóbanlevö pénztár tagjai is _kötelesek a 30 filléres „megté1·itési dijat", a gyogysze1vételezése alkalmával megfizetni.
EO'yúttal a fenti átirat alapján felhívjult a
~yóO'v~zert<irak
t. felelős vezetőit ' hogy a postán
z:>
o~
beküldött vénycsomagok portóját a feladás alkaimával, a csomag súlyának megfelelően rójják le. J':r.,..
hiányosan felbélyegzett vénycsomagolt ·Után előálló
portóbi.intetések díját,
a
bekilldö gyógyszeré~z
sz~.mlaitövetelésP.böl hozza különben a pénztár levonásba.
_.\.z egyes pénztárak vényeit külön-külön kell

sz<imlázni, n1ert a helytelenül kiálli'tott szá.mlákat,
a vényekkel együtt, a gyógyszerész költségére a
pénztár visszaküldi.
A. Wörner-gépgyár vényeit 1932. június hó 1.
óta az OTI-hoz keli :ieküldeni elszámolás végett.
Budapest,· 1933. fe"oruár hó 10.
l[orács ödöH,

J(ol'itsá11szlcy Ottó,

Bp. Gy. T. li. titlüira.

1'.I. Gy. E, ü, igazg,

257-1933. szám.
_.\z OTI terhére

gyógyszerl;:iszolgálta1ás.
I!:rtesítés, -

történő

-

_.\..z OTI vezérigazgatójának 2312-1933. sz.
alatt kelt megkeresése és az intézettel folytatott
tárgyalás· alapján felkérjük az egyesület és a testület t. tagjait, hogy azokat az intézeti vényeket,
amelyeket
a
biztosítottak
ell;:észi!:és végett a
gyógyszertárnaJ;: átadnak,
de ki nem váltatnak,
),Ne11i váltottci be" megjelöléssel lássált el, s tüntessék fel azon a vény átadásának idöpontját. Az
ilyen vényeltet összegyüjtve, a számla beküldésekor a szán1lázott vényektöl elkülönítve küldjél;: be
az illetékes helyi szerveknek, illetve Budapesten a
testület titkári hivatalának.
_.\.. „pro ambulantia" jelzésű, vagy az orvos readelője részére intézeti vényürlapon rendelt gyógyszere!;: és gyógyászati segédeszközölt után a 30 filléres téritési díjat nem kell beszedni. Az ilyene"l(
teljes összegükben számlázandók.
Budapest, 1933. február 15.
J(ovács ödön,

Bp. Gy. T. ü. titkára.

Koritsánszky Ottó,
M, Gy. E. ü. igazg.
17
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}Iivatalos értesitések kiizlési módja.

- Értesítés.
_!>,.,. Testület néhany tagja azzal a kéré ~el for ·
dult a titká.ri hivatalhoz, hogy a testület_i lnvat?l.~;;
értesitések a szaltlapban való ltözlésen luvül, ltulon
};::örlevél útján is közöltessenelt a ta~okkat. _
_ _.
I{özlö1n, hogy n1iután minden lusebb ert.es1t~s
nek nlinden taggal külön körlevél űtj<i.n valo kozlése nagvon ::ook felesleges költséggel és munk_a~~
zarlássai~ járna, a titkári hivatalnalc nincs ~od~a
ban ennek a kérésne!c eleget te~i. Azonba;:i 1~t~~
kedés történt arra nézve, hogy minden testulet1 ettesités a Testület hircletötábllij<in is kffligge~ztes
sélt.
Ezenkívül a Testület könyvtárá?an minden
szaklap bármely idöben rendelltezésére 3.ll a t_ag~.k ·
na1;::. - \'églil a titkári hivatal is b8.rmely ~~tl;;:o~
nap clélelött 9-2 óráig ltészséggel ad felv1lagos1tást a szaklapokban l;;:özzétett értesítéseltre vonatkozólag. Ilyenforn1án azoknalc a testüle~i t~gokn8:~;;:
is módjul;;:ban áll a szükséges tudnivaloltr~l. kell~
képen tájékozódni,
ali:ik szaklapot nem Ja! atnah,
vagy nen1 olvasnak.
Budapest, 1933, február 15.
l'Loi:ács ödö11, ügyv.

titk~.r.

53 -1933. szán1.
•·\z Országos 1\IagánbctegsegClyzö Egyesület vényei.

-

Ertesítés. -

Ertesitem a Testület t. tagjait, hogy a négy
legnagyobb székesfövárosi szanatórh:m égisze ?-lat_~
megalal;:ult
az
„Orsza.gos
Maganbetegsegelyzo

Egyesiilet", a1nel;ynel;: n1üködési lcörébe tartozik a
tagoknak gyógyszerekkel való ellát8.sa is. Az egyesület működését már megkezdette és a negy szanatóriun1 szavatosságot vállal arra nézve, hogy a
gyógyszerszámlákat
az egye:::..Ulet a beryujtásto.
szán1itott 1·1 napon belül kifizeti.
.t\Z egyesület terhére rendelt gyógyszerek te!U:i,
hitelben kiszolgáltatható!;;:. I-Ia az egyesület eiv11:-·
lalt fizetési kötelezettségeinek netán eleget nem
tenne, a gyógyszerekneJ;;: hitelbe való kiszolgáltatasa be.:öZtintetendö.
Budapest, 1933. február 15.
Ii:ovács
:258~ 1933.

őclö11)

ügyv. titkár.

szám.

.·\. ''egj·\·izsgúló .állon1üs n1üli:ödése.

-· l!':rtesités. .A. tanügyi bizottság ja:n1ár 31-én tartott ülése
foglalkozctt
vegyvizsgáló-állon1ásunk sorsával is.

Sajnálattal kell megállapitanunJ;;:, hogy a közel 11a.
rom évtized. óta, fökép a közegész:>égUggyel kapcsolatos vegyvizsg:llatokat végzett vegyvizsgáló tillo~
másunkat a gyógyszerészkar tagjai nem foglalkoztatjá.k kellöképi>n.
_.\. gyógyszervizsgálat
terén
spt:icializálódott
vegyvizsgáló·állomásunkra . ez .űton is felhívjuk t .
kartársaink
figyelmét.
Vegyviz~gáló-állomásunk
J~artársaink részére igen lényeges dijkedvezmé"Cl.yeJtet nyűjt akár gyógyszervizsgél3.tok 1
akár má.:i
anyagok vegyvizsgálata alkalmávaL ·Az állomá3·
balcteriológia-vizsgálatokat nem végezhet. ~<\.zonban
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minden egyéb vegyvizsgálati munkában készséggel
áll lcarunk tagjainak rendelkezé:ére.
Budapest, 1933. évi február hó 15-én.

l(o1·itsá11szky Ottó .•
Ugyv. igazgató.

Dr. Gaál End.re,
elnölc

297-1933. szám.
.A. I\L.\.BI gyógyszerszárnlúk benyujtása.
- l!:rtesités. -

Biztosító Intézetének
_!\.. ?v!agánalkalmazottak
számú átirata afapján
igazgatósága 3817-1933.
felhívjuk az összes gyógyszertárai{ t. felelős vezetőit, hogy az Intézet kerületi orvosai á.ltal rendelt
ne negyedévenlcént
gyógyszerekről való számlá.t,
hanem ha.vonta. nyújtsák be.
_l\..z átirat szerint az Intézet a havonta benyujtott számláltat az eddiginél gyorsabb ütemben fogja folyósítani. A hó 5-il{e utá.n, tehát késve érltezü
számlált kifizetése azonban csak késedelmesen tör·
ténik.
Budapest, 1933. évi február hó 15-én.

Ii.oritsánsz1cy Ottó,
ügyv. igazgató.

Koudcs öclön,
ügyv. titkár.

•.\. \legyvjzsgáló Alloiuás n1íil:;:ödése.

-

l!:rtesítés. -

tanügyi bizottság január 31-én tartott tuése
foglalkozott vegyvizsgáló-á.llomásunk sorsával is.
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a közel három évtized óta, főkép a közegészségüggyel lrapr;solat:Js vegyvizsgálatokat véf"'·Ő vegyvizsgáló állomáA

sunkat a gyógyszerészkar
tatják kellőképen.

tagjai

nem

foglalkoz-

gyógyszi~rvizsgálat terén spe:cializálódo'tt
_t>,..
vegyyizs?áló á.llomást_inl:;:ra ez úton is felhivjuk t.
lra;rtar.3a1nk figyelmet, \Tegyvizsgáló állomá.sunlt
l\artárs~~nk r~szére igen lényeges díjkedvezményeakár más
J:;:et nyuJt al:;:ar gyógyszervizsgálatol:;:,
A.z állon1 ás
anyagol:;: vegyvizsgálata al!ralmával,
bakteriológiai vizsgálatolcat nem végezhet. Azonban minden egyéb vegyvizsgálati mttnlrában készséggel áll karunk tagjainak rendell{ezésére.
Budape:ot, 1933. évi február hó 15-én.

Ii.oritsáns::Jcy Ottó_,
ügyv.-igazgató.

Dr. Guál Endre,

elnök.

Hiteln1egvonás néluln~· t•g;vesiilettől,
·- :mrtesítés.
~rtesiten1 a Testület t. tagjait, hogy miuttl.n ál1:.indo_ panaszok szerint a Betegellátó Szövetkezet
(V„ Nádor u. 12.) fizetési kötelezettségé:iek nen1
tesz ele?et, . a ~a.gjai részére rendelt gyógysze1•eket
csak keszpenzflzeté:; ellenében l;:ell kiszolgáltaLTli.
Ugyancsak n1eg l;:ell szUntetni a következö
egylete!:;: terhére rendelt gyógyszeneknek hitelben
való l;:iszolgáltatd.sát:
Deák Ferenc Jótékonysági Egylet.
I-Iungária betegsegélyzö egylet.
és Ten1etElső 1'1agyar Izraelita Beteo-seo-élyzö
0
0
J:;:ezési Egylet.
Budai Izsaelita Betegsegélyzö Egylet.
Izraelita Siketnémák Országos I!ltézete.
Budapest, 1933. ,:>.prllis 5·én.

Ii.01.:ács ödön, iigyv. titl;:Ur.
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:\ belügy1nin iszteri „tcchniliare ndclet>'(·

-- Felhívás. .i.\z é.prilis 5.-ild ltelettel lubocsátott belügyn1iniszteri ú. n. „Technilta- rendelet" tá.rgyában, a
];fagyarors zági Gyógyszer ész-Egyesü let és a Budapesti Gyógyszeré sz Testület az itt következő felterjesztést intézte a belügyn1in iszter úrhoz:
5'99 /1933. szám.
Nagyméltó ságú
lviiniszter
úr!,
I'\:egyelmes
Urunk!
Nagyméltó ságod ez év április hó 5.-én, 21240.1/
1933. B. M. szám alatt, körrendele tet boc:.átott 1d
a nyilvéinos
és házi gyógyszert árak nem gyógysze1lészi Jtépesitésü 1allcalmazo ttai fogl.1lkozta t:ásá„
nak szabályozá sa tárgyában.
_i.\. gyógyszeré szi ltar örömn1el és n1egnyugvá ssal fogadja Nagyméltó ságodnak minden olyan intézkedé::ét, amellyel a gyógyszert árak 1tözegészsé gügyi !ntézmény jellegének megóvását igyekszik bizto.sítani, Mégis sajna.lattal meg lcell állapítanun Jt
azt, hogy az ilyen intezkedése k az utóbbi időben jórészben az érdekelt karnak meghallga tása né1li'.ü1
történnek. Ennek tulajdo!lith ató, hogy az ilyen inlézkedéselc be olyan rendellcezé sek és megállapit á~ok 'ri.erülnek bele, amelyek vagy fölö:.:legese n sújtjált a gyógyszeré szi li'.art, vagy amelyek bátran el~
hagyhaték volnánalt anélkül, hogy a ltitüzött cél
siltere veszélyezte tve volna. Nevezetese n Nagyméltóságod szóban levö rendelete is azzal a bevezetéssel kezdödik, hogy „ismételt tiltó rendelkezé :ek el~
1enére a gyógyszert árakban a gyógyszeré szi ltépesitésü személyeke n kiirUl olyan alkalmazo ttak is
végeznek gyógyszeré szi szalctudá.: t
igénylö inun-

ké.t , aJtik gyógyszeré szi képesitésse l nen1 rendelkezhek."
Nincs szfrndékun kban ennek a megállapít ásnak
nagyjából való helyességé t J;:étségbt vonni, inégís
utalunk arra, hogy mivel a korábban érvényben
volt tiltó rendelkezés elt .módot <Ídtak a hatóságoknak arra, hogy a kifogásolt gyakorlat csirájában
elfojtassék és a hatósá.g ezt elmulaszto tta, úgy
érezzük, nem méltányos és nen1 igazságos egyesek
szabálytala n magatartás áért az egész kar jó hirét
pellengérre állítani. .A. rendeletnek a szóbanievő
bekezdése azt a hitet ébresztheti , mintha ezt a kifogásolható elj8.r8.st
az egész gyógyszeré szi kar
folytatta volna, ami véleményü nlt szerint se nen1
igazságos se nem n1éltányos, főképen a gyógysze~
részek azon nag:y· többségéve l szemben, amelyik
nem gyógyszeré szi lcépesítésü személyzet et gyógyszerészi munkaltörb en sohase foglalkozta tott.
~i.\ körrendele t érdemi részére vonatkozól ag a
ltövetkezö tisztelettelj es észrevétele in;tet vagyunk
bátrak Nagyméltó ságoclnak figyeln1ébe ajánlani:
_i.\z ehö pontban foglaltali'. szerint az a rendelkezés, hogy gyógyszere k készítóséve l csak a törvenyes feltételekne lt megfelelő, gyógy.szeré szi képe::itésü személy foglalltozh atik, csak a nyilvános és
h<izi gyógyszert árakra, valamint az ezekkel összefüggő, ltülön iparengedé ly nélklil müködö gyóg::szertári laboratóriu mra korlátozódi k. ''éleményih -ik
szerint ez a rendelkezés fliánycs, mert lti kellene
terjeszkedn ie a gyógyszere it készítéséve l fogl11kozó
iparengedé llyel működő vállalatok, gyáralt laboratóriumának
személyzet ére
is
!{özegészsé gügyi
szempontb ól ugyanis egyforman veszedelme s és lcaros lehet, ha a gyógy.::zert alrár a gyógyszert árban,
aká1; s. gyári laboratóriu mokban stb. nen1 megfe-
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lelö gyógyszerészi képesítésü egyén végzi. De reá
kell mutatnunk arra is, hogy a rendelet ebben a
szűk Jceretek közé szoritott formájában a gyógyszerészi pályán sajnálatosan tapasztalható munkanélküliség leli:üzdése és csöltitentése szempontjából
sem fog a várt eredménnyel járni, mert csal\: ali:kor
lehetne nagyobb számú gyógyszerészi képesítésű
egyénnek elhelyezésére l\:ilátás, ha ez a rendelkezés
azol\:ra az ipari vá.llalatoltra is kiterjesztetnéli:, amelyek nagy tön1egel\:·ben végeznek gyógyszerász:
szaktudást igénylö munkálatokat és azol\: végzéséi·e
ilyen képesitéssel nem rendelkezö egyéneket is all\.aL
n1aznal\:,
!{érjük tehá.t Nagyméltóságodat, hogy ily értelmü rendell\:ezés löadása érdeli:ében, a m. kir.
l'i:ereskedele.mügyi miniszter urat megkeresni méltóztassék.
A körrendelet 2. pontj3.ban foglaltakat teljes
egészében n1egfelelönek tartjuk. Nem hallgathatjuk
el azonban azt a jogos kifogásunkat, h:::gy amig
gyógyszertárakban történő gyógyszerkiszolgá.ltatá:'ükra :iézve, kúzeg-észségügyi érdekböl ilyen szigorú rendszabályokat tartalmaz a li:ÖITendelet, addig semnü sem történik annak a köztudomású és
nen1 egy esetben szerencsétlenül, söt halállal végzödö visszaélésnek megszüntetésére, hogy a drogéri<ikban, illatszertáraltban, söt l;;ereskedésel\:ben,
ugyanc~ak semmi szaktudással nem rendell\:·ezö egyénel\: szolgáltatnak lö gyógyszerel\:et, gyógyszerli:ülönlegességek1::c stb., jóllehet a fennálló törvényes rendelkezések ezeknek ilyenel\: löszolgáltatását sen1mi
l~örülmények között nen1. engeclili: meg.
_4._ ltörrendelet 5. pontja állapítja meg azokat
a biintetö szankcióli:at, amelyek a rendelet int~zke-
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be

