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Az idő rohan! Isn1ét lcpcrgctl egy eszlendií
az élet ho1nokóráján. ::\Iozgahnas esztendő volt,
tele ese1nényckkel és így a Gyógyszerészek Évkönyvének 1941. évi kötete ennek megfelelően
isn1ét bövebh tartalon1mal jelenik meg.
A keleti és erdélyi országrészek örvendetes
visszacsatolása következtében új rendeletek jelentek n1cg az áhncnel n1cgkönuyítésére és a 1''fagyarorszag1 Gyógyszerész Egyesület a maga részéről
is több tájékoztató közle1nénybcn sietett a visszacsatolt területek gyógyszerészeinck segítségérl'.
Ezek a tájékoztatók általúnos érdckííck, nagy
hasznút veszi annak az anyaorszúg területén rniíködii gyógyszerész is, siit egyike-másika hézagpótló, n1ert pontos n1agyarúzatokat és felvilágosításokat tartalmaz olyan kérdésekben, amelyek
eddig különböző rendeletekben \'Ollak csak hosz~
sz.as utitnjúrússal feltalúlhatók. :\ Gyógyszerészek
I~vkönyvét lapozó gyógyszert~<>z a rendeletek, az
l'gyc•siih li ér!Psítésf•k t~s tújfkoztntók úlnér.ést•v<•l
111egisn1eri az t•gt~sz n1ozgnli11:1s év es•!Jllénycil l·<>
1
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nieggyöziidlH.!l arról a 111unkúr61. anH·ly nz i·rlh·kvédelmi egycsÜll'then ]pfolyt.
:\ Gyógyszerészek l~vkönyvének 1941. e\·1
(XX-ik) köteléhen folytatjuk a -„1\érdések és fel<'lctck

<1

f!!JÓ!f!fs::.crés::.i

gyakorlat

köréből" cín1ú

rovatunkat. A lapaszlulatok azt hizonyilják. hngv
a kari prohlé111úk ily forin:'"tban való

ft>ldolgozá-.;~l

n1cgkönnyíti a gyógyszerl·sz n1unkáj6t l~S lutsz1111-;
úlhaigazítúst nyujt a gyakorló gyógyszt·rész szú~
tnárn a gynkorlali {·lrtlH·n l'rltneriilii különböz:i
kérdl·sekbcn. A feldolgozolt újabb -15 kt'.rdésscl
151-re szaporodott a ,.I\.érdés-rl'lPlel" alakban történü tú.i0kozlatúsok szún1n. Ez {~\'ht·n is közöljük

az ehhez tartozó vezl·rszavas lartal1Jn1n1utatót a
karlúrsak kiinnyclJh l(ijéknzúdúsa cl·ljühúl.
Az Or:-;zúgos hiizl'gészst'~gügyi Intézel gyógy
szerc1leniirzésl'Í sorún tühh Pscthl'n olyan készít1nényekel is IHl'gvizsgúlnak, a1nelycknck \'izsgúlalúra a Gyógyszerkönyv n'.~szletcscbhcn 11cn1 terjeszkedik ki. 1::vköny\'Ünk 111ult évi ki.Hetében is
isn1Prll'llii nk a gyak1)rlú gyógyszer{'SZrl~ haszn1• ~
ilyl'n Yizsgúlati 1núdokat. Ezt a sorozatot folvlaljuk az idén. A r::-yúgyszerck ellcnörzl·sl' ug\:ani''
nagy küriilll'kintl·st kívún. n1crt a Gyúgyszi·r·k-öny\·
sok kl~szitn1l·11y vizsgúlatár:t utasítási nein t:1rt;dn1az. vagy a közölt vizsgúl:i!i eljúrúsok l·p}H'll csak
lújékoztatú jPllegíít'k. dc a készítn1é1i\Te \·unatkozó kellő felvilágosítúSt nc111 nyujtanai~. Felki'n'siinkrc dr. Schulek Elc1111;r t·l{yel<·n1i nl. tanúr. a

ni. kir. (}rszúgos h:özcgt~szsl•giigyi [uh'zp\ f'hetnia'.
oszlúlyúnak \'C'Zeliíje l' kötl'thcn ['ogJ~tJkozik dr.
Uó:::sa Prí/ adjunkluss:tl egyiilt irt nagy0rtékíi !:.·
nuhnónytd.Jan: .. A s:ap1u111~s:::csz„ a /,·ális:appo1i~
s:::cs:: 1;s n:: ft111111oniás olaj Pi::syálatúról."
A gyógyszl'rlúraknuk n (iy1'igysz{'rkü11vY (•."
a \'onalkozú rendclett'k szellen1éhen való út;·endezésc n1intlen gyógyszerésznek súlyos goudja.
A
rendeletek labirintusúhan. a sokft'.•h· kö\·ctehnény
Inelle!l, az egyl·hként is sok 111ind(·111a l clfoglait
1

gyógyszcr(~sz

JH•hezcn isn1Prhl'ti

ki inagúl. Bizn-

nyúra nagy könnychhsl·gel jt•h•1ll .Spergclu Ht;lrr,
a ~I.agya~·orszúgi Gyúgyszt•rl·sz Egyt'siilet Gyúgyszcresz tiyakornoki ·ra11folya1núnuk tanúra 1!s n
Budapesti Gyógyszerész. ·rcstiilet "\',;"1·szt•i·1·
:,,. •J::-. • , .
„,,,.,.11e·,
1" zc„:
szt·rYezele \'t•zetiiji•nek 1· kii!t•llH•n talúlhatú: . A
f!!f<Í[l!f·~·zcrtá:a/; á!rt•nde::1;sl' a /\' . .lfauuar GuiJuys::crkunyP cs a: crrevonatko:ú rc11d1•il't s::cllcniú~
{11'11" cín1ií 1<1nulinúnvn.
Közis1nert. hogy .a húborlls ki1riiln1l·Hvvk kü·
\'elkeztéhen vilúgszcrte nagy neht~z:.~··gpk .úllanak
fenn a kenöcsalapanyagok ntúnpótlúsúnúl. ;fúnak
!útjuk tehát, hogy az nUj kc11őcsiU• 1tlapa1111agairfÍ{ és cnu!lyátornkról'; tújékoztalúsl nyujls; 1 ~ 1 j, :I
gyakorló gyógyszerésznek, a1nely tanuhnlinvt dr.
~sipke ~oltán egyetemi m. tanár. a Bud.apl·sti
l·.gy·ctt•n11 Gyógyszerészeti Int(•zel' ndjunk!Bsa íri

llH'g.

Az l~vkéinyy jogszabúly-gy•iljte1nény n··szl•l1t'll
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G
lalúlhalú az ipariigyi

1ni11iszlcrnt~k

az a

l'Plldeh~l1·.

a1nely a polgári lakosságnak a légollaltni, cgés1:~
ségiigyi cikkekkel valú cllátásúrül ad:s!ntl ki. .\.
Inni há!Jorlls vilúghclyzc! indokolja t·Hnek a rt'lldeletnek a közlését. Is1nl•n•teink kh·gt.'·szill•s•~! sz<1I
gálja dr. lJiód-rcirallyai J1íik.wt Guula ni. kir.
gyógyszt~rügyi fiítisztviselií, , .. l'f.(yetPn1i lanúrsegétl.
Iaboratóriutni Yt'Zl'IÖ: .,,1/t~ryes fiisliik_. 111estersé
ycs ködök, PC[!!fÍ r111ujt<ia11yayok"
eín1ií
lanuln1ú11y:1.
Az adózús szabályait a tiyógyszcn'.szek Evkönyvc 19:iH. l·vi kötetl~bcn n~szlefpspn isint•rtellt•
dr. :\'O(l!f Dc::.s6 Bálint nL kir. közigazgalúsi bíró
és Liicbcrcr Ta111lÍs. a :\L G~·. E. all'lnökt•. Az t:llclt öl esztcndii alatt 1:apvilúgot líitott újahh n·n·
deletek sok ll'kinll•llw11 1negvúltnztaták az úli:1l:"1·
nos szahúl~'okal. Sziiksl~gt•ssé vúll lehút ~- t~gy
részt ezért, 1ní1srészl pPdig, 1ner! az orsz:'tggyar;1·
podús következtében tühli n1i11t .JOO gyúgyszerl·sz
több-kevéshhl~ járatlan 1nég a 111ugyar adózús szuhályaiban - egy tájékoztató közlemény összcúllitúsa, n1elynek segílség{•vel a gyógyszerész az adúzús terén rúhúruló kötelességeknek eleget tud lC'1111i
{•s cmelletl a részl•rc biztosílolt jogorvoslati lt:ht>lőségeket megisn1cri. A fenti szerzők „A rf! 1 ógys:.crés:. adói"' cin1ií tanuln1á11yát bizonyosan nr·nden olvasó eredményesen h,1sználhutja fel.
l{ötetiinkbe ezévben is felvettük dr ;\'a1u
De:.sö Bálint últ~1l összt•úllított fúhlázatos kin111!.1·