nem
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·
1aJdonosokat
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oO'yo· gy.,,zer
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_..\. gyógy.szejcésZ'l k::trnak természetesen nin"'s
es nem Js lehet löíogása azoknak a sziaorű me.".-1·endsz~bulyozá.sa ellen, akik az érvénybe; levö re;delkeze=:eket
megszeO'ik
de túlzottan és szu··1tseg•
0
tele „ 1 .
•
.
. ~u sz1gorunak tartja az 5. pont második bekezdesen_ek a~t a_ rendelkezését, amely a kihágási cse:~kmeny~ ~sI?etelt ~setben, a gyógyszertár vezeté.,,ere h-~~?s.~g1 kezelónelt kirendelésével bünteti.
. Kul?nosen túlzottnak érezzüJt ezt az intézl\.edest az:rt, mert a li:örrendelet szövegezése itt-ott
1na_gyarazatra szorul. Enélkül n1ég a jóhiszem ··
~~~?yszeré~z _is jutha.t olyan helyzetbe önhibájá~
l.1vul, _hogJ bar a leg3obb tudomása szerint a rentle!e~. e1t:l~ébe:a jár el, eljárása ellen a hatósáa
ré0
;_ zerol meg1s kifogás en1eltetik
. Példaképen csak olyan ~setre mutatunk rá.
amikor
r ogyo· o~yszer eszi
· · 1-\.epe• '
-·t
· ··
lesetleg a gyóO"vszertá
.
i:;...~~ e~u a !~?-!mazottJa, a tulajdonos tudomás 01 nélkül
C::i 1~te:ic:oJ?- ellenére foglall\.oztatja a nem o-yóayszere.sz1 .. kepesilésü alkalmazottat 0ayóo-ys~er:szi
0
munkakorben.
"-'
Ennélfogva arra l~érjuJi: Nagyméltóságodat,
hogy alulírott egyesület es testulet vezetoségét valamint az Okleveles Gyógyszerészek o · '·
Eayeo:üJet
t .. . . _
I szagos
o
~
. e veze_ o.;eg(;t, a szóbanlevo kbr1rencle!et
hel~•es erte_Im:zese célj<iból megtartandó &rtekez~
l~t1e :i1e.~luvn1 _kegyeskedjék, hogy a tényáil<isok
~dmeny ehez l;;ep~st; az érdeli:képviseleteknek módJ_ukban leg_y~en a gyogyszertárak tulajdonosainak a
l :nclelet minden egyes intézked6séröl behat·0 é.5
reszletes magyará.zatot adni.
. ~.\z előadottakból is ügy hisszük kétséatelen ··1
lJe1gazolást nyer annak a J·e1entöséae
'é-"' fonto
.· u
o
• oss.iga,

:t

4Z6fj

hogy CL gyógyszert áral{at erdel.{lÖ i?.t~zkeJés:~~re
vonatkozó .rendelettervezete}{., ,Jt1bocsaJta.::'Ult e;'ött,
a gyógyszeré sz egyesü1etel {nek minden alk'3.lommal
meglrüldess enelr. Ennélfogva újból és hangsúlyoz ottan ltérjüj;: Nagyméltó s:igodat, hogy erre vonatkozóan is hathatósan intéZ}{edni méltóztass ék.
Budape:::t, 1933. Cvi április hó 22.-én.
Nagyméltó ságodnak n1ély tisztelettel
Dr. Gaál E1ul!'C„

elnö!r, v, államtitkár , orsz. gyül. képv.
Kodtsú11s:;lcy OttóyJ{oi;úcs ödön~
a 1'1agyarors zági Gyógya Bpesti Gyógyszerész-Eg yesület
szerész Testület
ügyvezető igazgatója .
ügyvezető titkdra.
l~.ddig is, amíg a felterjeszté sben kért nlini.:=z·
teri értekezlet tiszt<izni fogja a hivatkozot t rendelet helyes értehnezé::; ét, felhivjulr valamenny i gyógyszertar t. vczetöjét, hogy a f. é. május hó 1.-én életbelépő rendelet intézl;:edés einek szigorú szem elött
tartásával, az ú. n. technikai alkalmazot talr:it a
gyógyszert árban való működéstől, valamint. i:lin~eu
gyógyszeré szi szakképesí tést 1gévylö munkatol tiltsák el.
Budapest, 1933. <lprilis 2::!.

D:t. Ga1íl Endre_.
l{oritsdH,')z ky OttU .•
il.ot:ács ödün,
a M. Gy. E, ü. v. igazg,
a B. Gy. T. ti. v. titk.
,\_ ,,technilt:.L rendelet"hel yes értehn::zése .
- :m1tesítes. --

•.\. „Gyógysze részi Közlöny" és a „Gyógysze· reszí Hetilap" április hó 29-iki, illetve 30-ild szám8.-

ban közöltük, hogy az úgyneveze tt „techniká.J;:" fog.:.
lalkoztátás a tárgyá.ban ldbocsátott miniszteri rendelet helyes értelmezésé t,
1niniszteri értekezleter ..
fogjuk tisztázni.
Az érte1cezlet április hó 28-án tartatott n1eg a
belügymints ztC-.riumba n, a1t1l\rott egyesületeJ; : ltópviselöi•1el és lrilrtildüttei vel.
.'-\. lefolytatot t tárgyaláso k eredményé t, vagyis
a szóbanlévö rendelet helyes értelmezés ét, miheiztartás vegett a Jrövetkezöl rben közöljük:
Fehér munkaltöp enyt - ha nen1 ut".:ai ruhá.ban
dolgozna!;: - egyedül csalt gyógyszeré szek (tulajdonosolt, .aUralmazo ttak és pedig: oldeve1esek , jelöltek és gyakornok ok) viselhethek .
_I\. technU;:a, laboráns, takarítónő, kifutó, a fehértől határozotta n elütő, egyébként tetszés szerinti szines köpenyt köteles viselni. _.\. pénztárosnö nelr
és az irodai személyzet nek nem kell köpenyt hor~·
daniol\:, de ha mégis köpenyben teljesitenek szo1güiatot, úgy azt csak szines köpenyben tehetne
A gyógyszert ári helyiségben
(officina), úg:rszintén a homeopata gyógyszero sztályban akármilyen gyógyszern ek
elkészítését , gyógyszere knek,
gyógyszerk ülönlegessé geknek, általiban az eladásr:i.
kerülő összes l.:észitmény eknek, árűknak, (kötszerek, orvosi segédeszkö zök, Jtozn1eti1;:ai cikkek, :i~
\•ányvizelr, stb.) kiszolgálta t3sd.t csak gyógyszeré: zz
végezheti.
.A. pénztárcsnö t: a gyógyszert árban, a pénzkezeléssel járó teendokön, vagy esetleg irodai munk.é.latol{on kivül (számlairás , könyvelés, kartotékolá: ;:,
stb.) csalt osztatlan porolt, teák, különlegess égek
csomagol<i sával, kapszulák bel1ajtogat ásava1 szabad
foglalkozta tni. Ezt a n1unkát azonban csak a pénztárban végezheti. A gyógyszeré szi mun1;:aasztaln?.!
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a pénzté.rosnö nen1 tartózkodhatik, de a laboratóriumban f.oglalkoztatható, technil{ai munkal\:örben.
A technika a gyógyszerté.ri helyiségben (officina) egyáltalán nem ta.rtózkodhatik, csak az alatt
az idő ailatt, an1ig takarítási munl\:át1tokat végez.
_.\.·gyógyszertári helyiségen (officina) ldvül a laboratóriumban, kanutrll,ban, pincébe:i, padláson, a
technikák csak gyógyszerészi szakl\:épzettséget nen1
űgymint
igénylő munkakörben foglalkoztatható!\:,
.a helyiségek takarítása és rendbentartása, asztat·
1an porok, teák, l\:ülönlegességek, kész homeopata.
gyógyszerek csomagolása, ampullál\: töltése és berorrasztasa, tabletté.zógép töltése, elkészített kenöcsöl\: l\:ikeverése, végbélkúpok elkészített anyagá:.1ak
fornuibaöntése vagy Iüsajt:>lá.sa, kapsulál\: behajtolüszerelt
Gyógyszerl\:ülönlegességel\:,
gat:isa, stb.
cimkéli:, dugók, zacskók
dobozok,
gyógyszereli:,
gyógyszertári (officina) kEszleténel\: pótlását a mellékhelyiségekben a technikák ugyancsalt elvégezhetik. .A. technika a gyógyszerész rendelltezésére, a
gyógyszerek elkészítéséhez és !dszolgáltatá.sá.hoz
szük::;éges munkaeszközöli:et, edényzetet, üvegeket,
rali:tdxhelyiségeli:bö!
a
kötszereket és últalában
nünden anyagot a gyógyszertárba bevihet, de azt
csak a gyógyszeré~znek adhatja át.
há.ztartási c'kkekanyagoltnak,
l{ozmetikai
nek, külön e cétra berendezett helyiségben való áru:::itása technika Ultal is végezhető, azonban e helyi·
~égben gyógyszere]~. gyógyszerkülönlegessóg, kis~e·
relt gyógyszerek nein tarL11atók.
li. büntető renclelli:ezesel;:kel kap::solatban meghogy ha a gyógyszerészi képesítéssel
állapitjuk,
nem biró alkalmazottak vaiamelyike n€m a gyógyi;zertár tulajdonosa, illetve felelős vezetöje, hanem
.a gyógyszerész alkalmazott rendelkezese, vagy uta-'

l

f 0 o-l ll"" ·
'"'Ítása alanján
e a ..,~zik ineg nem engedett n1un._..
•·

~al~or.ben, alt~i:or az ebböl előálló következményekért

d yogy~zeresz alkalmazott a gyógyszertár tulaj" ono:a, .i1le~~e a felelös vezetővel szemben term6e
. zete::.er. SaJat személyében feielös.
Budapest, 1933. május hó l.
Dr. Gacil Endre~
elnök .

a

:rvr.

Koritsá11szlcy Ottó,
Gy. E. ügyv. igazgatója.

Kovcics öclöu
Test'u··iet ügyv. titkára ..
a Budapesti GyóJ?"yszerész
~
. Dr. Hajós Gyula.,
az Okl. Gyogysz. Egyesülete·nel<
ti. titká.ra.
...,
Dobos G<iboi',
az Okl. Gyógysz. Orsz. EgyesUletének
elnöke.
.·\ küH)nféle tipusü g,róg,:r.szertúral•·
haszonhozama.

r~·zsiktilt!;ég;~

(•s

- Jel~n~é~ a belügyminisiter úrhoz
·
M. ·
Nagymeltos·i J?"Ű
I{egyelme;:Ur!
..i: in1szter
'"""e
Urunk..t
Nagyméltósá.god a 210 78 ~ 1
alatt kelt nb. leiratában arr h· ,_ 933. XV. szán1
ket, terjesszünk fel részlete: i~ta fel ..ero.:-esilletünszamszeru k1mutatá.st
arról hogy a különb·· .. t·
ozo ipusú gyógysze„tár l .. l
'
.
" a e uz et1 forgalmi adatai ho an
gyógyszert:irakra vonaf - o~zlanaJc . meg, mert a
érintö ügyek inté - . kloz~ es a gyogyszerészeket
b~pl csolatb~, ezekre az .
adatokra o NaayméI:;::gv~d
0
o cs vezetese alatt :iL
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nünisztériun1nak gyalrran szüksége van.
E felhivas f::ilytán Nagyméltóságod szóbanlevö
leiratát egész terjedeln1ében közzétettük a Gyógy.szeré.-szi l{özlöny f. évi március hó 12-én megjelent
.számában. (Lásd nz 1. sz. mellélrletet). Ezenkivill ~.
n1ásolatbru1 2. alatt idecsatolt lrörlevelet lrüldöttüi.
.~zét a gyógyszertárak ama részének, amelyeltröl bi·zonyosan feltételezhető volt,
hogy a rendelkezé...sülrre bocsátott lrérdöivet kiállítani lrészek és képe~~elr és amelyeknek adataiból Nagyméltóságod '8. lri;;ántakra nézve leginltább megfelelő tájékoztatást
nyerhet .
.1.\. beérl;:ezeít l;:érdőivelret Nagyméltósá.god lejratánal;: megfelelően lds-, l;:özép~ es nagy0bb forgaln1ú falusi, ugyanilyen tipusű lds- és nagyváro.:-:1,
;;alanünt szélresfövárosi gyógyszertá.rak adatai szerint csopo1 tc;:;iLc~t.i.:~:.
_A,_ beérkezett adatoli:nak csoportosításából a következőket állapítottuk meg:
-•l falusi !fYÓ!Jys;:;ertárcrk anyagszültséglete átlagosan a forgalon1nalt 29.63-47.90 szá.zaléka.
Ugyanezelrnek a gyógyszertá.ralmalr
rezsiköltsége
(házbér, személyzet,
adólr,
fütés-világít3.s, .,;tb.J
31.55-18.8 száza!él;:. Tiszta haszon a forgalomnak
15 százalékától 38.82 százaléká.ig terjed. ~A... falusi
gyógyszertáraknalr ez a magas százalél;:ű
tiszta
·.haszna ·ugyanezeknek a gyógyszertá.ralmak nem jelent nagyösszegü jövedelmet is, mert az egész forgalmuk oly kicS:iny, hogy a 38.82 sz:izalélros nyere.ség is alig biztositja a gyógyszerész megélhetését.
..,1 Jd.svárosi gyógys:::ertcí.rnlc adatai a követJ;:e- ·
beszerzésére fordittatik a
zöli:: Anyagszükséglet
forgalomnalc 35-·15 százalél;:a, rezsiköitségre 2837 százaléka. Tiszta haszon a _forg8.lom 15-24 sza·i:alélra.

.tl 11nf1.11vri„osi !JJJóyys;;;crtá!·a!cra vonatkozólag a
adatoli:at nyertülc Anyagszükséglet beszerzésére fordittatik a bruttó forgalom 38-52 százaléka, rezsiköltségre 36----'18 százalél;:a. Tiszta
'.haszon a forgalom 11-18 százaléka.
következő

A szélcesföv(i,rosf gyóf;ys.-;ertdraktól

beérl~ezett

l;:érdöivel;: adataiból
a
következöket űllapítottul;:
meg: ~A....nyagbeszerzésre fordítanak a bruttó bevételböl 45--51 százalékot; a rezsiköltség a bvuttó
fcrgalonmak 39-1-1
százalélra. Ti::zta haszon a
bruttó bevételnek 9-15 százaléka.
i,,,_z a szembetünő jelenség, hogy a nagyvárosi
gyógyszertárak
rezsiköltsége
a .szé!resfővárosial~
rezsi1;:öltségé.nél aránylag n1agasabb, véleményünir·
szerint abban lelheti magyarázatát, hogy a nagyobD
forgalmú székesfővárosi gyógyszertárakban az alkalmazott személyzet munká.ja gazdasá.gosabban
osztható be és okszerübben haszn<i.lbató fel.
Ide csatolunk
a
leiratnak megfelelő tipusú
gyógyszert3.ra1;:tó1
beérkezett
kérdőívek
li:özül
egyet-egyet azokból,
amely gyógyszertáraknak a
tulajdono:::ai arra hatalrnazták fel egyesilletünlret,
hogy beküldött adataikat, nagyÜbb hitelesség l;:edvéért, n. n~v Cs gyógyszertár megjelölése mellett bocsássuk Nagyn1éltóságod rendelkezésére.
Tesszük azt abból a célból, hogy Nagyn1éltóságodna!\: a beJ(illdött adatoJr helyességénelr ~~s n1eghízhatóságánalr ellenőrzésére módot nyujtsunk.
_t:.,_ beérkező
adatok feldolgozása meggyőzött
bennünket a.-r1nak a feltevésünlrnel;: helyességérőlr
hogy bizonyos tipuscli: szerint kiválogatott gyógyszertáraknak a forgalomra és a tiszta haszonra vonatkozó üzleti adataiból,
a többi hasonló tipusú
gyógyszertá•: forgalm<ira és tiszta hasznára helytálló köve~keztetésel;:et· levonni nem lehet. Nem lehet
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azért, mert ugyanazon lako::;szamot feltételezve is,
a Iakossá.gnak foglaUtozása,
gazdasá.gi helyzete,~
kulturá:lis fejlettsége, esetleg kor szerint való megoszlá.sa, klilönbözöképen befolyásoljált a gyógyszert<ir forgalmát. A gyógyszertár tiszta haszna pedi;;
nem egyedül a forgalom nagyságától függ, banen1
föképen attól a li:örülménytöl, hogy ez a forgalom
betegbiztositóintézeti, li:özgyógyszerellá.tási rendelésekböl, magánorvosok magisztrcilis rendeléséböl,
vagy gyá.riparilag elöállitott, használatra kEsz ltlszerelt gyógyszerek, továbbá kozmetikai anyagol:
és kézieladási cikltek eladá!:lából állott-e elö, illetve
attól, hogy a foryalo11i1ui,7;, ezelc ct rés:::ei a forgaIá11111ak niilyen százalekcít teszik lci, amire az adatgyüjtés nem terjeszkedett ki. Ezenkivül befolyá.solják a. gyógyszertár tiszta haszna.t azoli: a ltülönbségek, amelyeli: a rezsiltöltségeli:nél feltétlenül jelentli:eznek, pld. a hrl.zbérnél, személyzeti ldadásoknál, vidélti helyen a nagyobb raktár fenntartásának
a szükségességétöl, a nagyobb szállítási költségektöl, viszont nagyobb városokban és a székesfőváros
ban olyan üzemi kiadásoktól, an1elyek kisebb helyeken hiányoznak.
(Pld. pénztár:.:snö, telefon, nagyobb világítási li:öltségeli:, stb.)
Hangsűlyozzulr tehát, hogy a jelen felterjesztésünkben Nagyméltósá.god elé tá:rt adatok teljesen
elméleti értékűeli:, azok a gyógyszerészet bármely
ügyét <'!rintö intézkedésnél megbizbató alapul ne111
szolgálhatnak és megnyugtató módon, a gyógyszerészelt indolrolatlan sérelme nélltül fel nem használhatók, mert tipusos gyógyszertár nin.cs, legaiább is
a rendellrezésre d.lló és feldolgozott anyagból ilyennek a képe kialaltitnató nem volt.
11-Ieg kell említenünk továbbá, hogy a bE•küldött
kérdöivek adatai szerint kimutatott tiszta haszon-

ban a gyógyszertárba fektetett töli:e kamatai fiem
foglaltatnak benn.
Az elöadottaJt alapján. mély
tisztelettel arra
ké;rjük Nagyméltóságodat, hogy amennyiben valamely intézkedés megtételénél egy-egy gyógyszertár,
vagy valamely legalább nagyjából hasonló li:öriilmények és feltételek között lévő ltörzet gyógyszertárainak forgalmi adataira szükség van vagy lesz,
arra vonatltozólag minden egyes esetben külön-külön lregyeskedjék Egyesületünktöl ~.ájékoztató adatokat belrérni.
Budapesten, 1933. évi :-~1ájus hó 2-án.
Nagiyméltóságodnak mé11Y tisztelettel:
Dr. Gaál En<lrc., elnölt, v. államtitkár,
orsz.
gyill. képv„ J(o·vács ödön, a Budapesti Gyógyszerész Testület Ugyvezetö titli:ára, Korítsáns,::ky Ottd,
a Magyarországi
Gyógyszerész Egyesület Ugyv.
igazg:i.tója.
095-1933. szám.
:\ ,,siirgösség<' címen Jdadott gyógyszerek ld:iltségcinck fed-ezése.
·-- Ft:lhívá.s. ~i.\ :NI. Gy. E. 19:{2. [!Prilis 16-án kérelem1nel fordult a népjóléti miniszterhez. I{órte az 1876 :XIV.
t.-c. 127. §-a első bekezdésének rendelkezésére hivatkozással, hogy a sürgös veszély esetét!, a rendelö orvos által igazolt vényre hitelben ld.szolgáltatott gyógyszerek ára, a közgyógyszerelá.tásl terhére
legyen á.tirható, ha a gyógyszerész az adós vagyoni
helyzete miatt, a hitelezett összeget behajtani nen1
tudja.
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A felterjesztésben foglaltakra nézve az intézkedést 1932. szeptember hó 9-én megslirgettUk.
E felterjesztésünltre a belügyminisztériumtól az
alábbi válasziratot ltaptuk:

Budapest, 1933. május 6.

!viagy. Kir. Belügyminisztérium
226. 710-1932. sz. XV. oszt.

Tárgy: A „sürgösség'' címén kiadott
gyógyszerek költségeinek fedezé:::e tá.rHiv. sz.: 601-1'932, 1365gyában.
1932.

A 1v!agyarországi Gyógyszerész
nökségénelt

szolgáltattalt, de annak árát a hitelt igénybevevő
töl behajtani nem tudtált, li:özöljéli: az erre vonatkozó pontos adatoltat, a fent közölt miniszteri leiratban foglaltaknat;: figyelembe vételével.

Egyesület ElBudapest.

Utalással fenti számú és tárgyú felterjesztése'.-·
re, mielőtt a szóbanlevő ügyet érdemleges tárgyalás alá. venném, felhívom az Egyesületet, gyii..jtsön
be adatokat arra vonatltozólag és l;:özölje velem,
hogy az elm.uJt év folyamán az egyes gyógyszertáraknak milyen veszteségiik volt a magánfelek részére siirgösség cimén hitelben ldszolgáltatott azon
gyógyszerekből, amelyel;:nek ellenértéltEt a fizetés~
re kötelezettek meg nem fizették és az biröi úton
sem hajthatö be?
Budapest, 1933. évi április hó 3-án.
A miniszter rendeletéböl:
Dr. Mozsonyi,
miniszteri osztálytanácsos.
Felhívjuli: e leirat alapján mindazokat a l;:ar~
társainl;:at, akik sürgős veszély esetén, a rendelö oi·vos által igazolt vfnyre, gyógyszert hitelben ki-

J(otitsthiszky Ottó,
ügyv. igazgató.

Dl'. Gaál Entl

!.'.:.

elnök.

.A. Rozsnyay l\lfrtyás entlékpályázat.

Felhívás. Gyógyszerész Egyesület a
gyógyszerészgyakornol;:ok n1unkakedvénel;: es pályaszeretetének fcl;:ozisára pályal;:érdéseket tüz ki.
Alább l;:özlünk 9 pályal;:érdést és pedig 3-3-at a
gyakorlati gyógyszerészet, farmakobotanika és J;:émia tárgyköréből.
Minden pályázó mind a 3 tárgyl;:örböl Iegalű.bb
egy-egy kérdést tartozik megoldani.
A pályamunlui.J;:, melyek tisztán, olvashatóan, a
papír egyilt oldalára irandók, leylcésőbb 1934. (í.prilis
1-iy küldendőlt be a ~Iagyarországi GyógyszerészEgyesület ügyviteli irodájába. (Budapest, VI., Hegedüs Sándor-utca 17.). A„ pá.lyamunkő.k mindegyike jeligével látandó el és a páJyázónal;:, valamint
tanitófönökének neve és címe, a jeligével ellátott
boritékba irandók. Névvel jelölt pályar.aunJ;:a nen~
kerül elbírálásra.
Pályadíjak: I. díj: 1!00.- P, II. díj: 60.- P,
ill. dij •10.- P, továbbá elismerő ol;:leveleli:.
-

A :Magyarországi

18'
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11 !Jyalcorlati !Jyöyyszcrészet tárgyköréből:

1. Ircl le, mit tucl.<;z az emulziókról?
2. Hogyan és mit steriliz&l a gyógyszerész a

gyógyszert<irban?
3. Hogyan készítettél füzeteket, forrázatokat?
Ird le n1inclazt 1 amit ezen n1unkához megtanult<il.

teleket pedig továbbra is legl;:Csőbb nui.jus, illetöleg:
június havában teszi közzé.
Budapest, 1933. évi n1ijus hó.
l(o; itsci11s:::ky Ottó,

Dl'. Galil Endre.

ügyv. igazgató.

elnölc

.:\. Deák Ferenc

het~.!gscgéJ:yzö Eg~·Iet

és az OTI vál-

lalati pénztár szárnlúi.
bJ 11 fa1·n1a1cobotani1aci tárgykörből:

n101"fológiai leírását a
drógkereskedelemben elöfordD1ó herbá.ltnak„
2 . •'-\del pontos külső morfológiai leírását a hü.'
velyeselt csa.lúcljúba tartozó drógoknak é$
gyógynövényel::nel::; sorold fel a ltereskedelnü v8.lfaj:::kat, a hatóanyagokat, fontosabb
tartalmi részeket, előfordulásukat, valan1int
egyéb tulajdonságaikat, a1nelyelt érdel;:lili: a
gyógyszerészt.
3. .A.. ]\{agyar Gyógyszerkönyvbe felvett drógoli:at csolJortosítsd ható és fontosabb tartaln1i
anyagaÚt szerint; je1le1nezd ezeket az anyagoli:at és ird le egyszerübb kimutatásuk1t.
1. A.dti pontos

külső

e) . . 1 7.:Cn!ia

tdrrnJköri'ből:

1. I\.lit tudsz az egyenórtéküségröl és a térfogatos analizisröl?
2. 1Iit tudsz a savaJi:ról, a sókról és bázisoli:c...)t ·:
3. :VIit tudsz a szénhidrátokról?
l">. 1fagyarországi Gyógyszei·ész-Egyesület Rozs_
nyay en1lékpályázata eredményét· az 193·.L évi rendes közgyülésen 'fogjo, kihirdetni. Az újabb pályaté-

- I!:rtesítés. J!:rtesitern n Testület t. tagjait, hogy a Deák Ferenc betegsegélyzö egylet elnöksége inegfelelü óvadékot helyezett letétbe a Testület pénztárában, ennelfogva az Egylet tagjai részére i•enclelt gyógyszerelt ezentúl is hitelben ltiszolgáltatandók.
Egyben ujból figyelmeztete1n a Testü~et t. tag-jait, hogy az 0. T. I.-val n1egkötött gyógyszerszú.1lítási egyezn1ény G. pontjában foglaltak érteln1éhen
nen1csali: az Intézet, hanen1 a vállalati pénztárak
(Pesti 1viagyar !{ereskedelmi B::tnk stb.) terhére kiszolgáltatott gyógyszerek vónyeit is havonta li:ell
sz:i.n1lázni és benyujtani.
Budapest, 1933. május 31.
li.oi:úcs ödö11,
ügyv. titkár.
~\

ki.izg~·ógyszt~rel1.át:Is

fizet·~ i.l:~u

8Z:."un!1i.i.

Felhívás valamennyi p-yógyszertár felelös kezelöjéht:z. .:-\. 1.'dagyarországi Gyógy:-:;zerész Egye~üle'h:=z inte2ett belügy:niniszteri leiratra 11·.vatkozás.sal, fe'.~
hivjul;: !{artársainkat, hogy a panaszoli: orvosolhat5.sa céljából közölj(k a :vI. Gy. E. ügyviteli iro-
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dájáva l, illetve a budape sti Kart8.r salt a Bp. 'Gy. T.
ügyv. titkárs8 .gával, hogy ltözgyö gyszer ellátás i
}{ölt.ségek címén mely ]{özség, város és mely idö·
röl szárma zó, milyen összegg:el tartozi k.
Dr. Ga.cíl Endre.
elnök.
Ilovfrcs

öclö11~

Bp. Gy. T. üv. Utk.

Iloritsd- 11szky Ottú,

]11,

Gy.-E. Uv. igazg.

370 /1933. szám.
„\ Betegc lhltó Szövetkez.•:!'t gyógys zerszám l{ii.
- Értesít és és felhivá s. J!:rtesítem a Testül et t. tagjait , hogy a Betegellátó Szövet kezet 1000 pengöt kitevö óvadék a a bejelente tt követe léseltn ek csal{. 32%-ii t fedezi. Ezt a
részlet et a Testület~t~ojaina1t a napol\iban fogja a
titl\:ári hivatal kiutaln i. A -ltövetelések hátrfll!évö részénelt lehetö biztosí tásá.ra a Testül et csödöt szándéltozilt kérni a Szövet kezet ellen. Fel1{iérem tehát a Testül et tagjai közül mindaz okat, akikne k a
Szövet kezettö l követe lésük van, hogy ezt a Testüle t
titkári hivatal ának a követk ezö ::zövegü, ltelette l,
bélyeg zövel és aláírás sal ellátot t levelez ölapon jelentsél t be: „ ..\.. Betege llá.tó Szövet kezet terhére ldszolgá ltatott gyógys zerszám lám fejében a neveze tt
f összegű köveP
Szövet kezettö l . . . . .
telésem va!l. Ezt az ö~.:izeget a Budap esti Gyógy szerész Testüle tre engedm ényeze m.''
a n1ár elöl'l„Z összeg et a titkári hivatal fogja
zöleg bejelen tett adatclt alapjá.n kitölte ni.
Budape st, 1933. június 20

Kovács ödö11J

Ugyv. titkár.

1026 /1933. szam.
.:\ „nuirli::a cikkek " {lrára vonatl;: ozó körJev<~Jek.

- Felhívá s. drogua és illatszerárűl{at védő
gyes
A „Védje
Egyesü let" körlevé llel kereste fel a budape sti és környélrbe li gyógysze.11.:'.szeket. A.rra 'SZólitot~ál{ fel
ölret, hogy kötelez vényt it·janak: alá„ a körleYélben
felsoro lt cégek ltészítm ényei eladá.si átá:nal t meg·
tartcisá ra nézve.
A neveze tt egyesü leten ldvül, egyes cégek hasonlö ltörlev elet küldöt tek szét, ugyanc sak a C.:'atolt ürlap aláírás a után híván fel ltartár sainka t.
Az egyöntetű eljárás -b:ztositá.sa érdeké b2n felhivjuk a gyógys zertára k fele!ös vezetőit, hogy ez
ügyben újabb é1tesit ésünk beér.li:eztéig, várako zö álláspon tra helyezl tedni szivesl tedjene k.
Budape st, 1933. július 3,
Dr. Gaúl Endre.
elnök.
J{.orits1b1s::.;hy Ottd,

llorcícs ödön,

Bp. Gy.

rr-.

üv. titlt.

116,! /1933. szám.
Egy OTI

11. Gy.-E.

ÜV,

igazg.

ér\·Cny telcnit6 se.
Értesít és. Az Ország os Társad alombi ztositö Intézet nek
321.02 7/1933 . szá.mú átirata alapján értesítj ljk valan1ennyi gyógys zertár vezetöj et, hogy dr. Wi.'h~im
Sándor pestsze ntlörin ci intézet i orvos 736. számű
a gyógykörbélyegzője elvesze tt. Az intCzet felkéri
szertá. rak tulajdo nosait, hegy tovább i intézke désig
a 736. számú bélyegzővel rendelt gyögys zervény eli:
bélyegző

-

:Z80

elkészitését utasítsák vissza, mert az ilyen rendelésre Iriszolgáltatott gyógyzerek árát az intézet nem
téríti meg.
Budapest, 1933. augusztus hó 1.
ICovács öclön~
Iioritsáns:-::ky Ottó,
Bp. Gy. T. üv. titlL
:rvr. Gy.-E. üv. igazg.
470 /1933. szám.

.:-\. ltcresztes és két.keresztes szerel\ ldszolgúltatús:.t.
- Figyeln1eztetés. ·
Tisztelt' !{art<irs Ur! Több oldalról beérlrezett
jelentések ltövetlteztében, szilltségesnek tartjuk Testületünlt tagjait ismételten a ltövetkezöli:re figyelmeztetni.
Egylteresztes szereli: a li:ézielad<isban nem szolgi:iltathatók ki. Icle tartoznak a különféle altató és
csillapitó szerek is, mint pl. Bromural, Phanodorm.
Sevenal, Demalgon, Veramon stb. és a ltiilönbözö
ópiumszár111azéltok, pl. Dilaudid, Paracodin stb.,
akő.r por, aká1· tabletta alakban, se fiolában ldszere1ve, se darabonJdnt.
!(étlteresztes szereket tartalmazó receptek ltlzárólag csalds altltor ismételhetök meg, ha az::kat
az orvos újabb kelettel és aláírással látta el. .l"„Sempcr repetetur", vagy „háromszor megü;mételhetö" és hasonló értelmű rendelkezések a kétlteresztes szereknél szabályellenesek, tehát azol\. alapján a
gyögyszert ismételten elkészíteni nem szabad. J:i.z
egyöntetű eljárás érdekében, a kétkeresztes szereltet tartalmazó gyógyszerek tartályaira a követli:ezö
szövegű címkét szíveskedjéli: felragasztani: „Ha ezen
gyógyszerre megint szükség lenne, tessék a recep~

281
tet az orvossal ismét aláiratni."
Ezen címkéket a Testület titlüi.ri hivatalában
augusztus 7 -töl ltezdve lehet beszerezni, gumirozva,
ezrenként 80 fillérért.
!{érjillt e figyelmeztetést az alkaln1azott ltar·
tő.rsakkal is közölni, mert az érvényben levő törvényes rendeletek pontos betartását minden eszközzel
biztosítani kívánjuk.
Budapest, 1'933. augusztus 7-én
Tisztelettel
J(ovllcs ödön~
cl!'. Gaál E11drcJ
ügyv. titkár.
elnök.
•173-1933. szám.
t\z OTI válla!ati venztar

terhére kiszolgáltatott
számlázása.
Értesítés. -

g~yogyszervén;rcl\

-

_A...z OTI. felkérésére közlöm a Testület t. tagjai-

val, hogy az OTI. kötelékébe tartozó vállalati p&nztárak terhére kiszolgáltatott gyógyszerek szá n1láját,
mindenkor az elszámolá.st tartalmazó hónap utolsó
napján zá.rjálr. le és kifizetés végett az Intézethez
ltilldjék be.
Budapest, 1933. a:ugusztus 10.
l[ovács ödö110
ügyv. titkár.
1200 /1933. szám,
Forgalomban

lévő

luunisított vényelt.
Értesítés. l\„ lY!agánalkalmb..c::ottak Biztosító Intézeténe:tt
Igazgatósága folyó hó 9-én ltelt ·íl.340-933. számú

282

283

értesítése szerint hamis!tott vényel{ vannak forgalomban, illetve Inindgyal{rabban elöfordúl, hogy feltűnően hamisitott 1\IIabi vényekre szolgáltattak ki
gyógyszertárak gyógyszerel;;et.
.
l"igyelmeztetjük valamennyi gyógyszertar t. kezelőjét arra, ibogy az Intézet ezeket a vényeket szabályosnal;; el nem ismeri. Minden gyógyszertár t. vezetőjének saját érdekébe:i áll, hogy a vényel;; valódi,
vagy hamisított voltS.ról meggyőződést szerezzen.
Budapest, 1933. augusztus 12.
Dr. Gaál Endre„

elnölc
l(ovdcs ődön,
Bp. Gy. T. üv. titlc

Korits<i11szky Ottó,
M. Gy.-E. üv. igazg.

502-1933. szám.
:\z OTI új Gyógyszerrend,clési Uhnutatója.

- J!jrtesités. Az Országos Társadalombiztosító Intézet arról
értesítette egyesületünl;; elnök.ségót, hogy a nap:::kban megjelent legújabb kiadá.sű Gyógyszerrendelési
Utmutatóját minden nyilvános gyógyszertárnak
n1egkU1dötte.
Felkérjük az Egyesület és Testület t. tagjait,
hogy ha valamelyik gyógyszertar az Utmutatót valamilyen l;;örülmény folytán nem kapta volna meg,
ügy al;;ár közvetlenül, akár Egyesületeink űtján forduljon az Intézethez, amely az Utm:itató 1 példányát részükre is n1eg fogja l;;üldeni.
11.ovács öclön~
l(oritsdns:::k.y Ottó,
Bp. Gy. T. Uv. titk.
M. Gy.~E. üv. igazg.

..:\. yöröskercszt jell{épének tilaln1a.

- J!:rtesités.
1fagyar Vörö~-I-Cereszt Egylethez és a rendőri büntetö hatóságok.hoz az utóbbi időben ü:mételten érkezett feljelentésel{böl sajnálattal arröl értesUlünk, hogy egyes gyógyszertárak üzleti ·helyiségül;;ön, cí:ntábláikon, illetve üzleti nyomtatványaikon és gyári cikkei!{ 1{ülső csomagolá.sán a vörösker~·szt jelképét használják, holott ez az 1911. évi
XX. t.-c. szerint tilos és a 2027-1913. :tvr. E. számú
I;;ormányrend.elet szerint Jdhágást képez.
„A hadrakelt
seregek sebesültjei és betegei
sorsának javítása végett Genfben kötött egyezményt'k becikkelyezéséröl szöló, 1911. évi XX. t.-c.
szerint a fehér alapon nyugvó vörös--kereszt jelképe é3 ~ Vörös-I{ereszt, vagy Genfi-I{ereszt szavak
sem ·bél{e, sem háború idején nem használhatók
másra, mint arra, hogy védelmezzék és megjeHHjék
„~4.

azokat az egészségiigyi alah:zatokat és intézeteket,
továbbá azt u személyzetet és azokat az anyagszereket, amelyek az egyez:nény védelme alá tartoz-

nal;; és l;;ülönösképen megtiltja, hogy a vörös-kereszt j.elltépét, vagy az ezzel összetéveszthetö jelképet
továbbá a \'örös-ICereszt, vagy GenfiI<eres1zt elnevezést keresli:edelmi célból gyári, vagy
ltereskedelmi jegyeken magánosok, vagy oly tar_suJatok használják, amelyeknek .erre az .egyezmeny
értelmében joguk nincsen.
, Bár a törvény ne.m isn1erése senkit sem mentesít 'a felelösség alól, mégis szük.ségesnek tartjuk,
ho,,..y fentiek a köztudatba át'J""lenj.enek és arról külön0ösen az egészségügyi cikl{ek gyá..rtásával és árusításával fo<>"lalkozó cégek szerezzenelt pontos tuw
domást. mer't ezáltal úgy az érdekelt cégel;;et, mint
a 1viagyar Vörös-I{ereszt Egyletet is m.egkimélni

28-!
szeretnők

a fente1nlitett ltörlilményekkel kapcsolatban minduntalan felmerillö bírósá.gi eljárás,ok lc:!lIemetlenségeitöl.11
l~. Magyar Vörös-I{ere.szt · Egylet ezen
átirata
alapján felhivjuk valamennyi gyógyszertár t. felelos
kezelőjét, hogy a fent ·hivatkozott törvényes elöirásokat szigorúan tartsák be. A jogtalanul használt
Vörös-l{eresztnelt, vagy ezzel összetéveszthető jelképnek gyógyszertárukról, illetve gyógyszerkészitményeiltről, esetleg ·egyébb cik·keilcről való elt<ivoHtasa iránt, záros határidőn belill, annyival is inkábQ
intézkedni sziveskedjenelt, mert a 1'Iagyar Vörös!{ereszt Egylet elnökségének ezentúl ne::n lesz többé n1ódjában a ·ldhci.gást elkövetőket a -hatósági eljárás alól mentesiteni,
Budapest, 1933. november hó 3-án.
Dr. Gaál Endre,

,elnök.
v. államtilltár, orsz. gyill. képviselő.
l{ovűcs öllUn,
l{oritsúnszl~;r Ottó,
a Bpesti Gy. 1'est. Uv. tit'lc
a 1'Iagy. Gy. E. üv. ig.
,\ l\lugyar Hajózási Betegségi Biztosító Intézet
vényei.
- Hibaigazítás.
Ujból figyellneztetjük az Egyesület 6s Testület
t. tagjait, hogy a GyógyszeréE",zi H.etilap október
8-tid számában a 1-Iagyar Hajózási Betegségi Biztosító Intézet vényei tárgy<iban megjelent ltözlemény helyesbbitésre szorul annyiban, hogy az Int(.
zet csalt a ·budapesti és ujpesti orvosait látta €1 körbélyegzövel, tehát csalt a széltesfövárosi és ujpesti
gyógyszertárakban bemutatott vényeken ltell, az

285
orvosi néva1airáson ltívUI, a körbélyegzöt is megJ;:ö„
vetelui.
Budapest, 1933. november 8.
J{o\·ác.s öcli:in,
J{oritsánszky Ottú
Bp. Gy. T. üv. titk.
tir. Gy. E. Űv. iga~g.
1386-1933. és 578-1933. szám.
:\ I\-Ia~yar Hajó:r.ási Betegsegélyzö
- l!:rtesités. -

Intéz•et \·én;\-·Pi.

l!;rtesitjill;: az Egyesület és a Testület t. tagjait,
hogy a 1viagyar Hajózási Betegségi Biztosító Intézet orvosai a jövőben, az általuk irt vényeken nevaláírásuk mellett körbélyegzöjüket is tartozn~k alkalmazni; tehát az intézet tagjai által ben1utatott
vények csakis altkor készíthetők el, ha azokon a
sz:hatyszerü intézeti orvosi aláírás és a bélyegző is
raJta van.
Budapest, 1933 október 3.
J{ordcs ödbll.

J(orits<íns::;ky Ott6.

132-1-1933, szám.

P6tlil~; a I\-Iáv, BBi.ve! kütütt g;i-·f>g-ys'l„t•rs:r..iillítiisi
egyezniényhcz.

(Gy. 159-167-1933. _'\. I\T.) - l\. „11"Iáv. Betcg~égi Bi~tositó
~?tézete" és a „1íagyarorszigi
Gyogy.:zeresz Eg:;t;sulet" az elözökben látható
egyezmény 2. pontj'át egyetértöen hatálytalannak
tekintik ÉS a Itövetkezö módosított ponttal helyettesítik:
„2 . .A.. 11Ia.gyar !{irályi AlJamvJ.sútalt B:te\'.Ts§o-i
Biztosi.tó_ 11?-téze.te ~röt_ele:::ettséget vállal arra, ho;
betegseg1 bxztositö 1ntezet1 tagok, a részükre rendelt
gyógyszerelret, kizárólag a Magyarországi Gyógy-
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szerész EgyesUlet, valamint a miniszterileg jóvi'.1.llao-yott alapszabá.Uyal bíró vidéld gyógy:.zerésztestlií'etelt köteléltébe tartozó nyilvá.nos gyógyszertá.rakból szerzilt be, lüvéve a „Cito" vagy „Statim" jelzésű
orvosi vényeket, aimelyel1: ·minden, az Egyesület illetőleg vidélti gyógyszeré::ztestliletelt 1tötelék€be nem
tartozó gyógyszertárban is, beszerezhetölt.
„Oly helyelten, ahol az Egyesület l1:öteléltébe
tartoz6 gyógyszertár egyá.lta_lán nincs, vagy ne~
elegendő szán1ban van, a gyogy~zerek nem egyesuleti gyógyszertá.rból is beszerezhetök. Az igényjogosultaknak a házi gyógyszertá.r űtján - a fennálló
törvényes rendelltezések korlátain belül - való ellátá~át ez a szerződés nem érinti."
Budapest, 1933 jűnius 21.
Dr. Gaúl Endre,

J(oritsánsz1qJ Ottó,

elnök.

ügyv. igazgató.
Gy. 159-ZS0-1933. A. IV. száni.

Budapest, 1933. óvi június hó 23..:án.
(Olvashatatlan aláir<is)

elnölt.

Dr. V'icla,

ügyvezetö.

111. kir. Belilyy1n'i11iszter.

258.363-1933. szárn XVII.
A m. lür. Allamvasútal1: Betegségi Bizto:ító Intézete alapszabályainak 121. §-a alapján jóváha·
gyom.
Budapest, 1933. évi augusztu3 hó 2'.1-én.
A miniszter rendeletéből:
( .,.1lciirás.j

miniszteri osztá.lytanácsos.

Gyógyszerli:ülUnlegCss1Ygek éven'lrénti

-

tUrzslrön~·vezése.

Figyelmeztetés. -

. ~igyelmeztetjült az Egyesület é:s a Testület t.
hogy a 200-1933. B. M. számú körrendelet
o. §-ana~ 1. és 2. pontjában foglaltak értelmébe:i.
~z eg!~eges ös:zetételü gyógyszereknek és gyógy::i~:i:külo.nle~essegeknel.~ „ f?lytatölagos törzskönyvez~..,-et mrnd1g a megelozo ev november havánalr végei? ke 11 kérni. Tehát azolt az egységes ös.szetételü
gyogy~ze_r:~~„ és gyógyszerlri.ilönlegességek, amelyeket ke.:z1t0Julr az 1934. évben is foro-aJo,mba
kiván
0
i:o~ni, az Országos Közegészségügyi Intézetnek ez
ev1 november hó 30-ig bejelentendök.
-~ :!?'Ységes összetételű gyógy.szerek törz::ltöny_
vezes1 d1Ja 12 pengö, a gyógyszerltülönleges<=éo-eké
0
20 P.
~
.. A _bejelenté.s:hez szükséges nyomtatványolr és a
bef1zetesre szolgáló cseltlrlapolt az Orszá.o-os I{özegészségligyi Intézetben, vagy a Testület titkári hivatalában szerezhetők be.
Budapest, 1933 olrtóber 11.
Il:oritsáns,::ky Ottó,
ILovrícs ödö11,
a :rvr. Gy. E. Uv. igazgatója.
a Bp. Gy. T. üv. titlr.
~ag~a:t,

512--1933 szám
A.z ..\.nglo-Danubian Lloyd r.-t. hcteghiztosítú
csztál~·a.

__!\.z ~ng~o Danuibian Lloyd r. t. be!eo-biztosít5
osztalyt letesitett. Ennek tagjai a tetszés s:er:nt ldvá.l!lsztott orvosok által kiállított vényel{et béirme~y
gy<?'gysz:r~t.:·.ban ellrészittethetili: s a gyógyszerek
te_lJe.s arat a sajátjukból fizetik. _!\. má.r 11'..ifizeteC:.t
venyeket a biztosít:isi szakosztály gyógyszertáran-
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kint

összegyűjti,

a vényeket elltészítö

gyógy.:.zertár~

nali: havonkint utólag bemutatja. A bemutatott vé~
nyelt árából a választn1ány határozata alapján 5%

pénztári engedmény viSszatéritend ö.
Budapest, 1933 \}któber 17.

I:Co·vúcs öclönJ

Ugyv. titkár.
1709-1933. szám.
A.z OTI újszövegü vényürlapjni.

-

J!:rtesités. -

Intézet f. évi
nove:nber hó 1-töl kezdödöen új vényürlapok használatát rendelte el. Az új vénylapok nyomtatott
szövegében a gyógyszerész elret érdeklö újítás az,
hogy a biztosítottnak , vagy megbizottján ak a ltezéa vényre
be kiszolgáltato tt gyógyszer atvételét,
(kézj2.gyével)
rávezetett sajátl;:ezii névaláírásáv al
igazolnia kell.
Felhívju.k a t. 'kartá.rs urak nb. figye:mét, hogy
az 01'! vényeken a gyógyszer átvételét a betegnek
vagy megbizottján ak, f. évi november hó 28Rtól kezdödöleg igazolnia kell. Az Intézet ugyanis ettől az
időponttól kezdve a névaláírást nélltülözö vényelten