túsl az adól.H.:Yallásokrúl, a<lókulcsokról és júruit!kokról. Ez az áttekinthető táblúzat nagyban n1rgkönnyiti az érdeklődök szá111úra a sziikségc s turlnívalók megállapítását.
A keleti és erdélyi lcriilelckkcl visszatérl
gyógysz(~rtúrakra tekinteltPI az „lllttékn1utatá''-t
felvettük az okirali-, valn1int közigazgatási ill('lÓ*
kek vulamcnnyiének felsorolásával.
I\özöljük a gyógynövények rnagyar és latin
elnevezését. Fontosnak tartjuk ezt azért, mert e
.,noiuencliiturúra" a gyógyszerésznek sziikségc
van és inert bízunk abban, hogy a nagyon nekilendülő gyógynövénytcrn1clés és gyüjtés nen1zet~
gazdasági szempontból is foalos munkájúba kar·
lúrsaink is újból belckupcsolódnak.
A gyógyszertúrak címtúi"!tha ter1nészetszcrü!eg felvettük a 1nost vissz!ltért gyógyszertúrakat
is. Külön 1negjelölliik ezeket a könnyebb áltt•ldnthclés céljúból. A legnagyobb gondossággal igyekeztünk cgybcállitani a viss1,atérl gyógyszertárak
cí n1jegyzékét és e gyógyszertúrakra vonatkozó
adatokat. fo.Iégis azt kell mt.!gállupítanunk, hogy
hizonyúra hiányosak ezen adatok. A ro1nán tör~
vények ugyanis lehetővé tették gyógyszertárak átköltözését. A ron1án impérium idején az ntolsó
idúben engedélyezett gyógyszertáruk közül többel
bezártak, tulajdonosuk clkölt0zött, magúval vilte
gyógyszertárának egész berendezését, felszerelését
is. Az idegrn igazgatús idPjén cgyik-músik régibb
1
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gyógysr;crtárat reáljogúnak minösítctte:k, a111elyek
a világháború elült a 1nagyar törzskönyvek feljegyzése szerint szen1élyjogúak voltak. Ezek és a
hasonló körülmények szolgálhatnak magyarúzatul
arra, hogy a visszatért gyógyszertárak adatni
újabb és újabb felülvizsgálatot igényc>lnek még.
hogy végeredményben -. bizonyára a hatósúgi
adatok felvétele nyon1án ·- teljes és tökélett>s
gyógyszertári és gyógyszerészi lajslromunk legyen
az ezévi augusztus 30-iki bécsi határozattal \'iszszatért országrészről is.
J(öszönettel adózunk J{arlúrsainknak, hogy az
l~Ykönyv eddigi köteteit szeretettel és elisn1crésst'l
fogadták. Fúradsúgot nctn i3tucrií n1unkúvnl igy,•keztiink a Gyógyszerészek Évkönyve 1941. éYi kütetének szerkesztésével is köszönetünket kifejezésre juttatni. Kötelez bennünket erre az is. hogy
az J~vkünyy olvasóinak szún1a l~\TiH-évre növek·
szik és a legilletékesebb tényezlik is olyan közhasznú könyYnck n1inösílellék, a1nely cgyt~tl(•!\
gyógyszertár könyytárából scn1 hiányozhat. l\li11dcz, továhhi odaadó 111unkára serkent. nn1it hivalússzeretetből kívánunk végezni a jövéibcn is. Szeretettel nyujtjuk át a Gyógyszerészek I~vkönyve
1941. évi kötelét és reméljük, hogy ezzel is clils•,'gítjük a várvavárt nyugodtabb, boldogabb és johh
jövőnek gyógyszerészcliinkre virradását.
Budapest, 1D40. december hó.
Löcherer Ta111ás.
Koritsáns::ku Ottá.
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Nyom:tatványoka:t
kiadóhi11ata!unk s t a :ti m expediál.

1!140. évi \'J. törvénycikk a gii1n{ilu'.lr és a nentibetegségek elleni Yédekezésriil. vahunint a kiizegészségiig~'i
Hil•\'ények egyes rcndelkezl~seinek
n1fídosíhís:íról.

Emlékezetiil culo1n ezennel mindenldnek, akit
illet, hogu ilfagyarország országgyűlésének képviselő
háza és fels6háza közös egyetértéssel a következő
törvénycikket alkotta:
(l\.ivonat.)
1. §. (1) A. gö111ökór és a ncnlihelegsCgek elleni

védekezés elö1nozdítása közfeladat, a111elyel az úlla111
a lörvényhatósúgok és a községek, a betegségi-, öregseg1- és bányanyughérbiztosításnak az 1927:XXI„
1928:XL.,
il1etöleg
1925:XXXI\'.
lörvénycikkben
n1egjelölt intézeteit (n loYábbiakban: biztosító inll·zetek), az 1928:XL. t.-c. 10. ~-a alapján létesített
E.ihirdettetctt az ()rszúgos 'l'ürYénylúrban 19-10.
Cvi rnájus hó li·én.

1i;
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nyUgdíjiritézmények {a továbbiakban: biztosító siCr~
vek), \'alan1inl az ilyen célú egyesületek és intézrnények közre1nüködésével lát el.
/. A gü111őkór elleni védekezés.

Altalános rendelkezések.
2. §. (1) Aki tud arról, hogy a sajátmagán észlelt tünetekből arra következtethet, hogy gü111őkóros
inegbetegedésben szenved, köteles n1agát orvossal
gyógykezeltetni. A. 1nunkaadó, a· hivatali főnök, illeliHeg a n1unkavúllalók (alkahnazottak) közvetlen fel·
ügyeletéveI 1negbízoll szen1ély, ha a rnunkavállaló, illetőleg az alárendelt gürnőkóros 1uegLctegedése tudn1násúra jut, köt.eles azt figyehnezletni, hogy n1agút
orv.ossal gyógykezelles~c .. Fin a n1unkavúllaló kötelez() betegségi biztosítási intézetnek tagja, a 1nunka:idó ~- :11uennyil>en :irró! ludo1núsa van -- köteles
1nunkavúllalójúnak glin1őkóros n1egbclegedést'·t a bizlosíló intézetnek is licjelcntcni.
3. §. (1) .A közhivatalnok, az orvos, úgyszintén
n1indazok, akik úllúsuk. hivatúsuk vagy foglalkozásuk körében gütuökóro:; tnegbetcgctlésröl tudornásl
szereznek, e betegség tekintetében titoktartásra kötelesek.

(2j l-Ia a beteg betegségét nen1 gyógykezelleli
,·agy a fertőzés n1cggátlúsára ,·unatkozó orvosi rendelci-st nc1n tartja nleg. a titoktartás kötclesség(:q tH'n1
szegi n1eg az, aki a bctcg:;égr<'il :1 hntóságo!. a n1u11ka-

adól vagy a beteg részéről fertőzés közve.tlen veszélyPnck egyébként kitett n1ás szc1nélyt értesíti.
4. §. (1) 11inden gyern1eket kisdcdóvódába. gyt•rinek- vagy napközi otthonba való felvételkor, tr~
váhbá hatodik, tizedik és tizenötödik életévében is
gi.i111őkóros n1cgbetegedés szen1pontjából orvosi vizscrálatnak kell alávetni.
0
(2) Az egészségvédelmi szolgálat, a gyer1nekvédclem, a bábaszolgálat, úgyszi.ntén a kisdedóvodák. nép·
iskolák, középiskolák, középfokú iskolák, végül az iiltalános és szakirányú tanonciskolák nevelő- és oktatószemél)'zete és egyéb alkalmazottai. kör.ében :5•:~.:
olyan szen1élyeket szabad alkahnaznt, akik fe1~tozo
képes vagy ·arra gyanús gümőkóros n1egbclegedeshen
ncn1 szenvednek. Ilyen alkuhnazásban {diókat, ·valan1int a n1agánhábákat ehhöl a sze1npontból idöközönkint cllcnörizni kell.
(3) ICözfogyasztásra szolgáló éleln1iszerek és
italok, továbbú fogyasztásra szánt élvezeti cikkek.
"YÓ"YSZerek (széru1nok) és tápszerek ipari eli'iállílú'iáh~111~~ kezelésében vagy forgalon1bahozatalában. vé.giil
a fodrász-, kozn1etikai és rnanikiiripar körében csak
olyan szen1élyekct szabad alkaln1azni, akik fertöziiképcs vagv arra gyanús gii1nökóros 1ncghctegedéshen
nem Rzen\;ednek. Ilyen alkaln1azásban állókat cbbill a
szl'rnpontból idiinkint ellenörizni kell.
5. B. (1) I·Ia a 4. §-han elöírt vizsgúlaton vagy
nlúskénl azt úllapiljúk n1cg. hogy vala1nely sze1nély
oly gümőkóros megbetegedésben szenved, amely :i