rendelt gyógyszer árának ldfizetését, a biztosított
sajátlt.ezú névaláinisán ak (a gyógyszerész d.ltat
eszközölt) utólagos megszerzéséi g felfüggeszti.
Budapest, 1933. november 20.
Az Orszá.gos

I\.ovács ödön,
ügyv. titkár.

Tár~adalombiztositó

I\.oritsánszky Ottó,

ügyv. igazgató.

578-1933. szám.
.-\ 1\.Ia.:,,'J·a.r Hajózási Betegségi Biztosító Intézet
,·ényei.
- Helyesbbítés. l\. Gyógyszer&z i l{özlöny mult heti számában
a 1'Iagyar Hajózasi Betegségi Biztosító Intézet vé-

•.\.Cl.

nyei tá.rgy<iban megjelent közleményün k helyesbbítésre szorul, annyiban, hogy az Intézet egyelőre
csalt a budapesti és az u.Jvesti orvosait látta el ltörbélyegzövel, tehát csak a székesfővárosi és ujpesti
gyógyszertár akban bemutatott vényeken kell az orvosi névaláíráson kivül, a körbélyegzőt megltövetelni.

Budapest, 1933 olttóber 13.
I(ovács őclön,
a Bp. Gy. T. Uv. titlt.

Koritsáns,;:.ky Ottó

a M. Gy. E. üv. igazg.

Pótlásol.: és sajtóhibák javítása az
G,YÓb'J'SZerá rszabásban.

Eg:ycsít~~tt

14-ik oldalon Aethylum phenylchinoli n carb. 1 gr.
10 fillérre javítandö.
Alumen plumosum subt. pulv. 100 gr.
lG-ilt
15 fillérre javítandó.
Calcium lacticum solubile 10 gr. 18
25-ilt
fillérre javítandó.
Erythroltetra nitrat mellé trituratio
37-ilt
1 :3-hoz irandó.
Histamin 0.01 gr. 120 fillérre javi45-ilt
tandó.
Ichthysmut 1 gr. 52 fillérre javit'lncló.
47-ik
Mixtura chlorato-br.:m ata e. vitro
56-ik
100 gr. 150 gr.-ra javítandó.
1'Iyxozin helyett Mycozin.
56-ilt
Paracotonium max. dos. szöveg ár tö:·65-ilt
lendö .
Pastilli Sublamini á 1 gr. in phiola.
65-ilt
Sulfargan 1 gr. 72 fillérre javítandó.
78-ik
Tenesin javítandó Tenosin-ra.
81-ik
Zincum perhydrolum szöveg és ár törR
93-ik
lendö.
19
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- 98-il{ 9ldalon 6 · cm. széles 10 m. hosszű mull pólya
1 tok 66 fillér.
Aqua emetica ára üveg nélkül 60

"

114-ik
117-ik
117-il{

fillér.
Syrupus Ferri jodati ára üveg nélkül
81 fillér.
Eggoplast „Egger" 1 m. 1 cm. 30
fillérre javítandó.
Eggoplast ,,Egger" 1 m. 2 cm. 40
fillérre javítandó.
A lceresztjelzéselc. törlendők:

11-ilt. oldalon Acetoform mellöl.
Calcium salicylicum mellöl.
25-il{

25-ik
28-ik
29-ik
35-ik

"

•!3-ilt
53-ik

54-ik
58-ik
61-ik
6·!-il{
6S-ilt.
75-ilt
84-,ik
86-il{
87-il{
88-íl{
88-il{
88-il{
88-ik
90-il{

"

Celcium Sandoz pulv. mellöl.
Chiniphen pulv. mellöl.
Chininum hydropodicum mellöl.
Electuarium lenitivum mellöl.
Fluidcystol mellöl.
Liquor Sedans Parke Davis mellöl.
Tuiagnopyrin mellöl.
1'Iilanol mellöl.
Oleum cupressi verum inellöl.
Obogal mellöl.
Pyrethr.i rad. scissa mellöl.
Solutio jodi .sec. Pregl mellöl.
Tinct. 1'Iatico mellöl.
Tropaeolin mellöl.
Ung. Hyoscyami mellöl.
Ung. Kalii jodati cum Jodo mellöl.
Ung. Linariae mellöl.
Urea nitrica mellöl.
Urea pura mellöl.
Vasogen Hydrargyri c. Kalio jod. mellöl.

Egy keres::;ttel jelölendök:
13-ik oldalon Acidum a:-oxynaphtoicum.
15-il{
„
Alkohol amylicus.
15-ik
_<\Jival.
18-il{
Apii gra.veolentis rad.
20-ik
_<\..recae semen.
20-.ik
_<\..rbutinum cryst.

!.!0-ik
23-ik
26-ik
29-ik

29-ik
32-ik
32-ik
32-ilt
33-ik
34-il{
36-ik
37-ik
38-ik
38-ik

"

1_!lQ-il{

43-ik
,13-ik

4'1-ik
45-ik
•18-ik
48-ilt
18-.ik
53-il{
1

5·1-ik
56-il{
57-ik
58-ik

63-ik
d·l-ili::

"

_.<\.ristol.
Berberinum hydrochloricum.
Calmitol solutum.
Chinolinum
Chlorphenol.
Cotoin, para.
Coramin liquid.
CrurJn.
Cynoglossi herba cono::.
Digitoxinum crystall.
Epithelinum pulv.
Eupatoriae herba conc.
Extractum Cacti grandiflor fluid.
Extractum Cimicifugae racemos fl.
Exra:ctum testiculi .sicc.
Gratiolae herba.
Grindeliae herba.
Haemol bromatum.
Helenin ( .4..lantcamphora).
Jequiriti Semina
Jodoformium cryst. 10 gnn.
Jodoformium pulv. 10 grn1.
Loretin.
Magnesium bromatum.
Mezerei cortex conc.
Natrium fluoratum.
Natrium sulfoguajacolicum.
Oleum Sinapis aetherum gulta l-nél.
Pandigal pulv.

292

2!)3

66-ik oldalon Peroxygenol.
66-iJ;.:

68-ik
68-ik
73-ik
74-ik

75-il-:
75-ik

77-ik
78-ik
81-ik
84-ik

85-ik
86-ik
92-il{
92-ik
92-ik

Phenocoll hydrochloricum.
Podophylli peltati radix.
Protargol granulat.
Saponinum purissimum.
Secalysat.
S partii scoparii ( Genistae) florPS.
Spartii scoparE (Genistae) r&<Jix.
Stapltidis agriae semen.
Suprarenin bitart. cryst.
Tenosin.
Tinc. Jodi
Tinc. opii croc11ta.
Tr"lcumin.
Yohimbehe cortex sciss.
Zincum benzoicum.
Zincum stearinicum.
KUt kereszttel jelölenllülc:

11-ik oldalon _i:\.cedicon.
18-ik
Anogon.
33-ik
Cytisinum nitricum.
3'1:-ik
Dicodid hydrochloricum.
34 il;.:
Dicodid bitartaricum.
84-ik
Digitox.inum crystall.
34-ik
Dilaudid pulv.
35-ik
Emetinum hydrochloricum.
85-ik
Emetinum purum.
R7-ik
Eucodal.
37-ik
Extractum Aconiti spiss.
·15-.ik
Histamin.
111axtn~alis

basic

törlendö.
0.10 1\'Iorphinun1
cumhoz.
Budapest, 1933. november 29.

56-il;.:

0.03

hydrochlori~

.illayyaro rs:::ctr1i GJJógyszerész~E gyes illet

OBERLANDER GYULA
(

Bend"''ek

BUDAPEST, VII„ KERTÉSZ-U. 31.

p~·o

törlendő

Mono:!hlorphenol n1ellöl

gyógyszertári és
la borai óriumi

dosis jcivitcisok:

ctosi pro die
45-ik oldalon 0.001
Histamin
56-ik
1\-Iollentum

56-ik oldalon

mellöl

Telefon: 37-9-53

Gyógyszerársz abás-változáso k 1914. évi március

,.

"'„

l-től kezdődőleg.
191,1. márc. 1. 218.677-1913. B. 1\tl.
1915. febr. 15 '3.170-1915. B. 1vI.
1915. júl. 1. 6•1.878-1915. E. 1\tL
1915, szept 20. 126.314-1915. B. 1\tL
1916. ápr. 1. 37.0,12-1916. B. l\'L

1917. febr. 1. 183.5;16-1916. B. :rvr.
1917. szept. 10. 127.050-1917. B. M.

1918. aug. 10.

87.HG~1918.

B. M.

1918. oltt. 1. 121.756--1918. B. 1vr.
1919. jan. 1. 5.860-1918. Magyar nép'köztársasági <kormány gyógyszerforgalmi kirendeltsége

Gyógyszer-Arszabván y (teljes).
Fiiggelék a 218.677-1913. sz. rendelettel kiadott Gyógyszer-Arszabván yhoz.
II. Függelék a 218.677-1913. sz. rendelethez.
Gyógyszer-Arsza·bván y (teljes).
Függelék a 218.677-1913. sz. rendelethez.
Gyógyszer-Arsza-bván y (teljes).
I. Függi;:1lék a 183.5·:16-1916. sz. rendelethez.
II. Függtilélt a 183.546-1916. sz. rendelethez.
III. Függelék a 183.5,16-1916. sz. ·rendelethez (a vénye1t teljes árához.
edényzetét is beleértve, 60% felár).
Gyógyszer-Arszabván y (teljes).

·····~
1919: márc. 1. 1220-1919. 1\tL népk. k,Edényzet árszabás.
gyógysz. forg. ldPend.
Gyógyszer-Árszabván y {teljes}, to1919. febr. 1. 200-1919. Népköztárvábbá még 60!/r; felár a gyógyszerek
saság.

araihoz.
J.919. jún. 6. a Forradalmi !{ormányzótanács 110. számú 11ende!ete.
1919. júl. 4. 3970-1919. Közp. Gyógyszerüzem.
1919. júl. 20. 4.290-1919. !{Özp.
Gyógyszerüzem.
1919. júl. 16. ICözp. Gyógyszerüze:n,
1919. dec. 15. 26.460-1919, M. N. N.
1920. febr. 15. 3.163-1920. M. N. M.
1920. n1árc. 15, 5.729-1920, M. N. M.
1920, ápr. 15. 8.875-1920. M. N. lvI.
1920. inúj. 15. 13.'107-1920,

~I.

N. M.

1920; jún. 15. 23.23,1-1920-V. e. N.
M. M.

Gyógyszer-Arszabás (teljes) és még
607<: f·elár.
A szesz és szesszel készült készítményekhez 150€/f; felár. A 60% felár helyett 200%.
Gyógyszerkülönlegess égi Arszabvány.
200<;;- pótdíj.
Gyógyszer-Arsza'bván y (teljes}.
I. Függ.elék a 26.460-1929. sz. rendelethez.
II. Függ.elék a 26.460-1929. sz. rendelethez.
III. Függelék a 26.460-1929. sz. rendelethez.
IV. Függ.elék a 26.460-1929. sz. rendelethez.
Gyógyszerárszabás (teljes) s az ii.rakhoz 100';·(· felár.

„

~

1921. maJ. 1. 18,606--1921-V. e.
M. M.
1921. dec. 1. 57.030-1921-V. e.
M. M.
1922. febr. 15. 6.303-1922-V. e.
M.M.
1922. ápr. 1. 15,6,15-1922.-V. e.
M. M.
192::!. máj. 25. 32.30,1-1922-V. e.
M.M.
1922. júl. 10. 5f) 895~1922-V, e,
M.M.
1922. aug. 7. 58.793-1922-V. e.
M.M.
1922. szept. 20. 68.186-1922-V. e,
M. M.
1922. Ol{t. 15. 75,792-1922-V. e.
M. M.

N.

Gyógyszer-Arszahvány (teljes)

N.

Gyógyszer-Arszabvány {teljes).

N.

Gyógyszer-Arszabvány (teljes).

N.

N.

I. Függelék a 6.303-1922. sz. l'E delethez és 1.51/<> forg. adó pótdíj.
II. Függelélt a 6.303-1922. sz. ren
delethez s a forg. adó pótdíj törlése.
·10% felár a végösszeghez.

N.

100t;:(J felár

N.

Gyógyszer-Arszahvány (teljes).

N.

I. Függelél{ a 68.186-1922 sz. rendelethez. (A szesznek és szesszel lté
szült gyógyszereknek, vala:nint a kötszerek újabb ármegállapítása.)
II. Függelék a 68.186-1922 sz. rendelethez.
Gyógyszerek áraihoz 1001/t>. kötszerekhez 70% felár.

N,

1923. márc. 1. 15.056-1923-V. c. N.
M.M.
1923. mát'C. 25. 38.900-1923-V. e. N.
M.M.

1923. ma3. 1. ,10.061-1923-V. e. N.
M.M.
1923. júl. 15. 62.768-1923.-V. e. N.
M. M.
1923. aug. 1. 71.936-1923-IV, e. N.
M.M.

1923. dec. 2'!.
M. M.

1924. febr. 25.
M.M.

-130.213-1923-II. N.

2 1.789-1923-II. N.
1

1924. márc. 24. 31.·127-1924-II. N.
M.M.

,.

"'"'

a végösszeghez.

Gyógyszer-Arszabás (teljes), továbbá
a ltötsze:erek és edényzet áraihoz, valamint a munkadijhoz még 100% fel_ár
Gyógyszer-Árszabás (teljes), továbbá
a gyógyszeranyagok áraihoz még
150% felár.
_A,,. gyógyszeranyag árakhoz {a 40.061
-1923 ..árakhoz) 650% felár; a munedényzet és
kadíja'lt, ·kötözőszer,
edény és .edényzettisztítási dijalr.hoz
2oor;;; felár.
Gyógyszer-Arszabás ( beljes). továbbá
rendelkezés arra, hogy a hitelben készített gyógyszerek árait a hó utolsó
napján érvényben levő árszabás ára
szerint -ltell számítani.
A 130.213-1923. sz. rendeletteJ Jdadott gyógyszerárszabás áraihoz 90%
felár. Az edényzet betéti díjaihoz 50%
felár.
A gyógyszeranyagáralthoz, a munkadíjtételekhez, továbbá az edényzet
használati és díj tételeihez 150%; a
kötszerelt áraihoz 120%; az edényzet
beteéti áraihoz lOO<f<, felár.

„

"'""

].il.
N.

Gyógysz er-Ársza bvány (teljes).
l'>- hitelben 1dszolgá ltatott gyógysz ereknelt a. hó végén érvényes árszabás szerinti számítá sára vonatlto zó
(130.213 -1923-II . N. M. M. :Szerint}
rendelke zése hatályon ltivill helyezt0tett.
Gyógysz er-Ársza ·bvány (teljes).
Gyógysz er-Arsza ·bvány (teljes).

N.

Gyógysz er-Arsza -bvány (teljes).

11-1.

Gyógysz er-Arsza ·bvány (teljes).
Gyógysz er-Arsza bvány (teljes).

1924. jún. l, 68.653-1 92 !-II. N. 1vI. M.
1

1926. jan. L 98.065--· ·1925-II. N. !vI.
1927. jan. 1. 1'1·1.069 -1926-II .
M.M.
1928. febr. 20. 1·19.230 -1927-II .
M.M.
ll"l30. ápr. 7. 51.000-1 930-II. N. M.
1933. nov. 16. 220.000 -1933. B.

:rvr.

„

~

Gyóg yszerk ülönle gessé gi árszab ások. *)
(A

l\1agyar országi Gyógysz erész-:W gyesulet ·K1aavan yai.)

Gyógysz erkülönl cgessége k Arszabv ánya I.

1922. jún. 23.
*) 1919. jul. 20. 429-

1919. ICözpont i Gyógy..
szerUze: n.

Gyógysz erkülönJ egességi Arszabv ány a „Gyógyszertári Szakmu nkások Lapja" 1919.· júl. 18-ilti
számába n jelent meg.

q1
1923. nov. 28.
1D26. febr. 8.

1927. febr. 14.
1928. dec. z,L
1930. ápr. 7. 1932. dec. 1.

!{örirat.

Gyógysz erkülönl egessége k Ar3zabá sa II. (Vidéki
gyógysz ertárak külön 10?ó felár számítá sára jogosultak .)
Gyógysz erkülCnl :ge::.:ség ek .Arszabü sa III. (Vidéki
gyógysz ertárak 4r;ó felárat számítha tnalt.)
Gyógyszerkülönlege~ségek Arszabá sa IV.
Gyógysz erkülönl egcssége k Arszabá sa V.
A vidéki gyógysz ertára1t felár-szá mításán ak megszünteté se tárgyába n.
Gyógysz erkülön! eg-esség ek Árszabá sa VI.

„
"'"'
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Pru
dosi
di-e
gramm ol<ban
+ Cantha ris
0.05
0.15
-f- Carbam idum bromae thylace tic. 1.0
3.0
-\- Carbam idum bromis ovaleri an. 1.0
3.0
A szer neve

.:\z tij (l\l~ik Idadási I) l\Iagya r Gyúgys zcrliön yv·hen
hivatal os crösha üisú sz.rcrek legnag yobb adag;a i.

I. Legnag yobb ada.gja-i
a Magya r Gyógy szerltö nyv IV. kiadás ába felvett
,
belsöle g haszná latos, erös hatás5 szerek nek felnöttel{ szama ra (20·-60 évig), melyel ten túl orvossá.g
ki nem szolgál tatható , -csak ha az orvos a túllépö
adag után felldál tójelet ( ! ) tett.
i'i. . szer neve

Pro
dosi

die

gramm okban

-t-

_i.\.cetanilidum

-t--l- Acidum arsenic osum

+ _i.\.cidum ·carbolicum

0.5
0.005

0.1

-\- A.cidum carboll cum liquefa ctun1 0.11

-!-

Acidum diaeth ylbarti

+ _i.\.cidum phenylaethylbturicum
arbitu1 ic.
+ Aethyl ium amino benzoi
cum

-f-+

1.0

0.6

1.0

_i.\.ethy lmorphi num hydroc hloric. 0.05
+ .4...mylium nitrosu m
0.2
-l-+ Apomo rphinu m hydroc hloric. 0.02
-j- Aqua amygd alarum amara rum 2.0
Argen tum aceticu m
0.03

+

-f- _.i\rgentum colloidale

-j- _.i\rgentum

-t-+
+-t-

nitri~um

_.i\rsenobenzolum solubil e
_.i\tropinum sulfuri cum
-!- Bellad onnae folium

0.1
0.03
0.6

0.001
0,1

1.5
0.015
0.3
0.33
2.0
12.
3.0

0.15
0.5
0.05
10.0
1.0

0.2
0.1
0.6
0.003
0.2

+ Chlora lhydra t
++ Cocain um ;hydrochloricum
+ Cocain um novum ·hydrochloric.

+-!- Codein um hydroc hloricu m
-1- Colocy nthidis fructus
-1- Digita.lis folia

++ Ephe<irinum hydroc hloricu m
+ Extrac tum Bellad onnae
-t- Extrac tum Colocy nthidis
+ Extact um Filicis
aeth.
+ Extrac tum Hyoscimar.is
ami
+ Extrac tum Opii aquosu m

3.0
0.03
0.1
0.05

6.0
0.06
0.3

0.3

1.0
1.0
0.15

0.2

0.05
0.05

0.15

0.05
10.0
0.1

0.15
10.0
0.3
0.3
0.5
3.0

0.1

-f- Extrac tum Scillae
0.2
-T- Extrac tum Secalis ;cornut i fluid. 1.0
-f- Extrac tum Secalis cornuti sicc. 0.5

+

Exract um Secalis cornut i spiss. 0.5
+ Extrac tum Strych ni siccum
0.05
++ Homat ropinu m methyl broma tum Q.01
+-1- Hydra rgyrum bichlor. corros!v. 0.02
+-1- Hydra rgyrum bijodat um rubrum 0.02
++ Hydra rgyrum chlorat um mite
sublim atione paratu m
0.5
Hydra rgyrum oxydat um flavum 0.02
+-1- Hydra rgyrum salicyli c. medici n. 0.02
-1- Hyosci ami foliun1
0.3
Ipecac uanhae radix
2.0
-!- Kalium stibiot artaric um
0.2
Lobeli ae herba
0.1
-!- lviethy lsulfon alum
2.0

++

+
+

0.15

1.5
1.5
0.10
0.03
0.06
0.06

1.0
0.06
0.06
1.0
2.0
0.6
0.3
2.0

802

803
Pro
.A..

szer neve

-1- 1\/Iixtura chloralobromata

di,e
dosi
grammokban
lfi.O

-!--f- 1\i!orphinum hydrochloricun1
-l--1- Nattium kakodylicum
-j-

-l--l-

+
-1-

-f-

-!-t--f-1--1-)---)-

-f-

-f-

-1-

-l-

-!-

+

-1--1-

+

-\--!-~-1-

0.03
0.2
0.3
Natrium nitrosum
0.001
Nitroglycerjnum
0.5
Oleum Chenopodii
0.15
Opium púlveratum
0.15
Papaverinum bydrochloricun1
5.0
Paraldehydum
0.001
Phospborus
0.001
Physostigrninum salicylicum
0.02
Pilocarpinum hydrochloricum
0.1
Podophyllinum
0.8
Pulvis Barbamidi
1.5
Pulvis Doveri
0.5
Resorcinum
0.1
Santoninum
0.2
Scillae bulbus siccata
0.0005
Scopolamin hydrobron1:cun1
1.0
Seca1e cornutum
Solutio adrenalin.i hyclrochlorici 1.0
0.5
Solutio arsenicalis Fo\vleri

-f- Solutio extracti Hypophyseos

i.o··

-l--1- Solutio Strophantini spir.ituosa 0.5
-f- Stramonii folia

-1--l- Strophantinum
-f- Strichni semen

+

Strichninum nitricum

+

Tinctura Cantharidis

-T- Tinctura Belladonnae
'~)

0.3
0.002
0.1
0.01
1.0
0.5

30.0
0.1
0.2
0.9
0.003
0.5
0.5
0.5
10.0
0.003
0.003
0.05
0.3
1.6
5.0
5.0
0.3
1.0
0.0015
3.0
4.0
1.5
2.0·•
2.0
1.0
O.OO·l
0.3
0.0?.
3.0
1.5

10 nemzetközi egység; egy napra 20 egység.

i\. szer neve

Pro
dosi

di-e

grammokban

-1- TinctuTa Digitalis
-f- Tinctura ..ipecacuanhae

1.5

5.0

adag
hánytató adag
-1- Tinctura Lobeliae

2.0
20.0
1.0·

lJ.O

-f- Tinctura Opii
-1- Tinctura Strychni

1.5
1.0

5.0
3.0

köptető

3.0

.. Az "egy kereszttel (-/-) jelzett szerek a többitöl
elkülönítve zdrt &zelcrénybe11, a két ltereszttel (-f--f-)
jelzett szere:k a nuJrc!lszekrenyben tartandók.

r """~'-""· -~~""""'" "'"~:·
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Hatóságok, egyesületek, testületek.
l'tlagyar .K.irülyl BelüJ:,ryminisztériwn.
1\-Iiniszter: dr. vitéz Keresztes-F~scher. Ferenc.
Allamtii.tkár: dr. Scholtz Kornél allamtttltár II.
fizetési osztály jel.
. .
t ·1 ·.
A minisz~érium gyógyszerész v~natk~zasu osz -~ yat.
XIV. osztály: {gyermekvede.lm~) vezeto. dr.
Petkó-Szandtner Aladár e. ~Da:n~1tlt~r.
XV. osztály: (ált. egeszsegligy1) vezető: dr.
l{olosváry Sá.ndor ·miin. tan..
.
MOElöadók: dr. Grosch Karoly min. t.9.1:·· d:_.
zson i Sándor min. oszt. tan., dr. Fabr1c1us Karoly
. y
. tan dr Pöltzel Jenö min. oszt. tan., dr.
min. oszt.
·•
·
. { · ·
Gyula
V<irady ~Iiklós min. titkár. dr. ifJ: I o:vac:.s1csd. l{ .
1.
e
min.
osz. tan „ dr · Nováli: Jenó mnn. t1tkar,
J·
min
s
G .. ·gy min titkár dr. Siegler anos
. .
nyeres yotc
·
'
t
d Fontos Géza
titkár; szolgálattételre be:sz v_a
r. .. .·
áJ.
gyógyszerész sz~n1ellenör és Szekely Jeno Janos

lami gyógysze:·esz.
t··. dr· Barabás József min.
XVI osztaly: veze o.
·
.
tanácsos: elöadók: dr .. Dávidt~~ihályd~ 1~·ul~:~~· i::~
dr Báthory Alaclar m1n. asz . an„
.
mi~. titk<lr, dr. Nemes '!ibor min. _titk~r: i vezető:
XVII, osztály: (Tarsadalomb1ztos1tas)
Lengyel Ervin min. oszt. tan.
, 1 1.. . f"ldnlivelésügyi minisztérium.
tál a. Gyógyszali:OSZ Y •
„
lóte
szerész számtiszt: Veress Arpád. trgyl;;or: a
•

„u. o gazdasági
.l' •ve„öséO'
s zam
o

"ro"""

nyek, álla~orvosi föiskola, erdöigazgatóságok és
állami birtokok gyógyszerbeszerzéseinek és gyógyszert'elhasználásának, az összes földművelésügyi i11tézmények ojtóanyag-beszerzéseinek felülvizsgálata;
a folyam. és kultűrmérnöld hivatalok, kereskedelnli
!dkötő, dunab::::gdányi kőbánya betegsegélyezési
alapja terhére beszerzett gyógyszerek szán1láinalt
reta.xálélsa és érvényesítése; a tárcának gyógyszerészettel kapcsolatos ügyeiben való véleménynyilvánítás.
l'tl. • -ir. igazsúgiig:y111inisztéritun.

Számvevőség XI. osztálya. ÜS\vald Kálnui.rr
gyógyszerész, számvevőségi tanácsos. ügykör: Nevelőotthonok, letartóztatási intézete!\:, birósá.gi fogházak gyógyszerszámláinak revideálása és érvényesitése. Biróság;i és egyéb igazságügyi, egészségügyi
intézmények körébe vágó referenciák, javaslatok..

:\I. kir. Yalllls- es l.:dzol;:tatií.si.ig~·i 1ninisztériun1~
Számvevőség IV /a. oszt<ily. Gere Géza gyógy_
szerész, számellenőr. - ügykör: az egyeten1i gyógyszertárak számadásainal\: felülvizsgálása. _4._ klinikai
gyógyszerszámlák, bábaképezdék, tanítóképző intézetek és minden állami tanintézet internátusai, árva_
házai, siketnémák
országos intézete, szeretetház
gyógyszersz:in1láinak felülvizsgálata.
Országos I\özegészségi Tanács.

Elnök:
dr. bárö I{orányi Sándor a Felsőház
tagja, egyet. ny. r. tanár.
_.\Jelnök: dr. Bakay Lajos egyet. ny. r. tanár.
Jegyző: dr. Győry Tibor ny. h. államtitkár.
Rendes tagok: dr. Deér Endre m. kir. kormány20
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fötan8.cs:s, gyógyszer~ész, dr. Fcly _'-\ladá.r ny. át.:
lamtitkár, dr. Grosz Emil egyet. ny. r. taná..r, dr.
Hainiss Elemér egyet. ny. r. tanár, dr. Johan Bé!a
egyet. rlc tanár, dr. l{otsis Iván műegyetemi ny. r.

tanar, dr. Nékán1 Lajos egyet. ny. r. tanar, dr.
Schaffer l{ároly egyet. ny. r. tanár, dt·. Szabó Sándor· Budapest székesföv8.ros ny. tiszti főorvosa, dr:
Tóth István egyet. ny. r. tanár, dr. Vámossy Zoltán
egyet. ny. r. tanár.
Kormci.nyelöadók: dr. Darányi Gyula egyetemi
nyil. r. tanár, 1-lutyra Ferenc dr., az állatorvosi fÖ-:
iskola rektora, dr. l{olosv<iry Sándor min. tan.,·
Klein Sá.ndor Jtberhardt dr., I. o. fötörzsorvos.
Rendkiviili tagok: _i\ndriska Viktor dr. gyógyszerészorvo:s, egyet. rk. tanár, Barla-Szabó József
Ur. egészségügyi fötand.csos, az OTI igazgató-főor
vosa, Bayer _4..ntal gyógyszerész, kormanyfötanái::sos,
a l.\'Iagyarországi Gyógyszerész Egyesület volt elnö-ke, Blaskovich LS.szló dr. egyet. ny. r. tanár, Dal-·
·mady Zoltán dr. orvostudor, egyet. rk. tanár, Dégen
-~rpád dr. e. n1. tanár, a li.özp. magvizsg. állomás
igazgatója, dr. Fritz Gusztüv egyet m. tanár, l{atona
József dr., Borsod vm. tiszti főol'v., dr. Kelen Béh1
egy. ny. r. t., I<ovácsics Sándor dr, Győrváros tiszti
orvofi: I{repuska Géza dr. ny. r. egyet. tanár; Lénd.rt Zoltán dr. egyet. ny. r. tanár: ifj. Liebermann
Leó dr. ny. r. egyet tanár; Lö\v samuel dr. orvo::-tudor, föorvos; dr. Tuiagyari-I{ossa Gyula egyet. és
úllatorvosi főiskolai tanar; Tuianninger Vilmos dr.
rl;;. tanár; ~•Iatolcsy Miklós dr. egyet. rk. tanár, a
budap~sti egyetemi gyógyszertár vezetője; dr. Mill;;ó
·vumos egyet. tanár, közkórházi főorvos; Osváth
.A.lbert dr. l;;e!'. rend. orvos; Petz Lajos dr. orvost.,
Györ ny. városi főorvosa; dl'. Soós Aladár egyet.
rk. tanár; Szabó József dr. ny. r. egyet. taná.r; SzaL
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1er 1dik1ós dr. vn1. tiszti föor"
,
. .
egész~égügyi fötanacso d. Tas, Sz1nnye1. Jozsef dr.
s, l. aUffer Emil
·· f ..
·
t anacsos,
J;:özkórházi io-az ató·
oe~u. O-:orvo-:, G··a··11„
""' g
•r The""'ze
LaJos
dr·
0 0 on; dr 1'óthfaluss
.
nár; \Tere:bély Tibo.r egy t
Y. m1e. egyet. m. tazsö d ·
·.,..
.
e · ny. I. tanar; Weber Detanár.L gyo..,,yszeresz; '-''!:,nhardt János clr. egy~t. rk.
Igazságügyi Or\'o:si Tauücs.

Elnök: dr. Verebély Tib Dt ny: r. e~et. tanár.
_J\lelnök: Olá11 Gusztáv d.
. d. R" .
L ny. h. allan1titkár Jegy
z. z. ,1took Zsig1nond egyetenü ·1p t . · 0 dr. Blaskovich László egyetemi
anxr. Tagok:
Zo1t·
o
t
.
·
nar; dr. Bókav
an eeye . tanai„ clr Buday I{ ·lm·
"
Fabinyi Rudolf dr. ~ ~ t " . da „an egy:t. tanár;
tan· „ d. ,.
· · U'1c.r, r. Kelen Bela egyet
a· a1, L h.enyeres B8.lázs egyet. tanár· dr Ily·~
~za egyet. tanár; dr. I-Ierczog Feren
a-'
·
• e.

;a"·.

i{ls~ ~c~ön
i.~

dr.

e~egyógyint~zeti föorv~s~bJ;.~ti{;:~~~;

ez'"" e. tanar; dr. Lovri.::h József eo-yet rJ· tanar eo-C<.:zséo-üo- · f"t
.
""'
"· ' rk , t· "". ~.. i"" ""'~1. ? an.; dr. .Iv!lnich I{ároly egyet
·. anat • e r. Neli:an1 Lajos Ltdv. tJnfí.c"'o~
t.
t~nar; d!'. Nén1eth Ödön eo-yetemi
rl· t"n.. · :,: e~e ·
0•
seo-U.,..vi f"'t ·
'"'" a1, eo-esz'-·
"" ""·· . o anacsos; dr. Preisz Huo-ó eo- et t"" , „
dr. Schatfer I<ti.roly egyetemi tana~· dt:='Ysz.al ~na:·
ZBef egyet. tanar; dr. \Támossy Zolt~n egy.et 'to ~o..
""
. anat.
Országos .4-llutegészségiig,:ri Tanács.

1'. t E~.nök: dr:. Hutyra Ferenc állatorvosi föi~l;;olai
O'. an~r.„ al~ln?.k I~rompecher Szilárd m.
kir. <illat_
eoesz:seg~gyi fotanacsos; jegyző: dr. Fokányi Láo:zJó
m. kir. allategészségUgyi főtanácsos.
...
„. Rencle_s tagok:. dr. Breuer Albert: dr. Jánnai
J\.aroly allatorvos, föiskf'llai tana· 1.. ch. l{onkoly
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Th ege Sán dor , az Om
ge főtitk<ira; dr. Ma
nni nge r
Re zsö á.ll ato rvo si föi slc
kár álla tor vos i föi slto r. tlin ár; dr. We llm ann Osz-_
lai r. tan ár; Bla ncz
Jen ö jó.;;zá.gigazgató; Ho rvá th
Vil
ügy i föt aná cso s; Ma yer mo s m. kir . álla teg ész ség _
Ott
ó m. 1.:ir. álla teg ész ség
iigy i főtanácsos; dr.
Fok
egé szs égü gyi főtanácso ány d Lás zló m. kir . áIJ ats.
Hiv ata los tag ok: Ho
lem ügy i inin isz t. ny. h. rrv áth Ká rol y, a ker esk ede Sán dor min . tan ács os államtiblrára~ dr. Ko los vár y
(be lüg yim ini szt eri um
Pas tei ner Alf onz min
. tan ács os (fö ldm üve ); dr.
min isz ter i.um ).
lésü gJ.r j
Re ndk ivü li tag ok: Bu
·
rgh off er Gé za dr. szf
főállatorvos; d1-.
öv.
De ér En dre bud ape sti
gyó gys zer ész ,
kormányfőtanács
os; dr.
isk ola i tan ár; dr. Ha jna Fet tic h Ott ó állator'VOSi fő
l Jöz sef nyu g. m. ltir .
egé szs égü gyi főtanácso
álla ts; La uff er Ist ván
kör áll ato rvos lt!a kó; !{J ége r Sán
dor min isz ter i tan ács os:
Sk ála Fer enc m. Jrir. álla
teg &s zsé güg yi tan ács os; dr.
Sch and l Józ sef köz gaz
dr.
d. egy . ny. r. tan ár;
Bra
Fer enc hűsarugyáros
(!{eresltecfeimi és Ipa rlta uch
rés zér öl) ; dr. Ulr eic h
Sán dor m. Jdr . á.ll ate gés ma ra
ügy i tan ács os; \,-a jna
Ed e szé keS föv áro s.i tan zsé gács nok
u székesfőváros részér
ől. Dr. Mó csy Ján
os álla tor vosi föi slto lai m. tan ar;
Sch
ú.J.lategés2.ségügyi fötan<i arn bec k Lás zió ny. m. Itir .
csos. Va jna Ed e köz p.
ros ház a.
V<i:i\I. kir . Ors z. I{U 1.e gés
zsé güg yi Inte~et.
Bu dap est , IX. , Gy ali
üt 4. Tel efo n: 45,1~!
5.
Jaa zga tó: dr. Joh an Bé
la egy ete n1i rk. tan ár.
pat ohÍ sto log iai és par
A„
azi
dr. Lőrinc Fer enc egy . tc.l ógi ai osz tály vezetője:
m. tan ár. Osztályvezet
ők: dr.
Ho rvá th Dezső, az álta
lán os egé szs égü gyi és
jár ván y_

--
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tan.i o_sz.t~1.r vez_elöje;
~er1olog1a_1 osz taly vezdr. Lot'l'el;:ovits Ist ván a b3.ketője;
dr. Ol:ih Gá bor adJUnltt_us, a. ser oió gia i
osz t. vezetöjP.;
dr. Sch ule k
1:.~en;:~· eg1~~· 1:1· t~ná~ a kém
iai osz tály vezetője;
~:~z~oes~se~~gy1 Jcii
lsömunJulk vez etö je (eg
UoYl
ész ség nta
-feiügyn11
eiö. Jar ato kJ, dr. Ga ál A.n drá s eo- ész ség ügu i
0

a

..,

Bu dap est szé kcs föv üro
s J{ö zsé gi Gfögysz~~rüz
eiu~.
Bu dap est , VII I„ Aggte
ieJr,Lu. 8. Tel .: 32 1-2
3.
:i\I agá ban fog lalj a
Jc~s, _szent !s~vún, Sze a székesfővárosi Sze nt Ró nt Lás zló és Uj Sze nt
Jr.orha~ak haz1 gyó gys zer
Ján os
tár ait, tov ább á
21 gyo gys zer tár
ak köz pon ti rak tár át. a közJtőrháTa rto zik a
s~ékesfö:áros tan ii:s ána
talya. ala . Tel .: 32 -1- ,k: X. köz egé szs égü gyi osz23 .
Tanács~ok: Dr. Sal
dr. Ro sta gn1 _4.chilles .. am on Gé za; tan ács i főjegyzö:
Az
Je~ö; a l.:ö zpo nth oz beo Uzen1 vezetője: dr. Ho rva th
ny1 En dre , Tanl.:ó Bé la szt ntt ak: Hö ny Géz a, Lad a_
és Zsa rna y Laj os; kön
B~rtalan _<\.nna.
yvelő:
·
A köz kör ház i ház i
Sze nt Ró kus li:özlcóz·há gyó gys zer tára ].: gon dno kai :
z: Ha lás z Gy örg y; Sze
v&u köz kór haz : I(e res
nt
zté ny Bé la; Sze nt Lá.szló Ist_
kór ház : We iss Laj os;
JcözFej es Istv án. _.\. szá mf Uj Sze nt J8.nos köz kór ház :
ejtö
osz
tály
Laj os.
vezetője: Sza la'"
_-\.lltaln1azott győgyszcr
észek:
BaJ;:.os Sá. ndo r
Ba sch J-.Jruö, Ba log h Gu
szt áv, Ba rth os En dre ,
Dá vid
En dre Ná ndo r, Die ter
Jes zen szl ty Vik tor , !{eFri gye s, He rko vic h Ist ván ,
nde res sy Laj os, !Y! árto
nff v
Sán dor , Mesl..:ó S<l
r, Na gy Zol tán , dr. Per
1 1ára dy Tan1á~ &s .ndo
es ErnŐ.
Zu bor a Gy ula .
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:\. n1. kir. földnüvelésügyi n1inis:r.tériun1 Növéllj"'\'édelm1 és Nö\·én;rforgahni Irodája.

Budapest, V., l<ossuth Lajos tér 11. Tel.: 185-35 és
197-69.

ügyköre: A. vadontermő gyógynövények gyüjtésénelt és a gyógynövénytermelés nek propagandája,
a gyógynövénygyűjtés, termelés, beváltás és kereskedelem ellenörzése, a gyógynövénye}{ feldolgozásának és kivitelének elömozdítása, a kivitelre }{erillő
gyógynövények tisztasági és minőségi vizsgálatának ·
techn.il{ai intézése. A háziipari növények termeszté~
sének propagálása, a különféle háziipari gyártmányok e::-...-portjának irányítása és }{tilföldi piacok megszervezése. l\. papril{atermelés, feldolgozé.s, minősí
tés és J>:ivitel irányitása, ellenőrzése és megszer:vezése. A növényvédeltezés propagandája és országos
megszervezése.
Elnök: dr. 1.fagyary Győzö, ny. h. államtitkár;
igazgató: dr. Rádai Gyula ny. min. tanácsos. Az
iroda egyes osztályai: Gyógynövényosztály: vezető
je: Giovannini Rudolf. Papriltaosztály, vezetöje:
dr. Bródi Béla. Háziipari osztály, vezetője: ].i!agyarL
l\:óssa A.ladár. Növényvédelmi osztály, vezetője: dr.
Dav.ida Leó.
Vidéki telepei: 1. Szegedi telep, vezetője: dr.
Ihtnst !{álmán. .A.. kísérleti telep vezetője: dr. Obern1ayer Ernő kir. fővegyész. 2. !{alocsai telep vezető
je: Vitéz Horváth Ferenc kir. fövegyész.
Országos Tárf.l.adalon1biztositó Intézet.

Elnök: Huszár !{ároly, alelnököl{: dr. Horváth
István és .A..lföldy Béla.
Vezérigazgató: dr. \Veis István. Vezjrigazgat6

helyetteseli:: dr. Hindy Zoltán és dr Pf' t . . Lai·os
igazgatók.
.
JS e1 er

Fő~rvo~ ~~az?ató: dr. Barla Szabó József.
Eg:szsegu?'y1 (V.) főosztály keretében:
?YO~szereszeti osztály V-6. (általános cryócr,
0
szereszet1 tigyek.)
o.'>Osztályvezetö: Nagy Vilmos gyógyszerésztanác:as. Beosztottak: Schneer Károly titkár (cryógysze
Bol~rossy ~oltánné,. sz: Pataky Aranl{a fogai~
? (gyo~szeresz), eőr1 Fintor Jenő szaknapidíjas
( gyogyszeresz).
. . Egészségügyi főosztály mellé rendelt számvevö.
se~:. ~oport IV-2.
( Gyógyszerszámlák és vények
felu1vnsgálata)
. Csoportvezető: Bihary József szv. II. oszt. fötana~so:;. Beosztottrul{: Hoffer József szv. tanacsa"
S~re1tm.:.nn Gyula számellenőr, Major Erzsébet é~
Simon E.iára napidíjasoJc
,· :,~ógysz:resz alcsoport: i\lcsoport vezető: dr.
Szla\ 1k I::tvan s. fogalmazó (gyöcryszerész) Beos
t~,~t_ak: Faragó ~r~.sébet intézeti g~ögyszerés~, Szá:;
K~1ol~ sz~1tnar:i1d1Jas (gyógyszerész), 1'.iiihály I{álmanne sz. Ha1tl Etelka, László Anna és Osztian
Lenke
szak1apidíjas ocryóayszerészek.
G •
o
yo~szzr é~ kötszerellátási (V~7) osztály.
. Oszta~yvtzeto: Roósz János aligazgató. Beosztottalt: Nen1elh István s. titkár, Váo-6 Ern··
·cr "
fel„
l" S • d'
.
o
o gyooy~z.
ugye _o, a1ra l Nag:y Sandor
és Siska László fog~lmazok, Iz:nael István intézeti gyógyszeré::z,
~1rchner Gyula, Papp Károly, Szász Olga szakdíjno_
kok, olt!. gyógJszerészeli::, Gróff Gyula havidíjas
okl. gyógyszeréi:z.
'
~A.. Il. 7. oszbt:Iy keretében:
Központi Há2igyógyszertár: Vezető· Schmidt
József s. titkar. Eeosztottak: Grimm Fe-;·enc fogal.

:!i:
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n1azó, Papp I\:lára, Pohl Józsefné sz. Tóth Ida, Ren1etey-F'lilep Tibor, Fodor István, f!erczegh Sára,
Popovits István, dr. Joó Délia, Kaszaniczky Gyula
szakdijnokok , okl. gyógyszerész ek, Balogh Béláné,
sz. l'r'Iarkovics Gizella kezelönö (nem okl. gyógyszel'ész.)
Csengery-utc ai rendelőintézet házigyógysze rtára. Vezető: Syposs Simon s. titkár. Beosztott!lk:
Botka Elemér fogalmazó, Szalltay 1'.:lária, Ady Ferenc, Kiss .ti... Andor, I{onltoly-The ge Zoltánné, sz.
I\:ollerits Ilona szakdíjnoltok , okl. gyógyszerész ek.
Közp8nti kórház házigyógysz ertára (U:i:::oldutcai). Vezető: Rossmann Ferenc intézeti gyógysze_
rész. Beosztottak: Bolla István fogalmazó, Brocselt
Béla havibéres okl. gyógyszerész ek.
Pestujhelyi kórhá.z házigyógysze rtá.ra. Vezetö:
Szeder Endre gyógyszerész felügyelő. B~osztott:
!{oncz István havibéres, old. gyógyszerész .
:l\lagünallia.ln1azot.t.ali Biztosítú Intézete.
Ferencz József keresl;:edelnli kór:uiz betegpénztara). Tel.: ·!55-39. (VIJ., Bethlen_
tér 1).
Elnölc dr. Zsembery István,
ale11ök: Kállay
lJbul, igazgató: cir. Zalán István inin. t~n., igazgató_
helyettes: Barcza .t....rt:hur ig., intézet: főorvos: dr.
Szaszovszky László,: helyettes dr. Tó1h Jenő.
Az .intézet h8.zigyógysz ertárában· I{ő~ösmezey
Lajos titltár osztályvezető, helyet!ese Varady B.
László s. titkár, Simon Zoltán, Tun'.inyi Géza s. titkárok, Mészáros Tibor, Ursziny Károly, Hadfy Sa..
rolta forralmazók
Almássy Andr::isné sz. Beleznay
0
Ilon; s. fogalmadó, Papp Ernő, Bart~a Tivad_ar,
Bartha Tivadarné sz. Kramas.-ta .Tolan, .t....lmasy

Ernő,
z:kas
Jano~,
Gobbi

1
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-t....~tal!fy Z:iro_ss Tibor, dr. Berky József, FaGaspar, Hittr1ch Éva, Lalá.lt Vilmos veress
Hegyi 1.iriklós, Hehs László, Zádor;, Gyula
Olga, szaknapidíjas gyógyszerész elc
'

.\I. kir. ,,.\lJarnvasuta k .Bretegsé!,'i Biztosítö intézete.
VI„ .<\.ndrássy út 73-75.
E.lnök: La.zár László 1'.fAV. igazgató. ügyvezető:
dr. Vidra Gergely MAV. főfelügyelő. Főorvos: vitéz
dr. Csia. Sándor. Gyógyszerész ügyek előadó: dr. Fe~enc::y ZoltA.n 1.iIAV. titkár, Groschmied Lajos, Selei
Arpad,
Ottinger István,
Szekér józsef Németh
,László segédtisztek. Központi rendelő és ~ao-ánkór.
-ház igazgató-főorvosa: dr. Pásztor Sándor főfeiilgye

lö.

0

-

Házigyógysz ertár: Podmaniczky u, 111. sz.
Tel.: .t....ut. 116-8,! és 216-84, GondnoJ{: Jankó Barna gyógyszeré3z .

(Ezelőtt
segélyző

1

Országos Gazdasági l\lunkáspénzt ür.
Budapest, V., Akadémia u. 3. Tel.: 23·1-62.
I<ö.zponti igazgatás. Az 1·900. XVI. tc. 27. para.
g~afusaban b~ztosított felügyeleti és ellenőrzési jog.
ko.r .?Ya~orlását a m. ldr. földmívelésüg yi miniszter
e~1dosze_n~t dr: ~Iayer I{ároly államtitkár, kormány_
h1ztos ut3an lat3a el.
_A.._z Országos Gazdasáo-i
1VIunká.spén ztárnak az 1930. évben a törvényes re;~
delkezesekne k megfelelően 3 év tartamára megalakult igazgatósága a következő: ElnöJ{: gróf Teleki
Tibor; igazgatósági tagok: Gaál Jenő, Nádasy Gergely, Buday Barna, Csizmadia András, Patacsi Dénes, Putnoki 1-!óric, dr. Ernszt Sándor, dr. 1-!arschaU
Ferenc, Melczer László;
ügyvezető igazgató: dr.
Balogh Sándor h. államtitkár.

'

'
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Allan1;

\"asgyáral~

Igazgatósága,

Telefon: József 460-2fl
Egé:::zségügyi osztály: retaksátor: Kenéz Lidia ..
Ugykör: a diósgyőri vasgyár társpénztára vényeinek
felülvizsgálata s az egészségügyi adn1inisztni.::iónál
segédkezés.

r. tai:árok, tové.bbá a következő gyógyszerészek: dr.
~.\n:inska Vilttor egyet. e. rk. tanár, Bozó Géza, dr ..
Deer En~re az Orsz. !{özegészségi Tqnács r. tagja,
Dobos C?abor,_ dr. Ei~ach !{ornél, lCoritsUn:zky Ottó.
Temesvary Jozsef es dr, Weber Dezső, aZ Orsz.
!{özegészségi Tanács rlc tagja.
A„ gyógyszeré:;:tgyakornoki tanfolj·un1 tanárai:

Hut6sági

vcgyld~Crleti

állomások ",)!agyarországon.

Buclapesten: Orsz8.gos m. ldr. lcémiai intézet és
központi vegykisérleti állomás (II„ Keleti Károlyutca 24.) - Székesfővárosi vegyészeti és élelmiszer_
vizsgáló intézet (TV., Központi városháza.) - ltí.
ldr. állatélettani és takarmányozási kisérleti állomás (II„ KitaibEl Pál-utca 4.). - M. kir. ampelológ.iai intézet (II., Herrmann Ottó út 15.) M. kir.
gyógynövénylcisérleti állama.s (!I„ Hermann Ottó űt
15).
Viclőken:
1'L kir. állami vegylösérleti állomas
l{eszthelyen, 1-!agyaróváron, Debrecenben, Ujpesten.
---· Törvényhatósági és városi vegyvizsgáló állomáscic Szegeden, Székesfehérvárott, Sopronban, Győ
rött, Miskolcon, Kecskeméten, Kalocsé.n és Pécsett.

Gyúgyszcrésziryakornoli:i

I\.ijelC>lő

Bizottság.

Elnök: dr. Szily Ké.lmán m. ldr. vallás- és közoktatásügyi államtitlcár, előadó dr. W·eszelszky
Gyula egyet. m. tanár, tagjai: dr. Molnár Andor
min. o. taná.csos, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi
m:nisztérium képviseletében, dr. 1viozsonyi Sándor
min. o. tanácsos, a m. :kir. belügyminiszter képv.ise-.
1etében, dr. Jalcabházy Zsigmond, dr. Winkler Lajos, dr. Széki Tibor és dr. Issekutz Béla egyet. ny.

Buclapeste11.: \'ezetö: dr. '''eszelszky Gyula egy.
m. tanár. Tanarok: dr. Augusztin Béla egyet. n1.
tanár, Körmöczy En1il dr., a bpesti önkéntes 1:Ienw
tőegyesület igazg. főorvosa,
dr. Mozsonyi Sándor
min. o. tanácsos, egy. m. tan„ dr, Nagy Béla gyógy_
szerész, dr, Spergely Béla gyógyszerész, dr. Száhlender Lajos középisk. főigazgató, dr. "\Véber Dezső,
az Orsz. !{özegészségi Tanács rk. tagja.

Szegeden: vezető dr. Dávid Lajos egyet. e.
rk. tanár, gyógyszerész. Tanárok: dr. Leinzinger
Mária egyet. tanársegéd,
dr.
!{őszeghy Dénes
egyet. adjun'ktus, okl. gyógyszerésze;k,
Gyób,>J."Szeréi'izgyakornold vizsgálóbizottság:

Budapesten: Elnök: dr. 1violnár ..\.ndor nlin. o.
tanácsos. Tagjai:
dr.
Jakabházy Zsign1ond, dr.
\:Vinkler Lajos egyet. nyilv. rendes tanárok, Réthelyi József gyógyszerész. (Egy hely üresedésben).
Szeg-eden: Elnök: dr, Issekutz Béla egyet. nyilv.
rendes tanár. Tagjai: dr. Széki T!bor egyet. nyilv.