'
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környezetét fertőzés veszélyének teszi ki, az alábhi
rendelkezéseket kell alkalma-.:ni:
6. közfogyaszlúsra szolgáló élehniszerek és italok, to,·ábbá fogyasztásra szánt élvezeti cikkek, gyógy*

szerek (szér1unok) és tápszerek ipari eliiállitásánál.
kezelésénél vagy forgalombahozatalánál, végül a fodrász-, kozmetikai és 1nanikiiripar körében alkahnazotl
személyeket az alkahnazásúból cl kell hocsú!ani:
A rner1el6::.és és yyógyilás i11lé:111ényci.

11. §. A giitnökór elleni védekezés intézn1énvei:
a tüdöbeteggondozó intézetek, az egészségvéde-hni
szolgálatok, továbhú betegek elhelyezésére a tüdiibetegszanatóriu1nok, közkórházak, tudon1ányegycte1ni
klinikák, hiztosíló intézetek :í.ltal gii1nökóros hctpgck
részére fenntartott kúrhúznk és tüdübetcgolthonok.
12. §. (1) Tiid6beteggondozó intézeteket á!lítha1nnk fel:
1. az úllan1,
2. a lörYényhatósúgok és községek.
3. a biztosító intézetek.
4. az ily c{~lú cgyesiile!ck és intézn1ények.
(2) Azt, hogy a hiztositó intézetek hol állíthatnak fel önú!Ió liid\j}ndeggon<lfJzó inll~Zclet, az érdekel!
biztosító intézet nlcghallgalú!-iával a lH:liigyn1iniszter
eselenkinl úllapítja n1eg.
(3) A tiidöheteggondozó intézetekben a bt:tcgvizsgálat ingyenes.
1:1. ~. (1) \Tindt:n liirYén:diatósúgi jogú YÚr11s-

bau. \oyábbá n1indl'n júrás területén --- !eheliill'g n
·: 1.r
·-· leaalább
cgr
J·l
•1.s .székheh·én
.'
...,
'·. tiidőheteggondozó
intézetet kell létesíteni. illetöleg fenntartani.
tH. 5. (1) 'I'iidühctegotthonokat úllíthatnak fel:
1. az illlnn1.
2. a lörvényhatósúgok l>s községek.
:-l. a biztosító intézetek.
·L az ily célú egyesiilelek és inléz1núnyck.
(2) Az állani, a türvényhatósúgok és a kiizsl·gek
(iltal fenntartott !üdiilietegntthonoknak kfizkórhúzi
jellegük van.
,
23. §. A giitniikór elleni kiizdele1n inegszer\·ezl~
sét és egységes irúnyíiúsúl. Yalan1int a y{>dekezés szolg:Hatába állított intézn1ények központi fcliigyele!ét
l~s elleníírzésél az ( )rsz:ígos l\:özegt':szsl'.giigyi I ntl•ze!
!útja el.

II . ..1 11t'111ihele[Jséyck cllt'Ili uéd('kc:és.
A ff ul ánns rt• rult· l kc :é.i;c k.

2·L

S.

(1) E törvény rendelkezései kiterjednek
a vl~rhajnak, a kankónak, a lágyfekélynek és a lytn~
phogranulo1na inguin:üenak (a tovúbbiakhan: ncnlilielcgségek)
i'ertiiz('iképc.s
,·agy
rertözliképessl•gn·
gyanús eseteire.
(2) E liirvény szc1npontjúhúl ncnlibetegnck :iz!
kell tckiu te11i. aki valainely ncniibclcgségnck f crtüzii·
képes vagy h·rtiízöképcsségrc gyanús állapotábun van.
~G. ~. ( 1) Aki 11t•1nih<:lcgsl•gbl'n szenved í•s t•rri"1\
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tud, \'agy aki ne111ibelegségnek közismert tünelt il
önn1agán észleli, kötele,o; késedelen1 nélkiil vizsgúlat
l't~ljából "alamely gyakorlatra jogosított orvos11:íl
vagy ue1nibeteggondozó intézetben,
illetlileg n1~is
gyógyintézetben jelentkezni.
1

(2) An1ennyiben a vizsgálat ne111ibetegséget ú!!apít 1neg, a beteg a fertőzőképesség n1egszüntéig n1agúl
gyógykezeltetni s evégből a kezelöorvos utasításait
•... pontosan betartani köteles.

26. §. (1) Ha a nenlibeleg a gyógykezelést önkényesen huzamosabb időre megszakítja ,·agy a
gyógykezelésböl gyógyulatlanul
elnu1rad :inélkül,
hogy a gyógykezelés n1ás helyen való folytatását igazolná, a kezelőorvos, illetőleg a nen1ibetegondozó intézet köteles crröl u 1. §. (5) bekezdésében 1ncgjelölt
1

hatóságnak n beteg szcznélyi és kórada!ail fcltiinlelíi
jelentést tenni. A kezelőorvos. illctüleg a nen1ibctvggondozó intPzel. ha az :í.ltala kezelt ne1uibeleg házasodúsi szándékúr<il szerez tudnn1úst, Yngy ha a beteg
a fer!{ízl•s l'redct(~r" szen1élyi adatokat közöl ve!e.
köteles crriíl a ha!ösúgnak külön jelentést tenni.
27. ~. ( I) A 4. R. (fi) hekezdésében 1negjelölt
liatósúg a 2fi. ~. érte!inéhen leendő hejelcnt(•s a!apjún \·agy t~nl·lkiil is. ha alapos gyanú 1neriil fel arra
:u•zvc. hogy \·:tlnki ne1nibe!egséghcn szen\·Pd. dt' ann:ik gyógykezcltctését ehnulaszlja vag~· c~lhanyagolj:L
:1 betegei. illet6!cg :1 helt•gségn· gynuú.~ szc·1uélyt
az illetékes liszti orvos javasla!ár:i
ajúnlo\I zúrl
IH1rítékos 1neghívóval fell1ívja. hogy :i netnilH~\cgsl·-

"l'k l•lleni ,·{•(h•kpz{•s szPr\·1·i (;l;). ~.)

köziil ,·izsg(dal
kijelölt sz1•r,··nl'i ha!:idl·ld:ilanul ··- l'Sl·licg
isinétellen is - jelenjék n1eg.

~:irlúsúra
.•

(i_l) .A111ennyibt>n a Yizsgúla!ra felszólított szentély
ll ·1to',.:,g felhí\·ásúnak n1Pgis1nél\(~S ellenPre sc111 tesz
'
•
"
.
'
'
j'
í'll"'CI s . túvoli11aradúsút kc'.llö\~épen, i.1e;n1 ignzo .i:1 .. :1
hat1<1s:"ig rli)vpzellel{"; útjú11 szerez t~rvl'nyt n'n<lPlkc
z{~sénl'k .
-o. ·t:.
h· J·!•i
• .,
• 11e111ihcle"
n a 27. ~. alnp ·ián n1eglar1 ll vizsrrú\at utún sen1 hajlandó nuigút rendszeresen
". lt e 1111. .•1 •,1• g,,. (:-l)
111egjelö!!
hatóság
keze
•. hc>k<>zdésében
,
•
•
,
,. "
· •·zcr·t·"ze!Pst
rPndPI· el . :\ kénvszcrkezelesl
ferlnzn-•
1i:l'HY.,.
'-~ ·
·
·
•
. 'I'.''"...,:„rre nvanús ('Sclekhen :i nc111ihelegsegek ellt•n1
1„e
··'·''-t-.
n,
. 1• 1 .••
Yédckpz{•s szerveinek (3ií. ~.) igényhevele C\'C .iar<~hell•g-kezelés forn1újúhan,
ferliizi'ikl!pe.s l:elege:un·l
pPdig. fií!Pg h:i éle!Juódjuk vagy -~oglalk~17:a~~1~\ _'~~t.al
• 1-„a 1 ,.,,"zc•lvl'ztclht>IJH'k
z,11t111aso
·' · . · ·
· !Phl'tn\eg' •ko1haz1
,
1
kt•zelt;s útjún kt•ll Y('grehajtani. A. halosag re_nd:l ~P
, .· el·'- ·sz1"1J·s('"
ké11yszcr
Úlpín
szl'rez ('l"Yenyl.
Zl'Sl'll
· '-· 'l'l PSl'l{•n
··
.
•
•