l'endes tanár, dr. Tukats Sándor egyet. m. tanár,
Borbély Jözsef és Leinzinger Gyula szegedi gyógyszerészek.

Gyóg~·szcrészelo1cl.:

eliiad ó egyet erni tanü.r ol.::

1. Buda pesti Jdr. magy ar J:>ázm ány Péter
tudom ány-

.egye temen .

BiHC sészet tudon 1án;rl f\:ar: dr. Wink ler
Lajo:;
·nyug . nyilv. r. tanár mint :negb izott
(kém ia). dr.
Buch böck Gusz táv nyilv. r. tanár (kém
ia); dr. Bugarsz ky Istvá. n nyilv. r. tanar (kém ia);
dr. Rybá. r
Istvá n nyilv. r. tanár
(fizik a); dr. Maur itz Béla
nyilv. r. tanár (ásvá nytan ); dr. Abra
hám Amb rus
egyet . m. tanár (állat tan); dr. Paal
nyilv. r. tanál ' (növé nytan ); dr. Tuzso nAroá. d e~et.·
János nyilv .
r. taná.r (növé nytan ) ( Erny ey Józse f n;:m?.
. múze umi
igazg ató, ::nint megb izott (gyóg yszer észtö
rténe lem).
Orvos tudon 1ányi kar: dr. Ja:ka bluizy Zsigm
ond
nyilv. r. tanár (gyóg yszer isme) ; dr. Dará
nyi Gyul a
nyilv . r. taná.r (li::öz egész ségtan ; dr. :IYioz
sonyi Sá.nd or
min. o. tan<icsos, egyet . m. tanár , mint
megb ízott
(gyak orlati gyóg yszer észet ).
2. Szs-gedi kir. magy ar Feren c Józse f
egyet emen :

tudom ány-

:\Tate :natik ai
és termé szettu doma nyi kar: dr.
E'.iss _4.rpád nyilv. r. tanár {ltém ia);
dr. ?Y~t'ffy_
Istvé. n nyilv. r. tana.r (növé nytan ); dr.
Gelei Jozse f
nyilv. r. tanéi.r (ásvá nytan ); dr. Szent_
:pé~ery ~si-g
mond nyilv. r. tanár (állat tan); dr. Frohl
lch Jozse f
nvilv. r. tanár (fizik a).
~ Orvos tudon 1á.ny i kar: közeg észsé gtan dr.
Tomcsik Józse f nyilv. r. tanár ; dr. Iss-ek utz
Béla ~yilv.
r. tanár (gyóg yszer isme) ; dr. Széki Tibor
ny1lv. _r.
tanűr (li::émia); dr. Dávid Lajos egyet
. rk. tanar
{gyak orlati gyóg yszer észet ).

Gyóg yszerC szhalJ gatól; : eg.l·e tenü vizsgálóbizo
ttsű.g-.J.i:
I. éves gyúgys7...e.reszhalla..!,,'1.i>k vi:r..s.!
,,'1ilú-hizottsága:

Buda peste n: elnök a mind enkor i bölcs
észet kari
dé'kán . Tagja i: dr. Buch böck Gusz táv, dr.
Buga rszky
Istvá n, dr. Paá.1 Arpád , dr. Rybá. r Istvá
n és dr. Tuzson János egyet . nyilv. r.endes tanár ok.
Szege den: elnök a matll emati ltai és termé
sz~ttu- domá nyi lrar mind enkor i déluinjl'.! .. Tago
k: dr. J{]s ,.
A.rpá.d, dr. Györ ffy Istvá n és dr. Fröhl
ich Józse f
egyet . nyilv. rende s tanár ok.
11. C\·es gyógy szerC szJt:! llgató k clösz igorla
ti bi·
zotisüga~

Buda peste n: korn1 .-bizt osok: dr. Gyö1
y Tibor
ny. h. <illa."!ltitlrár, dr.
1'!oln ár _.\..nctor
nlin. o.
tan. Baye r ~"-.ntal gyógy szeré sz, lrorm ányfö
tanác sos
Elnök az orvos ka1i dékán . Tagja i: dr.
Ja1i::abhazY
Zsigm ond egy. ny. r:•:ide~; Cs dr. VVinltler
Lajos egyetemi nyug . tanár .
Szege den korn1 ánybi ztos: dr. Veres s
Elem ér
nyilv. r. tanár . Elnök az orvos kar
nli.nd enkor i
délrá nja. \rizsg <iztat ólc
cir. Issek utz Béla és dr.
SzCki Tibor egyel . nyilv. r. tanár ok.
Zür6s zigor 1ati bizot tság:
Buda peste n korm ánybi ztoso lc dr. Győr
y Tibor
ny. h. állam titkár , dr. 1'Ioln ár Ando r min.
o. tanacsos és Baye r Antal gyógy szeré sz, korm
á.nyf ötaná csos. Elnök :az orvosli::ari dékán ; tagjai .:
dr. Winlt ler
Lajos egy.et. nyug. rende s tanár , dr.
Zsigm ond e.gyet. nyilv. rende s tan8.r , Jakab h<izy
dr. Darán yi
Gyul a nyilv. r. tanar .
Szege den: l>:orm ánybi ztos:
Teme sváry
gyógy szeré sz. Elnöl t az orvos kar .mind enkor Józse f
i dékán ja. Vizsg áztat ók: dr. Issek utz Béla, dr.
,szék i Tibor
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egyetenli nyilv. i'. tanárok és dr. Dávid Lajos egyet.
rk. tanár.
~-\pprohúciós

\·izsga bizctt::iiiga:
Budapesten: clnöl.:: a inindenkori orvoskari dé-

kán. !{ormánybiztosolc dr. Gy0i:-y Tibor ny. h. ál-

lamtitkár. dr. 1'!olnár Andor min. o. tan. és Bayer
_4..ntal gyógyszerész, kocn<inyfötanácsos. Vizsgáztatók: dr. J\.Iozsonyi Sándor ·min. o. tan., egyet. m tan„
<tir, Deér Endre lt,ormányfötanác:::os az Orsz. Közegészségi Tana.cs r. tagj::i. gyógyszerész. dr.
Wéber Dezsö, az Orsz. !{özegészségi Tanács rk. tagja, gyógy.sz.erész.
Szegeden: elnöl.;: az orvoskar mindenltori dékál"l;ja. l{orn1á.nybiztos: dr. Issekutz Béla nyilv. rendes
tanü.r. Vizsgáztatólc dr. Dávid Lajos egyetemi rk.
tanár és Borbély József gyógyszerész.
.i\lag;varlH'szági Gyógyszerész Egyc-siilet.
(Budapest, V"I., riegedüs Sándor u. l'l.)
!vlegalakult 1872-ben. -4.tszcrveztetett: 1921-b~n.
·Telef.: _.\.ut. 153-77.
Taglétszám vala:nennyi
c~onkRn1agyarországi
gyógyszertár.
Elnök: dr. Gail Endre v. államtitkár, országgyülési képviselő, Budapest.
Tirselnük: 1Iihalovits Jenő 1;:01·111.3.nyföta:nácsos
Debrecen.
_.\.lelnöl;:ük: dr. Tauffer Gábor orsz. gyi.il. ltépvi.selö, Budapest. Temesváry József Szeg?d.
ügyvezető igazgató: I{oritsáns.:z1;:y Ottó.
Pénztáros: ·Róth 1Ianó, Budapest.
Titkár: Prey.er Dezső.
Föl;:önyvelő:
Sin1onides Géza, a 1..,Iagyéir Olasz
Bank ny. cégvezetője.
Választmány:
Czu1ror László, Kerpel Viln10::,
-,'.itéz !{ováts Aladár, dr. lviann Géza. vitéz :niratolcsy
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I~ároly, 1vluzsa Gyula udv. tanácsos, felsőházi taO'.
<lr. Nagy Béla, Borbély József Szeged dr. Eibacl1
I<or:iél Bonyhád, Fáy Ign<ic Nagytété~y, Floderer
Jeno Csepreg, Frankl Antal Szeged, rlr. Hercz János
1:_i!sl(olc, Karlovitz _..\.dolf Pápa, I<:erschbaummayer
l\.aroly Esztergom, lYiajor Agoston Kistelek, dr.
1-.Ialtray László Baja, Smetana Alad.ir I<:isterenye,
Sperlágh Zoltán Hatvan, Steinhausz Béla Putnok
1Székely Adorján Debrecen, Szí'l;:szay Gusztáv Pest~
szenterzsébet, vitéz dr. Várady László Szentes.
Hivatalból - az alapszabályok 27-ik paragrafus.:.
ának rendelkezése szerrint - minden lteri.i.let elnöke
az ügyvezető igazgató és a pénztáros, valamint ~
Tanügyi Bizotts<ig elnöke.
Póttagok Budapestről: Löcherer Ta:nás, Marton
::O.Ianó. Vidékről: !{or.mány Géza, Pásztor !{ároly Törökbálint,
'.Dhury _..\.ndor ICisl;:únfé!egyháza, Bokol'
Ferenc Kaposvár, Csete Ambrus Cegléd.
Szá.mvizsgálóbizottsdg: Elek 1'Iihá.ly és V\'ittmann Elemér Budapest, dr. Elek Pál Ujpest, VVit'lter
János Rákoskeresztűr.
Gyakornoki tanfolyanu.t: "'VIII., Aggteleki u. S.
és Segeden. l!:venként márc. ·hó 1-t-öl jun. hó végéig.
N;rilv. vegyi:izsgúló állomása.: (VIII., _4..ggteleki
11. S. ·vezető dr. Reitn1ann Nándor.) Tel.: J. 322-07.
\rendégszobü.i: VI„ Hegedüs Sándor u. 17.
Diáli:- és leúnyotthona: VI. Hegedüs Sándor u. 17.
I\:ih1yvtár~.t: VI„ Hegedüs Sá.ndor u. 17•
~·\ l\Iag:r. Gyói;,rysz. Eg,resület kerületei:
1. .·\ Btul1Lpesti G~;ró:,.,11·s:r:erész Testület.
41apitási év 1809.
Telefon: J. 322-23.
Elnök: dr. Gaál Endre; alelnökök: dr. Ta.túf-er
Gábor, Csányi In1re: ügyv. titkár I\:ovács ödön; vá-
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lasztmányi tagok: dr. Haas 1Y1iklós, v. !{ováts .4..lad<ir, dr. J\..fann Géza, Lám Elemér, vitéz Matolcsy
l{ároly, Ne:nényi Nándor, Réthelyi József, Róth
Manó, Schubert Arnold, Wi.esner Lajos, dr. Ternajgó József, dr \'Veber Dezső, pénztáros:
Ete·k
::\iiihály; könyvtáros: Funk József;
választm<inyi
póttagok: Fel{ete Zoltán, Kalmár István, Káposztássy Géza, l\.fajorossy Béla, Rácz Jenő, Bíró Istvá.n;
· szá.n1vizsgá1ébi zottság: F'áczányi
I.~tván; Steiner
Oszká.r, Strausz .Armin.
II. Budapest- vidéki }{crlilet.

Elnök: 1'.fezei Elek (Ujpest),
elnökhelyettes:
'Virluo-r Janos (Rí:ilcosk-eresztűr), titkár: Preyer Dezső. Tiszteletbeli elnölcök: dr. Andriska Vilctor (Pest.szenterzsébet),
I'\:erschlJaumma yer
J{ároly (Esztcrgcm), 11üller Vilmos rn. ldr. lcormánytanácso s
(Rál;:o:-;palota). Ví:ilasztmány: Baksay Béla (Nagyl{áta), Biró László (E::ispest), Fáy Ignác (Nagytétény), Fried Sándor (Rákospalota), dr. Elek Pál
lUjpest), I\.aufmann Ernö (v.eresegyháza), J{er.schbaummayer J{ároly (Esztergom), ICörmendy Sándor (Budal;:eszi),
:i\ífiller Vilmos (Rákosp,alota),
Pásztor !{ároly
(Törökbá.lint},
Szentgály Dá.niel
(Gödöllő}, Szigvá.rth János (Vác), Szi:ltszay Gusztáv (Pesterzsébe.t), Schulmauu Bódog dr. (11.Ionorl
Tábor Gyula (Alberti-Irsa), dr. Tellcessy ödön (Kispest), Varsányi Béla (Budafolc), dr. Wagaszky !{áz.
n1ér (Rákoscsaba),
Bardách Dezső (Pestújhelyi.
Gulyás Benjamin (!{ispjest), László István (Felsögöd); v<llaszt:nányi póttag: Gonda Armin (Bia).
A kerülethez tartoznak Pestvárrn.egyéből 106
helj.ri.ségböl 164, Esztergom vm-böl 6 helyen 8, Nog-rád vm-böl 20 helyen J4, Hont vm-böl 4 belyen ·!,
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gyógyszertár. összesen 136 helyen 200 gy.~
t.
köztük 2 fiók.
o Ooyszer ar;
III. Pest vií.rntegyc déli kerlilete.

Elnök: dr. Zalai Károly (Cegléd) ta· r 1 ··1
dr Farkas B "!
t:
.
: a (K. ecsl{emét):, alenöJ;:: •Thurse no
And?r (K~slcunfelegyhaza)' titkár:Csete l!..mbrus Y(Ce le?), Tiszteletbeli elnök: Farkas Igná.c Tóth I t g
(l\.ecskemét).
'
s van
....Válasz~any: Bitzó Jenö, Borbély Endre
ltoros), Cz1ra Endre (Kiskűnfélegyháza) B (tNtiagyArpád (L ·
u nger
aJosm l.zse), Csemitzky Frigyes' (Ab
)
Lautne_ Lajos (Törtel), Tarjányi József GeUé 0~-'
~os, T?th J?zsef {Kiskúnfélegyhá za) ésabrádr J8;~
n~~· .. Racz ~anos (Kiskúnmajsa), Cso{·ba Janosy D~:notor Istvan dr. (l(ecskemét).
'
~4.. _kerülethez tartozó gyógyszertárak:
hel en
32
69 gyogyszertár; közte 1 fiók.
y
I\t. SzCkesfehi'rvá r-YidCki keriilet.

··-~ln~k: S~üts. R_óbert (Szé-kesfehérvár ), társeJno.K. Czermak L1pot {Veszprém) alelnök. C ··t · .
Olivér_ tSzéke-:fehérvár ), titkí:ir: dr~ T. Nagy L~~~[
,- \'ala:z~?-ny: _dr. Balogi lYiihály (Kápolnás:
n3el{_), _Gombos Zoltan (Mór), Gri.-nm Rudolf (1\iiarton.\·asar). Jeges Béla (Nagyláng), Farkas Já o::
(V~1•pal~~a), B~ö~zy Gá~or (Nagyvázsony), Föl~c~
LaJos e:, HaJnoczy György (V.eszprém), Vajda
Gyt!Ia _ (,\.dony), :ilfagyary-Kos; a Sándor (Sz·1 _
fehcrvar).
. e {es
. A !területhez tartozó gyógyszertárak· Fejér
''a1:m.~gy~böl: 3~ h~_Iységböl 47 ; Veszprém. várm.egyebol l 1 helysegbol 20; Zala vármegyéből 1 hely21
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ségből

2 gyógyszertár. összesen 5í
gyógyszertár; közte 6 fiók.

helységből

€9

\'. G;rör-vidé.lii kerület.
Elnök: Stinner Imre (Györ), elnökhelyettes és
pénztaros: Rostütt3r János (Gyö~·>. alelnö~: Sze~el
lédy Ferenc (Tét), titkár: 1vioh1Ila Rezso .{Gyor).
Választmány: 1'Iichl Géza (Tata), Palov1ts _4,Jajos (Györ). dr. Teutsch !ózse.f :Tóvá_ro~). Teutsch
J{.einhold (1Ioson), Remcsak: 1'I1klos (Lebeny)! Karlovitz _i.\dolf (Pápa), Tomka Iván (Magyarova~:>. .
.i.\ k'.!rlilethez tartozó gyógyszertárak. Gyor va:niegyének: 10 helységéből 21, !{?mára~ ~~rmegye
nek 13 helységáből 1,1; 1'.Ioson v_arn1egyen ·1\. 9_ h?l~
séo·éből 10· ·veszpré1n vár:negyenek 11 helyseg~bol
14,e gyógys~~rtár. összesen: •!3 helyi.égből 59 gyogyS'lert<ir, közte '1 fiólc
\"I. 801n·on v:irn1eg,Yei kerület.
Einök: Sz.erclahelyi J<inos (Sopron, elnökhely~t
te;:;: FlóUerC!r Jenő (Csepreg), ügyv. elnök: Ni'kollts
'\IilivDi csooron) titkár: Binder Ottó (Sopron).
VŰI;szt~nán:·/: Gallus Jenö r Sop1 on l. Jéh-:1 \iiJ1110.s lSopron), 1'.Ial'incer Jenő, n1. l:ir. kormanytanacsos (Csorna), Nén1eth .József (Nagycenk).
-~ kerülethez tartozó gyógy..:zertárak.
So~:·on
vármegyéből 17 helységből 25 gyógyszertár, kozt::
l fió];:.

A kerülethez tartozó gyógyszertárak. \ra3 vár:negyének 22 11elyiségéböl 33; ZaJavármegyének 26
helységében 37 gyógyszertár, ö~sz.esen ·18 helys2gbeu 70 gyógyszertár; közte 3 fiók.
\'III. Son1og,r vár1neg.}-ci kcriilet.
Elnök: !{ellauer Gábor,
elnökhelyettes: Gá.ts
Lajos (.11ozsgó), titkár: Bol;:or Ferenc; ti~.zteletbcli
elnök: Babocha.y Kálmán (Kaposvár).
Választmány: ifj. Piatsek Gyula, 1'Iitte1mann
Jenö, Vetter \iince (!{aposvár), Szabó Vince (Csurgó), Balogh János (Böhönye),
Vasdényey Aladár
{Nagybajon1).
.i.\ kerülethez tartozó gyögyszertara'k: 50 helységböl 60 gyógyszertár; közte 9 fiók.
IX. Baranya ,·ürnl1!b')'ei l;:erület.
Elnök: Török János (Pécs), ügyv. elni:.'k: Friedrich Sándor <Pécs), titkár: Geiger !{áln1án, díszelnök: Keresztény János.
Válaszln1ány: Fujcsek Egyed, Göb:;! ·I\:álnuí.n,
Rédiger ödön es dr. Vondra ~i.\ntal (Pécs). Baranyay
József (1'fagyarmecske). 1'fíovácz Inlt·e (l\Iohács).
Nékám _i.\urél (Pécsvárad).
A kerülethez tartozó gyógy:=:zertárak: 23 hely~
ségbö! 10 gyógyszertár,
1

X. Tolna vúrn1egyei l;:eriilct.

\'II. "\·as-Zala vúrn1cgyei kcrii!ct.

(Szekszárd Cs Bajavidéki kerület).

Elnöl\'.: dr. !{aszter ödön 1Zalaegerszeg), tá~·s
elnök: Eőry Vilmos, m. kir. kormányt?-nácsos ( Sarvár) elnökhelyettes: dr. Dvorszl{y Bela (Szombathely), titkár: dr. \Viener Jenő (Szombath.ely).

Elnök: Szeghy Sándor (Szekszárd),
e'.nökhslyettes: dr. Elbach Kornél (Bonylüid), tirselnök:
dr. 1Tali:ray László (Baja), titkár: ifj. Szeghy Sándor.
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Választmányi tago:k: Pongrácz Lajos (Bátaszék), dr. H.erczog Elemér (Tolna), Ul1ich József
(Szekszárd), Lovassy ödön és dr. Geiringer János
(Baja).

A kerülethez tartozó gyógyszertárak: Tolna
31 helyen 36 gyógyszertár. _Bajai th~-·
romszöaböl: Bács megye 17 helyén 23 gyogyszertar.
összese;_: 48 helységben 59 g;yógys.zertái·; közte .1
fiók.
XI. Szeged-vidéld keriilet.
Elnök: Temesváry József (Szeged), társelnök:
Borbély József (Szeged), elnökhelY_et~es: Várady
Lajos (Szentes), fötitkár: 1'Iáthé M1haly (Szeg.ed).
. Választ:nányi tagok: Barcsay Károly, Gerle.
J<>nő Frankl Antal Frankó Andor L~inzinger Gy:uTörök J.!Iárton (szeged), Hava~ Józ~ef, dr. vitéz
Várady László (Szentes), Ber.eczk ~eter, Ba:~a
Henrik (Csongrád), Major Agoston ~Kistelek), v1tez
l'Cirály Mihály, Szöllössi Jenő (1'Iako].
A kerülethez tartozó g~yógyszertarak: Csongrád
vármegyéből: 16 helyen 68,
Csanád várme,gyéböl~:
Jl helyen 20, Torontál vármegyébö~: 3 _helyen. o.
gyógyszertár. összesen 30 helyen 91 gyogyszertar;
közte 1 fiók.
vármegyéből:

1:,

XII. Szolnol\ vúr1neg;rei J\eriilet.
Elnök:: Szele Béla (Szolnolt), elnökhelyettes:·
\'égh Anlal, titltár: U. l{ováts Zoltán ('S_zolnolr.).
Tiszteletbeli elnök: Barsy Lajos (Tiszaroff).
Választmányi tagok: Jánváry Endre é$ .!.~mo~~
Elemér (Jászberény), ifj. Solcz Gábor és Boto:; Samuel (Karcag), Elek Jenö (Mezötúr), Zöldy Dezső
(l{isújszállás).
.
_!\. lterillethez tartozó gyógyszertarak: összesen
39 helységből 74 gyógyszertár.

XilI. Debr:;;cen. vjdékí kerület.

Elnök: dr. Gödény Sándor, elnökhel;y.eti:es: Os·gyáni József (NyiregyházaJ, alelnölc:
1'Iajor 1'Ii·
hály (Debrecen), titkár: Székely Adorján, tiszteletbeli elnökök: 1-íihalovits Jenő és dr. h·.:.rmányi Sztan
ltay Aba, pénztáro::;: Tolvay Imre (Debrzcen).
Választméinyi tagok: Beke Barna (De'Jrecen).
Sz. Tóth Béla (Debr.ecen), Lányi Dezső (Nyiregyhá.za), Jónap Aladár (Balmazújváros). Schuk József
(Hajdúböszörmény), 'róth Dezső (Egy·2'k), Boldizsár
L-nre (Nyirbátor>, Benltö Sándor (DeT2cslte), Trajánovich .!\.ntal (Berettyóűjfalu), Al,mer Béla (Má·
tészalka), dr. Birtók L. Sándor (Püspökladány),
Bagyinli:a Imre (F.ehérgyarmat), Barbócz Zsigmond
(Hajdúszoboszló), Szilágyi Lajos {Kisvárla), Hö·
rö1npö Inn·e (Büdszentmihály).
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: Hajdú
várn1egyéből: 20 helyen 52 gyógyszert8.1·, Szabolc;
vármegyClJöl 31 helyen 51 gyógyszertár, Szatmá1·
-vármegyéből 9 helyen 11 gyógyszertár, Bihar vár·
megyéből 19 helyen 22 gyógyszertár.
ös3zesen 85
helyen 138 gyógyszzrtár; ltözte 2 fiók.
Xr\·'. Búkéscsaha-YiüCki kerület.

Tiszteleti elnök: Réthy Bé!a (Béké:>·~saba)
Es
dr. A„dler 1'Iiksa (Oroshá.za), elnök: dr. Südy Ernó
titkár: ifj: Réthy Béla (Békéscsaba).
\'álaszt:J.uinyi tagolt: Badics El.ek é:; Radó 1'Iil:tlós (Békéscsaba), VVieland Dénes és YVinlder Ferenc (Gyula), Benedikty Gyula (Békés), Géczy
Dezső és dr. Szemző Imre (Szarvas), I<.orossy Ká.roly (!{étegyháza), Beretzki Péter (:U.fezőb~rtny),
:Petry Zoltán (öcs"d) és Stercula Jenő (Endrőd).
.!\. kerülethez 1..artozó
gyógy.i:;zertárak: _!\.rad
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vár1n~gyéböl

3 helyen 4, Békés varmegyéböl 28
helyen. 56, Bihar vármegyéből: 5 helyen 6, CSongrád
:vármegyéböl: 4 helyen 4, gyógyszertár. összesen: 40
helyen 70 gyógyszertd.r; lt.özt:! 2 fiók.
X\r. Iievcs v:innegyei h:erü!et.

Elnök: Velcsey István (Eger),
ügyv. elnök:
Sperlágh Zoltán (Hatvan),
alelnökök:
Ferenczy
Zoltáu {Füzesabony),
titkár: Preszler Ármin és:
Szabó Béla (Eger).
Választn1ányí tagolt: Beniczky 1v1ilrlós, Pánczél
Arpád, Irgalmas fögyógyszerész
(Eger), Boros
_<\.ladár (Gyöngyös),
Saáry Gábor (Besenyőtelek)
és Seper D.ezsö {Hatvan).
_!:.,. kerülethez tartozó gyógyszertárak: 33 hely:..
ségbcn 47 gyógyszertár, közte 8 fiólt..
XVf. :i\liskolc-Vidéki li:erület.
Elnö'lc Baruch Gyula (Miskolc), társelnök~
:E::hlert Gyula (Sátoraljaújhely ), titlt.ár: dr. Mészá1os Zoltiin (11:iskolc) és dr. Dancz Gyula.
Választmányi tagok: dr. Hercz János, dr. Véhly
István, :f.Iolná.r I{ü.lmán és !(elJner ödön (lviiskolc) ,.
Éles Géza (Diósgyőr), I<:olos Tibor (Szeren:.:s), I<ácl;ir Gyula és I<ardos Zsigmond (Sátoraljaűjhely),
A.sztalos Gyula (Olaszliszka), Molnár Ernő (Ne;nesbikk), ·ravaszy Ferenc (Forró), Rimay Zolt8.n
(Szikszó), Steinhausz Béla {Putnolt), lviolnár Ernő
(Nem.esbikk).
_<\.. kt>:rülethez tartozó gyógyszertáralc
Borsod
vár,n1egyéböl: 27 helyen 46, Zemplén vármegyéből:
19 helyen 25, Szatmár vármegyéből: 2 helyen 2,
_.\.bauj vármegyéből: 11 helyen 13, Gömör vtl.rmegyéböl: 2 helyen 3 gyógyszertár; össz.esen 64 helyen
92 gyógyszertár, közte 4 fiók.

)lagyar Gyög·ysze1·észcli: Nyugdíjintézete.
ó utca 6. Tel: 20-9--33.

Székhelye: Budapest. _t:...lapittatott 1893-ban ·
üjjás~erveztetett 1903-ban. Vagyonállapot 13.000._:_
pengo a feltételes befizetések lJetudásávaI. Tao-ok
~zá.ma 1_30. I<egydijat 'kap 6 özvegy gyógyszeré;:mé
es 1 gyugyszerész.
Elnök: Bayer Antal, alelnök: Czukor Lá.szló és
dr. !IorvBLti. Jenő. Pénztaros: dr. Ternajgó József:
Ellenőr: Löcherer Tarna.s. Titlc.ár: Sivó Jusztin. Vál~ztmányi tagok: dr. Dömötör Lajos, f. Beretzky
Bela, dr. Groh Ede, I{oritsiinszky Ottó, Ladányi
Endr.e, Legányi Jenö. Simonovits _<\.ndor, Stév:::r J.
I:nre, Szerdahelyi I{ároly és Tahy István. ·Szárn~
vizsgáló bizottság: ifj. dr. Bayer _i\ntal, 1\'Iil;:lóssy
Géza és 1'1illner György.
Budapesti Gyógyszerész Testii~et l\"rugdij- és SPgélyzü-egylcte.

Alapítási év: 1885. - Elnöksége és tisztikara
a Bp. Gyógyszerész Testületével azonos. (1Iü1t.ödésc
.szünetel.)

_;\ l\lag,:r. G~:óg:)~sz. Eg,YL>sület. Cs az 01~1. Gyógy,sz.
Orsz. Et,•:resuletcnek Jreretében alakult Gy6gyszcr:!szek Ten1et:kezési Scgélyakciója.
Budapest, ·vr.. Hegedüs Sándor utca 17.
Telefon: 153-77.
Intéző bizot~ág:
Dobos Gábor, I<oritsánszl;y
Ottó, I{ovács ödön1 Láng Oszkár, Löc-hez~er Tamás.
dr. liajós Gyula, Mészáros Dezsö és Róth ?.Iar:ó.
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1200 pengős csoportra való biztosítás dija ezidö.szerint havi 2.50 P, 2000 pengős csoportra való
biztositás clija ezidöszerint havi 4.10 P. A biztositási
díjfizetés a biztosítottk átlagkorának alapján
ny.er megállapítást.
l\·Ingyar Gyógyszerésztuc lományi Társaság.
~4..lakult 1924-ben. Tagok száma ?31.
Elnök: dr. ll'Iágócsy-Dietz Sándor, ny. egyet.
ny. r. tanár. Elnökhelyettes: dr. Deér Endre gyógyszerész, kormB.nyfötanác sos. Titká.r: dr. Lipták Pál,
egyet. e. rk. taná.r. Jegyző: dr. Horváth Jenő, a
fövárosi gyógyszerlizem h. igazgatója. Pénztáros:
dr. Wéber Dezső gyógyszerész. Ellenőr: dr. Zahty
Dezső
gyógyszerész, Kispest (Wekerle telep').
I'\:önyvtáros: dr. Csipke Zoltáll, egyet. fövegyész. A
vezetőtestület tagjai:
dr. Andriska Viktor, egyet.
tanár, dr. ~'-\.ugustin Béla, egyet. m. tanár, Bayer
iu1tal gyógyszerész,
kormányfőtanácsos,
Ernyey
József, múzeumi igazgató, dr. Isselrutz Béla, egyet.
ny. r. tanar (Szeged), dr. Jakabházy Zsigmond,
egyet. ny. r. tanár, I<oritsánszky Ottó, a M. Gy. E.
ti. igazgatója, Schulek Elen1ér dr., a m . .Jtir. OKI
adjunktusa., dr. 1'likó Gyula egyet. m. tanár (Debrecen), dr. 1'Iozsonyi Sándor, :llin. oszt. tanácsos,
egyet. m. tanár, dr. Széki Tibor, egyet. ny. r. taruir
(Szeged), dr. Weszelszky Gyula, egyet. m. tanár. ~4..
Társaság titkári hivatalánalt, az Értesítő szerkesztőségének és kiadóhivatalána k cim.e: Budapest, VIII·
'Üllői űt 26. III. em. Telefon: József ·1-02-49.

Oldevelcs G,yógyszerészel.:: Ors1..ágos E!,,•·yesülete.

Alapíttatott mint. Gyógysz.erészse gédek Országos
Szövetsége 1907-ben. Ujjáalalrult 1923-ban. Telefon:

.József 403-1·1. Budapest, \f!II., Népszínház utca
24.
Elnök: Dobos Gábor, h, elnök: Lé.no- Oszl.::ár
ügyvezető igazgató: Hajós Gyula dr. titlrá'.r: TankÓ
Béla, pénztáros Syposs 'Simon, ellenőr: Bakó Sándor, föjegyzö: Lázár Ernő, jegyző: Kaszanitzky
G,yula.
Választmányi tagok: Balogrh Gusztáv, Benedek
István, .c~eglédy Béla, Fantel Sándor, Fejér Emil
~\utal, IíaJnal Béla, Képáza Miron, J{ovács Sándor
J..,öffl.e.r A.Jadár, Vtolff Béla. Póttagolr: Czira Jenő'
l<:ovaltsik József, ötvös László, Schtveiger Imre'.
Számvizsgáló bizottság: Balás Arpád, F-endrich
_'\rnold, Straub Antal, Szerkesztő: Be1'kovits ICároly. Tb. rendelö főorvos: Hubay Géza dr.
Bti.rlapesti G;vógyszerész Iíaszinó.
::ikult 1930. évben. - Tagok száma: 253.
Blnölc Gaál Endre, ·hó.znagy: vitéz Matolcsy
J(_ároly, \r"álasztmányi tagok: Elék Mihály, Funk
.foz:o:ef,
Gruber Árpad, I<erpel Vil.:nos, ICorányi
Lajos, :i.\íajorossy Béla, dr. 1fann Géza, Rácz Jenő.
Róth Manó, Schubert Arnold, ,Szilvássy László, dr.
Tauffer Gábor, dr. Ternajgó József, Wittmann
Elemér. Titltár: igazgatói címn1el: Réthelyi József,
Pénztáros: Strausz Ármin. Ellenőr: Neményi Nánd~r. Felügyelöbizotts d.gi tagok: Biró István, Kerpel
Pa!, dr. 1'<Iolná.r Alfréd és Vajna József; pöttao-:
Riesz Armin.
-'='
_.;.

1

:\ budapesti kir. 111. l)llznuiny Péter tudománye!,1J"Cten1 b'J'Ób')·s1J-erészlu1UgatóinaJ{ önképző- és segélyzö
egylete.

Múzcun1 lrörút 6-8. II. udvar, I. emelet.
_.:\.lakult 1863. évben. - Tagok s.zárna: 122.

330

331

Tisztikar:

mond.

Tanárelnök :

dr. Jakabházy Zsig-

Elnök: Baubach :ilfiklós, aJelnölc Horváth Dénes, fötitkár: v. Ujvárosi Szabó Mihá.ly, titkár:
l{erne1· László, föjegyzö: ·i:·olgár Károly, jegyző:
.~Uan1.ttz Leó, föpénztáro s: I{iss Béla, pénztárnoJ\ok: }\..llJerti Pál,
Néhay Olivér, fök.önyvtd. ros:
Fiiller János, ltQnyvtá.ros : Ligeti István Géza, ház-

nagy: Payer Dénes, háznagyhe lyettes: Tanay Istva:n, Választmán yi tagolt: I-Iersch~ancl1 Gyula.
Lázár Gizella, Szabó 1\IIargit, l{eszler Julia, Peht·
Liszló, Tunyoghy Lajos, Ováry Irén.
Birá.lö bizottEág: Elnök: Herschman e1t Gyul9..
Titkár: Lázár Gizella. JEgyzö Németh Ilona. Ta;ck·
H.akitovszk y Tan1ás, Kollmann Györg:,i, Orban
György, Payer Dénes, Gohn ].fárta, Szüts Márta,
Schuth JUnos, Varga Pá.I.
.
Számfejtö bizottság:
A.utal József,
Wieland
Gyula, Fried Zsigmond, Jéhn ~.\.ntal, T.ernajgó József.
:\_ n1. Idr. Pázmány Péter t.udon1ánye gyetem g~·ög;r
szcré~ztanhuUgutÓi „Itákóczi" bajt{trsi egyesülete.
lviúzeum körút 6-8. II. udvar, I ..en1elet.
Taglétszám : 1050.
lYiagiszter: dr. i-.1ágócsy- Dietz Sándor, patrónusok: Bayer lintal, Deér Endre dr, dr. Jakabházy
Zsign1ond, dr. l(enyeres Balázs, dr. 1'<Iatolc::y Miklós, dr. Winkler Lajos, dr. \Veszelszky Gyula. V-czér: dr, Haln1ai János; alvezér: Herschman ek
Gyula; nádor: Ekker Gyula do:n.: fökincstáro s:
\Vieland Gyula: íöállomány vezetö:
Tunyoghy Ls.jos;föíróde ák: \Teres Gábor; főlövész.mester: Payer:
Dénes; udvarnagy : Orbán György; törzsfő: Antal
József és Hajnal Klára.

..\. m. J;:ir. Ferenc József Tudon1ánye gyete1u gyógy_
szerészhall gatói „Rűkóczi'' Bajtársi Egsesülete .
_4.Jakult: Szegeden, 1921. évben. Sz~lthely:
Szeged, Gizella tér 3, Turul Club.
Magister: dr. Szélü Tibor, e. ny. r. tanár, P...ector
11-Iagnificus.
Patrónusol c
dr. Bodnár János,
dr. Darányi
Gyula, dr. Farkas Béla, dr. Gelei József, dr. Isse'kutz Béla, dr. I\'.iss Arpád, dr. Pfeiffer Péter és
dr. Szentpéter y Zsigmond, egyet. ny. r. tan.;
dr.
Dávid Lajos, egyet. e. 1:k. tanár, dr. Ton1csik József,
eg:yet. ny. rlt. tanár, dr. Köszegi Dénes, dr. Tukats
Sándor, egyet. -m. tan.; továbbá: Apró J.enő, Barcsay Károly, Bvrbás Gyula, Borbély József, Frankó
_<\.ndor, Leinzinger Gyula, Máthé Mihály, n:toldvá.ny
J_.ajos,
Németi Dezsö,
id. Novák István,
Salgó
Péter, Segesváry Dezsö, Temesváry József, Tóth
Lajos és Wieland Gyula gyógyszeré szek.
Vezér regös: Du.ha Tivadar, alv.ezér, fölövészmester: Nyitray István, nádor, udvarnagy : Forgács
László, földncstáro s: Szabados József, kincstárör:
Bors ].iiargit, iródeák: Bech Béla, ldncstáros: Ja.kucs Endre, á11ományve zetö: Hofbauer Endre.
könyvtáros : Szilágyi Ernő.
Taglétszám : Patrónus: 27, Tb, donlinus: 15,.
Don1inus: 38, Levente: •!2, összlétszám : 123.
1'1-en1z~.~tJ;:<izi G,:róg~·szcrész Szii,·etség.
Fédération Internation ale Pharrnaceu tique.
ügyviteli iroda: L?yden, Leeu\v.erik straat 43.
Tiszteletbe li
elnök: Prof. dr. L. van Itallie.
Leyden.
Elnök: dr. J. J. Hof:nan, Haga.
Elnökségi tagok: alelnökök: G. Barthet (Paris), E. Sav!Ue Peck {Cambridg e),
J(oritsánsz ky

.-~
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Ottó (Budapest), dr. E. Höst Madsen (Kopenhága) ,
Prof. dr. Mannich (Berlin), fötitlrár: T. Potje,vijcl
(Leyden), titkár: 0. van 'Schoor (Ant,verpen) .
_A,_
szövetségnek van tudományos, gyógyszerkönyvi, gyógyszerkülönleg.e~ségi,
sajtóügyi,
stb.
hizottsága.
_.\,. szövetségnek tagjai Európa és a többi világrész államainalr országos gyógyszerész egyesilletei..
_ti,. '.központi bizottságban Magyarorszá got 1912 ót1
a Szövetségnek 1930-ban tartott stockholmi közgyülése alkalmából alelnökké
választott Koritsá.nszky Ottó képviseli, alü a sajtóügyi ·bizottságnak és a szövetség Bulletin-je szerkesztöbiz ottságlinak is tagja.
Magyarorszá gi Gyógyszerés z-Egyesülete t
taglétszá1nán ak megfelelően nemzetközi ltongresszusolron három szavazat illeti.
_!\. Szövetség hivatalos közlönye az évnegyedenkén~ megjelenő Bulletin,
melyet a rend::s és
·pártoló tagok tagsági dij fejében kapnak, egyébl~ént éyi előfizetési ára 5 holland forint (12 pengő).
:\lknlnu1zott Gyógyszer{~szelt Nemzetközi Szövetsége,
Internationat e Unlon ..-\ngestellter -.\.potfrelt:er.

ttgyviteli iroda:
'N°O 27.

Bécs, IX., Laim'brugen

Gas~e

Elnök: Nabecz Czeslav (Varsó).
Alelnökök:
Peiser Ericlt (Berlin),
Svoboda
Osv.vald (Brünn).
Fötitlrár: IC:urtics Ricbard (Bécs).
Tit'kár: dr. Kolossa Walter (Bécs).
Pénztáros: Dietrich Franz (Bécs}.
_..,\ szövetség tagjai: Ausztria, Bulgária, Cseh-

szlovákia, Dánia, Finnland, Jugoszlávia
Lengyelország, :U.íagyaror.szág, Németország ' Norvégia,.
Románia, Svédország.
'
lviagyarorszá .g hivatalos delegáiltja: dr. Hajós.
Gyula.
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Gyógys zerészi f.:rtcsiti i.

Szakl apok.
Gyógys zereszi IIetilap .
1v!egind ult 1862. évben, néhai Schédy Sándcr
:.szerke sztésébe n: az 1934. évben tehát 73-ik. évfolyamát élí. Szerltes zti: Réthely i József. !{iadóh ivatal: Rökk Szilárd utca 31. T-elefon: 314-00 . Felelős kiadó: Gyenes Dénes.
1923. junius hó 30-ig
hetenké nt jelent meg. Jelenleg hii.rom hetenké nt
jelenik meg, a Gy, l!:rtesítö vel és Magya r Gyógyszeréssz el váltako zva. Előfizetési ára a 3 lapnalt

együtt egy negyedé vre 7.50

pengő.

Gyógys zerészi I\özlöny .
lVIegindu1t 1885. evben, néhai Csurga y !(áln10ín
szerkes ztésébe n, az 1934. évben tehát 50. évfolya mát éli. Szerkes zti 1892 óta I\.arlov szky Geyza;
kiadótu lajdono s és a
löadá.sé rt felelős
ugyanö .
Társszerkesztő: I\:oritsá nszky Ottó, jogi
m11n]ta társ
dr. Nagy Dezsö Bálint ügyvéd. _A,_ Iviagya rország i
Gyógys zerész Egyesü let és a Budape sti Gyógys zerész Testüle t hivatalo s lapja. Iroda: Budape st, I\'..
Múzeum körút 10. (Tel: 422-93 .)
!{iadóh ivatall
lroda: Budape st, VIII., Vas utca 12.
(Tel: 392.25.), vf!zetöj e dr. Nagy D.ezsö Bálint. 1viegjel enik:
.hetenk ént. Előfizetési ára negyed évre 8 pengő.

Iviegind ult 1893. évben, Lukács István szerksztésé ben; az 1934 é.vben tehát ·i2. évfolya mába
lép. Szerkesztő: Bárson y Elemér .
l{iadja: a Gy.
Hetilap ,
Gy. J!.irtesítö és ]...fugyar
Gyógys zerész
egyesít ett kiadóhi vatala,
Budape st,
VIII„ Rök1c
Szilárd utca 31. Telefon : 31-4-0 0. _A,_ kiadásé rt
f.elelös Gyenes Dénes. 1923. június hó 30-ig het2nként jelent meg; jelenleg három hetenké nt jelenik
n1eg a Gy. Hetilap pal és Iviagya r Gyógys zeréssz el
váltako zva. Előfizetési ára a 3 lapnak egyUtt egy
negyed évre 7.50 pengő.
illagya r

Gyógys7,l~rCsztu<101nányi

Tár~1;1.ság

Ertesitö je,
Iviegind ult 1925. évben. Dr. 1fágóc sy-Die tz
Sándor, dr. Jakabh ázy Zsig:no nd és dr. Deér Endre
közreműködésével szerkes zti: dr, LiptáJc
Pál. l'Ylegjeleni'k kétbavo nli:ént. Elöfiz.e tési dija .egy évre 16
pengő. Szerkes ztöség és l;;iaclóh ivatal:
Budape st,
VIII., üllői út 26. Telefon : ·10-249 .

..-\z
_A,_l];;ahnazott
Gyógys zerésze k
Országo s
Egycsi.. iletének hivatalo s lapja. 1Iegind u1t 1906-ba n;
1934-be n tehát 28-ik évfolya mát éli. Megjele nik
havonta 1::.étszer. Felelős szerlces ztö:
Berlcov its
ICároly.
IGadja az Oklevel es Gyógys zerésze k Országos Egyesü lete. Szerlces ztöségi és 1ciadóh ivata1i
iroda:
Budape st, Népszin ház utca 2·i. Telefon :
•10---3~1-i.
i~ lapot az egyesül et tagjai dijtalan el
kapják. Egyesi.u eti tagsági clija havonta 2,40 pengö.
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:i\Iag;rar

G~·ó1:.ryszerész.

11egindult 1928 szepten1ber havában. - Fele:ös
vitéz Kovács ~-1..ladár. Kiadja a Gy.
Hetilap, Gy. l!;rtesitö és ]i..Iagyar Gyógyszerész
Budapest, VIII., Rökk
egyesített kiadóhivatala:
Szilárd utca 31. Telefon: 314-00. A lciadásért
Megjelent 1933, december·
felelös: Gyenes Dénes.
haváig havonta kétszer; jelenleg a Gy. Hetilappal,
Gy. I!:rtesítövel viiltakozva. Előfizetési ára a 3
lapnak együtt egy negyed évre 7.50 pengő.
szerkesztő:

Orvcsok és Gyógyszerészek Lapja.
Megindult 1930-ban. Orvos és gyógyszerésztársadalmi közlöny. Az orvosi részt szerkesztik: dr.
Erdélyi Pál egyet. m. tanár, dr. Jánossy Gyula; a
gyógyszerészi részt szerkesztik: dr. Rex Sándor és
Rex Ferenc. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Debr·ecen, Ferenc József ut 79. Telefon: 26-89. l'v!egjel=nilt minden hónapban. Elöfizeté:::i ára egész évr~
10 pengö.
Gyógyszerész lJjság.

dr.
Felelös szerkesztő:
:i\fegindult 1932-b:n.
Fried Ernö. Felelös kiadó: Báró Schell Gyu'a,
Szerkesztöség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Ferenc József rakpart 16. Tele.fon: 84-5-54. Megj.elenik kéthetenkint. Előfizetési ára egész évre 40
pengő.

Magyarország közigazgatási
beosztása.
Vármegyél;::
Vármegye
Abaúj-Torna
Bács~Bodrog

Baranya
Békés
Bihar
Borsod-Gömör és Kishont k. e. e.~')
Csanád-Arad és Torontál k. e. e.
Csongrád
Fejér
Györ~Moson és Pozsony le e. e.
Hajdú
Heves
Já:::;z-Nagykun-Szolnok
Komárom és Esztergom lt. e. e.
Nógrád -és Hont k. e. e.
Pest...P.ilis~Solt-Kisl;:un
Somogy
Sopron
Szabolcs és Ung lt. e. e.
Szatmár-Ugocsa és Bereg lt. e. e.
Tolna

Székhelye
Sziltszó
Baja
Pécs
Gyula
Berettyóújfalu
Miskolc
J\IIaltó
Szentes
Székesfehérvár
Györ
Debrecen
Eger
Szolnok
Esztergom
Balassagyarmat
Budapest
Kaposvár
Sopron
Nyíregyháza
Mátészalka
Szekszárd

:i:) Rövidités magyarázruta: k. e. •e.
gatásilag egyelőre egyesített.

= közigaz22

sss
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Vas

Veszprén1
Zala
Zemplén

Szombathely
Veszprém
Zalaegerszeg
Sátoraljaújhely

''árosi törvényhatóságolt:
Budapest széli:esföváros
Törvényhatósági joggal felruházott v:.írosoli::
Baja
Debrecen

A Nemzet.J;:özi Gyógyszerész SWvetség*) ülései:
I. Hágá.ban
1912-ben
II. Genfben .
1913
ill. Brüsszelben
1922
IV. Londonban
1923 "
V. Lausann:eban
1925
VI. Hágában
1927
VII. Párizsban .
1928
vm. Stockholmban
1930
t\. Nemzetlt:özi Gyógyszierész Szövetség elnökségének

és a Nemzetltözi Gyógyszerlilllönlegességi Bizottság-

Győr

nali: ülései:

Hödmezövásá.rhely
Kecsli:emét
Miskolc
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehénrár

Berlinben
Budapesten
Párizsban

1929-bG:l

1931
1933

Nemzetközi gyógyszerész-kongresszusok :
I. Braunschweigban
II. Párizsban
ill. Bécsben
IV. Szentpétenrá.rt
V. Londonban .
VI.. Brüsszelben
VII. Csiltá.góban
VIII. Brils.Szelben
IX. Párizsban .
BrlissZelben
XI. Há.ga-Schveningenben

x:

1863-ban
1867
1869
1874
1881
1885
18J3
1897
1900
1910
1913

1

1

'í

q
11

.''') Alapíttatott a X. Nemzetközi Gyógyszerész-

Kongre.sszus hatá.rozatá.ból.

·6

Uj nyilvános gyógyszertárak 1933-ban.

E

-3' ·~

MC~ye

f(özség

"'

" 1. " Balatonújhely

Somogy

2. Bpest (Zugló) 167-ik Pest
3.
„
X. lt.er. 168-ik Pest
4.
„
I. ker. 160~ik Pest
5.
„
III. Jrer 170-ik Pest
6.
,,
V. ker 171-ilt Pest
7.
„
IX. lrer. 172-ik Pest
8. Budatétény
Pest
9. Jobbágyi
Nógrád

Szabolcs
Heves

Kislröre

12.

Kótaj

13.

Lalrócsa
Magyarcsanád

u.

Ma1tlár*)

15.
16.

Mezőtúr

17. Miske

..::: ·QJ

0

"'

N

Község

Szabolcs
Somogy
Csanád

Heves
(V-ik)

18. Murakeresztur
19. Nagylózs*':')

·P s

f.

sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
f.

Jognyertes

.,
~

Sulyánszlty Jenö

(Balatonkiliti fióltja.)
Betegh Károly
Toóth Mihály
Orosz Ferenc
Dobos Gábor
Baradlai János dr.
Eibach J{ornél dr.

(Pályázat alatt)
Kessler Gyula
(Apc fiókja)

Kenézlő

lO.
11.

Jog

Szolnolt

Pest
Zala
Sopron

Megye

SZ,

f
SZ,

sz.
f,

sz.
sz.
sz.
SZ,

sz,

Jog:

Paitruky István

Bogdán !{álmán
(Tiszabura fiókja)
Nemes Sarolta
Brantner Amtal
Pithó Mihaly
(Apátfalva fiókja)
Lévott István dr.
Nyitray Tibor
Abay Ne~es Gyula dr.
Bentzi!k: Gizella
Huszák Lajos

Jognyerles

20. "
21.
22.
23.
'14.
25.
26.
27,
28.

sz. H. I-Iarmos Tibor
Vas
Nádasd
sz. Romhány Gyula
Nógrád
Nézsa
P.est
sz. Galambos Béla
Pestszenterzsébet
P.e-st
sz. Erkedy Ferenc
Pestszenterzsébet
sz. Lassú Nándor
Pestsztlőrinc (V -ilt) P.est
Baranya
sz. Tróber Márta
Pécs (XIV-ilt)
Szatn1úr
sz. Jeney Pál
Porcsalma
sz. Radiinetzky Antal
Rálrospalota VI-ík) P.est
P.est
sz. Lovag Gerhauser Sándor
Ujpest (XI-ik)
Zala
sz. (Pályázat alatt.)
29, Zalaszántó
Lezárva 1933. december 15-én. A trianoni 111ragyarország terlileté-n 1933-·ban engedélyezett új nyilvános gyógyszertárailr száima
a fentiek szerint 29, és pedig 25 önálló és
4 fiók. 1vlinthogy azonban a maklári és a nagylózsi
önálló gyógyszertára1r az ott eddig fennállott fiókok helyett -engedélyeztettek, a szaporulat
tulajdonképen csalr 27 és így a nyilvános gyógyszertárak szán1a az ország
területén
'6344-~e
eme1lt:tdelt. Budapesten a nyilvános gyógyszertárUJk száma 6-tal több, mint
a.z elözö évben, tehát: 172.
'") _A,,.
("~)A

„Szent Anna" chnü egri gyógyszertár fiókja volt eddig.
nagycenlti gyógyszertár fiólcja volt eddig.

"·"'

J
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Magyar ország egynél több
gyógys zertárra l biró községe i.
A gyógyszert árak számának feltüntetésé vel.

Abony
Aszód
Baja
Balassagy armat