.,o

~

29 . ~. (l) ;\ közhivatalnok. HZ orYns. úgyszintén
niindazok. akik úllúsuk. hivatúsuk \'a?y foglnlkozú:.uk körében neinihelt•gs{~griíl tudon1ast szereznek.
titoklarlásrn kötelesek.
(2) Az orvosra nl·zv<~ ez n litol~lar!ús 1~en1 köl'.:lczií azokkal sze1uben. akiket a nen11bcteg k~zvctlen~tl
veszélvezlPlhet. Ugyancsak ne111 . kötel~z~ lltoktarlns
a bizt~síló intézetekkel. illetölcg hizlos1l~ szervekkel
szemben az intl;zeL illetöleg szerv orvosat seni.

_„
?"'

22
:10. §. (2) i\'ernil1f•l<'[l.'1é[I [/!JÓfJ!Jilásár(I U!!df/flS::r-rl
uyógyás::ali l'ljárásl csak kifcjc::1•/f1•11 nruosi 1's
yyÖ[/US=t~rés::t•li s:aklapba11 vagy kiz:írólag or\·osnak
titt{f!/

kiildölt szokúsos kereskecle!Jni nyonilal\"Ünyhnn vagy
tudományos közlés alakj{ihan s::(lfurd liirdclni.
34. ~. A ncn1ihctC'gségck tcrjt>dé.•j(~Jl{'k ntl•g:ik:alú~
lyo.~ha~úsa céljiihól a hrliigyn1ini.szlcr az orszúg cgl·sz
terulcterc vagy annak egv n~szf.re. az Pgész lakossá11ra
.
"
'"agy a lakosság egy rc'szl~n· kiilelezc'i \"ér.savóvizsgúlal
végz(•sél. to\·iibbá egyes foglalkozúsi úg-akban n1inden
nc111ibctrg.sí\~ sze1npontj:'1hól Yiz.sgúlat ~:égzé.s{~t rendt'lheti el.
:\ 11/l'!f<'fő:és és fl!JÓ[lyilr)s i11té:::111ényei.

il5. §. ..-\ nc111ibetcgségek elleni hatósúgi vCdekezés szervei: a nen1iheleggondozó intézelek. az inll;Zl'!ek külsti 111íiködési \eriilet(·n az egészségvéde!n1i .sznlgúlalok \·agy a bcliigy1ninisztcr által ezzel 1negbízoH orvosok. 1<)\·úhbá a városok és községek: e C(~lr:1
nlknln1azoll IH 111iheleg-szakorvnsai, \"égiil hclegt>k <•lhelyezésérc a közkórhiízak és a ludo1núnvc"velr1ni
klinikák.
· t':I.
1

3H. ~. (1) Nc>n1ihetcggondozó intl•zetcl.::et auithalnak fel:
l. az ídla111.
2. a törvényhatóságok i~s közsl>gl'k.
:i. a biztosító intézetek,
-L az ily cPlú egy·t>siilP!t•k l·s ín !Pz111{~11yek.

(:!) A IH!IUibetcggoudozó intézet(•klien a IH'lPgYizsgú1al ingyenes.
(3) Nen1iheleggondozó intézetei nlinden várn1egyéhcn annak székhelyén, vala1ninl iuinden olyan
\·árosban vagy községben kell lélesileni. a1nelyhen a
l:ikosok szán1a a legulolsó népszán1lúlás adatai szerint
a har111incezret rneghaladja.
40. §. A nc111ibetegségek elleni ·védekezés n1egszervezését ·és egységes irányítúsát, a védekezés szolgúlutába állított intézn1ények közponli felügyeletét
és ellenőrzését az Országos I\:özegészségügyi Intézel