Balatonfür ed

Balmazűjváros

Barcs
Battonya
Bácsalmás
Berettyóűjfalu

Békés
Békéscsaba
Bonyhád
Budafok
Budapest
Cegléd
Cinkota
Csepel
Csongrád
Csorna
Csurgó
Debrecen
Derecské
Dévaványa

3
2
4
3
2
2
2

3
2
2
'l
8
2

3
172
5
2
.j

5
2
2
22
2
2

Diósgyőr

Dombóvár
Dunaföldv ár
Eger
Elelc
Endrőd

Esztergom
Gödöllő

Gyoma
Gyöngyös

4
2
2
6
2
2
3
2
2
'l

Győr

12

Gyula
Hajduböszö r:nény
Hajdudoro g
Haj drmánás
Hajduszobo szló
Hatvan

5
4
2
3
3
3
2
2
14
2
2
2
2

Hejőcsaba

Heves
Hódmezővásárhely

Izs8.k
Jánoshalm a
Jászapáti
Jászároksz állás

Já.szberény
Jászladány
Kalocsa
Kaposvár
l{apuvár
Karcag
l{ecslcemét
l{eczel
Keszthely
Kis'körös
Kislcundor ozsma
Kiskunféle gyháza
Kiskunhala s
Kislcunma jsa
l{ispest
Kistelek
}{iSÚJ.SZálláS
Iüsvárda
l{omádi
Körmencl
I{öszeg
l{űnhegyes

l{únmadar as
l{únszentm árton
l{űnszentmilclós

Lajosmizse
Magyaróv ár
1.fakó
Marcali
Mátészalka
1viezöberény
:i\Iezőcsát

Tuiezökövesd
?itiezötűr
:i\íélyltűt

Tuiindszent

6
2
2

6
2
5

12
2
2
2

3
5

5
2
7
2
3
4
2
2
2
3
2
2
2
2
2

s
2
2
3
2
3
5
2
2

Tuiiskolc
Tuiohács
Tuionor
Mór
Nagyatád
Nagykaniz sa
Nagykálló
Nagykáta
Nagykőrös

Nádudvar
Nyírbátor
Nyíregyhá za
Orosháza
ózd
Paks
Pápa
Pásztó
Pestszente rzséhet
Pestszentlőrinc

Pestújhely
Pécs
Pilisvörösv ár
Putnok
Püspökladá ny
Ráckeve
Rákospalo ta
Ráltosszen t:nihály
Sajószentp éter
Salgótarján
Sarltad
Sárospatak
Sárvár
Sátoraljaúj hely
Siklós
Sopron
Soroksár

11
'l
2
2
2
6
2
2
6
2
2
9
5
2
2
']

2
11
5
2
H
2
2

2

't

2

'f

6
3
2
3
2
2
2
-!

3
7
2

í
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Magyarország Íiókgyógyszertárainak jegyzéke.
.t\n;rngJ·úgytár:
A-ba
A cs

Balatonboglár
Balatonföldvár
Balaton'ltiliti

·;.1cgy-;~:

1•-iúkgyógyllár:

Fejér
IComárom
Somogy
Somogy

Sárkeresztúr
Gönyli
Balatonlelle
I<öröshegy
Ba:Iatonújhely
Balatonszárszó
Nagyrábé
Budapest Margitsziget
Hort
Súr

Somogy

Balatonszem'es
Bihartorda
Budapest TIT M. Ji:orona
Csány
Csetény

Derecske „örangya.l1'
Devecser ,,Sztháro:nság"
Diósgyör „Megváltó"
Encs
Földes
Heves
Jánosháza
Jászszentlászló

Somogy
Bihar

Pest
H-eves
Veszprém
Bihar
Veszprén1
Borsod
Abaúj
Hajdú

Heves
Vas

!{ál

Pest
Heves

J{eszthely „Oroszlán"
Kéthely
I<isköre

Zala
So1nogy
Heves

!{onyár

Somlószöllös
Háimor
Forró
Tet-átlen
Pély
J.?ögöbe
Szanlc
Erdőtelek

Hévízfilrdö
Balatonmát~ia

Tiszabura

"'ti

1

- -

-~

J
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Megjegyzések a nyilvános
gyógyszertárak jegyzékéhez.
_.\..lcsut (Fejér m.) Föhercegi udvari gyógyszertár.
Eredetileg Bicslte fiöli:ja volt, 1895-ben anyási-

tottak.
Alsósági gyógyszertár 1932-ben áthelyeztetett Celldömölkre•.
Bajaszentistvánról a "Szent István" gyógyszertar
1933-ban áthelyeztetett Baja város tt>rületére.
Bátya (Pest m.): régebben Fajsz fiókja volt.
Bessenyszög (Szolnoli:: m.): régebben Zagyvarékás
fiókja volt.
Béltéscsaba, „Sas": alapítási éve ismeretlen, 1825-ben
már fennállott.

Boltod (ICon1árom m.) 1888-ig a tatai Városi gyógytür fiókja volt, ekltor anyásitottiilt.
Borsodnádasd: 1895-töl 1907-ig ózd fiókja volt, ek!i:or
anyá.sítottált.
Budapest, Istenhegy, Eötvös űt ·:!. „1-íá.tyás ldrü.ly":
1885-töl 189,!·ig a „Jviagyarország védasszonya"·
című budapesti gyógytár fiókja volt, eltk.or anyásitották.
Budapest IV. ker. „Pázn1ány Péter" gyógytár tulaj~
donosa J\Iuzsa Gyula, m. ldr. udvari tanácsos és
a felsőház örökös tagja.
Budapest \l. lter. 11 Szüz J\>I<lria" (Zoltán) gyógytár
József főherceg udvari szállítója.

.S-18

"Budapest VL ker. „Oktogon" gyógytár ~ula_jd::nosa
dr Gafil Endre volt népjóléti államt1tkar, orszŰ.ggyülési l;:épviselö. _;,_ gyógytár 1923-ban helyeztetett ide a budai Attila-körútról.
Budapest VI. ker. „Kereszt" gyógytd.r: Bayer ~..\.ntal
m. kir. kormányfőtanácsos.
Budapest VI. ker. „Szent György" gyógytár tulajdonosa dr. Tauffer Gábor gyógyszerész, ügyvéd és
orszd.ggyülési l;:épviselő.
Budapest VII. l;:er. „Megváltó" gyógytár tulajdonosa,
Peres Ernő, m. ldr. kormányfőtaná.:sos.
Budapest VII. li.er. „Kereszt" gyógytár tulajdonosa,
dr. Haas 1Yiiklós, gyógyszerész és orv .:;sdoktor.
Budapest VIII. l;:er. „Szent szív" gyógytár 1905-ben
helyeztetett ide a budai várból.
Budapest VID. lcer. „Csillag" gyógytár tu~ajdonosa
örkény Hugó, m. kir. kormányfőtanácsos.
Budapest IX. l;:er. ,,Jó pásztor" gyógytar tulajdonosa dr. Deér l.Dndre, m. kir. kormé.nyfőtanácsos.
Celldömölk, „Isteni gondviselés" gyógytár 1932-ben
helyeztetett ide +A...lsóságról.
·Csabrendek, „Szent László" gyógytár 1001-ig Sümeg
fiókja volt.
Csorna, „I{ösas" gyögytár tulajdonosa, 1'Iarincer Jenő, n1. kir. kormánytanácsos.
Debrecen, „I{Jgyó" gyógytar tulajd::nosa 1'.Iihalovits
Jenő, m. ldr. kormányfőtanácsos.
Debrecen, 11 Ná.dor" gyógytár társtulajdonosa dr.
Sztanl;:ay _4..ba, egyetemi magántanár.
Dorog, „Szent lviargit" gyógytár 1913-ig Bajna fiökja volt.
Dunabogdány, „1Iadonna" gyógytár 1905-1907. Visegrád fióli.ja volt.
Dunakeszi, „Szent l\>Iihály" gyógytár 1904-ig Fóth
fióltja volt.
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Egyek, „Isteni gondviselés" gyógytár 1895-ig Tiszacsege fióli.ja volt.
Esztergom, „Feli.ete sas" gyógytár hercegprímási
megyei gyógyszertá.r.
Etyek, "Isteni gondviselés" gyógytár 1905-ig Sóskút fiókja volt.
Foktő, „Isteni gondviselés" gyögytá.r: 1893-ban eri-·
gáltált, 1896-ban Uszódra helyeztél\:. át és 1897ben Fol;:tö fiókot lcapott. E jog elévült, mire
Foktöt mint önálló gyógyszertárt engedélyezték.
1'"orró, „1íagyar 1drály" gyógytár1 1868-1924. önálló volt, most Encs fiókja.
Győr, „Megváltó" gyógytár, 1630-ban állítottak fel
a jezsuiták és 1794-ben ment át magántulajdonba.
Győr-Nádorváros, 1933-ban helyeztetett ide GyörSzabad.hegyröl.
Hegyfalu, „Szentháromsé.g" gyógytár, 1896-1898.
Sá.rvár fjókja volt.
Iszkaszentgyörgy, „Angyal" gyögytár, Csórról he-·
lyeztetett iOe.
I{álmáncsa, „Magyar korona" gyógytár, 1913-ban·
helyeztetett ide Szuloltról.
I{ápolnásnyék, "Vörösmarty" gyógytár, 1897-ig·
:1'Iartonvásár fiólcja volt.
I(ecskemét, „Szentháromság" gyógytár,alapitási éve
ismeretlen, de 1740-ben már fennállott.
I{emecse, „Kigyó" gyógytár, 1894-ben he:lyeztetett
ide Nyirbogdányból.
I(eszthely, „Két oroszlán" gyógytár, alapítási éve·
ismeretlen, de 1745-ben már fennállott.
l{rasznokvajda, „Angyal" gyógytár, 1895--96-ban·.
Nagyida fiólt.ja volt.
Majs, „Segítő szűz Mária" gyógytá.r, Himesházáról.
helyeztetett ide 1929-ben.

<r
l

350

Nagykáta, „Szentléleli:" gyógytár, régebben Tápió. bicske fiókja volt.
NagylS.ng, „::i:~ragyar ·korona" gyógytár, 1923-ig Ká.lóz
fiókja volt
T\agyszéná S, „Turagyar ];:irály" gyógytár, 1894-1897 ig Gádoros fiókja volt.
:Nyergesújf alu, 11 Szent Lajcs" gyógytár, 1853-ban
Piszkére engedélyez ték; ide 1904-ben helyezték
at.
.l'fyirábrán y, „Megvültó" gyógytár, 1924-1929 Nyirar.sád fiókja volt, 1930-ban anyásitottá Jt.
Nyirkarász , „Megvaltó" gyógytá.r, 1922-ig Nyirba1tta fiókja volt.
Olaszliszka , „Magyar ltorona" gyógytár, 1899-lg
Tolcsva fiókja volt.
Papa, „Megváltó" gyógytár tulajdonosa , I{arlovitz
_i.\.J.lolf, m. kir. korminyfö tanácsos.
Pusztaszab olcs, „Remény" gyógytár, 1930-1932 .
_i.\..dony fiókja v.olt.
Rálroskere sztur, 1,örangyal" gyógytár, József k.ir.
herceg udvari szá.llitója_
Rákospalo ta, 11Zrinyl Ilona" gyógyt8.r tulajdonosa :
!>.füller Vilmos, m. ldr. ltormánytan á.csos.
Ricse, „Szent László" gyógytár, 1925-ben helyeztetett ide Ze'mplénag árdról.
Sárszentmi hály; az 1923. évi jognyertes 1927-ben lemondott a jogról, melyneli: helyébe,. anyagyógy szertár helyett, 1928-ban Nádasdlad8 .ny fiókja..
ként engedélyez télr.
·Sárvár, ,11Yiegváltó" gyógytár, tulajdonosa : Eöry
v-umos, m. ldr. kormányta nácscs.
·szajol, „Megváltó" gyógytár, Tiszapüspö kiböl helyeztetett ide 1933-ban.
.Szeghalom , uKigyó"gy ógytár, régebben helyeztetet t
ide I{örösladán yból.
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Szerencs, „Isteni gondviselés " gyógytár, 1741-ben
már adásvétel tárgyát képezte; alapit<isi éve is1neretlen.
Szigetvár, „Magyar korona" gyógytár, reáljogúna k
1897-ben ismertélt el.
Szilvásyára d, „Mai.var li:orona" gyógyt8.r, B<infalván
fiól{ja volt, de tulajdonosa beszüntette .
Taktaharlt ány, „1-Iagyar li:orona" gyógytár, 1'Iegyaszóról h.elyztetett ide 1923-ban.
Tiszadob, „Segitség" gyógytár, 1884-189·1 -ig fiókgyógyszer tár volt.
Tokod, „Bánya" gyógytár, ·1923-ban helyeztetet t ide
Sáriisáp-An nabányáról . ·
Ujhartyán, "Isteni gondviselés " gyógytár, I{akucsról helyeztetet t .ide.
űllö, „Szent Ilona" ·gyógytár, 1898-ig Vecsés fióli:ja
volt, késöbb lemondás folytán megszünt. 190·:!ben mint önálló, űjra engedélyez tetett.
Vizsoly, ,;Szent Antal" g~,rógytár, 1927-ig Garadna
fiókja volt.
Zagyvarék ás, „Szentlélek " gyógyt8.r1 régebben fiókja volt Bess:nyszö gön,
Zemplénag árd, Ricse fióli:ja volt, de átmenetile g sztinetel.
!

;11
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Útmutatás a gyógyszertári
helységnevek kikeresésére.
~~gá..rd, lásd Zemplénagárd.
Almádi, l. Balatonalmádi.
Alsóság, 1. Csanádapáca.
Apáti, !. Jászapáti.
Abrány, l_ Alsóábrány.
Bajaszentistván, áthelyeztetett Bajára.
Baranyaszabolcs, 1. Mecseltszabolcs.
Baranyaszentlörinc, 1. Szentlörinc.
Bá.csmadaras, 1. Madaras.
Bácsvaskút, 1. Vasli::út.
Bánfalva, l. Gádoros.
Bánhegyes, 1. Nagybánhegyes.
Biharudvari, 1. Sárrétudvari.
Boglár, 1. Balatonboglár.
Csillaghegy, 1. Békásmegyer.
Csokonya 1 1. Erdöcs::ili::onya.
Csór, áthelyeztetett Iszltaszentgyörgyre.
Dorozsma, l. Kisltundorozsma.
Felsőság, 1. Simaság.
Erzsébetfalva, 1. Pestszenterzsébet.
Félegyháza, l. Kiskunfélegyháza.
Hadház, 1. Hajdúhadház.
Hajdúnádudvar, l. Nádudvar.
Hajdűvámospércs, 1. Vámospércs.
Halas, 1. Kisltunhalas.

1

1
1

1

l

Hin1eshá.za, á.tbelyeztetett J\IIajsra.
Jászkerekegyháza, l. Kerel\:egyháza.
I{akucs, áthelyeztetett U_ihartyánba.
l{aláz, l. Budakalász.
!{arasz, 1. Ny,irkarász.
Kelenvölgy, !. Budafok.
!{enese, 1. Balatonl\:enese.
Kiscell, 1. Celldömölk.
Lacháza, 1. !{iskunlacháza.
Lakitelek, 1. I\:.ecskemét.
1'1adaras, 1. l{únmadaras.
Magyarszombathely, 1. Bakonyszombathely.
Tuiartintelep, 1. Hejőcsaba.
:rvregyaszó, áthelyeztetett Taktaharkányra.
Mezötarpa, 1. Tarpa.
Nagybajom, 1. BibarnagybaJom.
N-ánás, 1. Hajdúnánás.
NógrádJtálló, l. Kálló.
Nyirbakta, l. Baktalórá.ntháza.
ódombovár, 1. Dombóvár.
Pann:::nhalma, 1. Györszentmárton.
Pataj, 1. Dunapa:taj.
Pesterzsébet, l. Pestszenterzsébet.
R<icpetre, l. Ujpetre.
l\.ékás, 1. Zagyvaréli:ás.
Röszke, 1. Szeged.
Sámson, 1. Hajdúsá.mson.
Sárisáp--_.\.nnabánya, áthelyezve Tokodra.
Somogyk.éthely, 1. l{éthely.
Sopronmihályi, 1. :.\ilihályi.
Sorol\:sárpéteri, l. Pest.szentimre.
Szeltcsö, l. Dunaszekcső.
Szemes, 1. Balatonszemes.
Szentgrót, l. Zalaszentgrót.
Szentimre, I. TJszaszentimre.
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Szentjános , 1. :urosonszentjános.
Szentlörinc , 1. Baranyaszent~öl'inc.
Szentmárto n, l. Győrszent~a rton.
szoboszló, 1. Hajdúszobo szlo.
szovát, 1. Hajdúszová t.
Tatatóváro s, l. Tóváros.
Tétény, 1. Nagytétény .
Tiszaalpár, 1. _-'\.lpár.
Tiszapolgá r, !. Polgár.
Tiszaplispö ki, áthclyeztet ett Szajolra.
Udvari, 1. Sárrétudva ri.
Ugra, 1. Biharugra.
Ujszeged, 1. Szeged.
.
Varsány, 1. Veszprémv arsany.
vasltút, 1. Bácsvaskú t.
'lárkony, 1. Tiszavárko ny. .. . .
,
Vásárhelyl tutas, I. Hödmezova sarhe13.
Veröce l. Nógrádverö ce.
''örösv~r, L Pilisvörösv ár.
Zamó.rdi, l. Ba1atonzamárdi..
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A trianoni Magyar ország
gyógysz ertári statiszti kája.
Az a.lcibbialtban összeállitottul>: a trianoni békekötéss-el megcsonkí tott hazánl;;: gyógyszert< iri statisztiká.ját, a legrégibb idöl;;:töl kezdve 1930. végéig.
A tanulságos statisztika elsö rovatá.ban az évszámok vannak feltüntetve , elsönek bezarólag· az 1880.
év végéig, utána pedig tíz évenként, az 1801. év ele~
jétöl az 1810. év végéig, majd az 1811. év e1ejétöl az
1820. év végéig és így tovább, egészen 1930-ig. _-'\. második rovat a mai 1-Iagyarors zág terilletén az évtiw
zed végén volt lakosság számát tünteti fel. A har··
madik rovat az illetö évtizedben, az utolsó év végéig alapított gyógyszertára!;;: számát tartalmazz a;
a negyedik az évtized végén fenná11ott gyögy~
szertárak szfunát; az ötödilt a gyógyszert áralt szá·
zalékos szaporodás át az évtized alatt, az elözöleg
fennállott gyógyszert árak számáh::z viszonyítva és
végül a hatodil;;: az évtized végén az egy gyógyszertárra esö lakösság számát tartalmazz s.
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M:igyaro rszág nyilváno s gyógysze rtárai.

""

(Könnyebb úttckin!és Cs felkereshclé s céljából u gyógy~zerlárak jegyzékét
nlább lóblézolos forn1úban Ul!itotluk öss?.c. 'Minthogy így egyes rovatokat szükre
kellett ö·•szeszoril nnunk, előfordul néhol. hogy n gyógyszcró szcknek csukis csuládi
nevét sikerül! nz illető rovntbu bdeszorítan unk. Ez azonban ne1n okoz különösebb
1
név-·
n~hézségel. inert tovúbb, u 404. o!dulon kczdö<ló „Gyóg~ szerészck betűrendes
Crdeklódö. - 1\ lt1kossúg
az
megta!iilju
nevét
teljes
z
gyógyszcré8
1ninden
sorú"-bun
sz{nnó! fc\tünt(~l.J udcilok inind ll lc.gq\óbbi, 193 ). évi nCp<;zútn!úlús udutui.)
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1828,
18.17.

l\legvú!Lli
Sr.eut 'l'ei·éiin

„.

,„

HZ,
HZ.
!!~.

.TululHz Mi'u'ton
ü: Hntli• L. <il'.
Kn!{rn <;yu!a

Hnrmínyi K:íroly
Erényi L:iHzl6
Oriin\\'a!t l Gyuln
Kw;ztl'ine r MikMB
Blum {;yula
k; Czukor Gy,
S::llvíw1Jy Gy. L.
Mmh·11 Lifo::lc\ h: Róth E.
Polal;;ik Jín.Hcf
Bmlntu· ,Tcnö
Sutl1mly ,liinoH
ii: B:\Jiut !..
Cerö Mi!dtia
'l'lil1itíH ZHiJ.':mnut!
MéHzfüy Mí1t,v(1,;
HeHHer Andor d1".
l-Iiivfö; L:'tH:'.lú
Spicg:cl <:yuJn
Pcn~·vcH Z. iiriik. k:

-

Hiihm lgu{w

lle!inuny Kúi·o!y
l-Inlfül7. ne1a
Sildúni Hcnrk,
l\l2fi. Midm·o1rny llé!a
Hta:!. v. Torday Fo1·c1w
1D:ta. Bctoi:h li:1inily
l\l;!.:!,
Hl:!!i,

ii. Spon;ely l._11!~
éii fin: v. <iünfii 'I'.
v. lllnt,,!ciiy K<'i1·nly 1~'1 neje
h:
lHfi.J. Szkalln I.ú~zlú
IH7a. Üi·kt~ny Hu1:ú
1!110. Brüll Amh·í1-;

::l•·hiinviw ncr

17GI.

17\10.

Mntol<·,;~·

_„_
-

K.
~~

:::j_

j

Megye !Lakosi

Község
1•1áty{n1_tér :!.
Rökk Sz._u, 28.
Romnnclli-11 , Ifi.
J ÓZHcLkt. Ü·I.
Né11i;zinhih-11. ""

AimRlol
Szent Mnr1dt
Kiilvúda
Szent PCtci·

Rák1íczj_tér 2.
Priitcr-u. ·Ili.
Rákóczi_út 2a.
Teleki-tér a.
Szcntkiridyj _u. ""
Jü:rncLkt. .Hl.

Szcntcmdihl
II. Húkócú F.
Teleki
Sanntoi·ium

Zrinyi

HZ.

Nal':'yma;~yni·orHz.

"'·

(;r. Ap1ionyi A.
N11;::yhohlo1:ni;1m.

BaroHH_tér fi.

Pd1ter_u. !.

HZ.
HZ,
HZ,
;n„

Ü(l\'Ö7.Ílű

B11rom;

NépHzinhiw.-\1. 35.
J1ízsef-kt. 12.
l(1trpfe1rntci n-11.

HZ.

HZ.
HZ.
HZ.
HZ.
!'Z.
!W„

JÜZflCÍV!irofl i g:yt,

B11rosH-t1. 111.

ÜllüLút r;n.
F'crcnc_kt. 22.
H!i1faLu. 18.
Ollöi-út illr..
Sorolrn{1ri-ú t 70.
Fcnmc_:tt. 2.
MeHlcr-u. 21.
Li>nynJ_u. 5.

!17..
H7••

Pe11t

Stcftulin
Hl\ller
Gizella
Jó IJZÍV

"·

"·
"·
"·

X. kerület:
Isteni iwndviselés
Arany ima
Sr.cnt Vendel
l\hityíw ldrúly
Sze11t Rntnlin
Orczy
Jézmi szive
Hiidcia
&ent Erznébct
Szent Mihály

Pongriícz_űt 17.

Peat
Pest
Buj
Szubolcs
Diidszentmih {dySzabolcn
Diil\k
Sopron
Ccco
Cc1déli

Fejér
Pest

2.5·1ü
il.6711
:1 ..Jfi:I

8.63!}
2.552
·LD!Jü

:n ..11a
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Szt. fotv1í11 kir.
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?
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~
~
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·~t

::i --

J:;: E
18!1:1.
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18!!·1.
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l!JOfi.

lHOfi.
1 \118.

1!!22.
1{122.
l\122.
1\122.
1u2a.
1\128.
1\128.
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"·

JfünhcrényL u. 7.
1G1110!1111_u 1.
Kerc11eaLu. 128.
Csnlúd_u, 4·1.
GergcJy_u. 40.
OrcZY-üt ·17.
Űllöl-üt 12·1.
MnglódLűt 69.
Hunmírht-k t. 177.

Budntétény
Bugyi

·1

IX. kcriilct:
18·17.
I'.
Ang:snl
sl'.. 1872.
Szent Fcrcuc
P:hluai S:\l. Antal Hl'.. 187!1.
f\7..
1S80.
,Tb1lfü;7,lor
1888.
H7..
S:w
1H!~2.
l'Z.
!izcnt Anna
H1„
1\111.
~anit:rn
f\Z,
I88H.
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HllH.
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ÜllöLút 87.
G. Hnller-u. ·l·L
ÜllöLüt 121.
Fcrcnc_tfr 1.

tll
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Szent Kcrc;;ztC]y HZ. J882.
wr.. 188·1.
Szent Linw.16
RZ .]887.
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r..100
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"·
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uz.
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nz.

"·

HZ.

"·
"·
"·
1;z.
sz.
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,!!Z,
BZ,
HZ.
!IZ.

uz.
ttz.
llZ.

!Jll.

1922.
lD'.!2.
1933.

T u I6J.cl onos

l

öv.
13ér
kczelö

l•'ihí JünoH dr.
Stc! ncr ŰHt.kiir
h: Hofer A.
ll!eyer Kúro!y
Czukor L{rnt.lö.
Kor{u1yi LnjoH
Preisich I(úroly ii; Kun1·úd G.
l'ik)er (;yürg-y.
\VChcr Dezs6 dr. ii: Kmnttwi· S.
Elek Mihály
M1n1rer Armand ii: Diu1icl M.
Szendrei Ul!ln
ii: B:itol'i F.
Moldt llüh<
h: Gühod liy.
Cimtö Siuulor
Anlid
Niii-:cle
k. (;úhori Vilmo;;.
Ii:nlmár I. M.
Hm·cfl Béla
Rér Súndor.
Dümölür L. dr.
Löchercr Tnm:h;
C1.i nc1· Zull{u1
Fekete Andor
DcCr Endre dr.
Ii:un Alndúr

-Pnnd11ln J.
Em:°urncl GCzn ö. k: Emúnuel G.
IL l'Cll!1· Manüt
Knt;sul Arl\1r.

Ncml!ny1 Níualor
I~elwtc Zolt1ín
ii:
Hrubt1czy o. d1·.

LtÍHzló J.

Eibuch Kornél d.

' „.•
1870. Fiícziu1yi fotvíu1
1888. ltfann Gét.a dr.fi: Megyery ör.
1888. ö. l(adn I._nt!
k: Kndn Erz11.
lSDü. Lencl'. József
190!), Pihlner V. dr.
1911. ÖrvCnyi Bt!la dr.
1926. 'l'emciwiiry L.
Hl!.W. dr. Görög J ,_né
ll):JO. Rimay DC!n
il: v. Iliín Á.
1933. 'l'oóth Mihály
1933.
1901.
18!19.
187:J.
1926.

IP1ilyl1zut alnltl
Liszkay li;tvíu1
Sznhü Dezuü
Hörömpü lm!'e
Németh JiinoB

Hl99.
1886,
lSOi.
18:lü.
1:110.
lfll·L
1918.
1815.
1929.

Kiíldor Vilmos
Zaluy KihoJy dr.
J:inoi;i Gúzn ör. h: Ilnch<i 8.
ö. Dobos Gy._né k: Prchoffc1·
CHcte Ambrmi
Mester Liíszlű
ö. Lntinovich G. k: Klieli fi
Disitzky A dr,
Ilunyevi~c7. S.
.

-

-
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Meg ye

Község
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Cigír nd
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Cse!\ Jter

Cm.>ngűd

;;, •••.,!110'.;
7.emp\~n

Pc,:t
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Hevc.1
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Szat m:ír
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Pc1\t
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801ir on

CiW.'l?.tl'Ul-f

Ccut ény
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Csiik m()
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Znb
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Szoln ok

Cson~:n\t!'

Sopro11
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Biha r
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r.
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r.
HZ.
HZ,

r.
Hz.
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löl 3.

l\JO.J.

SztlJ ;dy A.

1!!22.

HZ.,
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l!tl.1 ,
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az.
nz.

Lux Arno ld.

!lliha lovitf ! J,
Sz. 'l'úth ll,

az.
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l\ll:! ,

l!l:!!l .

1u2:1.
1!127,
u1:12.
l\\:12.
l!H!l .
l\H:!.

IK:Hi.
l!H3,
1\l:ll.
l~:l-l.

1

Lőrincz

18l:! .
l.Sl:J.
l!H:J,
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1772 .
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i;z.
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H'I..
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;
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!iz,
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sz.
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HZ.
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HZ.
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HZ.
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1\Iur aköz y

~

01·0!17. J:U1o s.
Jirov ctr. L.

Aran y anirn d

Nüdot·
8m;
lJoca lmy

•il1;ro11Uil
Vem.111·tlm

Nagy Allie rt.
Dom Htn Gé;~a.

Sznb utlllt ur

Me1."V1Ut<i
Ü!lill ag
Aran y egyHr.:n·vú
Hcm ényi; éi:
!isten i Gond vine! Cs
l'l1ályfü1 kir!il y
CHol mnai
II. Hiikó l!zi F.

J)(JHZÍt•
ne1•ü1·~H!1·

L:"m:\lú,

Pech y .J, ;:;, k, l'éeh y 'l'Jbo r.
J,
Szab 6 ViHc c.
Bole man M.

l(ig"yó

'l:1~J U:t
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P:1t1 1kfo\ vy S. ii. Heit; sinR
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Poiw ay .And or. h. PtUf fy
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si.. 18!.H.
Meir v:Iltú
HZ. lDOD,
!lZ,
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18-17.
Me1r

Mag ynr koro na

S;,;1hu!t„1
Biha r

J6z~cL

Iü1rf!a~·

1

Horv úth ÜdUn .
Bcrnl m1·d t. B.
Miks a (;yul n,
Szah ady Vikto i·.
i
:l.OH!
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1(•.
2'.!.!Hll
Her1 . G. ii. k. Litre ti Vere1
HorZ!mVnY I.
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„
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H'I..
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Szen t Istv{u1
llZ. lD:!B. Ntlh'Y Elcm tlr.
Szcnl li'.•le k
1817 . Mad neze i· J,
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8..!~lS Kűmti>
1\HO. Gtil'J;ciy blvil n.
nz.
últ6
Me;~v
„
l;'t h, Szili;:-, LaJu !l.
é:1 f!Z, lh'83 . l"or1Hici1 K1il'o
!i.h'!i~I IBten i iroud vfoe!
:1.10·1
·1.!J.l l

li:ommth Lnjo11

De„,,"

Mcrt z

11z,
sr..
HZ,

Nn11

Ilcmc ci'l'!'
llerc cske

ll:i\J.I,

,;i..

l!l'.!·I.
1S9ú.
lH\ltl.
.ló
Hze!Jt. L:"rn1
HZ., 188·1.
I'.1au yar honr na
1880 .
sz.
lfatt) 'Ú
HZ. 18DO.
Mei~vÍlit1í
i;z. Hl'.!\l.
S7.Cni Míirt on
1821 .
htcn i i:-ondviuch.'fl 1·.
11z. 18!}.J,
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l\lOO.
HZ.,
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IH2íi .
r.
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.
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HZ, 18\Hi.
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.
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.
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!l'l„
S1.en t Er7.s éhet

Me1n ·ú!t6
Miíly :b kinU y

Bér ü v.

Mnj01· Mihú ly.
Beke llarn n.

Ur6Hz. Nni; y 1".

Gödé ny S, th·.

Papp Gyul a.
Butíi ry I, dr.
ef.
Aran yi Á, ii. !;. M:\li ·ay .Júw l!e>: ii.
p;ed
Sztn nlmy A, dr, ii. Cscn
ef.
J6zs
dcl
l\lan
Lmrn tu1yi J (n.se f.

PreiH cr Eniő.

J6nu p Almlii1·,
Ilo;:ó ky Gyün n·.
Bcrr uilh Miklim. ii. k.
<i.
Mike.~ IM!n. ,J.h. S:db y L1ii1:d
Sz, Szah ti
S.
r
Il. Fodo
Szük ely Rcr.sC:i.
Be11kű Súnd or.
Pntn ky S:in1!01·.
,:~
Szcg-hy 'l'iho r,
Ilal1i d1

""'"""-=--"'----=----.__,,..... __ ,

Mihá ly.

„

Megye

Község

!Lakos/

Vcsz1irém
Szolnok

l·l.65\1

Diótt~yör

IÍ~ri;od

~w:s5.1

Dob~;,

ri~ké!1

Dombrfül
Domoszló
Do rop;

S:r..ubokH

1Jég

DomlJcgyh{1za Csnmid
Tolna
Dombovár

Heve!!
Esztergom
'l'olnu
Dölwököz
Pest
Dömsihl
Drégclypal fLnk Hont
Dunuhogdí 1ny Pc!lt
Tolna
Dunaföldv ítr

Dun;;lmrus zti
DunnkcHzi

Pest
Pest

G.'.ÍmJ
·1.\)53
S.\184
6,062
2.620
G.863
4.202
ó.018
1.!18·1
:J.0!15

8.!J.10

G.otrn

Dunavecse

Pc!lt

5,!167
il.!105
5.ú3:l
2.!H·I
·i.7·!a

Ecucg

Nilgrúd
Borsod

1.7úO
2.935

Dunupntu j

PcBt

Fejér
Dunur1cnlc lc
Darnnyn
Dunnszekc lló
Dunaszt.gy örgyToJna

Edelény

címe

11ngynr korona
Szent Erzsébet
Madonna
Szenthárom súg
Isten anyja
Ii;tcnl p;ondviselé s
Szent Mihály
Megvliltó
Szcnthí>ro mmhr
Szcnthúrom11í1g
Mup;yur Jwrona
1fegvúltó
Szüz Mí1ria
Örnng'Ynl

.
Tu 18J.d onos / Bér.óv
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~
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11.3·10
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Isteni Gondvhielé s
11cgvií.ltó
11egv:Utó
Angyal
Szent Lfünló
Isteni J?:ondvi<ielés
Anp;yal
l\lup;ynr koronn
Örn11gy11l
JézmJ !lZÍVe
Szent Antal
Szent 1vlargit

·l.Hif>

Dévuv1inyn

Gyógyszertár

1!123.
18ú7'

f.

"·
BZ,

,„
"·
117..

sz.

18\lG.
1872.
190\).
18\)7.
1Dl3.
1900.
18!16.
1870.
192:1.
1882,
1\123.
18\)3,
1908.
1874.
1!127.
1!107.

,„"·

1857.
179G,

w.1;,

"·
"·

117..

"·uz
"·
"·
"·
"·

SZ,

sx.

1886.

8Z.

1897.
1857.

"·
l!Z,

186·1.

BZ.
!!7..
llZ.

1883,
1!128.
13a.1.

11z.
l!Z.

1895.
1873,

Kovács Jóuwf.
Sommcr B.
Kolbay Rudolf.
Éles Géza.
Menner Richí1rd.
ö. l\!cnner O,_né. k, Vérte!1 Józi1cf.
V 1imos Imre.
Holdy Magda.
1.faier Gy. ö. k. Gnlll 'l'ihor,
özv. Sznllóu J._né. k. Guóth Kí1zmé1·.
Chomor IC.
Nnrry Jcnö.
llfolniu• Jenömí
Perl J ó:rneí
B1·ódy Ernö
Soóa Istv1ín
Schönbcn:r nr Á.
'Vnllenfeh l M.
Szljúrtó 'l'ibor
Zlinszky J. ör. h, \VéhC!r D.
lioffmnnn Gé1,a ü: Mór Gyula
Brcicha János
I\:elecsényi F.
Albert RC!z:;ö
1lolnár A. D. ü. h: llruunhcrg: cr
Vizslovtt;o;ky L.
Bulwn Ferenc
\Vébcrné W. E.
Schulek Gyula <l.

']
l~itcr

lfevcs

licves
Ei.;~l'CHehi
Hajdú
Egyek
"<igyhúulsr :ídóc Vaa
Al'nd
~lck

E~;űcl
l~nca
Endrűtl

Ei;Yinir
Erc11i
Erdöliényc
Ertlöc1mko n;•;\
Erdőtelek

E11ztc1·gom

E!nt~~lub:a

Etyek
l;:rd
Érackvudke 1·t

1.'.i.1.1
7.oa8
fl7:1
8.•MG

n'~n1od

a.'612

IlékúH

Lúl7
l:l.!12H

Ahaúj

v~~zp1·ém
Fcj1h·
ZcmHlén
Somoi.ry

!leves
E;n:lenmm
So!lron
Fejér
Fejfa·
Nógrfül

Fadd

'folna
Fajsz
Pe11t
Fegyverne k
Szolnok
Fchérgyni· mut Szutmíu·

FciHŐ~nllu

30,·12·1

K~:Uiirom

r,.iil:l2
7.fi.J5
2,9r,o
2.0:12
fi.021
11.3r,.1
880
·l.00·1
fi.G!l:J
3.1\02

r.
Drúnfi.tnlm n
r.
Kigy6
r.
Mngyn.r kfriily
sz.
01·m1gyt;J
flz.
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nz.
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<iz,
Mugyur kir{dy
Isteni 1-1:011<lviseMtt !IZ.
sz.
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SC!g:ítö Sz. Mihin llZ.
llZ.
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sz.
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sz.
1\lcgv;\Jt(,
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llZ.
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nz.
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HZ.
Megv1íltó
117..
11C!gV{dt6
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S;o;cnt Intviín
l'.
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Pfüiuni Szt. Anlnl nz,
ltttcni irondvise!lé11 <iz.
<17..
Szcntluirom in(g
Mop;v{lltó
HZ.

1723.
18:1\),
17I.l.
18\17.
1907.
1!122.
1911,
1RD2.
1!131.
18fiG,
1926.
1896.
1!12fi.
l87G.
l\J/J:l,

1852.
1H67.
l!li!O.
1\106.
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Kí1;ycí

liZ.

1fHVi.

IB:!a.

Klein ,Jcufi
flc Moc!ci· DUncn ii:

;;.1;;1

(Jra1wya!
Sziiz Il.l:íria

HZ.

JiíHzi;;.cntandn'üi ·'.,:1nok

±'1„

Hll·L

Sziliii~:;·i

.Jfü;ziw.cntlú,;zlú Pci;t
Nüi:rii!l
,Tuhhúi:Yi
Hajdu
Júzna

;LOJ:i(j

l\1.-or~;;-..

a.SS-J

Itcmény.~!!:~

7 .07ti
'.!.Gli-J

KaloeH:t

Haj(lu
So1mwY
Pci;t

11.88()

Ka(,;JH\'Ílr

Sonwi:Y

:J:.!.i l:i

(;ondvlnclés
Ür:tn1;ya!
Ürangyal
!ltag-yar ];onmn
"\rany oroH7.lán
Arany kci·c:;zt
l\la1;ynr ho1·01ia

Jiu1zlac!iiny

Kaha
K:ularkút

J ,;;;7

J{apuvüi-

Supnm

!l.ii:lli

Ka1·a11csn:'tv

N,;;:dul

l .'.!ii:j
::. 771

Vécla1,nz.

'!

HU\'Cli

Sorrnw.~·

:i.1;;a

K11rca1:

Szolnok

~-1.'.!-!8

KaÍ~·1rni1·
K:il
IUdc!
J{:ihn:ÍH('H:!

Klil<í7.
ii':illú

Jl(u:H

Hc1•e,;
Va:;
SomtwY
Fei!!i·
Nl,i:rftd

l ,Ci;J;j

1,:,0.1
.J.fi77
'.~ - :~:;"

l!l2:!.
l!l:!O.

fl1.,

HZ,

,„,„
,„

!lZ,

H?..

1:iaa.

1B7ii.
1S7ii,
189-1.
17H2.
177·1.
18()6.
1H8:J.

I1;azMitJ;

fiZ.

HIID.

Kigy6
Mcgv:"l!tú
Hl!mfny

HZ.

1\Hl7,
El26.

f:omlvbclc!1;
KitrÍH'f!OJH].
l\a1·iHl

n;~.

f.
1-'Z,

Itcmény
S7.en!!l.!cl;
Kr.t!utlflck
S7.fa,hcnyi
l\111g-y11r km·on:t
Üi·ani;yal

HZ.
HZ.
HZ.
HZ,
H1„
f\l:.
HZ.
H7„

HZ.

Oni~zlii11

fü:.

Kalvin
Szií;. M:í1·Ja

H7„

i\Z,

IS:!~l.

:.:.

!:;;--;' :::

h:

-

lbdrn; 11.
K

Ltm~·:yd

lüwúha Kiilmún
Kcm;Jcr Gyula
Kowic1; D1trm1h:iH
Klein Emil
Po11ovit11 Zoltán
Ligeti Ernii
lGhi.::. Bank rt. h: Lh\·n~;!;y Jl.
Bahochny IL
Kcl!aucr Gi1hor
111ittclnmnn Jcnil
és S7.almclcm I.~né
iij, PintHek Gy, ü: C1mn~1í L.
Bol;or Ferenc
LoHonczy Vince
Farkns Ferenc
,JcHzcnszky V.

l!J'.!H,
l!l'.!!l. Snlc1. Gy, P, dr.
1\lOO, <:yctvay Auclo1·
l H2(i. Kürn1cmly K.
!!!!·!, Solcz <:1il>o1·
lh':!li, I'oito\'kll Dénc11
IHOi. IlötUs filmmel
ISB!l. Stcrn Lajrn1
l\l:!O.
A!cxarnlcr K.

lS\ll.
1 !108.
H:~.
Mt!fn'iilt<í
n:•„ l n::s.
S7.1.'rtl L<i1;;-,\{1
H1„
1Hiiii.
1\Ia1:.va1· bH·ona
!>Z, 1862.
!ll:n~yai· korona
fo!<;n! 1;oridvh'l.'ll•f; !iZ. ~~Hl\\,

-"

<:éza

ii. Schueh K,_ne fi:
H:lntic1.y S._né
'l'ivnclnr
Kelényi l\lihiíly
.TCP:CH ZoH:ín
"'éhet· Fhil'i;;

Fül)i:'tn r;.

\Viu~ncr

;2'':::::!.'"!::==-

-

-·-

;:.;.

Megye

Község

1

1

Hevi,,,;
lüí1mlua
KfLtJOl1uít111yék Fejér
PcHl
Kecukcmét ·

JLalrns[
1.!,:Jó
2.fiG:!
7!1..lfl7

Gyógyszerlár
i::i ·t:D
- • J Tulajdonos
1..,0 1<2
címe

at

m:.

li>tl:!.

;>/ugy Józ!lcf

Vi.iröi>marty

117..

1887.

Mcgvídtó
!17..
Szent lflt.vírn kir. m:.
Szentlélek
M1ítyí111 ldr(dy
Kígyó
!17..
!Htcni gondvi!wléH Hz.

l!l0-1.

D11Jogi l\L dr.
Csorba J írnon
P1111ll PéWr
ö. Kntonn Zu-né k: Katona M.
F11rk1w Délu dr.
Zimuy P1il

RíLkíiczi
Szcnthíu·om!IÍ<f!

!17..

Erzm~bct

'"
HZ,
"·

Szent

'Lakitelek

1~el

„

rd~t

10,38-1

K~Ícbia
riÍica
J(cmecsc
SznholcfJ
Kemence
Hont
Szolnok
Kcndere11
Sznbolc!I
KenCdö
Kerekegyhítzn PeHl
KcHzthely
Zala
Kev~;·meH

CH;;níul
Békétt
Somogy
Kon111rom

Kéte;;y!ub.a
Kéthely
Klshér
KiHkom{u•om

Znh~

kezelő

U1·111nryal

"·
„.

„

Bér.öv.

1

Mn1~y.

NugynH111..

Szent Lfüizl6
Szent Imre
Szcnth1i.romnfüt

Szent Rbkm1
:l.tiGG J\Iegvídtó
,1.;i17 Kígyó
1.827 Szcntc1mlútl
G,:l!J.I Hem6ny
1.888 Isteni gondvhieM!l
5.!Hi2 Szent l!ltván
10,ü·l·I KCt orm1zlí111
ürnngyHI
S1.ent Antal
fi.098 IHtcni gundviHelétt
'1.n:m lstcul gomlviHeiéH
:1,821 Se1dtö Mii.da
.J,lB·I Szent Imre
1.\1:!!\ Angyal

„.

"·
"·
„.llZ,
llZ,
"·
ttz.
„.HZ,
HZ,

uz.
HZ,
m:.
HZ,
Hz.
HZ.
B'/••

1922.
UJ.17.
1821.
1907.
1887.
1 ~ll:J.
17·10.
Hlll.
1927.
l!l27.
l!J!IO.

Szlfkcly Siindor
Dömöllfr I. dr.

ii: Szuhü Cy,

'l'óth Jutván
Bzíc!I Béla
v, Szubú Lfünhí
Fürdött Lajm1

s.

Kov1ÍC!I M.

1890, Juszt Oszkí1r
1930. Rfülőczy Gyuln
1932. Bolmtly Idn
18·17. Mikecz Zolüu1
1931. Lnlmtos Antal
1879. Vcr6czy G6zn
Hl3:1. Putnky István
189,J. ö, Ruttlmy L.-111~ k: n lciwyu
17·1!;, CHéhy Lujo!l
1897. Ivanits 1{. dr.
1927. Szmodisn J, dr.
1880. D1111e1· 1L öi·ök. !; : Jnnt•Hú IC
1888. Koroimy l'íu·oly
rn1:1. Bolemun Lajos
18:12. Ivtu1 A. dr, ör. k: Szenluhclyi I,,
1888. Penc1. ,J ílllo!I

···~
Ki11küre
Ki11körö11

Hevc11
Pcttt

IGu!/ŰndorozH_

..

ma

..

GH01mr;íd

....

a.6so
1:1.l·M

..
....

18.!}fi6

Kink;1nfölcgy_
húzn
Pc11t

:J8.206

P~st

:rn.829

KiHJ(;;nlnclu'izu P~!tl
IGii!rnnm:dim Pcnt

r:i.008
17.UOO

l{lHk;;nhnlau

Klrihi:rn·
Kiomarja
J{ill)1CHt

F~iér
Bihnr
Pcnt

:1.108
2.IHü
fM.fil2

.,

f.
Petöfi Sándor
J1;te11i gondv!Hcief! Hz.

1U3:1,
1838.

Dov;d{u1 lüllmún
Finy Jenő
Dolesch Gyula

Szenth1irommi>t
S:r.cnt Intv(111
Madonna

1907.
1861.
l\126.

Forv;;ích J. ör. k: Fl'ö11lich
Szirmai H:orm~I
Borom! lüí1·0Jy

"·

llZ,

'"
"·
„.

l!ll·t.

A.

Sei::-ítö J\11hia
!lZ.
1877. Gellűr J{u10s
Szcnth1Irom111íg
1818. Pnlmm{unli E.
Szent lntv1ín
nz. 189·1. Sz. 'l'óth J ó1.ucf
P1iduai Szt. Aatal nz. 190·1. 'I'hury Andor
?tfogvlíltó
Hll·-1. Tnrjilnyi J(rnmi
}{lgyó
1923, Malmy lúíroly
Inteni gondvlselCs r • 1817. Biícstoriolynl tp.
és Miken Ferenc b: Árvay J(
i\fagynr lmroun
uz. 1888. Ri'lcz J {um11
·
Szt. fotv1in király nz. 1110.1. Czur<la RezHÖ
II. R{~kóczi Ferenc uz. 1913. Szekér J ózuef
Szentlélek
l!Z,
1850. TC!essy I11tviin
J\fcgv1Utó
1852. Győrffy Míttyírn
S:r.enthiírommíg
HZ. 1911. Cmíbrfüly Jímm1 h:
S:r.ent :M11rv;it
l!)2fi. Jege!! Béla
f.
k: Kontclct1.ky M,
Megvílitó
186·-I. Ert11ey Tibor
Szent L{1n1.ló
1885. ö, Hllcretv{m 'l'.Mnú k: Pomin.v L.
Fehér ];ereszt
nz. l!J02. Bohm Gunztií.v
Turul
1912. 'l'ellrnsny 0, dr„
Dc{~k Ferenc
1;z. 1022. Biró Lfüizlő
Mngynr lwronu
nz. 1915. Hnjdu Ödön dr.
Remény
HZ,
1926. B11rnhfü1 Kttlmí1n
Nngymag:yarorsz, l\Z, 1!127. Gulyíul Béni
Kígyó
1932, 'förök Kntalin
!!'/„
w
Patrona Hung.
!l7„
192:!. Cnonlm Béla
M
Szent!Ciek
f:'Z, 1878, Mnjor Áft0!\~011 h: flőmcr L.

"·
"·

"·

"·
"·

"·

J{j~tlll'('ílll
1\islelek

r'~nt
Cl!Oll<tl'IÍ.d

:J.:J2fi
lO,IJ.l7

--

".C'

-'·'"-·---- -~"' --- ---

"'

Megye

K.özség

ILokosl

1
JGHteni~clic

KiHtcrc11yo
Kh1újH1.ú!lím

;-;zent 'l'crCzl;c

'l'olrw
Nó10'átl
S1.ulnok

7Bfi
·LH·I
1·1.fi:l:!

Sz;;holc1;

1.1.1:1:1

„

„
Ki:l\,'[{nlu

KiBzomhor
KócH
KúcHét·
Kumfüli
Kom'[{rom
KomlO
'KoudurnH
Kúku
KOny
Konyár
Kotaj
KölcHC
Kille><d
Kiimlö
Köi·mcntl
Környe
l\örüHhcgy
Körü:i!at!ii11y

ICiiröHtnrcHa
Kfüize;r

'l't~;·ontúl
Komárom
l'cHt
Bihar

K~~(u·om
Bnr1111ya
Békéu
Pc;;t
Gyiir
Bihar
Szi1bulr11
Szatmi°Lr
'!'oln:1
Hct'cH
Vn~i

1(;>m(1roln
SomU!!'.Y
I.lékCi1

fi.tHJ8
2.!l71
·l.2!i7
U.H!l8

7.fiH2
:!.187
7 .1 iS
·l.8!i8
2.a:12
:UJ!l·I

lH:!a.
!!'!•• 188:!.
l\Iai~yar lioro!Ja
1827.
ll1.•
Gb!ya
l88G.
HZ.
l\lngyar kot·o11n
HZ. 1\117.
Őrangynl
Hi18 •
Aruny oroszl(\n
HZ. 11-rna.
Csillu;~
1908.
ll7..
Kigyó
!>7.. l!l:!:I.
Szent Lií;;zló
l;;tcui gondv!Helé;; H7.. 1818.
llZ. 192!1.
S:u;
Szl. !Htvítn király HZ. l89f,.
HZ. 1882.
Hcmény
HZ. 1!129.
Turul
HZ. 188;;.
Fehér ket'CHZt
HZ. l!lOO.
Scidtö Mária
18!J2.
ll7.•
Hcmény
HZ, 188'.!.
Mcp;viUt6
l!JO!J.
H7..
Híd>óczi
r. 19:10.
Ürangynl

HZ.

...

a.!ll·l

H1..

l!J:I:!.

Szcut Anna
J;;teni !!'.ont!vlHclé;;
:!.:Ifi{) Inteni 1rnndviHciéH
7.ü-Hl Orm11.!íu1
Mc1rví1lt6
2.'.!Sfi l\Ie;rv1íltű
l..S7:! S1.cntlélck
8150 KigyO

HZ.
i>z.
f.

18\1.J.
1879.
19:1'.!.
180!).

HZ.
HZ.
HZ,

18\ff).

t.2:H!
l .\!87

Kú11mm!a1·:u1

Sz,~lnok

Kún11zenL
ni:hlnn

Sz.il1wk

11.rir;.1

Vall

IÍÍlmr

Szolnok
Zala
KövellkÍLI
Z11la
Krm11.nokvajtla Almúj
Kun:Ígotu
C;;an1íd
Kllnhidit
Uiíca
Klwhc1ryc11
Sio!uuk

...

H~:.

l!l'.!:l.
18!18.
187'.!.

i

Bér.öv.
kezelő

J\:i;;:i L~ljrn;
Nctkov:;zky ,f. ii. k: 1Ci1J!l i\!Hrl'.il
Smetana A!ndl11·
\VChcr (;Ú't.H
Mcc11 Ualog-h .S.
Zfüdy ÜCZHÖ
S1.i ll1gyl Lajo:;
Fried Sfü1tlm•
Fnd;ll!; Jenő

Szilcz IsLvtu1
Hoíl.mucr A.
S7.alamin Mik!li»
BoloH Al:idfü·
Solcz Gyula
Vinnny li;tvíu1
Kirídyi 1\1iklim
ö. IHihnc1· J.~né
l3:1riim Á. ö1·. !;; <:ühl N.
Györkfüi Pí1l
Héi:cl Frhn•ctJ
]; : Fci·cricz !.
Pataky Slindor
\
Neme!! Sarolln
\
Lmltlnyi K.
Kol'itHírnHzky n.
I.
FCl'(.l/Jc:~y
k:
Sznk!it8 Z<iltiín
-Sunueweml f;y.
Koví1cH Sinidor
S1.nh6 Aulnl
ifj. Tnmíc!I Ui·. k: Slinon s.
v. (;:wkű Béla

-

„

8.00.1

Kut1;1~

.Somo1rY

l.fi:!.\

Lnj0Hmi1.!;e

Pc;;t

l l.!107

.Somc;,:y
Somo1nTolna

Szcnth11ro1m-ttÍf~

I\foirwiltti
Nfülor
l\fn1;y:u· km·ona
Ei:éHzHCJ~

VeHz1u·ém
Zaln
Znltl
l'lfnsou
Fej(:i·
Vc11zpt·6m

'-=- E_

:!.u:J.J Szeut Ist\'lÍn
81l:! Sc1dlö 8zii:: Mú.1·in
:!.fl\1:i An1;yal
:!.'.!:!ti 'l'unli
a.:;a:i Szent!Clck
::.21:1 l\f,_!Jl'HZ. véda>iH1..
a.a.rn Me;;vií!tú
:1.1.10 S::enl lHh•[ín
'.!.'.!-!:! Ü1·an1~ya]

±.

„.

17H:!.
1882.
lHfiX.
IH'.!H.
JH27.

HZ.

„.HZ.
Hz •
87.,

Szt. fotvlÍn ldi·:í!y HZ.
Szent l\Inndt
!!?„

1.21:!

Sumoi;~·

...nz.

1888.
l 7ül.
lfüW.
18\l !.
188!i.
1u2n.
l8lll.
18!!7.

Dohlcr Lrbzlú
Lcnt!vu)' Lajo!l
Küttcl Dcz,;(i
HZ.
Kbm Fci·cnc
HZ.
Ha1T .fúiwn
H7..
Holltrn LILHZ!l,
HZ.
Nng-y g, Jcnií
HZ.
Szihíi~yi Z. ör. !;: Bol'l>ély E.
H7„
!SUJ. id. Fcjc!J J.. ifr. k: J.'cju,; !,.
H7.. l\f:!ii. I'racfurl Em11111h; Solll!W.Vi S.
H1.,
18'.!7. Szo11dy J,fü;~·.lü
1\)00. Nar:Y !". dl". ifr.h: Bilust~iik ,f.
H7,.
H7.. 1H2!l. ,J1íz:-;a Súni!or
sz. IHiiO. I..icl!cr BCla
htcni gonclvi~clé!; i;z. l!l2·l. Pnpp J~lck

K (i !;~7.(!li lmi k] úHP ~;1t

Lfüiod
Lcn;;ycl
Lcn;:ye]t6ti
Lcpi;éuy
Lelcnyc
Lenti
LCbéuy
LnvnHhcré11y
Lunb:qmtoun

1u;111.

1'ulajdonos

1

Ilékéi1

Kűvfü~úÜrH

Lak1~~1m

l<I..

Ürnn;:yal

fi.H7S Szenl!élek
H.ii:lí l\Iagyar Jdddy
SzcrccHCTL
:!.Hí'!J Mai:y:u· lmronn
a.ri10 SzcHt fotv:in
:!.:18!1 Kiivügü
!Hli Mn1o·nr km·ona
7:!7 Amryal
li.!Hi·I Szent fol\·:ín
!l,Uf,G Szent Htiklrn
JO„'l!Jli Mng:yar ko1·1ma
Kíg:yü
A1·u11y!ml:bz
7.iHi'.! l"ché1· kif:yü

IGHeg-yií11
Kötelek

1~/tll

Gyógyszcrlúr
címe

188!!.
IU:!7.
l\l."!:1.

HZ.

tu:w.

r.

f.
HZ.

IUIO.
1857.
IH:!X.
HZ. 1870.
m.. l!l'.!-1
117..
ISH!l.
18:!0.
!.'!8;).
H:~.
JIZ.

...

;}~

rener ,Jenii
Vincze MiklEíi;
Bnkmi HCJa
Bernúth l':il
Sznhü ZolU111
Bullin;:er A1·1•1'id
Németh Péte1·
Bn1ntm!r Antal
<työn1;yiifü;y t;éz:L !; : S:-.il:ora M.
Vúd1 .r. ür .
J;: Hnr,;:ínyi Z.
<:ii!lé Géza
Il!t;11
Por;~Íl·1;:í,;
Sal ,J:iwm
Koví1eH L1bzlú
Koroknay Lfü;zJ,;
Huszi1yid; f .njo~i J; : Tii1·7„
.-r~
Bn1!dfüaly ,fonti

:;-:-;:-,Z':':-)Z,::;:-

"..

Község

Megye

L!ivü

So11ron
Nóv:riul

Lőrinci

Mndnrirn
l\lns.:Jód
M.-lnínhc1o·cn

Biu'H
Pc!1t
Cmu1fül
Mngyiu·c11ai1fül Cimnfül
Mugy11nwncn Vn!l
Mngy11rmccHkc Baranyn
Mng:yaróvítr
Mrnmn
Majn
l\lakli'ir
Makó

Lukos

l\lnrtonv1i11í1r
l\Iíul

5.!128

f>.IO·I
a.H82
1..171

r.r.a

858·1
1.885
2.585
!fö.8:!·1

Somogy

(> •• J7:!

MtigócH
l\ftu1dok
J\IJiri!t)!ÓCll

Máténznlkn

F~Jér

~

3.151
ll.li24
:!.H:Ja
·1.l·lfi
2.2!J.I
\l,J;!ti

1

Bér öv.
kezelő

Horvúlh Kálmún
Holló11 It1iruly

tiz. l\Hl:J. Sziísz Miluí!y
l'Z. J!!lfi, Sleiner Fe1·cnc
HZ. 1888, llorosty:ín LnjoH

l\tegvilit1í
Siindor
Segítő Miírin
Mcgv1íltó
Scgítii Sz. Miiria
Szent Anna
J1-;hml gundviucléu
Üra11gynJ
RemCuy
Sient Lfü17,Jó
Mcgv{dt1i
Ferenc Ferdi11fü1d
Szent fotvirn
Kommth
SicnthlirommigRemény
Szent IHtván
J{ig-yó
Megvidtó
Mcgvfi!tó
Szűz M{irin
Orom-;Jiln
CHiJlu~~

Tulujdonos

~B

187!1.
HZ, 18!lfi.

Szcut E1·7,fléhet
M111n·nr korona
Ürnng·ynl
Petőfi

-a-~
.E ;;

HZ,

~.fi72

Bnranya
I-fovcu
Cmu11id

Zcm11lé11
Daranyn
Sznbolrn
Sznholcn
Szutmítr

"'

0

cín1c

J.fi'i2 Se!':"ítii Mária
·l.!l87 Szent Anna

Ujvdro11

M;1'rcnli

Gyógyszcrlár

r.

Hz.
uz.
r.
uz.
nz.
uz.
r.
nz.
r.
!17.,
uz.
uz.
IJZ.

nz.
r,
i;;1.

HZ.
r.
uz.

iiz.
nz.
r,

ll7..

Pithó Mihúl.v
Szabó Árllilll
\Vcinhcrgcr A.
Mngdn I{. örök, h; Riill lmro
Tomka Ivlm
I{iil?:e!y Imre
Lévolt I. dr.
l11lók I. én M. k: fotók It•Cn
Haimd Mikhiu
Szöllö11i Jenő
Kh!H Jenö ör. k: Rohonka J.
Ember J. örük, h. Németh S.
Riicz Jcnö
Mathé~cr Jenö
v, J{irltly MiluHy
l\1njor ÁA'oHtonnC h: <:nlambmi ,l.
ö. Münich R._11C k: Strcng:c Á,
Grimm Rudolf.
For!dy F.-né
h: lhm11111nn11 K.
Z. Zui1ry E.
h: Sterlm E.
Ujhelyi Sfü11lor
18(1!1, Dohribíu1 Anlu!
182\i. J\lmer Béla.
ltJOB; 1{tHmim Ernö

1895.
190>1.
1690.
1922.
1929.
1929.
1780.
187;).
lS·Hi.
1882.
l!l02.
l!ll •I,
1907.
1\l2G.
1790.
192:!.
1sao.
1825.
185:1.
1861.

i

·-----·-----~
MiíLy(mfüld
PcHt
Mcci;ekuzuholc11 Ha1·a11ya
Medl':.\'i:i!lev;yluhn,\ rad
Med1n•cshodzfü1 Arad
J\fm·nye
Somogy
Mciiíheréuy
B!}Jtés

MezÍi~tiiít
MczölmreszteH
Mci.i>komifrom
MeziL
koviicHIHha
Mezökii\'eml
MeztiÍúr

Mél;l~l1t'
Mih1iÍyi
MíkeúCrcn
Miud!i~cnt

Min!:~
l\li11kolc

Dl

Borsod
Bo1·i;rnl

Vem'-i•réni
Cmu1iic!
llun;mJ
S;;oluol;

2.!H:! Corvin
H7..
l!ll7.
·l.!ii l 81.ent Bnd1íila
HZ.
1885.
·1.!!08 Angyal
HZ.
l !IDI.
2.i>:!l Angyid
f.
1928.
J ,f,05 Ürangyai
IJ7., li-l8!l,
J.J,.jj () l!ltcni gond\'iHcléH !'.
li-lao.
Üi'OH7.l1in
HZ.
lfül!l.
Meg\•;ílt1i
HZ.
192a.
G.O\l·l Magyar ldridy
l!Z.
182!1.
l!ltcni i.:umlvh;c!CH HZ. ln2a.
·l.27!1 J\lngynr lmronn
HZ. 18fi8,
L'ifi'J Ürungyn!
!lZ, 1!)().J.
5.:12:i
:!0.80ii

Mci::vií!ll>
Üra11i;:y11J
Üd\'Ü7.ítö
Szent LiiHzlti
~7 .li·l7
Hemény
!lfa1-:yar korona
l\fng"yar kir:Hy

riiics

H.O·l:I

s'1;pron
lfnjtlu
C1mngrüd

J,.J52
2.51;1
ll.!i.Jfi

Pc!lt

Ilor!l<JCI

2,7tH
ül.55!1

1882.
18!!:1.
1sa1.
HZ,
]!!18.
HZ.
l88ii.
IJZ. 1872.
HZ.
18HU.
l\te~:-v1íltti
1818.
HZ,
l!l:J:!.
Szent Anna
HZ. 1886.
IHteni !':"OIHlvii;clCs HZ. 1!!:!5.
Angyal
sz. 18(\f,,
HcményHéf~
HZ. 1!!26.
Szent I!ltv1in
HZ.
}.')fi,!.
Örnugyal
HZ.
l!ll·1.
HZ.
ltJ:l3,
Arany oroHzhín
1811.
Kígyú
180:1.
T!ileni i-:-ondvfoeléH HZ, 18!!-1.
.Magyar korona
1819.
Aranyllns
l 7ü0.
87,.

HZ.

HZ.

,..

,..
,..
,,....

'"

Súili;nC Sz. ,Júlia
J\I:Irk!rn C:yuln
Ld1•11ikcr A.-né h:
Leipuikcr A,_nc
Göhl Niíndor
Rnu J1fascf
Berclzky Péter
Sz:1hú Á.-né
Vcre;; Banm.
OroHr. ,Jiinrn;
Siska 1\Tildúf!.
Freiszhcri::er K.

Vidi

F.

G(thor .Tenii.
lt6mt Imre.
ICov(1cH Kii.!m1í11.
A. !\forvay J. ii. k. Lu111hcl'!mldt11 g1·11ii

Vfinlay MilillÍH.
Elek Jenil.
Janlmvich n.
Rolrnzin Sr.ilv,
Nyitray 'fihm·.
Prnefort K. dr.
Komlú!li Kitro!y.
Üzv. K1·euz lC-nC k. J{rcuz Vn!dem:ír.
Ko1·nhoffcr J.
Katona Istv1ín.
llubnc!lck Kitlm.
AlmY NemeH Gyula dr.
Hercz J(u1o!l dr.
Ilnruch Gyula,
MéHzitron Z. dr,
Rc!churd Jenö,
fi)
Kellner Ödöu.
o;;t

n.

"'-''

.....,,_

Község
Milkolc

1 Megye

n ·:·1::ld

1 Lakosi
Hl.fiá\f

An111y 111.iirva11

1il111
,

Erzsébet

f\7.,

Gyógyszerlé.r
címe

Őrangyal

„

Moh;{cu

IÍ;trnuyn

17.:l!i!I

Mci..:-v:iltii
Szent IHtvírn
Szent Anna
II. Lajof! kinily
Szenthl1romsfür
An1~ynl

N~·,i:ní•l

Moh::i-:t
Monor

PeHt

Mu1mn

Moson

l. l!lH
12.SSG
li.!l\l!!

MoHotL

f\7.cntjírnon
MoHUUH1.olrwk
MozHl--(6
Mór

'*

Moson
Mwmn

-1.027
:1.0:11;

Somoin·
FcjC1·

1..10;;

„

! ll.0!!2

Szent l~ct·cnc
MeJ-":v(til1i
Hiikliczi
SzenthílrOmHÍU:'
I\Ia~(yar korona
Szenlhíu·o111Hq~

..

HZ.
sz.
irn.
87..
HZ.

,..

HZ,
Hz,
B?.,
HZ,
HZ,

IH!lli,

Kiitai Snmu.

iw„

lii-17.

Teut:ich

r.z.
flZ,
uz.

1S77.

Gyiírffy ,JiizBeÍ.
Polyílk lfo7.Hii.
<:íttH Laj1m.
Duchon Alfréd.
GiimhiiH Llrnzlli ii. k. ( iiimhii:; Zoltún
Bcntzik Ghelht.

HHJ.I.
1S7!i.
17·1!.
1\l:I:!.

2.J!Hí

Nairyal!i(I

Somo~:y

.1,;;s7

Nu!-':;'Ímjoni
N:wyhal"ll!'fllm
Nn!-':Yhiính(mYcH
Nui;yhiLtony

Somogy

Bú('fl

;;,.\ ! :.!
:l.!!2H

Szent fotviin
Turul
Mni~YHt' Kir·:íly
Szeut Inu·e

r.
B7..
r.
HZ.

18:!7.
l!HHi.
18-17.
1!12ii.

CHnniid
HcvcH

1i.:.n-1
:.!. 7:1:1

I\:iia'<í
!Htcni

HZ.

Somog~·

1.flí:I

Sopron
Szntm:ir

1.Goa

Ün111g-yal
Szcut!Clck

:!,l:!!i
:!.:!fi l

'l'oluu
Szatm:íi·
SzaholcH

:Uiü:!
IL!i'.!8

Na!-':"Yh~miuul

Komíu•om
Nugy!mmfü•Í\fl Arnd
Nugylmni?.!UI Zala

(Í.!Hifi
:!.·l!J:l
·l.:!Sfi
:w.8H!!

Nn;ryi:'ú!!i1
NaJ{;:killn
Niqryk6nyi
Na1rylmvln•Hi

Nn1:ykiirüH

Nni~~:kii:·(l

•o

Na1:y!lu1'..:
Nng-yléta
NagyJ1;z!;
N111ryumru11
Nni;ymii1r6c11
N111rym:inyol;

Sz·::!m!et>

\l.:!·17

i;eHI.

11.00ii

Tolrrn
PeHt
Pest

:!.177
'.!.fi Sí
:!S.fi!l!

:·;;·nl1w!;
Fr!il·1·
.Uilutl'

Sopron
Hont
C,mng1·:íd
Tolna

a.fir..1

(ly!iiwrü:my (;,
VuHClényc}' E.
VnHCléuyey A.
l"or!dy ( iéza.

l'l'''!

Úi;\1:

Faher AlhcrL
Po11ovib1 lflt\'iiu.

Mu1:"yi1r ko1·ona

:;,
Hz.
;iz.
HZ,

Mci~v{titó

1n2a.
1!112.
18'.!7'

HZ.

SkoiuU StÍIH\nr.
Olert E. ö. h.
Némclh Ji1zHef.
l\IedJ.,"Ye>rny {;y.
SzcndrovieH V.
CH. Tóth B. ii.
Bom~;;n Alajos

dl'. UHz I•'e1·c1H•nC.
h. Fa~.clurn ,\m!u1"

IHtviin klríily
Mng-yu1· koroua
'l'urul
Üramo-·nl
Szent IHlvíu1
Fekete mrn
hmz!lii~~

HZ,
HZ.

l8!li;.
1si:rn.
l!HJ.I.
1!122.

H7.,

1887.

(;(in!tm Zni1~rn.

"1!127.

Őranv;yal

H'I„

l"cjcH L. 1!r. ü. ];, l"efo,1 Fel'rnw.
Pl'Í1ger B. ö. h. !Jemetc;· LúH .!i>.
J\forkly B .•T. dr,
BoJ-":dün A. dr,
Szekc1·e±1 V. li. lloh'1 .foaii.
Déri J1íznef
Luk1Íl'H Vilrmm.
<:ildény S. dt'.
l):iJIOH il. l)r,

iw„

f.
r.

HZ.
Szűz Mürin
fotcni v:uudviHcléH r.
HZ,
Hemény
Szentlélek
Mev;\'1iltiJ
Szent IHtv(1n
Bultlom1HHzo11y

HZ.

MfürYHI' kororm

H7.,

sz,
iiz,

r.

I7ao.
1,'i.'!G.
1882.
IH07.
l!H:l.

1112a.
ISJ:l.
l!J:!:I,
l!i7,I.

1u:w.

lSHH.
IUOS.

Szepe~sy

H?„

l8!i·l.

m:.

l!l05,
l!l!H.
1\12:!.
1!!2·1.

HZ,

iiz,
i;z,
Magyar J;oroilll
Ei.lH-1 PiLduai l:h, Antal HZ.
J,.j.J:! 'l'ui·ul
HZ,
·L!iH!I l1;teui iwudvl~elCii 1-.
·l.!IS!l Sev;itii M:"1d1<
HZ,
Mcitv{i.ltú

Hz,

Sz. Bakimy B,

tn:w.

tsor..

r.

Ani-:ynJ
He111é11y
Turul
Szent Mnrdt

HZ.

k. Marnclmlkil Le,;.
h. \Vn!!ou L:ijon.

BoroiiH (tuii?.tiiv.
<;cdeon Auclor.
Scholtz Endre. k . •Jakabffy C:!y;:a,
Kertét>:r. Elcmé1·.
Klein (;yul11.
Borbély Endre.
Z:síunhoky ,J:i noii
Bitzti ,Jenü.
Jiisz fotvíui.
Vnn~yirn~iy t;y.
Jei:cH Be!a.
Simnuyi Jt.z:;cf.
HuH7.:ik Lajoii

l!l:!1i,
1!!2ll,
lS8H.

l'llc1:vítltii
Kii-:yú

!HH

1.fi!lS

Hcinh.

!17.,

l!OIUl\'1iclC~

'"
!lZ.
Salv1ítor
Pfüluni 8z, Antnl !lz.

'-'l

IU:!a.

Szentlélek
Szent Margit
i;;r,,
Ürnngyal
M:'iriu Heirítsliirc J.!"Yr.
81..
'!

Zidn

VnH

kezelő

l7li0, K. Rí1c:•. t:y. ii.
és Urhírnyi 1Htvíu1,- k. Urh{1nyi I.
HlO:I. \Vtlhly hltví1n.
l\HHl. Dcutflch Zoltfü1.
191S. Szily (lyula.
Hl:.!'.!. Mo!nítr Kí1Jmii11,
l!l:ll, Nngy Imre.
IIHH. Aubcr Vilmos i.i, k. Aulmr LiiHzli> dr.
1795. Schmhlt Kiíroly h. l\la~'\)I' K:ii'oly.'
l!JUl. Miovácz Imre.
lU:!!l. Fénye11 Litjm;.
l\l:.!:l. Balií1.fl lJezsii.
l!JOi, Schulnmnn B. tlr.

Mu1•akcrcfl~.tur

Nag-ylmrki
NUJ.:"YCHiikí111y
NH1n-·1•enk
Nagydohm1
NnKydorov:
Nuv:yecscd
NairyhalllH'l.

Bér ő v.

Tulajdonos

1!107,
1 !12!1.

1s:1:;.

Met!vet<zky J\I.

MctH Halo1;h L.
Súm!.

:-}_
--í

·'

1 Közscg

1

Megye

N1i;.rrfül
nihar
Tolna

Nui~yormit.i

Nng-y1·(Lhé

Nn>:Ytt1.élmly

BékC!!
PcHl

NiH\'.YHzénfü1

Niqtylétény

VcHzp1·ém
NHJ.::'YV1hfmny
VaH
Nfülnml
N!td1111dlndí1ny Pcj{~r
Hnjtlu
Nfüludvar

S~mni-:Y

NíHWC!l

Bon<rnl

NcmeHhikk
Ncmcnc!é(J
NcmcHvid
Némclboly

Sorno1:y
Somoi-:y
Hnra11yn

Niii:rfül
N1íg:rfülvcrücc Níi1-:rfül
Zala
Nova
Ny{lrfül
VC!!Z]!l'éUJ
Ny{trc).::'yhfüm Pc;;t
Né~.fm

r-iv„nn·~···:

ra\u

EHZlCl'l-:l>!IJ

Nyí~HCllád

Nyiratlony
Nyirálir{rny
Nyírh:Hor

S;mlmk11
SznlwlcB
Sznbokf;
SznhokB

Nyirliog{tt
Nyírh(mdi\ny
NyírcgyJuh:a

Szahoici;

Nyfregyhl1?.n

S~almlc11
~zuho]r;;

S7.nholc!>

ILak:1

Nyíl'mihitl~·1Ji

Nyírtn;1,;
Okáuy
Ol:u;iliH~ka

()rgo\•iiny
l'OHh(i1.a

Ol'{1,;;:ni1·
0,;tffy_
l\Hl!ZOHyfa
Ozo1·a
ÜCH!t
OkécHke
Onrnl

O:z.d

S ;nho)C'H
H<.aholC'H
S<.ahoh'."
S<.nho!t•l'i
8;.a\mks
Hihni·
lump!,:11
1'1rnt
lllHo:,;

címe

:1.aa.1

iil..308

'.!.·17 !

:i.a:;o

:i. 7!11J
l.HOl
'.!.770
fi.JHJ

Km·iínyi
Mai;yiu· kn1·011n
AranykereHzl.
Ur. S1.éche11yi l.
AmfYHÍ
Vm;Jw1·eHzt
lliteni goudviHelC!;
Ue:1i;e11yei
Mev:vidlú
Isteni gond\'iHelC:;
Mn;:y1w km·on11
Fortu1ul
H1.m1e11y

l'li:lHO!l

l.Ei78

Vas
Toiim
Pe11t
Pest

l .!HlO
·!.'.!!l:;

HemCnv
Szc11t fol\•:ln

Bo1·Hot!

2.:J.S7
7 . .'l22

Mnv:ynr J(oJ'ona
Sza1·vnn
;\r11n}' Ol'(mzlüu

7 ,\172
li.s.11

OzcL
vaHg-y{1rtelep ,,
Beb:~1
ÜcHütl
Örkény
Pest

f.

GondviHclés

r.

Remény
?.'fain•ar király
Szentlélek
Scdtö l\l:h'in
I fllen n1.eme
,\quiucii Sz. '!'nm.
Fekete ll!lll
Inteni J~ondviHell>fl
Jé1.un llzive

S<.. l!llvirn kiráh·
J\fn~;yai• korouu
f!;leni mmtlviHclé;i
FehCr kígy<i
fl'lleni ;roudviHclC;i
Megvilltú
Koossuth Lajcm
Hemtlny
Mei;:-vú!tr.

Bo1'.~01!

T ulajdunos 1

~<~z~I~

Ováry E. k. 'Münwr.ter Síwdor.
Kürthy Pál.
Júno!l.
Agí1rdy
l.B08
AdamkovicH .A.
ti.fülű
Jv:mic.
Frty
7 .lGU
lleliczy G:Uior.
2.or;s
H. Hnrmo!l T.
!l7••
1.77:1
\Vimme1· V. ö. h. V:frady Lajun,
HZ,
J!ll:l.
1.fi!lO
r,
18·12. S7.. Fejér J. ö. k. ~~- Fej1h· J6wef.
I u.o:rn
ttz. l!l!!·I. E11!úh·i J\I. T.
Özv. Demeter (:\'.-né. k. MCm:iu·uS
!l7..
IHOL
l.lfi.'l
Bőla dr,
Ernü.
Molnifr
]!)fl!!.
H7.
l.1-la Gr. S1.échenyi I.
l'iZ. l!J:!O. l'alaki KoruCI.
.1. 7:,s S1.en•tet
!l7.. 1870. ih.v. Ád:im P1i111é
1.7'1\l MeJ-:"V:i\tü
H7., 18aH. Eilry l!!l.VÍ\ll,
:!.(J\Hi S1.entht'lrom1;iiJ:
fiomh:íny (;yula
!lZ.
l\~:ia.
'!
1.072
,
8Z. l8!l!!. Kmlar J. dr. ü. k. ,
2.a1:1 Hemény
th.v. Pct'liay (jy,_ué, ];, l'crn:1y Aado~
HZ.
J88H.
Önu1g-}:a1
1.7:!7
l~iilüp Z ..L.
H1„
!\l!JO,
!.·Ifi l A1·anykn!Ji1i1.
wi. l!l:!l. D11Ha Ernö.
.1.1;:1 Huni..:úl'ia
HZ. l!W·I. Huher Fereuc.
2.;,:rn Szent L:dui1
lh8·1. Nuv:y I\:i1ro]y.
!l'l..
:l.Hfil l\teg-vú!tl1
l!l!!fi. I\:i1lnny IHLvitn
HZ.
fi.'.!aa SzcntluiromHii v:
!17., l!l2·1. ifj. Dolmzy E.
fi,.\S7 Mei.::-v:ilt.í
r.
18:10. Vacl{111z Elek éH Ni1dm; Imre.
l o. 77(1 Mnv:ynr kir{i]y
11z. l\Hl2. Boldi7.HÍ1r Imre.
S1.ent Ferenc!
1!123. \VaJig-ll!'HZky i\.
!17..
:l.·171 'l'urul
!!.:1ss lf<lcui 1wndvfoe\C11 nz. 1 !Hl!), Friedmnnu S. ö. k. Hiilmn .S.[Jnon.
S;:u11kU D. ö. k. ifj. S1.opkó l>CzHü.
r.
16-18.
mm
GI.:w;; Arany
:!.27U

0

Nyírkttl'Í1HZ
Nyírhmm;
Nyinm1tJu

ll:l1fl

Gyógyszertá r

2.!!2·1

:i.n.1:1
'.!·l. ~) '.! il

fi.ou;
:LOHI

e

11z,
11z.
11z.
HZ.

IH2fi.
1na2.
1H2!L
189·1.
187H.
1!12fi.
J!):l!l,

,.,HZ,

18!l7.
ln!M.

81„

18!1a.
IHOi.

HZ,
HZ,
HZ.

irn.
H1„

HZ.
HZ.
H)';.
>JZ.
•;;:,

1\HJ7'
l!ll-1.
1!1:!7.
IH:ll.
l8Ufi.
l!l:!l.
l!W:I,
l!l'.!fi.
l!!:!\l,

H7„

l!'i!).J.

H1„

!1-l!lfi.
1\)2\i.
187\i.
l!)\1-1.

H7„
flZ.
HZ.
HZ.

18'.!(i.

HZ.

l!W7.
1!121.
IH! J.

.~z.

l!l!2.

HZ,

lll80.

H1„

HZ.

Ü!l~~yi'ini Jt1zllef.
t~iu1yi De1.Hii éli

-

<:onda Mihúly,
'l'ürök t:y. ii. k. Kovtit·~; Púl.
Fejér Fet·enc.
{;onda J\Iih{i!y, h, Hail'iHinv:e1· Vi!:lur,
GCl'!-[e!yffy <;}'.
IlléH Znúfia.
HniHni11p;e1· K.
Moyi; ,J ii mrn.
Ja!-l'er K .•r.
LeUJ{,\'el Autn!.
Vúlluy_Si11(rn B.
LeiiveY Zo!Lúu.
Ilnrtlci.y An!nl.
Anzta)rn; <;y.
Heczle1· Emil.
Atllc1· l\f. d1·.
Daritnyi A. tii'.
Zalay Lajcm.
Moln{u· l\tih1LJy.
Snr!mdi Imru.
b, PUlö11 Lido!l.

IH:J7.

'l'irngelmnyer ,\,
Pi1hy ne7.Hii.
Kenéz l~crmw.

8Z,

1!ll fi.
JH.J'.!.
1.'l7!l.

Ovilry Zult{w
Ifo!<.i111rnr I. 1)1·.

T':li!uai Sz. Anlu] HZ.
HZ,
Maµ;y1ll• kir:lly
S7„
Ün1111!Jt:1!

l!lO:I,

ii.dftm L. ii. k. füw. Ad:im T"irnmü.

lS\!-1.

Koronn

HZ,
sz.
!l1..

187-1.

K. l\Io!uür !\l.

Peti·y Zoll(rn,
Sz. ll:ilint ,J. ii. h. E1·őn.vi

~

:j

l\ö'-'ég

1 Megye 1Ltdws1

Oriflr.cnt1•éler

V!!!1

l'nci;a
l':dw

Zala
Tolna

Pnr;'id
l':iri 11
P:llhúza

Heves
Zcm1ilc:•n
Almúj

P:ipa

VcH1.1i1·ém

J,.!07
:!..lf>S
! J .s:ia

'..!.·l'..!7
'..!.Hl!I
tlföl

'..!l .!bi!i

l'ú1n;Í"'v:ic·1d
P(111utc> zé1·

Vcszi•rC:•nt

7110
l .!1:1s

l'íwztú

Heve:<

ti.J.t'..!

l'áh'
Pcr!uHa
l'cMhid!.!gkút

Pest

Fe.iér

Vci<:·.1,rém

Gyógyszerlúr
cln1c
J
,\n>:yul

i;z.

S;~cuthiironu-HÍ!-:"

...

Snmth1íronrn1h:
Ürn111:yn]
Szent Antal
I~;teni goud\'isclé!i
Kifl S;\, 'l'créz
{i1·ámUnl111a
Üra11v\•itl
Mcg-nUtü

S:•.cnt Anna
Sr.eretct

Tulfljdonos

1-"
18'1\I.
1777.

HZ.
H7.,

l!HJ7.

l'Z.

10!!0.
l!l:!'.!.
1'i77.
Js;;;,,
17.1n.
1!fll7'
1!!28.
1\1'.!G,

...
,.,

HZ,
!iZ,

±<'/••

1s;;a.

i\lCJ-:"\'Ü]lÚ

H;\.

'..!.li'..!IJ

Ma;:yar korona
frt.enl Antal
/llcgv:í!Lú

;:y1·. !SJO,
1;;o;,
1\l:!H.
F'l„
]!l'.!3.

·l.!iS\f

Mcg:vií!t.ú

WI..

!'c.~t

H.uao

M:irin Hcn,ctc

;;z.

l'c>ll

fi7 .ftl17

lSHfi.
l!I! 7.

Pe~;l:;1.e11L

c1·w,füct.

St.cnl J;;1·7,i;élmt
,\rany;;a;;
l\lai:ynr ko1·011a
Vfktúria

:\!l)!,\'a\

H7..

l~iJ~\·ú

1\%.

f'c1;t1;1.unlM
Cl"l.Héhct

Pc,;l
Í'P1il

;,„.„.

Pcsls:tcnt!ürinc Pci;t

PcHtújhcly

1'CHÍ.

„

Plot•1\

Jlart111.vn

fii .\107
~'· H!:!
ao.H\ 1

J!-l\l·I.

nms.

190'..!.
l!ll:I.
l\ll'..!.
l!l'..!:1.

Súd;á11.v

H%.

1\1'..!fi.

lfomL•ny
:\!•O!iluJ

l'7„

l!l'..!\I.

:w.•

J\1:1::.
rn;i;i .

.,

p,,.,1•«"•!11

;;7„
H7••
!'%.
1\%.

'!

H:t,

vt!dnm;;.,

;;;

Oi:rnn
M.-o.

~l:t.

HZ.

l"liíra
Szent An1m
Mado11na
Ii;tcni g-ontlvi;;clés
11.:!-lü Sc1dtii l'llúrla
Apollú
r.J.lif,:J :\ranyl\\tfi
<:drnútnlma
l'lla1~y:1r horona
!{cmé11Y
Szent 1Hlv:h1
S;ocrm·1;cu
Sú'rn M1i1·ia
Üran)!yal
t:hcut {iyÖl'l-".Y
l'cWn S:imlut'
IHtcni J.-:omlvii<dés
Szent ,J(i;:ncf
81.eut l\lú1·

..

111••

;;;:.
H%.

H:t.

l\1:1;1.
l!l'..!:l.

18!17.
l!ll ·I.
1\l'.!!l.
l!l:!\l
ID:l:l.

H%.

l\lll\I,

H7••

1!11 \).
1itHi.
17\Hi .
1 Sfi:!.
!SHfi.
1\1'..!2.
lfül7.
\S!-!7.
l\HJI.
l!l08.
l!l'..!:l.
!9'..!S.
1na2.

..."·
!i?••

kezelő

Torkos JJénc,;.

117..

HZ,

Bér öv.

llidilcr (;yula.
Súly fté7.H. k. 11!·. Pfeffcn1é Mariltrrnc.
Vnr;dm Lfüizlü.
'l'óth Pid.
Szili1~ryi Béla.
Nuio· B. Szil\·.
Irm1lnm;;rc11d. li.KHl'HUr K~í1·11lv.
Pial;;ck (;y, ii. k.
Knrlovil;: Allolf.
Miehnn l\ti!uily.
Mé:;;:iu·o;; ln11·c.
C;;ikCrn A1l1im.
Brnun S:\mlorné.

Kl'i;;/1r Aladúr
l\áhnún l\ún•ly.
Buday B:ilinl
l íj. St•holt7. E.
Heiner Mik;;a
Hnchlit;: Mitrton.
Szilrnzuy (;u;;;:t.
Amlrh1!m V. t\1·. I>. dl. Amll'h;ka Ü. dr.
Vl1mm1 (iyuln.
Bcrlnlanífy l.
Sitddiuy t.. ü, k. Ftilüp l'l•tc1·.
ll111·th11 Tivada1· ii. L
M{1lray <:1w1Júv.
ErkctlY Fcrcuc

CnlamhuH Béla
Mu!n:'ir AntaL
Bernolák J\liltlo
A1·cnd!tHHY Imre.
Harc7. L:doH
Véhcr J;;l'lal.
Liw;;ú Nándor.
Bardúch llczHÜ
Km•i.itu1 Si'Lnc!or
\V1!.hcr It. é\; {ieh-:er 1\. h. (;~·wl~t· l\\'tl:n;
lrRalmam·cnd k. FakHck ,Jú::~'cf.
CHincnitk llélu.

--

S1.kclhy Fi·.
Hédil-".Cl' Üdlin
Sh1iic1. [. ii. k. ,Jtrnfö; Ct!;•.:1 <11·.
1<7..
NU!!Y flé!iuié.
Kc1·c1;·7.l1~uy Ján.
H%.
H1••
Török .J. h. llcrén.v Fc1·011<' 1!r.
HZ.
Friddch S:iml.
;;;:.
Merthn I,aj!.i;;.
H%.
\Vciid llc:tmi.
!;%.
rna::. Vnnclra A. dr.
1\1:1:1. '1'n'•hc1· Mü1·ta
WI••
'..!.1!iO 8~.cnlh1Íl'Olll!\iÍ!:
m.. ! ti!!:!. Nél;1im Aurél.
i.ll!il
H'I.. 1S·I'.!. (i<i!tl P. ii. J;. l'adik Ferctw.
J\lei:\•it!tú
:!.SI! l\lcg"ycrímcr
r. l!l'..!7. ifj. Czin;;ell L. k.Hullú L:ijoH.
H%.
!Siil. Kii\'ér Iléln.
:.!.·!G·I Ma;;yar kon•nn
7 .:.!J[, l'IIal-!yai· kiridy
s:~.
! HUil. Hinffucr ,Jcuü.
1.1;;;, S1.cnt Ei·znl•!Jel
;;1••
JH'.!fi. Lukiukh Tlczm'J.
H7,.
:.!.füJO S1.unt Liu;tJ(,
lllUO. Fulrnz H.Mné
J.7fi:-I !Hl<.:-ni i:omld,;c!éc; HZ. l\fl'.!. Heq1.1ini Attlln
'i .s !,'i Szen!hi11·omH1íi:
18H . K1·éheH:t L. ii. k l\1\!mil11
~
!:icgítÖ Sz. Müria i;z. lUl~. Sáfúry Gyula.

"

li1..

"·

„

Péc1,'\'.:i.1·nd
P1~„c1

B:;:.anya
f'eHt
Ilc1:cn
Hc\'c,;

Pt!ly
l'éten·üi:ü!'a
Pili!;
l'l.';;t
l'i!J,;\mrrn;jcnii Pest
Pc;;l
PiliH!'!itlllll
l'ilismartit
Ei;ztcn:olll
Pili1wiil'ih;1•;i1· I'cHt

...

-

'

tg

1 fvlcgye ·1-,~:~to~-1- Gyóg~szcrlár
-1 -.g> J ~:~ 1 Tulajdonos
c1me

Község
„·111cchc!y
PilvaroH
Pocimj
Polv;;h·

„

~ ~

'1olua
Cmtniitl
Bihar
S:r.nholcH

„

Pokürdi
Pom{11.
Porcmdnm
Purntia1i:Hi
Poronzló
Pui;zluföldvíi.1·

Fejér
PcHt
S;mtmiir
Vas
Heve!i
BékéH
P11;1r.t11méri~l!H C!lo!lg-1·üd
Pm1zt1rnzahulcH 1"l!jé1·
Putnok
<;ömiir

„

I'iif;piikla~hiuy

„

„

Hajdu

„

Pfü;piik!ele
Cimu:'iil
Pii!l!fÖkniid:wd Bant11ya
Hni~úly

ffün1ii1·

Huj!m
Hn!mmu::
R:Iealmii!I
IUu:-lrnve

MoHon
81.uholt<1;
I"ojér.
Pont

H1iklu.:-1.ifalva
Hálm1u„mha
Hti.koshegy
Htdto11!i1rel

H<.ulnof;
!'est
PeHl
PeJ;t

l.tlH:S
2.U78
aA7H
la.aau

1:oml\•i1;eléH
Hz.
Inteni g'ondviHcléH Hz,
Lehel vezér
Bz.

Gs:i
2.!la'.!
r..:J:n
:l.\l'.!:!
!i.filifi

Hemény
HZ.
Ji;ten 111.eme
!11..
foteni ~undvhielétt !17.,
illei~v1ilt<Í
HZ.

1

ö1 ~·

1 Blér
tcze o

l8!l·l. Karvum;y J. di•.
188·1. Simlmdof! J{n.Hcf,
l!ll l. Nngy Ernő.
l\tc~~v:Ut6
Hz. 186\l, Dr. Fnzck!l!rné Anna.
„
Mntlunna
Hz, l\l2:!. HcdnJ-:"h Ernő.
4.:rna Fehér g-:damb
Hz. 187fi. Szkitmík J, dr,
;; ..iaa liltv1ín ldrldy
Hz. l88G. Hcrkovieh S.
2.!i2a
Y
Hz. l!l:!!l, .Tcncy P:H
íi72 IHteni v;ondvh;cléH Hz, IU:!H. Siithcii Ödiin,
;;;J87 h;tuni V:tJt1tlvb;ch!H HZ. 1877. Runyay IL ii. k.
:1,.J.JH Ör:uu~yaJ
i;z. l!l26. Pnn!ovitH Gy.
2.1'.!'.! Nag-y hmlnm1Hi'i7.. HZ. 1!1'.!fl. Horvli.lh Jú::i;ef.
'._!,.!J:l Remény
H7.. l!l:!'.!. M:ttoll'HY {;,dt°.
·!.Ei·lli Fl'kete !\l\i'i
r.
182·1.
Steinhamrn I:I,
,Júkui
!lZ. l!l2G. Son1m1 Ji1zi<ef
l·l.'.!87 i'lle1~viilt6
!lZ. 1851. Birtúk L. S. dl'.
l.~emény
m:. l!)Oli, Spitz H. ii. llér Mibi:1
2.77'.! 01·n111-~yal
i'\7.. l!l25, Stenezky {;y.
2.(i.\2 Szo11lhl11·onu1íi;~
!11..
181;.J. C!!ervény Zo!b'tu.

fi.'..!:!:!
X.18~1

·1.1(18
:1.ll'..!

s~.enlh1i1·onHHi~r

J\fog-v:iltti
Mcv:v1Hl6
CHithn vezér
Mcv;vtdll1
Nem7.eli zlrnzlú

r.
Hr..
!11..

Hz,
HZ,
""•

18SH.
IS'.!7.
l87fi.
JS!l8,
1787.
l!l'..!:l.
Hl!O.
l!lOS,
l!l2!l.
i:rn!I,

llutUm I. ü. k. k. Kelemen R.
L;dhek .Tcnii
Folkmunn 1".
Dihh!ué Szüts Ilonn.
Németh S. Cs uefo k. Németh St1ndor,
F1dudi Hezi<ii.
Kov1ic11 K. il. k.
Vinrniizl;y K. di•.
Leni-:yel Entlrl!,
Mm!e1'1JJ1a!'.l1 J~m11·e dr,

1S!I'..!.
IS!ll.

\Virker ifüwH.
Hr, l\e1'eH1.tt~!I i\likllÍHlié.
Fl'icd Stuulor.
?!Hiller VilnwH.
Mild<iii Aludií1·
BnlttH ;/,!!, ii. k. 'J'at!tl' .f{>ZIJCf,
Hadimeezky A.

ÍÚtim11_
kerci;ztúr
HtíkoHpulota

1ULk~~-

PeHl
Pei>t

„

li:-.entmihiily Pt.•st

Hei~iii~
Ue;:Hly
Hé11ccHzemere
RHmig·
Itit•He
Homhliny
Huduh:Inya

Hum

IfCVCll
Tolna
80111·un

Nlig:rfül
Zemp!ún
N<i1~1·1íd

Bo1·1md
VaH

Snj61inzn
Bornml
S;ijúHze11l11<!te1· Ho1·.aul

Sajö~1.ü1red

1i,~1·i;ml

8ujúvflrhony

Jlorsc1d

Suh~\ilad:í11

7 .litíO
·12.!!·l!l

Nü1~rüd

1.1,osa

2.'ii:w
'.!.a21
87:1
l.(J.\!l
'.!.li77
2.U!Já
'.!.l 7íö
1„1:10
~.8'.!:.

:..8.12
1.0.12
r.„11\1
l!i,\180

„
8ur1:1~~1
S1t1·ud
Suslmlom

IiÍ!mr
J-i~\'CH

l '..!.2:J:l

:J ..12.J

.,

PeHl

Ürani-:yal
li1..
Me1{v!ilti1
HZ.
,J(ízHef k. l1c1·1•c.r: Hz.
Zduyi Ilona
HZ,
Madonna
!17„
Sze11l H7.ÍV
ll:'„
Miily:iH ldrldy
111.,
Szl!rit M:u·g-it
Szcnt Í!ltvlui
Ki;~yó
81.1~11t Antul

81.ent Mnrdt
Piiduni Sz. ,\utal
Mov;\·tílt6
Szeut Lí1!lz]f,
Ü1·1uwy11!
Mei~váll<í
Surnthü1·om!l!ÍJ~

Arnnyl'Billng
Szm·e1•;1e11
Ft.•hé1· lrnl'e±izl
Szl!nt Liitw.lú
~zent Mildím
Ma~~yar Ja1nmn
Ü1·Hngynl
llemCuy

""-

~(;'„

!IZ,
JUT.
H1.,

m:.

f.
!11„
!17„

H1„

Véi!nu1~yu]

H7„

II. H!t!;li<:zi Fer.

:w„
f.

Sas

H1..

lll:uln!

'S::.. - -

HZ.
H7„
HZ.
f.
HZ.
HZ.
HZ.
HZ,
!IZ.
HZ.

s;,,

e

l!fOO,

l !11 !.
IHJa.
l!l'.!:l,
J\l:J:l.
l8H!l.
IH'..!:!.
IH:l2.
1\12f1.
1H2H.
1X81i,
1877.
1.'l7!1,

18!1:!.
1!117.
l!-l!l:!,

Li11pe Üdün.
l{Hhuy .JiluoH.
Vww(;ry IM!a
'l'~íth Pttl.
I~. Súi1~,i lléln
HntiH7, l!!tv:in.
C!!nLir Amiul'
Ovi'try g1emC1-.
81.fürn 'l'iham~:r.
Hrmiug:e1· J. h. Uar;;i lm1·l!.
Lollok LiiHzll1
Holmi· Jenü.

1887. Krmzlm Luj(IH,
1810, l'ltskuj A. h. Na<~O' A!ud(u·.
l!l2·l. ,\mb1·1izy Tihm·.
!!!:Ill. Heuma1w E.
l!l:lll. Hah.111v:er 1. k. Vt•l.1• JúzHef.
18!l:l. HnnlrnH Lajos.
1870. Hákmi {iy, ii. h, Kluhe1•z Piti.
l\JIJ!!. S1.uue1· ,\111!(11·.
18:.8. \Vie!um] <iy,
1\107. PitrloH Andor.
! !l:!'.!. Runyny K. ii. k.
Hll:!, Gruhe1· .fcizHef k. Ki'ltni N.
l!l2\l. v. Hoi·Lohúv;yi J.

""-

"'>''---

"'='~

--:::.· ""-=-

"'„
~

r

Megye

Köz8ég

S1indo1·ful\ •a
Siirho;;{1nl
Sitrkci·eHr. túr
S1ir0Hll
S1ir0Hpnta k

1

c~ollg-r!id

Fejér
l"c.i•'.•r
Fejé1·
Zcu111!Cn

81irr~tm!vad

Bihar
8:il'_
1w.m1lmilully Fejét·
S1i1·_
,;zcnlmik!<í!1 1"ck1·
V:rn
Sút·vúr
Siimi'
Sáta
t:lálnr_
:llJHtíJJw\y

llaranra

Somo1~.vjfüi

SonwJtyvú r
Somo1rym.i l
Sopi·ori

Suprnn
Tolrm
Ves7.1>réu1

:Meg-vú!t(,
'i'lninli Schc:;lyén
S1.cnt l!lll'C
l\crcs1.t

:1.117:1

:.!.Ili-!
f>.07!•
fi.7-k

7á:!
:1.1'-l:l
:LS!JH

r.
H't.

lovn:~ HZ.

Üdviiúlii
Szcnl A11tal
Arany lil\H
Angyal
S;;entlélek

HZ,
H7.,
H7..
li'l..

...

h'.h:YlÍ

!>7..

Mei~\':Htii

iw„

:-hent l'1Her
Szeutlt'iek
Szcnllélek

...

H1„

Hlfl\l,

!:.i;:cntlélck

r.

l!l:.!:!.

1\utf;chy Ferenc.

Hcménv

:!.'.!7á
:!.IHS

Szent

Szenthü.1·tmin:i1~

Ani~yn!

lntv:in

Tlle1~v1i!Ui

Sú:ikllt
Sii.itifr
Sii\·é1n·h:í1,a
Sur
Siikiiml
Síime;.r
Sznha\J;i:•,:íl!:is
8:".ahiulHzenL
kfrlily
Szajol
Si:akc<J

Fej,;i·

:o.rir;;,

Z;1b

:!.:J.1:!

CsnrH~Tii<l
Ve1•z11rCm
T'e1;t
Znla
Pei;t
Bara11yn
Szolnok
'l'olwt
Pe1;t

S1.atun1ir
SzalkHzt.m ürto11Pcd

Szank
Szany

Szan·Hs

Pesl
Sopron
Békéc1

H.:>;,.1
l.E-12
a.!1;rn
fi.-1\ll

S.:Ja1'
!l7li
:!.:->no
:!.S!ill
a.:i(iá
a.!1'.!:l
-1.:.!7fi

.'l.·10!1
:!5.:i!il

-=:;;,_- s;;,__~-=

'l'hm·:inHzk y K.

Ktld:ir Antlur.
l\nnlos Zii.-né. k. Kun!os Z11igmom!.
I'!16r Lajo11.
l~hlcrt (;yufa.
Ilubrcgh Emil.
Krinnzky Pt1'
Grimm H.mfolfné
Szah\I Ernü.
Bmrniuiyi E1·nö.
Alexander l!;tv.
l'illkh Ferenc.
I\olHchy Fe1·e11t'.

A1·1lJlY Ol''J'11.hin
l\lag:ya1· kiridy

SonJk1;iu·

Dar(u1yi !lti!J:iiy.

...HZ.

l.·100
1.:w.1

l-l.as7

Kov:H1\ f:yula.
Eiiry Vilmos.
HnMznyid; Lajm1.

J~oudviHe]éH
M:ii~yar koroim

l'cst

Pest.

1ti:rn.
17\\7.
l!ll ! .
18H-1.
Hl07.

\Vin1nw1· V. ii. k. lln1dí.1· .Juli:i.

J,;tcni

Szenth!tron múg
Megvültú
Szent Marg-it

a;o.X!l:;

l\!:!8.

H1••

7.·Jao

Vt•H7.J>!"t;tll

1:-Hiií.

Mc1no:Ut(>

K.ii7:!
:l.!i:!;i

Somogy
Somogy
SomO!-":Y
Sopron

...sz.

Me~:vJi\tü

J'eJit

l'e~;t

Bahh>l A1·m!11.
rn:11. Sehcffci· A. di·. k, Slil1i't11yi (iyuh.
(;,
Brnrn:Ínyi
18:17.
tli:J.t • KúHa S:tm!<w.
l8!f.I. (;uldbiatt Fi„•1·.
!!lO!. HahiH;, Imre.

...

Szent J\Iargil
.S2e11l Antal
S7.. t:yih·gy

,lú;.~;cf.

.
Be•~
kcze!li

Hi\10.

Ü1·a11i;yal

H.:ia.J

Fal'kllll

1

!17„
f-\1..
B7„

Ang-ya]

Tulnjdon os

!17..

l,!i!!:!

! ~1 ..1a!

Seregélyes
Siklüi;

cín1e

.\,(fo!I

Zcnip\én

Fd61·

o> 1
1~o 1~j

Gyógysz ertár

II. U1ík<f(•1.i l"ei-. li7..
htt!ui ;;01H!Vii•e!é~; H:'..

J .:rno
l..J!:l

Hanlnya

Soll
Solt.vndkcr t
Sol.\·n11í1·
Somlti;;2i)Jliis

ii.li7fi
li.lil:I
:!.X·lll
:!.70·1
l l.'.!f,7

llarany;i
Bonm<l

Sclh;~

Sinmnúg:
Simonturu yn
Siúíok
Siüf•1k_
fiirdiilcle1i

1Lokos/

At·auy kci·enzl
I1·g:n!mam1:h:
Szent Err.;iéhet
Sc1dtii Müria
1'1iduai i-ht. Antal
Szcut H1n.:ilia
Súiz l\liíria
ll\·g:ie:t
Aiiin·:d
i\Iein•(dtü
fotcni ~~oudvhwlén
Hcmény
Szíiz l\lihia
l\1ei;\'1íltcí
Vifri):; kerem:t
Madonna
Huménv

tW„

i;z.
1w„
H7„

f.
sz,

1888.
17H6 .
1H6ii,

l\ll l.
1s.1:i.
1Sfi!l.
1805.
1t->7:J.
l!l:!:\.
l!l:!:.!.
11\li-L

!Sli\l.
11'8fi,
lHll\I.
1\1:!6.
!!J:.!7.

i;1„

l1'H·l.

i;z,

l.'lfi·l.
1 (i/\U,
lHflO.

1·.
1·.
I".

1·.
HZ.
HZ,
HZ.
g:yr.
:i1„

17H7.
17.S7.

18!!:1.
l\Hl\l.

1!!12.
l81·l.
1\lO:!.
lHHl.

HZ.
H1.. l\l:.!\I,
1\128.
fl1..
l\!!W.
f.
H1.. ll-!Hti.

t".

!7Ei0.

1:;t"leke,; Lajcm,
Bo:d1ky ll. ii. k. Ci·uhcl' Alajnn dr.
T:un(rn Mih1H.v.
Bn!odi M. k. LomHH•;: Oe·t.11ii,
c;!{iH 01.t<i.
!{ocHÍH K:'thnün
lk.'lltWnyei Il. iir. k: li;ilH Attila
llolma Mihidy

Nikolic<J i\lilivoj
Hi11dc1· K. Urök.
Sr.enlnlwly i .J.
Jéhn Vilmos
<;aJhtH ,J1mii
LelnviLl Jtízi;of
Liichcnir Gyula
Für<Jt Elemé1·
Balogh Kornúl
'J'ci·:ity(uw zky JL
Bei·ényi Imre dt·,
81.uper Im1·e
Fol'ldy Béla Üt._
FnncHik L. éH 11.
Teremy Menyhért
Venczel Lajo1>

k:

!:im!m· O.

k: Lclovit:tnt!
b: Stm!ol!ii Jl.

k:
k: Forkly Zi;.
k: Fauci;i!: J,,

n:1.
H7..

JS-17.
l!l:!:J.

i;z.
sz.
sz.
HZ.

IH:.!:l. Kir(ily Jú;o;i;ef
l!l:!!I, Hcrczeirh Imre
lHflH. S. Muczkci l!onl\
l\l27 . •Jaku.h {iézn
l!llfi. Ilév1ircly fiyuJn
l!l:!!i. Knmdha li:iílrniíll k: Tapfer :.:,·

sr..

l\fo~:vültli

f.

S;:eut Anua

HZ.

Ihm1éuy

iJ:\.

lXHii.

l~lí:J,

l\1akrny J, Ül'.
Breuer Szi!ür·!

"":7·"'=''··~~

•:....

~'.'

-

-

:-::

0

;,";;,;,;J

Megye

Község
:->7.:t!"\'US

Szah;;:'tt"ifüUrit!> Sz;;!.111úr
B111'll1>yn
SzúRzv:ii·
C~on~:rüd
Szer:cd

'°

1 1' t 1
Gyógyszedúc I
~ ~]
cime

L u 1;;os
1

1
:.!!i.fiGl

:.!,Ofi!l

! .li\l7
! :1;„071

ttz. 1!}UG.
J\fov.v!dt6
17\).1.
J".
::i?.ll!'Vl\H
HZ. 189\\,
Miu·v.it
l\Iav.y. Nm~YllH!\1,, HZ. l\!2:1.
HZ, l!H 7
Arnu,vmrn
i;z. IHH:!.
Szcnlh!1rom11!n:
181:.!.
!Hteni ~rnrulviHl>lt!» r,
HZ, 187-1.
Kh-:yú

...
...HZ.

Mc~:v:ílt1í

Szent <iyHn~y
Szenth!11·om:;1'i1:
Szent H7.ÍV
l\lag:y. védmrn1..
Sze11t l,;tviíu
Szeut RókuH
Su~dtü Mfu·in
Kií!vtíria
! lm:onief!
l~l'ZHéhct kiddynt!
l\1a10'llt' lmnrna
Pihhmi Szt. Antit!
Ürnn;:yal
Hemt!ny
G;;illag
Szent Lfüizhí
['fühmi S·1,t Anln]
Turul

~\lsú1'fü:11unl

TJj_

Hii~'l-liP

Madonna

FeJ,,ii!a11yn

Szeuf. Furuw·
Szent Ken.'H:>.t

St.cg:hnlom

Bt!-kéH

Szcg:vlir

Ci;oni:r:id

Sr.cÍ;H7.:i.rd

T1;Ína

Szu~:drö
Szentendi·e
S1.eute11

IlorHml
PeHt
C11onirrlul

10.~!la

Bekes
VeH1.p1·r!m
V1rn
Hornocl
f'eHt
Znln
Zumplt!JL

81.1\cHCny

Nfiv.níd
S;:6kcsfohú1·\'1ir Fejér

St.ii.:~t H7.! m1Íl"ton P d~t

;„7;i:.!
-l.:.!S·I
:l.:.!fiS

.1.2a2
:L!l:I:!
1.117
!i. 707
:L!\.l:l
·!0.71-!

J.o:n

Sze11th!1romsí1ir
Fcht!r !mnmzt
Aranyknhii;;:
.Júztm 11zive
Arany HZiU'\'!LH
Szent !Htvlin
M.Ol"llZ. v1idn1'!;1.•
}Hlcni g-ondvii;ulé1;
.Jézt1H H7,Ívu
'IHleni gondvi><elé~
Szcut AHlal
Szc11tli1i1·0111H1Íi.:Fekete i;r111
fHleni 1wnd\'i11eióH
Mav.yar lmruna
Szenth!1romm·1g:
Szeul lHtv:h1
Ürangyal
Szcnt Schcst.vón
Szent. .J6zi;ef
S;:ent ,Jil!\011

1 Bér öv.·
kezelő

GCczy IJczRÖ
Szcnu.ii Imt·c t\1·.
Ke;dcvich Mí1da
T"ur\mi; A. JtinoH
Varg:im P!U

Bleie1· lfoz,;ii
Bat·cHay K:íl'nly
<ierle ,Jcnii
171:1 . 'J'emc,;v{ll'Y .J.
lHfül, l•'rankl A11tal
k:
18:1.1. Leinzhmer <:y.
J ll~a. Nyiln!<!ly Aiwi;tou

HZ,

Hl~:L

!!1..
H1„

llHO.
1:-;r,a.
18fi0 .

tw„

l!"i8H,

...

F!"ank!

.r.

J U!ll Fd;~yc;;
Snkú Péte1·
c:ei·;:ely .Jcnii
Liibl lml'c dr.
P(um U:diíZH

HZ. lHOfi. Fi·ankü A. ü. k. Fn1nki! :\.
HZ. HH17. 'l'iirük Márton
!\1.. 1!!08. Znkár S!imlur iir. k: M:Hhé J\I.
Hz, 190!!. :\prti Borbiilu
llllO. l\lohlvt'in LujoH ];. Lci;];{, Vi!mon
HZ.
!!ti:.!. Bodlély J(h~cf
H~\.
HZ. l!ll ·I. Na1~Y (fyürv.y iir. h: 'l'akiíl>l 1.
ii: HodilHzi 1.
H7„ l!f:.!:L Ap1·!l ,Jeoii
HZ. l!l:.!:l. Zuktír Zultiin
Hz. IH:.!G. Sel111ec1.y Búlu
,nz. 1!1:.!!i. Hoffnmnn lstv:in
HZ, rn:12. l\ul:';;i±i' J. g,~nó dr.
m„ !Ha:!. I:lukmi Bu1·11ah1i;i

SzunUHiromiiiiv.
Kh:yii
l\lev:viiltü
Pfüluui Szt. Aulnl
H.:.!7H L Bóla kinUy
1"eJ;ele mm
:l.O!lfi hileni mmdvi1'clt!11
7.210 Szcnlh1i1·omH1ii-:A1u.!'.yal
a:.!.:->ta
Hnjnal
l\lng:ynr kiníly
S1.ent Anna
7 .\17!!

l\le~~v1ill!í

S1.cnleloi·11ya
Szent1::i!
Sz1!rth:uttlnil·d
SzentiHtv1íu
Szt.mil.rloukút:1
Szeputk
Szcrent'B

i;·r..

.d··
. 1~
u 1 tlJ ono:;

!lZ,
l<Z,
B1.,
HZ.
87..
~:yr·.

1H·!a.
l\)l).J,

ll-Hl7.
l!l:!:l.

l :•Hi:l
171i!i.

1.s:rn.

...HZ.

1767.

1'Z,

IHOL

1;7„ 1888.
v.n·. !81ii.
1'Z. 1870.
1'Z. 18·12.
HZ. !!JO:I,
H7.. 1!!2:1.
!W••

HZ.
HZ.
H7„

HZ.
HZ.
i;;:.

nz.

...
...
H7..
...
...

117,.

117..
HZ.
H7..
HZ.
f!Z.

JU:lll.

l\l:ll.
lHlifi.
U!:!G.

l\!2!i.
l!llfi.
111:11.
17.JJ.
l\!!J:!,
17·11 •

17·13,
18ll:.!,
l7S,J •
18Dfi.

l8:l-1.
18fi!I.
Hl:.!:.!,
l!l:!:.!,

lP::!3,

Polg!11· Kii!·oJy
J\fo!n!u· Lfüizlii
Iü·1í11c7,Jy Fercnt•
Áng:y!u1 Hfla
h: 'l'Urei Ernii
Szeghy Stuu!nr
Ulrich J6z11ef
Folkmann L.
Czibul!m J, ür. k: Czihullrn <iy.
Vára dy Lnjrni
Kulií.h Al:ul:l.r
Hitviw .JózHef
<irul1crnó l\tnn:il
Ihií;;z N1intlor
Alexander fliime
\'. Vlirndy Lá11zlií
Oláh f,iinz/6
Fodor Fe!'mir
li:ülnay Zii.dm·
Fl'iedrkh Ödüu
Fábry Arulor
'l'erct"1,ky P1H
Nu\'olny Andot·
MnlilVO\'Hzky (;,
Kolos 'l'íhur
Holmit· Miid{JH
E. LukiitH L. ör. k: J,ukütn fL
'I'akiíci;i Nair\' L.
Sztit11 R{1hert
Sa;.· lludolf iit, k:
Pii;iztory Siimlor
Mav:.vm·y li:, S,
Bie1•h:rncr .T. iir. h: Fa1·1~~'1'
~
Csit{;ry <:. Olivó1·
1Jnhhu S[iudor

-

:;

1

l

~„zi1rut~11.t. mikl6HPeHt

Sú;.::etv{ir

Somog:y

Súi1;1lom

DorHod
Abnuj_Tnrn a

SzikHt.Ó

·1

!ác
Gyógyst.er
.
c1me

\ Megye .L. a 1tos

Közscg

SziÍ'

Sopron

S;dlafllmllufo

VcHZl•nlm

S7.llvfüw:in1t l

Buniod

Szii•ák
Szoh
Szolnok

Hont
Szoi11ok

N1i1~r!ul

I "'1·~·~1·
<t.::
0
.-.,

.J.808

Szent Miklúii

HZ.

fi.~11;0

znn~·l

\W..

,,
:1,128
5.:m:i

Mn;.::ya1· koronn
Szent Imre
Sienl!uirumH úir
Me;.::v1Hló
S1.ent l\Inr;.::it

r.
87..
g:y1·.
fl7..
HZ.
HZ.
HZ.
i;z.

2.'!iHH
•l.ll2ll'
1..1m1
l,58!i
:l.·\8H
:ts.T!H

Őr11111n•al

MitJ.:Yiu· km·ona
Heméuy
Mcµ;vúlt6

w1..

lHteni µ;omlviHelé1

!'.

Meg-v{dt6
Fehür kcrciw,t

H?..

flZ,
flz.
flZ,
Mn;;y;u· kc11·01m
flZ,
Kí1~yú
S1.t. IHtv:ín kid1\y !;z.
i;z.
Danüi111ich
H7..
l.tWH Su.wt Vendel
1"
:m.Jii8 IHten Hzcmc
l'.
Szentlélek
A111~ynl

S:.m~;mfom
Szomhuthe\y

Somoi~Y

VnH

fl7.,
H7.•
flz,
ll?.,

Ö1·11ni.:n1l
An1:y:\i
Kh:yti
Me1~v{llt6

Sziiny
Szörcir

'l'nb
'1'uhitútfah1
'l'alrnony
Taktahnrki'u 1y
'l'nm{tHi
'l'ariolca

Komí1rom
Torontál

Somoi~~

:!,GSl

2.ar.a

PcHt
PeHl

ii.:110
:!.b'9i'i
ii.GG8
7 .íi7'.!

2cmpk~n

'l'olna
'l.nla

Ze 1~p]ún
0

'l':u·;1;!
'l'arJ(u1
'l'arnnméra
'l'arpa
'l'nH..'l

Tata

'rilli~a

T1ípé
'lYt1>i6hicHhe
'lY11•i6i-:yiiri-:ye
'1Yq>i6Hii!y
'l'1í116HzccHÜ
'l'ii.pi1iHi.clc

„

Komiirom
HeveH
Berci:
Pest

·l.Oü.'I
'.!.UUii
'.!.a:n
·l.IHll

:u;:11

Kom{11·om

G..JI-!

Ze;;tplén
Cson;r!'lid

a.7:1G
·L.f.'10
·l.22H
!i,1·17
2.r,0.1
:!.Dll2
!J,817

Pc!!l

PcHl
PeHt
Pc.<Jt
Pe,.;t

..

'1'1í pi írnztmii rtonPei;t
Tetétlen
Hajdú
'l'evel
'l'olna
'J'éghiH
Hnjdu
Tét
Győr
'l'innye
PcHt
Tifizahő
SzolmJk
'l'iHznbu1·n
Szolrmk
'l'iHznbiid
Sznlm!t'H
'l'iiizncHc~:c

Hujdu

'l'iHzadoh
'l'iiizafii!d\':Í r

Szaholt·H
Szolnok

ii.:rn7
2.2:12
2„1:.!!l
'.!.7H·I
·1.fil7

t.:mn

:.!,2iiO
:.!.fiii8
:.!.liiifi
ii„'i:!l

a.u1:;

11.·Hii

·--:::, -:;,.

Püt!lmi 81.l Ant11I ll7,.
w;„
Mcg-v:Utli
H'f.,
Ü1·n11µ;yal

·l.llh:I
.1„11;s

--

-;;:;

TgnzH(u>:
Szent Amkli!i
Se~dlö M:lrilt
!'lfaµ;yar korona
Szent Jtn.Hef
Űl'OH?.!{UJ

HZ.
sz,
HZ.
HZ,
HZ.
llZ.

Jézi:m 11zíve
N1ido1·
Szent.lélek
Örangyul

llZ,
HZ.
llZ,
HZ,
HZ,
Arany oro!;;;Uin
lsteuí v:omlviHelÜ!; H7.•
HZ,
Ani:yal
VároHi gyliµ;yl{u·
HZ.
Pntrona Hung.
P1iduni Szt. Antal iiz.
Meu:vidtó
HZ,
S1.ent 1'11uu:doltm
Segítií Milria
B7,.
Szent MikhlH
HZ,
Szent!Clck
HZ.
!Hteni µ;omlviHeiéH 87„
Mev:váll1í
HZ.
L
Öraui-:-yal
HZ.
HZ,
Erzsébet
Angyal
llZ,
l\ICff\'lilt<i
llZ.
Remény
Hi„
Hemény
HZ.

...
...

CHi!l:lf~

H'l„

Iliteni µ;011dvi1;eJé1i Hz.
Scµ;íl11t!1r
llZ.
:\c11eul:q>
HZ.

~

_2_

-

'I' u 1BJ.d onos

..;; "'

Bflil;

J{ömöc~>y

1

Bér öv.
kezelő

Kúlmiu1

JúUHt hllL.llWI"

l8b:l.

lHOH, ü. Snlamon J_nc k: Sulamun 11,
l!J:lO. B1~ry Kálnuín
k: IU1miy '!..
1822. H.imay Béla
1!122. Km·uc1. Tivadar
1 H07. Schurhm Cirill.
188·1. KuviicH l;.::mic
1872. Aron Silntlor
h: Schmnll .J.
182\l. RCtny JánoH
18!l·I. Molniu· Mi!dliH
b: í;um1t l.
179!!. Sznhti Lajm1
Hl71. Lam1{111yi ,Jcnií
1882. Krümer Súllird
Inna. VCgh Antal
190G, jfj, Szele Büln
l!l!O. Koczka PIL!
Iü1v{1CH 'I..
H\22.
1 \128. 'l'orma Di'u1iel
1!125. Mikcí Siim!or
17\1:1. Simon E. dr.
175:!. I>vol'H7.ky B. tlr.
t.!i; 1lvor:;zky E.k: Dvor11zky II.
íi: ii. ~íithe!iia;
1.S!ll. Hanny l
IHOi. ö. HoiJfü;zy Lné k: Hrnli\Hz,y I.
l!HJ7. 'Vicner ,Jenii tfr.
l!l2:!. Szigetv:fry 'I..
J!l:!L llomj1in Bé la
1\127. Sülhcií Büla
188(), J[m:ÍH Aranl1a

u.

lR!\.I.
l8!l7.
1D27.
18H:l.
l8:Hl.

ts:rn.

1 H2'.!.
18·!0.
189·1.
nrn2.
1Sfi7.

nm:J.

18\11.
177·1.
1787.
t!l2a.
1827 .
18!!8.
190·1.
!!}:.!!),
UH!I,
J(\27.
l !l2:l.
l H2íi.
1\102,
l!l2ii.
18G7.
188·1.
Hllli.
1!!2!}.
l!l:!t;,
lHT!i.
188·1.
187'.!.

Szenteh I. Uriik, h: Pfeiífc1· P.
ü, Polcrc1!zkn1 é k : Hoz(, J :i rw11
lléreH JiinoH
MúrkuH Ml11·tou
Kilifü1 Bé ln
Szalny Gyula
Szigethy .Un.Hcf
OruHtcin Izhlm·
:Major Elek
Perv:cr Iv:nih·
Enlfü; Gcrií
Knmet1Hzky r.
Ferenczy Mar.dl
Michl neza
'l'olvét h HezHii
FehC.· DczHii
Patay Sí1muclné h: 'l'ii1·iil; K.
IJóHa BC!a
Pehr Ernií
Albert G:ího1•
Hal'túffy Jenő
<foduly Elek
K. Molniu· M.
I\:i'i!Jay Lajrn1
Véi;h l>Jlván !h.k: Millnc1· 1;yii1·1:y
Molnítr Lú:;zlií
Szehcllédy 1'~.
Miklüii P:H
Moliufr Bertaln11
Bog-1Jiin Killmiín
Kfühlr L(rn1.lci
C:;i!Jn1r Púl.
ü. '1.nja,•7, K._n,: h: Kclcnw·
l.oldma1111 ,\1Jo!f
5

-~.o.'

;:::

~

-'-"

r~özseg
'l'isznfölúvúr
Th;zaflircd
'I'i!!Z;;kei;zi

'rinzakih't
'I'iszalük
Tittzalucz
'l'immntum
Tisznün1
TiHzaroff
Ti11znHiily
'1'i!lzm1zentimre
'l'i111.11v11t'lwuy
'l'o!mj

t\1cgyc
1
S:mlnok

11..167
l\l 10:1

Hcvc~i

B~;·Hod

'.!.961i
·L88ií
fi.:10'.!

Szolnok
Szitlmlci;

:J.·170
·l.lllW

Zcmiilén
Heves
Hcvc!l
Szulnok
Szolnok
Szolnok
Szolnok
?.emplén

'.! •.1()8
ií.'.!H'.!
a.10.1
!!.f>8l

'.!.2aa
f>.8·1·1

E~~terJ-:om
Tokod
Tolciiva
?.em11lé11
'l'ol!m
'l'olna
Biícs
'l'ompn
'l'ornyo:.ptílcll SzaboleH
'1'6sze1-:
.Pent
BJ'..kéi;
'l'í1tlwmlós
'l'bvilros
'l'ököl
'l'ömörktiny
'l'örökhillint.
'l'örökkOJlJlÚllY
'l'ürülrnztmiklüu

·1.8.lfi
:l.0-12
8.017
fi..18:1
:!, 71:1

·1..11:1
ii.1.1a

K~;nítl'om

á.ft8B
r..:\78
:1.7\l:I
·l.·IRfi
J.:l',!.j
:rn.fiua

Pent
Csunm·:íd
Pest.
Somog:y
Szulnok

Gyógyszcrlár

1 Lnk()sl

címe
J\fe1-'\'1ilt6
Miwy:u· korona
FcményHég
Szent Katnlin
87..lU'V!lH

Jf;tl.'11-

~tontlvb;c!C»

"t

gi .2 ·;;;
1--. 14. ,;: 1 Tulajdonos 1
.'l7..

m:.

uma.
18'.!·I.
1uao.

,..

1898.
18·17.

HZ.

18\ll.

!17.,

HZ,

Szent lmrc

HZ,

C11illat:"

i;z.

Pfühmi Szt. Antal
Isteni 1-:omlvi1;e]én
HeménymlJ-:
Arnny lmt·orm
Meirviiltó
Bírnyn
f\1e1-:ví1\tr'1
Szenthúromn{1g
Szent sziv
Ör:m1„o·nl
Se!-l'itö Sz. Milrin
Szcntlelek
Szent falvirn
1fogvültil
li;lenl i:::ondviHcl<l!i
81«ont. Kin 'l'cré1,
B. Súiz l\11iria
Szent. Amm
Mc11:viill<'1
J~ché1·

kercnzt

Rítcz S{u1dor
Vt>rcH Pid
Ifoch gmil
H11h ,lózHcf éH n.
Pctruvay Zolt:in
Szakáll! Zoltán
Ri1hcl Imre

1888,
1!\Bl.
188B.

fotcni J-:OmiviHc\fs HZ,

kezelö

HCJ[}'{l!; Géza
E11stcin Géza

1Dl2•

HZ.

Bér öv.

"\VcHzclov;;7.kY E.
Betegh Gcn1
18\18. Pap Líu;zlil
18ll·I. 1\isn At.lila
17Hfi. Klein Ernii
1700. Rotfuclrn E. J. ;;, k: Hotfu;!hH L.
I!ll·L Kneitner Jüílmán
18-10. 1rrit!l 7.olliu1
18:!0. Herzo1~ E. dr.
1!121i. L1henc1, L!uw.lú
1!12·1. Hutnchenreiler
1(118. Maµ;yiu· Pid
18ü1. Zl6c1.ky György
18\!6, AtlrnmlmvilH K.
1786. Teutsch J. d.
1!)07. Vioh1 L:ij()!;
l!l:!O. Patyi Klií.ra
18\l:!. P:if~1.tm· Krinily
1u:12. ii. Dcmcler (;y._ne k: lfortn K.
1872. H<lcHCY Zollíu1
1888: Mikes Elek

1907.

i;;r••

gz,
nz.

,..

1-:yr.
sz.

,..

gyr.
HZ.
nz.
i;z,
~11„

..
,Bz.
H'l„

sz.
H7..

,r...

"·

-·~
Törük11zt.mi!1!ó11 Szolnok
'l'ürlcl
'l'urn
'furl1e\'e

2B,ó03
.,
·l.fiSH
fi.711
13.:J:W

PcHt
Pe!it
Szolnok

'.l'ü;jc

Znla

Ugo<l
Ujtlomboviir
Ujfehtirtó

Vcsz1>1·üm
Tolna
Sznbolcs

„

2.605
2.065
ll.166
l3.li71

Szenth1íromi11í.1-:
Kig:yó
J\!agyar Jrnrona
Szeut 'I'erézia
1\fngy11r koro11a
1.!cgvi1Jt6
Szent Norbert

"·

H7..
1\7..

llZ.

,„
"·
ll7.,

Um:od
Üllő

Pent
Zala
Vns
Pest
Pest

2.006
6.7!io

Isteni gontlvillelés sz.
Seµ;itö J\!11ria
1\7.,
1.Inl!'Y:U· korona
r.
Kígy6
SZ,
Isteni 1to11dvfoelés !lZ.
Me!'l'v:Utó
Szüz 1Iiirin
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Űsnpny Liit1r.!6
A11tal Ákos
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Mcv:v{dltí
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Ma gya rors zág ház i gyó gys zer tára i.
l\.ö"5ég

Enged.

Megy e

Bábo lna

Kom árom

Balf

Sopr on

Bren nberg

Sopr on

Buda pest

Pest

szám

75.33·!
1895
10.64 4
1922
120.1 90

Buda pest

1912

L lter.

65.88 6
1917'
32.44 6
1800
106.0 00
1898
120.0 00
1927. Ill.
49.12 0
1921

Buda pest
U. ker.
Buda pest

li. 'h.er.
Buda pest
VI. ker.

Buda pest
VII ker.

I«:zclö

inger
31.569 M. kir. állam i Méne s- Dr. Stock Jáno s
et
intéz
1900
Wosi nszk y
63.55 1 FUrd ötárs aság
Istvá n
1898
r

I. 1ter.
Buda pest
l'. ker.

'fulaj dono s

·~

bány atár- Dr. Zvilt kelte
Józse f
Főméltóságú Korm ányWolf f Dezső
zóság
Edén é
SCh\ vartz er szana tóriu m Dr. Lipp en
Bren nberg i
sulat

Magy . ldr. Tüdőbeteg
gyóg yinté zet
Buda pest széltesfővál'os
n
(Szt. Jáno s ,közl tórbá z) Fejes Istvá
Szen t Erzs ébet apác a- Dr. Vlad ár
Márt on
rend ~tórbáza
A Máv. Bete gség i InJank ó Barn a
tézet
l{örö smez ey
ttalt
lmnzo
~ragánalka
Lajo s
Bizto sító Int. kórh áza

··~
J(özs ég
Buda pest

Enged.

J\itegye

szám

Pest

90.60 9
1927. I.
120.2 33
1928. I.
21.57 9
1823
·10.971
1907

VII ker.

Buda i}est
VIII. ker

Buda pest
VIII. ker
Buda pest

VIII. ker
Buda pest
VIII. ker
Buda pest
IX. ker.
Buda pest

iX, ker.

1.338

"

Budape~t

X. ker.

Debr ecen

I-Iajd ü

Erdö bény e

Ze1np lén

l{n}JO Svár

So1n ogy

Tulaj dono s

Az OTI uzsoJ ti-utc a.i
kórh áza
Ross mann Fere nc
Az OTI Csen gery- utcai
rendelője
Sypo ss Simo n
Buda pest székesfőváros
(Szen t Róku s kórh áz) Halá sz Györ gy
l{ir. magy Páz1 nány Pé_
ter tudom ánye gyete m
Dr. Csipk e Zoltá n

1910 Az OTI l<özp ontja
Buda pest székesfőváros
1885 (Szt. Istvá n közk órház )
Buda pest székesfőváros
189·1 (.Szt. Lász ló közk órház )
212,8 55 !{ir. orszá gos gyüjt ö18B6 foghá z
73.3-17 Tisza Istvá n Tudo mány 1923 egye tem
102.8 07 Ftird ö részv énytá rsasá g
1915.
!{apo svári közre ndész e_
ti h:órh áz
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..=. ..::....

Kezelő
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Schm idt Józse f

Kere sztéJ y Béla
Weis s Lajos
Dr. Za.ka riá.s
Ando r
Dr. Milk ó Gyul a
Dr. Aszt alos
!{álm án
lovag · Feren theil :5
Béla~a

l\özsCg
I<:ü;bér
l{ispest

1\!Iúrianoszlra
Tulálraháztl
1Vlezöhegycs

lviiskolc
Pécs
Pé/.:sbányalelep
Pestújhely
Pilisvörösvár

Megye

I~~~~1~!.

Tulnjdono8
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l\czelö

:rvI. kir. állu1ni lviénesDr. J enny Géza
intézet
IvI. Jtir. Pénzligyn1iniszDr. Zalai Dezsö
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Dr. Orphanidesz
Allami fegyintézet
Erzsébel
Horthy Mildós állan1i
Szenllér l{úroly
tiidöbetcgszanatórium
1vI. kir. állami ménesVízi Imre
intézet
Er- Dr. Resofszky
Borsodvúrmegyei
En1il
zsébet közkórhllz
I<:ir. Erzsébet 'l'ud.-egye- Dr. Bari
Zsig1nond
tein orvosi kara
Dunagqzhajózási TársaDr. Siklósi Islvún
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3·L1·9,1 Bpest-vidéki köszénbáM0lzer lvliklós
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25.737 l{öburg Ii~ülöp herceg
Dt. ~odU Déne:-5
188·1 uradalma

12.956
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1913. B. 11.
15.011
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!-Iont
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·12.727
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1932
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aSA49
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Baranya
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1921

„

Pusztavac;;

j
Község
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Csongrád 111.899
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35.757
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Baranya
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Dr. Dávid La 'os
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J
Tatav.idéki bányamüvek
Horváth Zoltán
túrspénztára
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Magyarország kézi gyógyszertárai .
l\özség
Adács
Altasztó
Alsónána
Bakóca
Baltonygyepes
Bakta
Báj
Bánfalva
Bánokszentgyörgy
Bogyiszló
Boldog
Bucsatelep
Búcsúszentlászló
Császár
Császártöltés
Csolnokra
Csór
Csököly
Darány
Dön1ötöri
Drávafok

Megye

Heves
Pest-P,ilis-Solt-Kiskun
Tolna
Baranya
veszprén1
Abaúj-Torna
Szabolcs
Borsod-Gömör-I{ishon t
Zala
Tolna
Pes t-P.i Iis-So l t-!{iskun
Békés
Zala
l{on1árom-Esztergom
Pest-P.ilis-Solt-I{iskun
I{omárom-Esztergom
Fehér
Somogy
Somogy

vas
Son1og·y

Dunaaln1ás

l'Co1náron1-Esztergo111
Pesl-Pilis-Solt-l{isltun
Somogy
Bács-Bo,Irog
Békés
Zemplén

Felsőmocsolád

Gátalja
Gerendás
Girincs
Gö11csöny
Gyöngyöspata
Györköny

Baranya

Győrvár

Tolna
Vas

Gyulaj
Haln1aj
Himesháza
Hird
Jiódn1ezövásárhely
(KardosJ{út)

Tolna
Abaúj-Torna
Baranya
Baranya
Csongrád

1-Iódmezővásárhely

Csongrád

(Pusztai l!:ÖZpont1

Jaák
Jásztelek
I{apolcs
l{ánya
l{emenesn1ng11sí

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Dr.
Dr.

Antal Pál
Szabados Sá1n uel
Sélley Elek
Habermann Andor
Benedel{ Béla
Varga !{álmán
Linka László
Zsigmond Dezső
Kovács László
Horváth Jenő
Christea Valér
Simon J enö
Vondra János
Csütörtök Józset

Makai Andor
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Jász-Nagykun-Szólno Jt
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Tolna
\'as
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Dr.
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Dr. Szántó Endre
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Dr. Szász Béla
Dr. Gárdos Andor
Dr. Hordonka Mihály
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Dr. Teicher Rudolf
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Dr. Ujvári Imre
Dr. Gróf Elemér

Me~ye

Közséiz
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Csiltán Gábor
Dr. Tóth Péter
Dr. Nagy Dezső
Dr. l{lucsik István
Dr. Dénes Miklós
Dr. !{leimann Ferenc
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Son1o gy
Vas

l{ötts c
J(öveskűt
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ICurd
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rviaI{ád
1:1.:á tramin dszen t
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lVIcg yaszó

Csan ád-A rad-T oront ál
Borso d-Göm ör-I<. ishon t
'l'olna
So1no gy
Tolna
Pest- P.ílis- So l t-1{ is kun
Heve s
Tolna
Zemp lén
Jász- N agyl{U n-Szo lnol{
Somo gy
So1no gy

JVIesterszállűs

Mesztegnyő

1vlezöcsol\:onyél
Jriezö örs
1vlócsa
Mórá gy
Nagy gencs
Nagy lengy el
Nagy lónya
Nagy sin1o nyi
Nagys zaloic ::ii

Győr-Moson-Pozsony

I{on1 áron1 -Eszte rgom
•rolna
Vas
Zala
sza.b olcs-U ng
Vas
So111ogy

Közs&g

Megre

Nal\:
Ne1n esnát1 udvar
Néme tltér
Nézs a
Nyár sapát dülö
Öttev ény
Pank asz
J>áJra
Páko zd
Pálm onost or
Pentz
Piszk e
Próna yfalv a
Puszt a111o nosto r
Rába szová t
Sári
Soinb erek
So111ogyfajsz
Son1 ogyhá rsügy
Son1o gyhat van
Szege d
(Alsó tanya !{irál yhaI0 1n)
Szege d

'l'olna
P est-P,iJ is-So l t-I{i:; kun
Tolna
Nógr ád-H ont
Pes t-PHi s-So 1t-!{is k un
Györ- :rvros on-Po zsony
Vas
Zala
Fehé r
Pe s t-P.il is-So lt-I{ís lt un
Nógrá d-I-Io nt
I<::on1úron1-Esztergom
Pest- P.U is-Sol t-!{ is lt un
Jász- Nagy kun-S zolno k
Sopro n
Pest-P .Uis-S ol t-I-Cis}{lln
Bara nya
Son1o gy
Son1o gy
Son1o gy
Cson grád
Cson grád
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Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Csap láros I1nre
Halm úgyi Géza
Barta Sánd or
JVIagyar Dezső
!{orb uly Dezsö
Világ i Feren c
IDhrli ch Gyul a
Gyön gyösi I1nrc
Spirl{Ó Milán
Jakab E1nil
l{isffl ludi ICáhn :ín
Blank Anta l
Zsida i Zoltá n
I{anz cr Lászl ó
I-Ia1npel Feren c
l{iss Feren c
Vára dy Sánd or
Barth a Rezső
szerd ahely i Elek
Hand ley Salai non
I-Iagy másy Ando r
Róth Pál
liorvá U1 In1rc

,,.

~
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'fuloj dön os
Dr. Tury Józ<;ef

Dr. Anto ni }<Iiklós

Dr. !{onr ád Józse f
Dr. Unter \vege r Lászl ó
Dr. !{is Déne s
Dr. Pono tzky Sánd or
Dr. 1-.iészúros Feren c
Dr. l{iss Géza
Dr. Frieb Géza
Dr. !(ord ás Sánd or
Dr. Ruzs. itska Béla
Dr. 'fulas say Józse f
Dr. l\fágh Gyula
Dr. Mono ry Pül
Dr. Csiba Józse f
Dr. I-Cohut Mihá ly
Dr. Fleis cher ödön
Dr. Pinté r Lászl ó
Dr. Szige thy Dezső
Dr. llorv áth Géza
Dr. In1re 1viihály
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A m. kir. honvéd és közrendészeti kórházak gyógyszertárai és
gyógyszerészei.

,,

1liayy. Kir. HouvcJdehni 11!-inisztérilon: gyógyszerész:

Virágh Sándor.

Budapesti 1. s,z. helyőrségi kórház gyógyszertá.ta:
Vezető gyógyszerész: Györffy Gábor. Beosztott

gyógyszerészek: dr. Miksa Gyula és Tihanyi István.
Bttdapestí S. sz. helyőrségi kórház gyógyszertára:
Vezetö gyógyszerész: Matits Jenö. Beosztott
gyógyszerészek: Perl Béla, Körtvélyesi Iván és
Böcze Ferenc.
Budapesti 9. sz. helyörséyii kórhli::: gyógyszertára:
Vezetö gyógyszerész: Fab1iitius Henrik. Be:sztott gyógy.szerészek: dr. Fehér László, Tóth Sándo-r és Iván eFrenc.
2. sz. lionu. és közr. kórház fiókja:
Veress Pálné u. 24. Vezető gyógyszerész: ].i!atancsevits György.
Beosztott
gyógyszerész:Frank ödön.
Budakeszi József jh. Szanatóriton
Vezető:

ffyóyys,?;ertára:

Váradi Szakmáry Zoltán.

Székesfehé1~vári

kórház

gyúgyszertcíra:

Vezető

gyógyszerész: Juhász Lajos. Beosztott gyógyszerész: IGss Zsigmond.
D-ebreceni kórhcíz gyógyszertára: Vezetö gyógysze-

'
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rész: vitéz BUlint „i\.rpád. Beosztott gyóg.yszerész: Halász István.
.
Giiöri J.:órJl(i:;, ·gyógyszertára: ·vezetö gyógyszeresz:
- Ringeisen Imre .
.111fokolci kÓi'há,:; uyógyszertára: v·ezetö gyógyszer2:::z:
lviátyu:; BálÍnt. Beosztott gyógyszerész: Thury
Géza.
..
_
Nlt[JJJkani::sni kórhá::.; gyógyszertára: Vezeto gyogyszerész: Popovics Ferenc.
.
.
PCcsi 7c61'iuí,::. b':f'ógyszertára: \ 7 ezetö gyog;yszere.:;~:
Vitályo.;:; József. Beosztott gyógyszeresz: GaJd<ics ?.Iihá.ly.
S:.:cyedi J..:6r1td;:, gyógyszertára: Vezetö _ gyógy:zerész: Szabó _,.\.ndrás. Beosztott gyogyszeresz:
Tilná.r !o.1<\tyás.
_
..
_
s.:o'ilt!1athclyi lcúri11í:;; gyógyszert<lra: \ 1 ez:to gyo_gyszerész: Landgraf János. Beosztott gyogyszercsz:
Landherr György.
_ .
.1ll<u111. Ilir. Iio11réd é,> l(ö:;rendés:.:eti Eycs:::Se[Jl~YYI
· ·~lnyaus:::ertcir gyógyszerosztálya: ".ezetö ~ogy
szerész: ],-!ezey Jenő. Beosztott gyogyszereszel;::
vit~z Szereday Pál, Sztoreczky Géza, Szkend~
rovics János, Vaszl\:ó Lajos, dr. vitéz Csabay Janns, Balázsovics Pál.
„

összesen: 14.

Gyógyszertári· statisztika.
].'lagyar.:rsz!ig területe 92.833 1\.m:!; Jal;:osságának száma az 1930. évi nópszá.n1lálás szerint
8,688.319.
í Nagyn1:.1gyarorszag területe volt 282.317 km'..!;
lakosainak száma 1910-ben 18,221.387.)
A nyilvános gyógyszertárak száma 1933. december 15-én, heleszán1ítva a már engedélyezetteket, de
még fel nem :állitottakat is, 134·!. Ezek li:öZiil gyökösitett reáljogú 13, reáljogú 15.J, személyjog(1 1128 és
fiók ·!8. Budapest szél\.eSföváros gyógyszertáraínal\:
szarna 172. (1918, végén Nagymagyarországon a
nyilvános gyógyszertárak száma 201·! volt.)
.A... házi gyógyszertárak szán1a 38.
_A,_ kézi gyógyszertáraké 106.
(_t....z 1934. évi Évkönyv szövegi részét (törvények, rendeleteli:, stb. l, úgyszintén cín1jegyzékét
1933. dece111ber hó 15-én zártuk le.
-·- Lezáratott 1933. de:.:::ember hó 15-én. -

.·11
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A cim jegy zék ben előforduló gyó gysze rész ek betűrendes név sora .
Abay Neme s Gyula , Mislt e.
Abon yi Lászl ó, Békés csaba ..
Adam etz Erzsé bet, Kál.
_'-\dametz Leó, Turke ve.
_ .
Adam kovit s Adám , .Nagy szena s.
_-'\da mkov its Károl y, Tótko mlós.
_.\.dler Imre örök., Enyin g.
_-'\dler 1!.liksa dr., Orosh áza.
_-'\gárdy János , Nagy széke ly.
Alap y Ando r, Endrőd.

.-'\lbe rt Gábo r, Tápiószecs~.
_.\.lbert P~ezsö, Duna pente lt:.
Alex ander Döme , Szent es.
•.\.J.exander Istvá n, Sima st.g.
Alexuut.ler Ká.lnuin, Karc ag.
Al:n-er Béla li!fáté szalka .
Ambr ózy Ti.bor, Sajós zentp éter.
_i.\..mbn1s SándClr, Buda pest,
.
.<\nd riska öCön dr„ vitéz, Pests zente rzseb
et.
.\.ndr iska V;kto r dr„ Pests zente rzséb et.
.4.ngy án Béla, Szeg vár
_.\.ntal Altos , U jltigy ós
•.\.ntal Gyul a örök. , Sikló s.

J\rpö Borh ála, Szege d.
Apró Jenö, Szege d

417

_<\.ranyi .Arpá d örö1';:,,, Debre cen
Aren dássy Imre, Pestszentlőrinc
.<\.sztalos Gyul a Olasz lL;;zk a és Erdöb énye
_l\.uber \.~J!Inos örök. , 1Iohá cs
-4..uber Lászl ó, 1Iohá cs
A.dá.1n Lajos n0, Ozd-v a.:;gy ártele p
~~dátn I.>ál örök. , .Nem esvid
i\l'On Sánd or, Szilv ásvár ad
Arva y I{áro ly, H:.iskunllalas
Ats Nagy LaJos , Hajd uszov át

,;

Babo chay l{álm á.n, I{apo svár
Babu sik Feren c, Budape~t, VI
Bach ö Sánd or, Ceglé d
Ifj. Bad.ics Elek, Béké scsab a
Bagy inka Endre , Fehé rgyar mat
Balto s Béla, I\:űnszentmiklós
Bal{OS Erzsé bet, 1.Iarc ali
Bal{OS Feren c, Dunav ecs-c
Sz. Bal\s ay Béla, Nagy káta
Balás Zsigm ond örök. , Rál{O spalo ta
Bal<.iz~ Arnli n, Sárbo gárct
Baláz s Dezsö , Ivioho ra
Baiáz::; Sándo r, Szige tszen tmárt on
Balká nyi I\:::i.Jn1án, Balká ny
Balká nyi Lüszl ó, Buda pest, IT
Balló Lajos dr., Buda pest, VII
T. Balog h János , Böhö nye
Balog h Jenő, Walk ó
Balog h N .• Gyom a
Balog h l{orn él, Sösl{ ut
Balog h ?.Iihá ly Deve cser és Son1l ószö·t
ös
Balog h Sándo r, Izsák
Ealog i 11ill<ll:y dr., !{ápo lná: nyék

i

Balth azar János , Abád szaló k

:.:1

~
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Banelli F. Károly, Gyönk
Barabás !{álmán, !{ispest
Baradlai János, dr., Budapest V
Baranyay Zsigmond, Berhida
Barbócz Zsigmond, Hajduszoboszló
Barcs Béla, Budapest, VIII
Barcsay l{ároly, Szeged
Bardách Dezső, Pestujhe.ly
Bariss Arpád örök., !{ondoros
Barna lienrik Csongrád
Barsy Béla, Kóny
Barsi Imr.e, Romhány
Bartha Tivadar örök., Pestszenter.zsébet
Bartóffy Jenő, 'l~ápiószele
Barthos Lehel Géza, Alsódabas

Baruch Gyula, !1-.íiskolc
Baruch Sándor dr., Budapest, V
Bary A. Zoltán, Biharugra
Bary Zsigniond dr., Szeged
Batáry Istvá.n dr., Debrecen
Bauer György, Budapest, VI
Bauer Ja.nos, Jászárol;;szállás
Bauer l\:ároly örök., Kevermes
Baun1garten Gusztáv, Ujpest
Bayer Antal dr., Budapest, VI
Bayer Antal, Budapest, VI
Bács Béla, Kecslten1ét
Bácstopolyai takarékpénztár, l{iskűnhalas
Báji Patay Sám-i:elné, I\:ozsinczky Ottilia,
bicske
sz. Bálint Jenö örök., örkény
Bálint r_,ajos, Budapest V1I
vitéz Bá.n Arpád, Ba1atonza:nárdi és Bpest X
Bánó Andor, Debrecen
Bánóczy Sándorné, Kál és Erdötelek

Tápió-

Bátori Ferenc, Budapest, VIII
Becb Emil. Tiszali:ilrt
Beke Barna, Debrecen
Beleznay I{ároiy, Budapest, VII
Bene E1nö, U jszász
Ben~dicty Gyula, Bélcés
Ben1czky Iviiklós, Eger
Benkö Sándor, D-er.ecsk.e
Bentzik GizeIJa, 1\Iura'keresztűr
Beöczy Gábor, Nagyvázsony
Be1·e:ck Péter, Hódmezövásárhely
Berényi Imre dr., Sövényháza
Beret.zky Béla, Budapest, r
Beretzu:y Péter, lviezöberény
Beretvás Tamás örök., l{ispest
Berg Katalin, Budapest, VI
Berltes Lásziö, Budapest, VI
Bernáth Miklós örök., Debrecen
Bernáth Pál, Kúnszentmiklös
Bernoláik Máté, Pestszentlőrinc
Bernbardt Ernő, Csávoly
Berta Kálmán, Törökkoppány
Bertalanffy Imre, Pestszenterzsébet.
Bessenyey Dezső örök„ Somogyszil
Betegh Gerő, Tiszasüly
Betegh Károly, Budapest, VII
Bezzegh István, Csongrád
Bér Sándor, Budape-st, VIII
Béres János, Taksony
Bévárdy Gyula, Szalkszentmárton
Bichler Gyula, Pacsa,
Bichler Pál, Budapest TI
B~.eliczky I\:ároly, Her~egszántö
Bierbauer János örök„ Székesfehérvár
Bilustsák János, Kűnhegyes

.i
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Binder 1{;;l.1·nly örök. Sopron,
Binder Ot tű, Sopron.
Bíró István, Budapest, II
Biró Lá.szló, !{ispest
Bíró Sándor, Hódmezövásárhely
Birtók L. Sfuldor dr., Plispöldadány
Bisitzky _4..ndrás dr., Celldömölk
Bitzó Jenö, Nagyltörös
Bleier Rezső, Szászvár
Bleyer !{ároly, Budapest, VIII
Blun1 Gyula, Budapest, VII
Bodnár _.\.ntal, Vecsés
Bodoky Ida, I\:el::!bia
B. Bodolay István, I\:ötelek
Bólly Dezs.\ Ho:nrogd.
Bogár Julia, Sárszent::nibály
Bogcsa _l\Jajos, Nagyhalász
Bogdá.n Aladár dr., Nagyltanizsa
Bogdándy Jenő, Lovászpatona
Bogdán !{álmá.n, Tiszabura és !{isköre
Boglutz Vilttor, Városlöd
Bokor Fer.enc, I\:aposvár
Bokor Jenö, Rtun
Boldizs8.r Imre, Nyirb8.tor
Bolemann Lajos, !(éthely és Balatorunária
Bolemann 1-Iihály, Csurgó
Bolgár 1-liklós, Szécsény
Bonomi Géza, Csanádapáca
Bontilovits Olga, Ráltospalota
Borbély Endre, Nagykőrös
Borbély József, Szeged
Boros A.ladár, Gyöngyös,
Boross Gusztáv, Nagyltáta
Boross I<ároly, IGsltún<!orozsma
Bo1·ostyán Lajos, 7viagyarbánhegyes

Borsody György, Fadd
Borzsovay Istvá.n, Csepel
Bossányi Gusztá.v, <Sárosd
Bossá.nyi Ernö, Siklós
Botlta Imre örök„ Ragály
Botos Aladár, !{ocsér
Bozo Géza, Budapest, I
Bozó János, Tahi-Tótfalu
Bozólty Béla örök„ Soltvadltert
Bozóky· György, Debrecen
Böhm Gusztáv, !{ispest
Böhm Ignác, Budapest, VII
Böhm 1-Iiklós, Budapest, VU
Bötös Sámuel, !{arcag
Brantner _4..ntal, Lakócsa
Braun 1'1'Iiltlós, Budapest, VI
Braun Sándorné, Pásztó
Braunberger I:nre, Dunáiz:~ekcsö
Breicba János, Dunake:::zi""~:S
Brenner Ferenc, Zalaapáti ,,,,
Br.ettner Dezsö, Csögle
Breuer 1'1iltlós, Győz
Breuer Szilárd, Szarvas
Breuer Zoltán, ?-.Iakó
Bródy Ernö, Dóbröltöz
Brüll András, Budapest \TII!
Bubn~gh Enlil, Sellye
Budaházy Sándor, Abony
Budai Bálint, Nagyperkáta
Budanovits Tibor, Ujpest
Ny. Buday Jenö, vitéz, Ugod
P. Buday Ferenc, Vásárosnamény
Bulcsu Barna, Debrecen
Bunyevácz Sándor, Celldön1ölk
Burger Jenö, Biharkeresztes
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Burger Zoltán, Aszód
Buttingel' Árpád, Lajosmizse
Buzinltay Aúna, Vásárosnamény
Büchler Jenö, Balassagyarmat
Chomor I\:<ilmán, Dombóvár
Cihlár I\:ároly, Türje
Csató Sándor, Budapest, VIII
Csatár _<\ndor, Répceszemere
Cs<ibrády János, Kiskúnmajsa
Csányi Imre, Bullapest, II
Z. Császár Ferenc, Gyulavári
Csemiczky Frigyes, Abony
Csengeri Rezső, Debrecen
Cserján L-nr.e, Gyöngyös
Csermák 1Yiiltlós, Geszt
Csernyus Luka.cs Lajos, Dunaföldvár
Cservény Zoltán, Püspöknádasd
Csete Ambrus, Cegléd
Csétiy L;i.jos. Keszthely és Hévizfürdö
Csikós Adám, Pápateszér
Csillag György1 Budapest, V
Csillag Pál, Tiszacsege
Csincsák Béla, Pécs
Csiszár Arpádné1 Budapest, VI
Csitáry G. Olivér, Széltesfehérvár
Csohány Jenő, Hajdunánás
Csonlca Béla, I{istarcsa
Csonlta Vilma, Szentlőrinc
Csorba János, Kecskemét
Csurgó László, !{aposvár
Csutak Edit, férj. Fábry ödönné, Balatonszem-e3 és
Balatonszárszó
Czájlik László, Csongrad
Czeglédy István, Hejőcsaba (1iiartintelep.}

Czermak Lipót Veszprém
Czibulka Gyul~, Szentendre
Czibulka János örök., Szentendre
Cziner Zoltán, Budapest, IX
Czingell László ifj., Heves
Czingelly Árpád örök., Ujpetre
Czollner László, Iszkaszentgyörgy
Czuczy Gyözö, Zalaszentgrót és Za!abf
Czuczy Péter dr., Zalabér
Czukor Gyula, Budapest, VII
Czukor László, Budapest, VIII
Czuppon Antal, Vámosgyörk
Czurda Dezső, Kiskúnhalas
Dalibor László, Györ
Darányi A.rpád dr„ Orosháza
Darányi lVIihály, Sásd
Daróczy Antal, Okány
Dániel ~:Iihály, Budap.est, VIlI
Dános Béla dr„ Nagylrállö
Dá.rday -iUadár Hatvan
Dá.vicl István, Fülöpszállás
Dávid \."1ktor d1-.~né, Budapest, II
Deér Endre dr., Budapest, IX
Dér ~11ksa, Püspö1tladány
Demeter Gyula örök., Nágocs és Törökkoppány
Den1eter Lászlö, Nagykanizsa
De J\iioder Dénes, Jászladány
Deutsch Zoltán, 1'.íiskolc
Déri Jószef, Nagyltanizsa
Dobler László, !{öröstarcsa
Dobos Gábor, Budapest, m
özv. Dobos Györgyné, Cegléd
Dobó Jenő, Nagykanizsa
Dobribán Antal, lV!áriapócs
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Dobsa. 1'Iibály, Sopron
Dobsa Sándor, Almosd
Dolesch József, Békéscsaba
Dol.esch Gyula, l{islrörös
Domján Béla, Szo:nbathe ly
Do1nján Géza, Csanytelr:1lt
Donászy _.\.Jadár, Csesztreg
Do;;a Béla, Ttl.piógyörg ye
Dömötör István dr., J{ecsken1ét
Dömötör Lajos dr., Budapest, VIU
Draskovich Géza, Babócsa
Duchon _<\.lfréd, 1íór
Dusa. Ernő, Nyiregybá za
Dvorák ..;\lfréd Fót
Dvorszky Béta' dr., Szombathe ly
Dvorszky Etellta, Szombathe ly
Dvorszky József, Hajmáslrér
Eger József, Hegyfalu
Egry I<-ál.nian, Szíhalozn
Eibi.LCh I-.::'Ji'Pél dr„ Budapest f)(.
Elek J'.mö, lliezőtúr
Elel;; :L·vriluily, Budapest, ·vrn
Elcl;: Pál dr., Ujpcst.
Emánuel Géza örök., Budapest, IX
Ember Béla, _ti,,.bony
Ember Béla örök., Túrlreve
Ember József örök., 1'ía1;;ó
Ember testvérelc, Malcó
Engel dr.-né, Gr.ósz A.nna, I!.:rset;.vadlt.ert
Eöry István, Németboly
Eöry Vilmos, Sárvár
Epstein Géza, Tiszafüred
Erdélyi Dezsőné, Budapest, I
Erdélyi :stv<i.nné, Zál;;á.ny

özv. Erdélyi Józsefné, Zalalövő
Erdélyi 1viária Irén, Nádudvar
Erdős Gerö, Tarpa
Erényi István, örJtény
Erényi L<iszló, Budapest, VTl
Erkedy Ferenc, Pestszente rzsébet
Ertsey Tibor, I{ismarja
Ett\vel Zoltán, Gara
I!.:csy Zsolt, Felsöseges d
J!:hlert Gyula, Sátoraljaúj hely
ltllö István és neje, Budapest, I.
I!lles Géza, Diósgyör és Hámor
E:rtekes Lajos, Solt
Faber Albert, Nagybánhe gyes
Faith Olga dr., Sárkereszt úr
Fajcsek József, Pécs
FalcsiJ.: Gábor, Pestújhely
Faludi Jenö, Budapest, 'lII
Faludi Rezsö, Rácke\•e
Fancsik Lajos, SUn1eg
Farkas _'\.ntal János, Szarvas
Far!t.a.:; Béla di·„ I\:.ecsltemét
Farkas Ferenc, I{apuvár
Farkas István, Székesfehé rvár
Farkas János, ltfl.rpalota
Farkas Jenő, I{isvárda
Farkas József, Sándorfalv a
7arltas Lajos, Visegrád
,:<"'aze!tas -4-nclor, N.,i,gydobos
Dr. Fazekasné Heumann ll.llna, Polgár
Fá.bián Géza, !{atynulr
Fábry A.ndor, Szentistván
.Fábry ödön, Balatonszá rszó
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F<ibry ödönn é, szül. Csutah : Edit, Balato nszem
e.:; és

Balato nszárs zó
Fáczá nyi István , Budap est, X
Fáy Ignác, Nagyt étény
Fi.illet János, Hajdu szobos zló
Fehél' Dezső, Tápé
Fejes Ferenc , Nagyk an1ará s
Fejes Lajos, Kunág ota

id. Feje·s Lajos örOk., !{uni:l gota és Nagyl{ amarft
s_
Fejér Ferenc , Nyireg yháza
sz. Fejér Jözsef , Nádud var
sz. Fejér József örölt., Nádud var

F.eKete Andor , Budap est, IX
Feket e István , Túrke ve
Feltet e Zoltán , Budap est, IX
Fenyv es 1\Iiltsa , Budap est, VI
Fenvv es Zoltán örölc, Budap est, VII
Feren cz L"TI1·e, Török szentm iltlós
Feren cz István , !{onyá r
Feren czy Arpád , Jászár okszál lá:;
FE•renczy Istvan , !{ömlő
Feren czy '.l·Iargit, Tata
Ferenc zy Zoltán , Füzes abony
Fénye s Béla, Rácpe tre
ifj. Fénye s Lajos, Mohác s
Filep Béla, Budap est, y~
Filó János dr., Budap est, VIII
Finy Jenö, I{isli:örös
Fische r József dr„ Jánosh áza és Bögöt e
Fitos Feren c1 ·vállaj
Flrunm Istvfu:1, Budap est, V
Fle;;ch Emil dr. örök., Györ
Flóde rcr Jenö, Csepr eg
Flórer János, Bajna
Ji'odor p.erere , Szente tornya

Fodor István , Batton ya
Fodor Sándo r, Decs
Fohsz Richár dné, Piliscs aba
Folltm ann Ferenc , Rakam az
Folkm ann László , Szend rö
Fónag y Sándo r örök., Alsód abas
Forgá ch János örök., Kiskú ndoro zsma
Forgá cs Károly , Csorv ás
Forkl y Béla örök„ Sükös d
Forkly Géza, Nagy:b aracs.k a
Forkly F.eren cné, Mád
Forkly Zsigm ond, Sükös d
Földes Jenö, Zomb a
Földes Lajos, V:eszp ré:n
Fördö s Lajos, Kecs'k emét
Franlt l Antal, Szeged
Frank ! József , Szeged
Frank ó Andor , Szeged
Frank ó Andor , örök„ Szeged
Freisz berger I\:ároly , 1íezök omáro n1
Fri.ed Sándo r, l{isvá rda
Fried Sándo r, Rákos palota
Friedm ann Sándo r öröli:„ Nyirb ogdán y
Friedr ich ödön, Szentg otthár d
Fridri ch Sándo r, Pécs
Frits Zoltán , Tolcsv a
Frölic h A„nna, I{iskú ndoroz sma
Funli: József , Budap est, VIT
Führe r ~itndor, Tevel
Fülep Agost on dr„ Budap est, V
Fülöp Lajos, Orosz vár
Fülöp Péter, Pester zsébet
Fülöp Zoltán Lambe rt, Nyárá d
Fürst Elein ér, Sorol~ár
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Gaál Béla, Baktalórántháza
Gaál Dezső, Budapest, Il
Gaál Endre dr,, Budapest, VI
G<ibor Jenö, ~J.ezökovácsháza
Gabos Lajos dr„ Budapest, V
Galambos Béla Pestszent~rzsébet
Galambos JánoS dr., 11-íarcali
Galambos !(álmán, ..A.cs és Gönyti
Galata László, Jászfényszaru.
Gallé Géza, Lengyeltóti
K. Galli Tibor, Dombegyház
Gallina Béla, Hódmezövásárhely
Gallus Ernö, Sopron
Gasltó Béla (vitéz), Körösladány
Gábori Viln1os, Budapest, VIlI
Gábris Jenö, Hód:;nezövás§.rhely
Gál István Füzesabony
Gárdos ZsÍgmon(l, Nagyigmánd
.
GáspS.r _4..rpid, Budapest, VIT
Gásparné sz, Bontilovics Olga, Galgamacsa
Gáts Attila, Somogyszil
GS.ts Lajos, 1-.íozsgó
Gedeon _-'\ndor, Nagyltónyi
Geduly Elek, Tápiószele .
Geiringer János dr„ BaJa
Geiger !\:álmán, Pécs,
Gelei Gyula, Budapest, VI
Gellért János, I\:i::;lillnfélegyháza
Gerbert Ottó dr. örök., Alag
Gergely István, Csor_na
Gergely Jenő, _i:\.la:i;:
Gergely Jenő, Szeged .
Gergelyffy György, Ny1regyháza
Gerle Jenö, Szeged
Georgievits Pál, Hegyeshalom

G-erö 1'Iiklós, Budapest, VII
Géczy Dezső, Szarvas
Gidófalvy György, I:Iódmezövásárhely
Glasz József, Zsámbék
Glós Oltó, Somogyjád
Goldberger Lajos, Békés
Goldblatt Ft:renc, Sárospatak
Goldn1ann .i\.dolf, Tiszaföldvár
Goldmann Dezső, Budapest, VI
Gonda Ar:nin, Bia
Gonda I{ároly, Ujszász
Gonda lviihá.ly, Nyiregyháza
Gorli:a Arpád, ~<\.lesüt
Göbel lviargit férj. R. Nagy ft.Siáné, Pécs
Göbi Nándor, 1'Iernye
Gödény 1SS.ndor dr,, l)ebrecen és Nagykálló
Göllner A.urél, Bicske
Göllner Hugó, V<ic
Göltl Pál örök„ Pécel
Gö1nbös László örök., 11ór
Görubös Zoltán, 1Iór
Gön1öry János, Csongrád
Görbe Gyula örök., Baja
Görgő Tibor dr., vitéz, Budapest VIII
Görög Jenö dr.-né, Budapest, X
Görögh Péter Imre, Gyüre
.
Götter .Agoston, Vép
Grin1n1 Rudolf, Martonvásár
Grim:n Rudolfné, Siklós
Grósz .4.nna dr. Eng-elné, l!:rsekvadkert
Grósz I--Iermanné, Ujfehértó
Grósz Nagy Ferenc, Debrecen
Grózer Dezső dr., Borsodnti.da.sd
özv. Grózer Lajosné, Borsodnádasd
Gruber ~;.Jajos dr., Soltyadke1-t
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Gruber Arpad, Budapes t, V

·Grubern é Dános .Margit Szentes
Gruber József, Sashalom

Grün\va ld Gyula, Budapes t, VII
Gulyás Béni, !{isp.est
Gunst Imre, Szolnok
Guóth ICázmér, Do:nbóv ár
Gutfreun d _<\.rpád, Hódmezővásárhely
Guttman n Sándor, Gyöngyö s
Gyarma ti Emil, Baja
Gyetvay Andor, Karácso nd és Lábod
Gyöngyö ssy Géza, Nagyat< id
Györffy József, ?viosonsz-entjános
Györffy 1-íátyás, I{iskúnm ajsa
Györltös Pál, ICóka
Györky Béla, Hévizgy örlt
Haas Miklós dr., Budapes t, VII
Hadzsy Endre, Budapes t, VI
Hainiss Berta, Budapes t, I
Haissing er !{ároly, Nyíregy háza
Haissing er Viktor, Cinltota és Nyiregyh <.
Hajdu József, Budapes t, VI
Hajdú ödön dr., I{!ispest
Hajnal Miklós, Makó
Hajnócz y György, Veszpré m
Halász Béla, Budapes t, VIT
Halász I1nre, 88.rrétud vari
özv. Halász Pfilné, Gyömrö
Halmi Pál, Harta
Ham:ne r Rudolf, Elek
Hampek Lászlóné özv., Iharosbe rény
Hankus Lajos, Salgótar ján
Hanny István, Szombat hely
Harangh y Arpád, Sajószen tpéter

T
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1-Iarcz Lajo:;, Pestszen tlörinc
Harr János, Kötelek
H. I:-Iarmo-s Tibor, Nádascl
Hn.rnilc Lajos, Budapes t, VI
I-Iarsány i I\:ároly, Budapes t, VII
Harsány i Zoltán, Lengyel
Hartlau er Jenő, Budapes t, VTI
Hautzin ger József, '\'éménd
Havas József, ·szentes
Háhn Dezsö, Uszod
Hückel M. l\:ároly, Ujpest
Heczler Emil, Orgován y
Hegedüs Lajos dr„ Budapes t VI
Hegel Frig;,:es, Györsöv ényhclza
Hegel lJ'rigyes, Kóny
Hegyes Géza, Tiszaföl dvár
Herczeg h Imre, Szajol
Her1ngh Ernő, Polgár
Herkovi ch Sándor, Pomáz
Herz Gábor örök., Csepel
Hercz János dr., 1.fisl{Olc
Herzog Elemér dr., Tolna
Hesser _<\,ndor dr„ Budapes t, VIl
Hetényi Dénes, Apostag
Heuman n Ern_"lla, Sajószög ed
Hédervá ry Hugó d1·. örök., Budapes t, V
Héray _.\.ndor dr., Budapes t, I
Hibay Gyögy dr. örök., Eger
Hinffne r Jenő, Pilis
özv. Hodászy Ignácné, Szombat hely
Hoclászy Iván, Szombat hely
Hofbaue r Andor, Kiszomb or
Hofer Antal, Budapes t, VIII
Hoffman n István, Szeged
Hoffman n Géza, Dunaihar <iszti
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Holdy ?dagda, Doboz
Holló Lajos, Pély
·
Hollós I<:S.roly, Lőrinci
Hollós László, Kövágóörs
Hortobágyi (1dayer) Józs2f (vitéz), Sashalon1
Horváth _4..ntal, Budapest, V
Horváth József, 1.:iusztamérges
Horváth !{álmán, Lövő
Horváth Lajos, Hodász
Horvá.th ödön Csá.ny és Hort
Hörö:npö ImrC, Büdszentmili.ály
Hra·beczy Oszkár, Budapest, IX
Hrabov:;zky Rezsö örült„ Zalaegerszeg
Huber Ferenc, Nyergesujfalu
Hubacsel;; Kálmán, 1.íindszeut
Hutschenreiter Vilmos, Tornyospá.lca
Huszák Lajos, Nagylózs
.
Huszar I<:ároly, Badac::;onytomaJ
özv. Hübner Józsefné, !{omló
Hüvö 3 L·ászló, Budapest, Vll
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"!anits

I{űroly

dr„ !{eszthely

Jakab Géza, Szakn1á.r
Jal;:ahffy c;eyza, Nagykovácsi
Jancsó I{ál:nán, !{evern1es
Janit:~r"1ry István: Budapest, ·vx
Jankó Gyula, Zsáka
D. Jn:n!:ovich Dénes, 1'lez-ötúr
Janko·,·i.ch István, 1lál
Jarikfh"i"h István ifj., Etyelt
Jan1 1 !(„ Tivadar, Hercegfalva
Jáno'.::i '.~;éza örök., Cegléd
Jánv:'i::.·;; Endre, Jászberény
Já"~'- T. t::án, Na.gyli:örös
J[i.r'.":'i !·:. József, Nyirlugos
Jeges !"".é'.a, Nagyláng és K·isláng
J.eg-·:; ;.;„:tán, l'\:á1öz
Jcp
\·Fmos örök., Budapest. II
JenQ:'l r ':il, Porcsalma
,T;:·
<·'.;;y Valér, l{apuvd.r
.lf.h
110::;, Sopron
,Ti.
í ,ászló, Csá.kvár
Jo'
<:\: n1ér, Szigetvár
ö-„
L<.i.szlóné, Baktalórántháza
.T (
\j;1rld.r, Debrecen
Jó•·
' ""!nka, Szőreg
J(
' , .•. ·.~i dr., Pécs
J
.L-<·..~~f dr., Iharosberény
·.· ;;dor, l{únhegyes
J
J
~.<t \"ún, :f-Ióc.lme:.övásd.rhely
J
'f :\ :-ton, Budapest, ··vII
.T
\"t';; Szeged
.T
· y:1l:i., Acsa
,T
:: kúr. !{ecel

Ihász Nándor, Szentes
Illés ..\.ntal, Budapest, ·vI
Illés Zsófia, Nyireg:y~luiza
Illési ödön, Ujpest
Imreh J enö, Ujhartyan
Irgalmasrend, Budapest, lI
Irgalmasrend, Eger
Irgalmasrend, Pó.pa
Irgalmasrend, Pécs
Irgalmasrencl, ·vác
Ispd.n Jenö, Budapest, VI
Islól;; Irén, lviakó
Istók !viargit, Tu!akó
Iván Arpád clr. örölt., l{isbér
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Kabay János, Rákosszentnühály
!(abay Péter, HajdLWá.nás
Kacsur I<ó.roly, Pápa
J{aczián Sándor, Pestujhely
l{ada ErzséOet, Budapest, X
özv. !{ada Istvánné, Budapest X
J{aláb _>\.ladár. Szentes
Kalán Gyula, ·Budapest, Vll
Kani-ensz.ky István, Tas::;
I-Calmár 1'Iiksa István, Budapest, ·1/III
J{ardos Zsigmond, Sátoraljaujhely
I{arlovitz _i.\.dolf, Pápa
Karsay László, Cigánd
Karvassy János dr., Pincehely
!{as::;ai ~A..rthur, Budapest, IX
!{asziba !{álmán Já::.zszentlászló és SzanJ<
l{aszter öclön. z'ataegerszeg
J{asztner Sándor, Budapest, Budapest VIII
}{asztriner I\Iiklós, Budapest, "VII
!{azay Endre örök., Vértesacsa.
!{atona Istvá.n, 1!indszent
I<atona 1Iargit, Kecskemét
özv. I<atona Zsig;nondné, !{.ecskemét
!{aufmann Ernö, Veresegyhó.za
l{aufmann Gyula, Battonya
l{á.dár Gyula, Sátora1jaujhely
Kádár ~J.\..~dor, Sátoraljaujhely
J{ádá.r László, Tiszabüd
l{áda.s 1vI2.1'ia. I(ó.l:Jz
Káldor Viln1os, Cece
J{állay l{álm<in, Jászkisér
J{állay Lajos, Földes és Tetétlen
!{álmán ./i rina, Záhony
Kálmtln Béla, Budapest, VI
J{álm:in Et·nö, ::NiátészaH;:a

l{.á.lmán !{á1·0Iy, Páty
!{álmán 1'Iór, Pilisvörösvár
l{álnay István, Nyiradony
Ká.lnay Zádor, Szentgál
!{11.posztássy Géza, Budapest, III
Károly Arrnjn, Budapest, ·v1
ICátai N., Sashalom
Kátai Sa1nu, I\Ionor
!{eglevich 1'.fária, Szarvas
I<:ellauer c;abor, Kaposvár
l{eleesenyi Ferenc, Dunapataj
!{elenten !{ajetán, Tiszadob
Kelemen Róbert, Ragály
Kelemen Zoltá.nné, Gyula
!{elénvi Mihály, Kálmáncsa
l{ellner ödön, Miskolc
Kemény Gyula, Budapest, I\r
.
lCentény Imre, Nagykőrös
!{emplerné Péter 1'.Iargit, Budape~c, IX
!{ende Enrin, Budapest, \í
!{ende Ernő, I-Iosszúpályi
Kene3sey Antal, I{apuvár
!{enéz Ferenc, ócsa
I<.enyeres György, Györ
I{erbolt Dániel, Bonyhád
l{eresztély Já.nos, ~.\.Ibertfalva
l{eresztény János, Pécs
Kerpel Pál, Budapest, II
!{erpel Vilmos, Budapest, V
Ket'schbaurnniayer Ká.roly Esztergo1:1
Kertész Elemér, Nagykőrös
Kertész Ernő István, Ibrány
!{eserű _J\.ladár, Györ
l{eserű 1vlildós, Vasvár
J{essler Gyula, ~<\.pc és Jobbágyi
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ICéler János, Gyula
l{ésrná1·ity Elek, Békéscsaba
!{hell Antal, Ceglédbercel

Kilián Béla, Tamási
ICiller Zsign1ond Ernö örök., Budapest III
'
!{irály Gáspár, Füzesgyarn1at
!{irály György, Zalaegerszeg
!{.irály Jözsef, Szabadszentl\lirály
Király Lajos, Gyula
Király l\IIihály (vitéz), niiakó
!{irályi lYiiklós, l{on1árom

Kis
l{iss
l{iss
!{iss
l{;iss
l{iss

~4..ntal,

Uraiujfalu

Ferenc, E'.ötegyán
J enö örök., Makó
József, Budafok (!{elenvölgy)
Lajos, !{istelek
1fargit, !{istengelic

J<iszely Feren.c, Budapest I
lCiszely In1rc 1'11ajs
l{lein Emil, !{aba
I<lein Ernő, Tokaj
!{lein Gyula, Nagylt:5rös
l{lein Jenő, Jászlad{1.ny
l{lein l\Iiklós, Budapest, ·vr
I<lein Pál, Budapest VI
l{lein Róbert Jenő, Ujpest
I<.:lubecz Pál, Salgótarján
J(neitner !{álmán, Tokod
.!{ócziá.ri. L !•2sö, Berzencze
I{oczlta. Pál, Szolnok
!{oc.-;is Irnrc. Budapest V.
!{ocsis J. Ernö dr.-né Sze-ged
!{ocsis E.'..üln1án, Gamás
!{ocsis !{<ilmű.n, Son1ogyvár
!{ocsuba Elemér, Veszprén1
1

I{ocsuba Enül örölc, ·veszprén1
Kohut Pál, Barcs
!{olbay ~udol!, Dévaványa
l{olos György, Fajsz
Kolos Tibor, Szerencs
l{omáro1ny Gyula, Egyhá.zasrádócz
!{omlódy Zsuzsanna, Tu!ezöberény
Komlósi l{ároly, 1.1Iélykűt
I{onrad Géz'l dr., Budapest, \TII!.
Konyáry Béla, Fertöszentmiltlós.
!{oráni Zoltán, Budapest, VI.
!{orányi Lajos, Budapest, VIII.
l{orcsolt Béla, Jászdózsa.
Koretkó Géza örölt., Bajna.
l{oritsánszli:y Dénes, ifj., I<:ölesd.

I{oritsánszli:y László, Jászberény.

l{oritsánszli:y Ottó, Budapest, \,-I.
J{ormány Géza, Fehérgyarn1at.
!{ormos _.\Jaclár, Budapest, ·v·
!{ornhoffer József, 1'Iiltepércs
l{oroknay L!lszló, Lébeny
l{orossy I{ároly, !{étegyháza
I<orpos Lajos, Hajdudorog
Kósa Imre, Mezőkövesd
lvL Kósa Sándor, Székesfehérvár
l{osteletzky Margit l{islánu
0
I\:oszlta Lajos, Sajókaza
!{otschy Ferenc, Siófok és Siófoli:fürclö
Kovács _t\.ndor, Budapest, VI
H ováts Aladár vitéz, Budapest, III
Kovács Barnabás, Józsa
J'. l{ovács Béla, Balatonfüred
l{ovács Gyula1 Sárszentmiklós
!{ovács Ignác, Szilasbalh<is
KoYács .Tózsef, Dég
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l\:ovács !{álmán ö1·flk., Rái\óczifatva
I\.ovács !{álmán, !li!ezökövesd
l{ovács Lajos, Barabas
l{ovacs Lás7ló, Lenti
S. Kovács Mihály, l{ecsken1ét
!{üvács ödönné, Budapest, I!I
!{ová.cs Pál, Nyiregyháza
!{ovács Sándor, !{örmend
L. Kováts Tibor, Hajdusámson
U. Kova.cs Zoltán, Szolnok
Kozmáry Zoltán, Göncz
öz~·. Kozmáry Zoltánné, Göncz
1{.ó~a S9.udor, Sárospatal\
Kósa In1re, Felsőgöd
Köha1my Elek, Balassagyarmat
Kön1öcsy Kálmán, Szigetszentmil.:16s
l{örmendy !{álmán, !{arád
l{örmencly Sándor, Budal.:eszi
Kövér Béla, Pétervásá1·a
J{özgazdasági Bank, !{alocsa
!{.rámer Ferenc, Battonya
Kránczly Ferenc, Szegvár
l{renn Emil, Tápióbicske
l{réter Endre, Erdöcsol.:onya
I<reuz Valden1ár, 1-'fihályi
özv. E.:reuz Károlyné, !v!ihályi
l{rébesz László örölc, Pilisvörösvár
}{rémer Szilárd, Szolnok
Kréter Endre, Erdöcsokonya
l{rinitzky Pl'i.1, Seregélyes
Knisár A.ladd.r, Pásztó
Kristö Nagy István, Hódmezöv<isárhely
l{ropp Ilona, Rákospalota
l{udar Jenő dr. örök„ Nógrádverőce
l{un AJadár, Budapest, IX

Kun Ferenc, Budapest, V
Kunetz Oszkár, Gyöngyös
!{urucz Tivadar. Szikszó
!{ürthy Pál, Bihartorda
J{üttel Dezső, Köszeg
Laczka Katalin, Erdőte1ek
Ladányi .l: nllor, Budapest, \TI.
Ladányi l{á.lmán, Kölcse
Lajbe1i: Jenő, Rajl.:a
Lakatos _J\ntal, I-Cemence
Lal.:ner Gyula, Budaörs
Lakner Gyuláné, Sajószöged
Lamberg .J. Károly, Budapest, VI
Lassánvi Jenö, Szolnol.:
LassánYi József, Debrecen
Lassű NUndor, Pestszentlőrinc
özv. Latinovich Gézáné, Ceglédbercel
Lautner Lajos, Törtel
Lán1 Elemér, Budapest, VI
LD.ng József, Budapest, II
Lányi Dezső, Nyiregyháza
Lárencz László, Ton1pa
László István, Felsögöd
László Jenő, Budapest, 1X
László J. l{áln1án, Zsámbol.:
Lehrer A.lfréd, Balatonfőkajár és Lepsény
Leinzinger Gyula, Szeged
Dr. Leipnili:er ~-'\dolfné, Sándor IGementin, 1'.:Iedgyesegyháza és 1\.'Iedgyesboozás
Lelovits József, Sopr::in
Lelovits Józsefné, Sopron
·Lendvay Lajos, I{öszi::g
Lengyel .-\.ntal, Nyírmada
Lengyel Béla, Bocsúrlapujtö

11

"
"
"
1

"

"1
''

ll.1

Ili

Lengyel Endre, Ráli:oshegy
Lengyel Stefánia, Jászszentandrás
Lenz József, Budapest, X
Leskó Vilmos, Ujszeged
Lévai Izsó, Hajduböszörmény
;Léder,er Ervin, Budapest, nr
Lévolt István dr., l\faklár
Leövey Zoltán, Nyirtass
Lieber Béla, !{únmadaras
Ligeti Ernö, I{alocsa
Ligeti Ferenc, Csepel
Lippe ödön, Rákosszentnlihály
JAptai Albert, Berettyóűjfalu
Lipschitz János, Hajdűnánás
Lipschitz Lajos, Hajdúnánás
Liszli:ay István, Bugyi
Lollók László, Rudabánya
Losoncz Dezsö, Somlószöllös
Losonczy (Vetter) Vince
Lovassy ödön, Baja
LöVa.ssy Dezsö, !{alocsa
Löbl Imre dr., Szeged
Löcherer Gyula, Soroksár
Löcherer Tamás, Budapest, IX
Lőrincz János, Csömör
Lör,incze Jenö örök., Budapest, II
Lörinczy László, Békéscsaba
Lugosi Béla, Ercsi
Lukács Imre, Bódvaszilas
E. LuJtáts Béla, Székesfehérvár
E. Lukáts Lajos örölc, Székesfehérvár
Luká.cs Vilmos, Nagykanizsa
Lukinich Dezsö, Pilisborosjenö
Lux Arnold, Debrecen

S. l\Iaczkó Ilona, Szakcs
:Niaderspach Endre dr., Ra.kosliget
?vlagda E::á.roly örök„ l\Iagyaróv'ár
Magay I{áln1án, Igal
lYiagi Mihály, Gesztely
Magyar Pál. Tószeg
li.íagyary I{óssa Gusztáv, Budapest, I
l\Iagyary Kóssa Sándor, Szék:esfehérvar
1-ta.ier György örök., Dombegyháza
:Major Ágoston, !{istelel{
1-Iajor Elek, Tarján
Major 1v!ihály, Debrecen
lviajorossy Béla, Budapest, VII
Majos Pál, Budapest, \iI
l\Iakay !{8.roly, Kiskunhalas
i.takray József, örök., Szany
l\'Iakray László dr., Baja
Mandel József, Debrecen
Mann Géza dr. Budapest, X
Marberger Gyula örök., Budapest, 1/
1darinczer Jenö, Csorna
J\.farkovics Pál, Györ
1\farkovits Lajos, Abaújszántó
1Iar1i:ovits Jenö, Budapest, II
::r.irarschalkó Leó, Nagyecsed
Martinovich József, Hajós
1.farton 1'.Ianó, Budapest, II
Martos Gyula, Vác
J\iatavovszli:,Y Gusztáv, Szerencs
1v!atheser Jenö, Iviali:ó
~Iatolcsy Gábo~ dr., Pu:::ztn.~za1Jolc
1fatolcsy Ist.ván, _i\.clfinrl
Matolcsy I{ároly, vité7:, B:.;d~pc:t. \~Irr
Matolcsy I{árolyné, vitéz~ Ji:1d..,t:r.:t, 1lITI
M::i.urer J\.rmand, Budapest, V"ITI
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1faur€:r Kornél dr., Budapest, VI
Mayer !{ároly, 1\-fohács
J\l.fácz Akos őrölt., Gyoma
?.íáday AJadár, Gyoma
Mándi J-e.nö dr„ Zalaegerszeg
i\Iárkus Dezső, Vámosmiltola
Márkus Gyula, 1\-Iecsekszabolcs
1.fárltus !{ornél, Gomba
Márltus Márton, Taktaharkány
Máthé Mihály, Szeged
1'.Litray Gusztáv, Pestszenterzséb et
Mátray József, Debrecen
Mecs Balogh Lajos, Nagymágócs
:htiecs Balogh Sándor, Kisújszállás
lYiedgyessy György, Nagydobos
Medreczky Nándor, Iltervár
Medveczlty 1'.íihály, Nagymaro.s
11edzibródszky Ignácné, Jászalsószentgy örgy
!viegyery Géza örök., Budapest X.
?-.!eisels Akos, Budapest, ID
1íelse::s :r~Iiklós örölt., Abaújszántó
11.íenich János, Zagyvapálfaiva
özv. 1\ilenner Ottóné, Diósgyőr
:\Ienner Richárd, Diósgyőr
1fentle:· !{ároly, Sajószentpéter
1'.IerklyBe1us József dr., Nagykanizsa
~Iertha. Lajos, Pécs
1'Iertz József, CibaJtháza
!\fess 1'Iária, Ujdombová1:
11-Iester László, Cegléd
Mezei Elel~, Ujpest
?\.Iezei József, Bodrogkere;Sztur
1'Iészáros Béla ·dr., Nágócs
11-!észáros Imre,. Pápaková!Csi
).Iészáros Imréné, Szeged.

Mészaros Istvé.n, Gáborján
Mészá.rts Melanie dr., Budapest, JII
l\Iészáros Zoltán dr„ lli!iskolc
Mészöly Mátyás. Budapest, VII.
Michna Mihály, Pápa
].fichl Géza, Tata
Mihalovits Jenő, Debrecen
J\·Iikec·..o; Zoltán, !{emecse
Tu!ikes Elek, Törökszentmil1:Ió s
~iilces Ferenc, !{iskúnhalas
Miklós Alad8.r, Rákospalota
Jl!tilrlós ·Pál, Tinnye
1viikó Sándor, Szomajom
1íiksa Gyula, Csenger
Millner György. Tevel
l<Iiové.cz Imre, 1\-fohács
1.fispál Frigyes örök., Békéscsaba
1,!isutta !{ároly. Balatonszentgyö rgy
Jv1.ittelmann Jenő, !{aposvá.r
1Ioder Dénes, Jászladány
1·'.todra L<iszló, Budapest, VIT
llifoesz Tutiksa. Bokod
1'1ohilla Rezső, Győr
:tvioldt Béla, Budapest, VIII
1-'Ioldván Lajos, Szeged
1Iolnár Alfréd dr., Budapest, IV
}'v!oJnár Antal, Pestszentimre
?.Iolnár l1„. Dániel örölc, Dunaszekcső
:tv!olná.r Bertalan, Tiszabő
Molnár Ernő, Nemesbikk
1v!olnár Gyula, Ujfe}?-értó
l\íolnár Jenőné, Schultz Frida, Domo:zr'.·i·
1folnár !{álmán, Miskolc
1v!olnár László, Téglás
1'1oln<ir László, Szeghalom
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:rvroinár Tufihály, Orosháza
K. Molnár 1vliklós, ókécske
1{, 1vfolnár ·Miklós ifj. Tápiószent:n árton
1.folnár 11-!ildós, Szob
./-<_. :rvrorvay József űrök„ Mezökövesd
?.fór Gyula, Dunaharaszti
Mór Lajos, Sátoraljaűjhely
Ivlost Rudolf, Homoktereuy e
1vioys János, Nyirkarász
11Iózes Elemér, _4.lgyö
Muró László dr.-né, Szentlörinc
· 11uzsa Gyula, Budapest, IV
1vltihlrad Jenö, Ujpest
~1Jiller Eleit, Györszentivá n
Tuiüller László, Jáltóhalma
Iv!üller 11ór, 1-Iódmezövás árhe!y
J11lü1ler Vilmos, Ráltospalota
özv. 1viünich Rudolfné, Marcali
Iviünster Imre, Jászapáti
JNiünster Sándor, Nagyoroszi
e. Nagy .~.ladár, Sajószentpéte 1·
Nagy Albert, Csaní:idpalota
Nagy Béla dr., Budapest, IV
Nagy Béla, Bönyrétalap
Nagy B. Szilveszter, Pó.lháza
r:-.ragy Elemér, Csongrád
Nagy E. Ernő, !{öveslrál
Nagy Ernö, Pocsaj
Nagy Ferenc, Csépa
Nagy Frigyes dr., örök. !{úuhegy~s
Nagy György öröl;:., Szeged
.1.~agy 1mre, Mtsltolc
Nagy István, Fo!i:tö
.Nagy János, Gádoros

Nagy
Nagy
Nagy
~:a gy
l{aáli

Jenö, Don1brád
József, !{ápolna
1{álmán, Zagyvaréltás
I{<iroly, Nyíracsád
Nagy I,óránd, Bösárkány
~ádas Imre, Nytrbátor
1\lágel István dr., Budapest, IV
Ntigele _J\.ntal, Budapest, VIII
Neményi Nándor, Budapest, IX.
Netkovszky József örölc, !{istengelic
Nékó.n1 _4.urél, Pécsvárad
Németh Arrnin, Budapest, I\7
Németh János Bilklt
Németh József, Nagycenlt
Kémeth Lajos őrölt„ Hódmezövás árheiy
Németl1 László. Alsóábrány
Né:net László, Ujpest
l'-Térnetll Péter, Lajosmizse
Nén1eth Sándor, Rá.;.:lteve
:t-Jényey Viln1a, Tóthné, Balatonltenes e
Nikolics 1-íilivoj, Sopron
Nincll János, Eszterháza
Nizsalovszky István, Pannonhaln1 aGyörszentn1á rton
NoYák József, Hajdúhadház
Novotny .<\ndor, Szepetlt
Nyerges Gyula, Pusztaiföldvó. r
Nyilassy Agoston, Szeged
Nyitray Tibor, !viezötúr
Ober111ayer Gizella, Enyiing
Oláh A„rpád, Va!'ikút
úi[lh László, Szentes
Olert Ernil örölc, Nagycsákány ·
Oltványi Zoltán, Fényeslitke
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-Onody Ferenc, Budapest
·özv. Orbán Ignácné, Balatonfüred fürdö
·Ornstein Izidor, '.rarcal
Orosz Ferenc, Budapest, I
·Orosz Jünos, Csá.kberény
Orosz János, Mezőcsát
Osgyáni József, Nyiregyhélza
öváry Elemér, Rétság és Nagyoroszi
·Óváry Zoltán, óno<l
·Örkény Hugó, Budapest, Vill
örvényi Béla dr., Budapest, X
·ösapay László, Ujkécske

Paál Géza, Zalaszentgrót
Paczek Jenő, Budapest I
Pakomá.ndi Endre, KL kunfélegyháza
Palovics l~Jajo:s, Gyöt
Pandula József, Budapest, :!:X
Pap Elelt, Kűnmadaras

Pap Gyula, Debrecen
Pap Lá$zló, Hajduböszö1·mény
Pap László, T.iszaszentin1re
Patakfalvy Sándor, Cinltota
Pataki !{ornél, Nemesdéd
Pataki Sándor, Derecske és !{onyár
Patyi !{lára, Tömör1tény
Pauli Péter, !{ecskemét
Paulovits Gyula, Pusztaföldvár
Páhy Dezső, Ozora
Fálill Róza, 'l'iszalöli:
Pálfy Gyula, Balma.zujváros
Pálffy László, .:::::sabrendek
Pánczél _-&,.rp<id, Eger
Pártos _.i\.ndor, Sarkad
Pásztor K<iroly, Töröli:bálint

4Ji
Ifj. Pásztory Sándor, Székoofehét:vár
Pávlik Ferenc, Pécel
Peczold I{árolyné szül. 'Vattay G:zelia, ·Berel-:böször~
mény
Peczold !{ároly dr., Berc:kböszörn1ény
Pencz János, I<.iskomárom
Pehr ~rnő, Tápiósüly
Peres Ernő, Budapest Vll
Perényi Gyula, Abony
Ferge:- Ignác, Tarnaméra
Perin Béla, Aszód
Perringer József, A.lsónémedi
Perl József, Dorog
Persay _4.ndor, Nova
özv. Persay Gyuláné, N-ova
Pesti Erzsébet, I<rasznokvajda
Pesti József, Já.szberény
Pesthy JYiihályné özv„ szül. Thinagl Szerafi:1
Isaszeg
Pethes Istvan, Budapest VI
B. Petreezl-:y Gáza, Gödöllő
Pet1-y József1 'lésztő
Petry Zoltán, Öcsöd
Péchy József örök., Csöl-:mő
Péchy Tibor, Csökmö
Féner Jenö, I<űnszentmárton
Péter 1'Iargit !{en1plerné, Budapest, IX
Péterffy István, N:y;iregyháza.
Péterffy István, Vizsoly
Pfalz Kü.lmán örök„ _<\.Jpár
Pfeiffer Ferenc dr., Tab
Pfeiffer dr.-né Szily 11.íarianne, Paks
Pfeiffer József, Gelse
Philipp István, HódtnezővásárhelJ
Piatsek Gyula örök., Pápa
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Ifj. P1atsek Gyula, l{aposvár
Pichler György, Gyöngyösmel lélt
Pichler József, Gyöngyösn1e llék
Pikler György, Budapest, VJII
S. Pildner Vilttor dr., Budapest, X
P.illich Ferenc, Simontornya
Pithó 1-íihá.Iy, ~i\.pátfalva és 1íagyarcsaná d
Platzer Sándor, Jászl{arajenö
Pocsltay Béla, Budapest, I
Pogácsa.s Illés, Lepsény
Pogány László, l{ispest
Polatsik József, Budapest, VI
Polgár !{ároly, Szeghalom
Polyák Rezső, Mosonszolno k
Polony János örök., Gyöngyös
Polóny Zoltán, Gyöngyös
0. Pongt'.ácz Lajos, B~ítaszék
Popovics Dénes, I\:arcag
Popovits István, Baracs
Popovits Istvan. Nagybátony
Popovics Zoltán, l\:adarltút
Popper József, Buclapest, VI
Pósa Balázs, Szeged
A.ndor, Csabrendek
Posgay
Poszt! Gyula öröl;;:., Galgamácsa
Post~ György, Balassagyarm at
Praefort Emn1a, I<ünbaja
Praefort József, Bacsa1más
P1aefort I{ornél dr., 1'.'Iélykút
Prager Béla örölt., Nagyl~anizsa
Práger Frigyes, Gyula
Preiser Ernő, Debrecen
Preisi::h l{ároly, Budapest, VID
Prehoffer .1 enö, Cegléd
Preszler _,.\tnün, Eger

Prudam Guicló, Budapest, I
Prokopovits Brunó örök., Tura
Puky. ~Iiklós, Berettyóújfa lu
Pttskas Lajos, Békés
Ratl.k Gyula, Zircz
Rab József, Tiszalök
Racsek Lajos, Budapest, II
Radanovits Dániel, Budapest, I
Radanovits Testvérek, Budapest,
Radimeczky _<\.utal, Rákospalota
P~adimetzky Zoltán, Egercsehi
Radó ~Iiklós, Békéscsaba
'B:ados Márton, Jászladány
Ragettly János, Békés
Rajzinger Imre dr., ózel és Sajóvárkony
Rau József, Mezöbe1·ény
Rausz István, Regöly
Rábel In1re, Tiszaörs
Rábl J enö örök., Győr
Rábl Jenőné, Győr
Rácz Ernő, Budapest, I
l{. Rá.ez Gyula, Miskolc
Rácz György dr„ E,iharnagyba jom
·~a.ez Illés, Jász1-piti
Rácz János, !{iskűnhalas
Rácz .l enö, Budapest
1{. Racz Jenó örök., 1'Iislrolc
Rácz Jenő, ~fakó
Rclcz S<indor, Tiszafüred
Rádóczi Gyula, l{ecel
Rákos Gyula örök., Salgótarján
Rákos Simon, Nyíbogdá.ny
Rebmann Rókus, Balassagyarm at
Regéczy Nagy Béláné, Pécs
29
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P~eichard

J enö, :f..liskolc
Reiner lllihály dr., Heves
Reiner 11Iiksa, Pe::::t2zenterzsébet
Reiner Nó.ndor, Bihartorda
Remcsák lYLiidós, Türje
Renner 1Yiá1:ton dr„ Budapest, V
Requiny ~.\.tilla, Pilismarót . _
Récsey Zoltűn, 'röröli::szentn11klos
Rédiger ödön, Pécs
P...hédey Endre örök., \'erpelét
Réman Béla Gyula, Beled
Rétay János, Szirák
Réthelyi József1 Budapest, IV
Réthy Béla, Béltéscsaba
Réthy Lajos dr„ Hajcluböszörmény
I{. Iiévész Imre örök„ Jászberény
Riesz Arroin, Budapest, II
Rimay Béla, Budapest, X
özv. Rochlitz ~4..rturné, Esztergom
Rochlitz Marton, Pestszenterzsébet
Rohonyi Gyula, Tura
Rohoska Judit, 1Ialtó
Roks:z;in Szilviusz, 1\Iezötúr
Ron1h8.ny Gyula, Nézsa
Róna Pál, Szendrő
Rónai Dezső, Bácsaln1ás
Rosenberg Henrilt, Csepel .
Rosinger Jenő Ja.nos, Romhany
Rossmann Károly, Mád
Rostetter János, Győr
P~otfUchs Ev. .Tanos örök., Tokaj
Rotfuchs László, Tolt.aj
Róth Elemér Budapest VII
Róth lYianó, Budapest, V
Róth Mihály, Gáva .

Rqzsavölgyi L. lv!a1·git, Budapest1 ·vr
Römer Lajos, !(istelek
~unyay Károly örök„ Poroszló és Sarud
özv. Ri:Ltkay Lajosné, !{ereltegyháza
RusznyaJt Lajos, Sárvár
Rusznyák Lajos, Lovasberény
Rüll Imre, 1fagyaróvár
Saáry Alfréd, Bácsbokod
Saáry Gábor, Besenyötelek
Safáry Gyula, Pilisvörösvár
Sal János, Letenye
Salamon Jenöné özv., Szigetvár
Salgó Péter, Szeged
Sallay László, Debrecen
.3arkadi Imre, Orosháza
Say Rudolf örök„ Székesfehérvár
Sághy Gyula örök„ Jákóha1ma
Sámuel Béla, Tiszavárltony
S<indor Illés örök., Hódmezövásárhelv
Sándor !{lementin férj. dr. Leipnikerné,
1\Iedgyesegyháza és lviedgyesbodzás
Sándor Zsigmond, Gacsály
Sárkány László örök., Pe:..tszenterzsé:Jet.
Sárltözy 1-:Iihály, Jászberény
Sártory Lajos, Balatonboglár és Ba.Iatonlelie
Schaub István, V<ichartyán
Schausz 1fó.tyás, 1'Iak.ó
Schti.fer A.Jadár, Baltavár
Schefler Antal, *<\.ba és Sárkeresztúr
Schmid József, Gamás
Schmidt Béla, Felsöireg
Schmidt I(ároly, 1!ohács
Schmoll Jenő, Budapest, III
Schmör K:.::rnél, !{istengelic
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Scholtz Endre ifj., Pesthidegltút é;,;
Nagykovácsi
Schönberg Armin, Drégelypalánlc
SchönvLszncr Aladár, Budapest, \TII.
Schreiber József, Fegyvernelt
Schreiber ].1ihály, Boldva
Schreiber Lajos, Hajduböszörmény
Schubert _i.\.rnold, Budapest, V
Schuk József, Hajduböszörmény
S"Chuh Károly özvegye, Katymár
Schulelt Béla dr., Budapest, I
Schulek Gyula dr., Edelény
Schulmann Bódog dr., Monor
Schurina Cirill, Szil
Sch\varz Manó, Budapest, VI.
Sch\vartz Mihály, Hajdudorog
Sch\vimn1er Marcell, Budapest, V
Selmeczy Béla, Szeged
Seper Deozsö, Hatvan
Seres József, Putnok
Sey László, Vaiszló
Sikari Kovács Mihé.ly, Kecskt:mét
Si.tklósi Henrik, Budapest, VII.
Silly= Géza, Jánosht\:lma
Simig Rezső, FüzeS~fyarmat,
Simon Ernő dr., Szo]\:1_bathely
Simon Sándor, Köröshégy
Simonyi Ernő, Szigetvár
Simonyi .József, Nagyléta
Sipos Berta, NyírmihaJ.yd!i.
Sipőcz István örök„ Pécs
Siska Miklós, Mezőkeresztes
Skopál Sándor, Nagyberki
Skoumál Jenö ifj., Hódmezövásárhe:y
Smetana Aladár, Kisterenye
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Sóbűnyi Gyula. Sárk:::resztúr
Solcz Gyula, I{on1ádi
Solcz Gyula dr„ I{arancsság
Ifj. Solcz Gábor, E:arcJ.g
Solymossy János, l~„lberti
Somn1e:- Bertalan, Dévaványa
Somn1zr Ottó, Hajdunánás
S:cmogyi János, Vecsés
Somogyi Sándor, I{únbaja
Sonne,vend Gyula, I.:::örn1end
Soós István, Dömsöd
Sőffer Imre, Budapest, IV
Spergely Béla, Budapest, VJ
Sper'gely Imréné, özv„ BudB.pest, VID
Sperlágh Aladárné, Budapest, \T
Sperlágh Zoltán, Hatvan
Spiegel Gyula, Budapest, ·vII
Spitz HenrJk, Püspökladány
özv. Spitzer 1'!ildósné, Bék.és
Steiner Ferenc, Jl.Iaglód
Steiner János Viln1os, Györ
Steiner Oszkár, Budapest, VIII
St::--inhausz Béla, Putnolc
Sterba Emilné, :fi.Iágócs
Stenczl.;:y Gyula, Püspöklelle
Sterczula Jenő, Endröd
Stern Lajos, I{arcag
Steuer Imre, Budapest, TV
Stépán István, Elejöcsaba
Stinner Imre, Györ
Stodolni DezsC. dr„ Soroksár
Stokinger, István, Halászi
Stolcz Béla, Veszprémvarsány
Strausz i~„r1nin, Budapest, VI
Strenge .l\goston, 11at'Cali
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Sujá.nszky Jenő, Balatonkiliti és Balatonújhel y
Suller l{ároly .:örölc, Fót
Südy Ernő dr., Békéscsaba
Slitheö Béla, Szöny
Sütheö ödön, Pornóapáti
Syntinis Ilona b<irónö, Budapest, I

Syko

~t\..ndor,

1Iagyargencs

Szabados Jánosné, !{aposvár
Szabados József, Pitvaros

Szabady János, Budapest, VII
Szabady Vili:tor, Csengőd

Szá.bó Antal, Környe
E:. Szabó ÁTpád, 1íagyargencs
Szabó Árpádné, 1'Iezöberény
Szabó Béla dr. öröl{., Ujpest
Szabó Béla, Eger
Szabó Dezső, Buj
Sz2bó Ernő, Siklós
Szabó Géza, Gyömöre

Szabó Gyula, !{ecskemét
Szabó István, örök., Törökszentn1 ik!ós

Sz. Szabó

Jenő,

Debrecen

Szabó József, Alpár
Szabó Lajos, Szolnok
vitéz Szabó László, KecskenH~t
Szabó 1-Iihály, Báta
Szabó Vince, Csurgó
Szabó Zoltán, !{utas
Szakáts Z::lltán, Tiszanána és I..:ömlö
Szalu:njn 1v!iJdós, !(ócs
Szalay Gyula, Tapolca
Szalay Tu!ihály, A.haújszantó
özv. Szallós Jánosné, Dombóvár
Szappanos Géza, Jászberény

SzarJGisy Jolán, Fáncsikné, Silmeg
Szatrnáry !{álrnán örök., Bodrogkeres ztur
Szauer Andor, Salgótarján
Szauer !{onstancia, Jászalsószen tgyörgy
Szé.gel Károly, Budapest, VI
Szántó !{á.roly, űllö
Sztisz Lajos, Csorvás
Szász Mib<lly, Madaras
Szász Sándor, Bátya·
Szász Tihamér, Ricse
Szebellédy Ferenc, Téth
Szeghy Sándor, Szeltszárd
Szeghy Tibor, Deszk
Szegö István, Budapest, I
Szegö László, Budapest, I
Szeiberling Ferenc, Balconyszo1n batllely
Szelteres István, Ujpest
Szelteres Sándcr, Izsák
Szekeres Vilmos, Nagyli::anizsa
Szekér József, !{iskúnhalas
Szele Béla ifj„ Szolnok,
Szemnecz ödön, I-Iatvan
Szemző Imre dr., Szarvas
Szendrei Béh1, Budapest, VIII
Sz.enct~·ei Sándor, Báránd,
S:-..!!nclt·oyits \rilmos, Nagydorog
Szenti;h Istv:in örölc., Tab
Szentg<lly Dániel, Gödöllö
Szentgyörgyi J<inc:; örök., Jászberény
Szentiványi .Tenö, A.pagy
Szentpétery Pál, Budapest, IV
Szepessy Sándor, Nagyn1ányok
Szerdahelyi János, Sopron
Szerd:-iheiyi László, Kisbér
Szécsi Dezsö, Balmazújváro s
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Szék.csíh: Eleli:, Esztergom
Székely ~i\dorjáo, Debrecen
Székely Ferenr! örök., Bélu!s
Székely Jenö, Gyömrö
Székely Jenö, Győr
Székely Rezsö, Demecser
Székely Sándor, Budapest, VI
Székely Sándor, Kecskemét
~zéll Ilona, Budapest, II
Szén1ann Agoston, Hatvan
Szénert Aladár, Felsőgalla
Szénert Aladár öröli:„ Felsőgalla
Szigethy Frigyes, Pécs
Szigethy József, Tapolca
Szigetváry Zoltán, Szombathely
Szigvárt János, Vúc
Szijá1tó, Tibor, Dunaföldvár
Szikoi·a Jl..liklós, Lábod
Szikszay Gusztáv, Pestszenterz óh2L
Szilágyi Béla, Pácin
Szilágyi Béla, Uli:k
S21ilágyi Géza, Jászszentandrás
Szilágyi Lajos, !{isvúrda
Szilágyi Zoltán özv., !{rasznoli:Vajda
Szilcz István, l{isvárda
Szilvássy Gy. László, Budapest, \TII
Szily Géza dr., 'Palts
Szirmai !{ornél, l{iskúndorozsn1a
Szkalla László dr. örök., Budapest, VIII
Szkitsák Jenö dr., Polgárdi
Szmodiss József dr., l{eszthely
Szold Lii.szló, Budapest, V
Szondy László, Kűnhegyes
Szopkó Dezső dr. örölt., Nyiregyháza.
Szopkó Dezső ifj. Nyiregyháza

ödön, Budapest, I\í.
Mali:ó
Szöny;i Ferenc, Ba11cs
Szönyi Richárci, Ba1•cs
Szporny Tuiiklós, Hódn1ezövásárhely
Sztankay Aba dr., Debrecen
Sztraka ödön (lásd: Szűke ödön.)
Szuper Imre, Csetény és Sur
Szücs Béla, Recsk
Sz. Szüts Ernö, Budapest, I
Szüts Ilona, Rácalmás
Szütsné Szüts Julia, 118.tyásföld
Szüts Robert, Széltesfehérvár
Szüts Pá.1, Budapest, IV
Szűts Sándor, V-erpelét
Szőke

Szőllősy Jenő,

Tag8.nyi ~i\rthur, 1-lódmezővásárhely
Takács Ferencné, Harli:ány
Takács Istvá.n, Esztergon1
'l'akáts István, Szeged
Takács Istvánné, Esztergom
Takács János, Balatonfüred
Talté.csi Nagy Lóránd dr., Széke2fehérvár
Tan1ás ~..rihály, Solymár
'l'amássy Flóris, Budafok
Ifj. Tanács Gyu!fl örCli: .. Ba!atonfGldvár és
Kőröshegy

1

Tangelmayer Aranka, Ostffyassz:nyra
Tapfer Sé.ndor, Szank
Tarjányi János, !{iskűnfélegyhé.za
·rar fJezsö, Garadna
Tatár Józs~f. Ráli:ospalula
'Tauffer Gábor dr., Bt:dape"t. YI
Tavaszy László, Encs
Tavaszy Ferenc, Forró
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Teleki Elemér, Váchartyán
'l'elkessy ödön dr., ICispest
Teme:.ováry József, Szeged
'l'tmesváry László, Budapest, X
'l·ereczky Pál, Szentmártonkata
Tcreny Menyhért, Szabadszállás
Ternajgó József dr„ Budapest, I
Terstyánszky Kálmán, Söjtör
Teutsch József dr., Tóváros
Teutsch Reinhold, Moson
'félessy István, Kiskúnlacháza
Téry .4.urél, Högyész
Thlerry Tibor, Csepel
Tlluránszlty !{ároly, Sáta
Thury .4.ndor, I{iskúnfélegyháza
Tóbiá.s Zsign1ond, Budapest, V'II.
'fombor Jenö, Budapest, I
Toml{a Iván, 1fagyaróvár,
'l'omory Elemér, Jászberény,
'folvay Imre, Debrecen
rrolvéth Rezső, 'l'állya
'l'opa Géza, Túrkeve
'roponári József, Vá.c
Torday Ferenc, viléz, Budapest, \TII
Tor1tos Dénes, öriszentpéter
Tor1na Dániel, Szolnok
Tornyos Lajos, Jászberény
Sz. Tóth Béla, Debrecen
Cs. Tóth Bertalan örök., Nagyecsed
Tóth Dezsö, Egyek
Tóth Ferenc, I!:rd
Tóth Ilona, l!:rsekvadlrert
rróth István, I<ecsJ;;:emét
'l'óth József, Boclajk

Sz. Tóth József, I{iskúniélegyháza
Tóth József örök.. , Erdöcsokonya
Sz. Tóth !{álmán, Balatonkenese
'fóth !{álmán, Beremend
Toóth Tuiih8.ly, Budapest, X
Tóth Pál, Parád és Recsk
Török 1\rpád, fiegyeshaloro
Törölt Gyuia örölt., Nyíregyháza
Török Ja.nos, Pécs
Török Katalin, Kdspest
Török ICálmá.n, Tápióbicske
Török László, Vámospércs
Török Márton, Szeged
Törzs !{álmán, Lovasberény
Trajánovich Antal, Berettyóújfalu
Traply Alajos, Bogács
Trajter Zoltán ifj. Bél~ásn1egyer
Trexler Jenő, ~4.jka
Tróbsr ].fárta, Pécs
'J'rubl I{álinán dr., Kispest
Türei Ernő, Sz~gvár
Ujhelyi Sándor, j\f:inclok
1.Jlrich József, Szekszárd
Uray Lá.szló, Jánlt
Urbányi István, ?l'Iiskolc
Usz Ferenc dr.-né -~ul Terl;:a, Nngycsá.kány
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\Tagaszli:y I{ázn1ór dr., Rál;:oscsaba
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Vargha László, Pak~
-\'argyassy Gyula, NagylrörU
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"'Varsányi Béla, Budafck
Vass Jenö, Bercel
Vasdényey „.\Jadár, Nagybajom,
·vasdónyey Elemér, Nagyatád
\'asvary Béla, Rál;;osszentrnihály
Vasváry Elemér, Hódmezövásárhely
Vattai \'attay Elemér, Gönyü
\Tágó István, Villány
V:illay Sipo:s Berta, Nyirmib8.lydi
Vá;pos Gyula, Pestszenterzsébet
Ván1os In1re, Diósgyőr, vasgyár
Várady Lajos, Baja
„\iárady Lajos, Ncidasdladány
\'árady Lajos, Szentes
Varady László, Jászfelsőszentgyörgy
·vitéz Várady László dr., Szentes
Várday ?.liklós, :i\Iezötúr
Velcsey István, Eger
'Venczel Lajos, Szabadszüllás
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·veres Barna, 1'dezöcsát
\Teres;.; 1:viária, Zákány
l/eres Púl, Tiszal;;eszi
·vetter Vince, lásd: Losonczy
\Téber Ernő, Pestszentlőrinc
v·égh A.ntal, Szolnok
\Tégh István örölc, Tevel és Lengyel
\ 1 ély József, Sajóvárli:ony
\'értes József, Diósgyőr
Vida József örök., Etyeil
"'Vida ödön, Béli:ésszentandrás
'lidovs:7.ky István, Béké.ssán1;::on
\iigh Ferenc, J\fedgyest.gyháza és Lcp~ny
\Tincze 1Iiklós, I\:únszcntnuit ton
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\ izslovszky László, Dunaszentg;rörgy
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\'örös Sándor, Hódmezővásárhely
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\Veszelovszky Erzsébet, Tíszaroft
Wéber Dezső dr., Budapest, VIII
\.Véber Dóne;:o, Dunaföldvár
'.Véber Flóris, Kd.lló
\Véber Géza., Kisújszállás
V~'éber Gyuláné VVinter Elza, Ecseg
VV éber !(álmán, Pécs
Wéhly István, Miskolc
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\Vin1n1er l/.iln10::> örök., Ni'tdas dladány és
Sársze ntmihá ly
\Vinl\:Ier Lajos, Gyula
'Virke r János, Rákosk eresztu r
\Vittm ann Elen1ér , Budape st, VI
N. VVolff Lajos, Budape st, I
\Vollne r Llpót, Balato nalmád i
B. Zaáry Elen1ér , Magác s
·zach!:i." I<ároly , Bánhid a
bzv. Zaja ez l{ároly né, Tiszad ob
Zakár Zoltán, Szeged
(Zala Emil, Hajdus zobosz ló
·Zalai !{ároly dr., Cegléd
Zalay Já.ncs, Zirc
Z:ilay Lajos, Orosl1á za
Z<lmbú László , Janosh aln1a
·zboray Gyula örök., Budape st, III
Z!Joray Gyula öröl;:., 1'Iargl tsziget
Zin1ay Pál, Kecslre mét
Zipera I<aroly , Budaka lfrsz
·zlinsz1ry Endre, Bölcslr e
Zlinszk y József örök., Dunafö ldvár
Z!óczk y György , Tótkom lós
Zoltán B&la örök., Budape st, V
T. Zombo ry Béla, Bösárl tány
Zombo ry György , Jászl;:a rajenö
·Zöldy Dezső, !{isújs zállás
zsán1b oky János, Nagyk örbS
'Z:;ögön Arpád, Földeá lr

Szak tárgy muta tó.
itlkalm azott gyógys zerész felelőssége
15, 87
~<\nglo Danub ian Lloyd r. t. bet. bizt.
osztály a 287
~\rgentum acetict un ·kötelező tartása
81
Alla:nk incstár terhére Bismos alvan rendzlé se
158
~-&..llamltincstar terhére Ergost erinum
irridat um
Richte r rendelé se
131
~4.Jlarnk:incstár terhére Glandu bolin inj.
r::ndelé se 130
Államk incstár terhére Kuffle r-féle diétás liszt
rendelé se
129
„Allandóan letelep edett orvos értelme zése
149
A.Jlategész~égügyi törvén y vé.greh ajtása
192, 197,
188
./dlatg yógyás zati oltóany agok, 37 .erumo k arai
227
Allator vosolc 'kézi gyógys zertára i
80, 223
Allator voslásb an haszná latos oltóany agok 214, 227
Allásta lan gyógys zerésze lr
25,1
Beitege llátó szövetl rezet gyógys zerszán 1Iai
278
Birásk dás közegé szségi ügyben
12
Bismos alvan inj. rendelé se
158
Budap esti Gépgy árak Betegs egéiyz ö Pénztá r
vényei
256
Budap esti !{erüle ti Elöljár óság felügye leti joga
21
Brüsse li megáll apodás végreh ajtása erőshatásű
gyógys zer.ek egység esitése tá.rgyá ban
169
Cseppm érö- nor.:na l
176
Deá.k Ferenc Betegs , Egylet számlá i
277
Diftéri a elleni védöol tás
133
i?ú.'tér ia szenrm kötelező ,tartás a
185

.i
1
!
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I'roguis~ák űj

·16l3

gyógyszer.-zket közönségnek nen1

ár·Lisithatnak
EgE:;:;zsé.gi 0izonyitvány f3'.<illítá.si
zási kérvényeli::hez

60
és

á.t1'uhá-

Egyesitett GyógyszerárszalHi.s sajtóhibáinak
javítása é3 pótlásai
Egyesületék, hatósá.golt, testül:1t.ek
Egységes összetételű gyógyszerek ellenőrzése
Ergosterinum irridatum Richter rcndeiése
Eröshatá.:..ü gyógyszerek egységesítése
Fiókgyógyszertáralt
18, 31, 33,
Fém nrutrium és te;n kálium á.rusitása
Forgalmi adatok ltimutatása
Forgalmi adó -~llenörzése
Forgalmi körből gyógyszertár á.tköltözése
Glandubolin inj. r.end~·lése
Gyakorno-it felvétel
Gyakornoktartds
Gyakornoki vizsgálóbízottsági tagság
Gyógyszerárszabá.sról
Gyógyszerárszabás (Egyesített) sajtóhibáinnk
javítása és pótlá.sa
Gyógy.::zerárszabás változásolt 191•!. évtöl kezdödöleg
Gyógyszerliru kereskedések és illatszertárak
megvizsgálása
Gyógyszerelló.tása - közkórházaknak
Gyógyszer.e:!t ( eröshatású) egysége.sitése
Gyógyszer~k. gyógyszerfélék stb. anyagokkal
való kereskedés
Gyógyszerrenddés ( közgyógysz.erellátási) ki-

85
28!)
20·1

135

131
169
34~

231
147
241
31
130
114

120
?.!Q

iss
289
294

87
161
169
44

terje~ztése
151
Gyógyszerész alkalmazott f9lelössége
15
Gyógyszerészgyakornoki Kijelölő Bizottság szervezete
114
Gyógyszerész ·ltamarák létesítése
146.

Gyógyszerész képesités nélküliek foglalltoztatása
152, 262,
Gyógyszerész pályélra felvétel
Gyógyszerész titoktartási ltötelezettsége
Gyógyszerészelt kötelez{) könyvvezetése
Gyógyszerészek névsora
Gyógyszeré5zet - közegészségilgyi intézn1ény
Gyógyszerltöltség.e'k folyósítása
G:yógysz~,rkUlönlegességek évenkénti tö1·zskönyvezése
Gyógyszerkillönlegességek ellenőrzés.e
Gyógyszerkillönlegességi árszabásolt
Gyógyszerkiilönlegességi rendelet
G3,
Gyógyszertár áthelyezése egy községből a inásikba
Gyógyszertár átruházü..s özvegyről
Gyógyszertü.r berendezése, :-nint végrehajtó.s
t..9.rgya
G:yógyszertü.r forgalnü l;:öréböl való Ulköltözése
Gyóg:/szertár h::lyének 1neghaülrozása
Gyógyszertárlulajdonos felelőssége
Gyógyszertár üzleti joga végn::hajtás tárgya
ne...111 lehet
Gyógyszertárvizsgálali jegyzőkönyv
Gyógyszertárak (1933ban adominyozottaJ;:)
Gyógyszertárak hérbeaclü.sa
Gyógyszertáralc (fiók)
Gyügyszcrtáralt <házi)
Gyógyszertó.rak (kézi)
Gyógyszertárai~ (l~özrenclé::zeti és honvéd kórházi)
G:•'Ógyszcrtáralt ínyilv:inosak)
Gyógyszertárak drlélteslté::,e vagyonadó szempontjából
GyógyszertUralt forgaln1i adatainak ldn1utatrisa

2Gii
ll·J

26

107
416
15

155
287

135
298
135
32
')"'

o>

26
31
31
lG

230
147

!GG
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Gyógyszertárak hivatalos vizsgálata
18
Gyógyszertárak köt2les2h: difter:a szerumot
tartani
::i.85
Gyógysz2r•·~1rak m2'gvizsgáláss
39
Gyógyszertárak rezsi költsége é.„ haszonhozama 269
Gyógyszertárak vasárnap dé;utáni z<irvatart:isa 150
Gyógyszertárat ki kezelhet
16
Gyógyszertári b:.:ndvúnye1;:
90
Gyógyszertári jogfolyan1::dás
17, 29
Gyógyszertá.ri jogok e:ngedélyezése
126
Gyógyszertári 'l;:érvényekhez helyszini rajz mellékelendö
81
Gyógyszertári statisztika
·115
Gyógyszert<iri szabályrendelet
27
Hamisított vényel;:
281
Hasonszervi gyógyszere!;: ösanyagai
16
Haszon hozama és rezsi költsége
gyógysz2rtáraknak
2G9
Hatósági orvos felügyeleti joga
22
:30.1
Hatós<igok, egy.esületeli:, testületek
18, 13·1, 40-1
1-Iázi gyógyszei'táral;:
Hitelezni gyógyszerész c.sak siirgös veszély esetén köteles
lG
l·I~telmegvonás

Hivatalos vizsgálata - gyógyszertUralcnak
I-Ionvéd li:órházi gyógyszertárak és gyógyszerészek
Illatszer kereskedések és drogeriák n1E'gi.izsgúlása
29,
Jogfolyan1odásol;:
Jöveclelroi és vagyonadó ldvetése
!(ama.rák (gyógyszerészi) létesítése
!(eresztes és l{étkeresztes szerek 1i:iszolgáltat8.sa
l(ét kereszttel jelölt gyógyszer.ek rendelése
Kézi gyógyszertára!>:
80,
!Cézi gyógy;;zertárak - állatorvosi

2Gl

18
413
87
127
238

HG
280
91

40$
223

l(ézi gyógy..:zertűrak engt·délyezése és ell·2nörzése
"3 13·1
l~~zi _gyógys~:rtáral_cró . .szóló szabályrenclelet... · 73
h.orhazak {koz,i gyog·yszerellátása
161
I{ozn1etikai ipar gyakorlása
233
I\:önyvvezetés
107
I{öü:lezö könyvv::·z:.:tGs
107
I\:ötszer rendelet
9í
I\:özegészségügyi bizottság
18, 22
!{özegé:ozségügyi lcözigazgatás
18
I(özegészségügy renclezésér-51 szóló törvény
11
I{özegészségi ügyekben hatóságok rendörbiráskodása
12
I{özgyógyszerellátás fizetetJ.en szán1l3.i
277
!{özgyógyszerellátá.s költségeinek
folyósítása 155
I\:özgyógyszerellátás t:::rhére L2ucoplast rendelése
16:5
!{özgyógyszerellátüs terhére rendelt gy6gyszereh: árának levonfisa
166
I{özgyógysz2rellálú.si gyógyszo:rrenclelés kiterjes.ztése
151
I\:özgyülés elleni panasz Ugyéi1en véghatározat 2·12
1-Cözkórhű.zal.: gyógyszerellát<isa
161
H:.:özrendészeti
kórházi
gyógyszertirali:
és
gyógyszerészek
413
I\:özsCg:::Jc, n1elyekben egynél több gyógyszertár
van
3-12
I{uffler-féle diétás liszt rende!é, e
129
!{uruzslás
l·i
Leucoplast rendelése
165
1-Iagyarországi Gyógyszerész Egyeslf, .·t közgyülés elleni panasz elutasítá~a
2·12, 246
1fagyar Hajózási Bet. Bizt. Int. v6n,:2j
28-1, 288
];!axi:J.1alis dozisok az új I\r. kiadú::Ű 1>1agyar
Gyógyszerli:önyvhen
300
,.~!<irka cUd.:ek''-röl körleve!eli:
279
30·

4G9
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J.Iáv. E. E, I. gyógyszerrendelési

út:~1utatója

elleni panaszoli:

1I~-\.Bi gyógyszer:::zán1lé>•
?.!~4. 'l. B. E, I. házi gyógy,:zertárűnak gyógy-

szerl1:iszolgálasa
1\L"-. \;_ B. B, I.-vel kötött szerzödéshez pótlás
?.Tinösitvényi ·~áblázat
l\.Iisko:ci közkórház engetlé~y2z6si okir.:ta
I'Jöi tennékenység meggútláslira szolgá!ó
rek árusításának tilaln1a
Ok:level·es a1kaln1azottal;: felelőssége
anyagol~

159
260
160

285

36
168

Normai cseppmérö

Oltó

,,

176
~z:·-

61
15, 87

(-- á!Iatorvoslásban használatosl

Oltóanyagok és ~z2:run1tern1elö i.izem~"k
225
Országos -egyesület közgyülóse .:lleni panasz
On:zágos :rviagánbet-egs. Egy2sület vényzi
Orvos - állandóan letclep::dett
Orvos (hatósági) felügyeleti joga
Orvo i bélyegző órvénytel2nitésQ
252, 253,
0. T. I. Gyógyszzrr,;~ndclési úl;1r_,tatója
0. T. I. terhér2 rendelt gyógyszerek kiszolgáltatüsa és :::zá1n1ázása 2-17. 2·Hl, 253, 257. 277,
0, T. I.-nak térit0s
0. T. I. új vénylapjai
öttúblázatcs rendelet
özv.o gyi áti:uhúzás
P:ilyúra felvétel
Pótlás a :t\IA.il. E. B. I.-vel kütGi L s7.2rzöcL1: h::z
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