látja el.
111. /\ ö:t>gés:::ségügui töruénuek n1ódositása.
-!1. §. (1) .Az 1876:XIV. l.·c. 8. S-a azzal egészitletik ki, hogy a gyógyúszati célra szúnt, de erre
nen1 alkaln1as anyag, szer vagy készít1nény tekintetében is lefoglalásnak van helye. _.\ lefoglalást a
bclügynliniszter is elrendelheti. .A készílií yagy forgalo111bahozó kérheti, hogy a lefoglalt anyagot. szert
vagy készítn1ényl niegfelelö átalakitús céljából részére kiadják. I-Ia a készítő vagy forgalon1bahozó a
kiadúst nc1u kérte, \"agy ha az átalakítást a 111eghatározott időben nen1 végzik el, az anyagot. szert vagy
készítn1ényt el kell kobozni.
(2) .A részletes eljárási szabályokat a bt•.lügyn1iniszlcr az iparügyi. valainint a kereskedelcn1- és közlekerlúsiigyi n1iniszll'JTel egyetértilrn rPn<lelrttcl :ll!apítJa n1eg.
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·12. S. (1) Az, akit n kiskorú úpolásn és gondozása a tör\·ény szerint terhel. \·agy aki azt 1nagára
vállalta, a tizennyolcadik évnél fiatalabb kiskorút
iuegbetegedés esetén haladéktalanul orvosi segélyben
részesíttetní és gyógykezeltetni köteles.
(2) .Az (1) bekezdésben n1egjelöl! esetben hét <:vnél fiatalabb s~e111ély gyógykezeléséért az orvos n1agángyakorlat körében felszámítható díjnak csak fele

követelhető.

45. §. (!) Az 1876:XIV. 1:-c. 134. §-a azzal e"ésiíttetik ki, hogy új gyógyszertár felállításának szÜkségességét a törvényhaló.súg meghallgatása után· a
belügyn1iniszler hivn!alból is tnegállapíthalja.
.
(2) Uj gyógyszertár feláHítását a beliigyn1iniszler országos pftlyázat alapján engedélyezi.
(3) Az 1876:XIV. L-r. l.'34. §~ánuk utol.só beki:zdése hatályát veszti.
40. §. (1) Az 18iU:XIV. 1.-c. 1:-35. §-flnak 1nú.sodik
bekezdése nkként n1ódosul. hogy az orvost ott, ahol
nyih·ános gyógyszertúr nen1 n1iiködik, kézi gyógyszer~
lár tartására a törvCnyhalósúg első tisztviselőjének
n1eghallgatásával a belügyn1iniszter jogosítja fel.
(2) Az 187H:XIV. t.-c. 135. §~únak utolsó bekezdé~e, valan1int 157. §-a h) pontjának a kézi "\'Ó"'-'•
o. OJ
szertur cngedél~·ezésére vonatkozó rendelkezése hatá-

lyát veszti.

47. §. A.z l925:XXXL t.-c. 2. §-iinak inúsodik hekezdésr:: nzzal egészíttetik ki, hogy az Orszúgos Kiizegészsegügyi In!t~zellll'k feladatkörébe tartozik az
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P.lrészség.véclelmi n111nkúk irányításában n helügymi1~iszter utasftásu szerinti közremiíködés és a gyógyszertárakban tartol!. illetőleg készíte!I gyóg~sz;rel~-

1,el. sebészeti kötözőszereknek és egyéb kesz1tine... ,
„b"l
nyeknek tninőség, kés7:ítés és ellarl:~~ sz~~np~nl:J.i~ ,~
való vizsgálatu. vala1111nt nz ezzel osszeft~ggo tot.\Lnves rendelkezések inegtarlásának· l'llenörzese. A v1zsaÍilati
el .járás részletes szabályait a beHigyminiszler
b
rendeletben állapítja n1eg.
-18. §. A belügyn1iniszler fe!halaln1azást nyer,
belc"ségckkcl
kapcsolatban
11ogy a ferto"ző - és· err\·éh
a.
't>
•
szükséges laboratóriun1i vizsgálatokat Yég:ö ~agan
intézetek ellenőrzését rendeleti úton szahalyozhnssa.
IV. Büntető rendelkezések.
50. §. .-1 l;üntetötöruények alkalmazása s:.:c1npontjálJól testi sértésnek kell tekinteni azt !s, ha
valaki 1nóst s:.:dndékosan vagu go11datlan11l nenubelcgséggel megfertő:.:. lia a cscl~~u11~1~y~ húzastárs :_ér_e~
n1érc követték el, bünlelendo el.1arasnak az 1~1_8-: ·
t.-c. 302. §~a szerint büntetendő súlyos testisertes

Ajánlja a

OVENALL fog· és
szájápol~ szereket
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liiínle'tle \·ugy v(~lségc esetében is csak a sértett fél
indítványára \'an helye.
51. §. Aki hivaláBánril, ál!ásánríf 11ayu fof!/a/ko~
::ásáncil fogva l1a/akinek f/ii111iikóros t'"fl!f 11c111i 111 1·0beteyedésérő/ ludnrnrÍsf .'>:::1•re:: és c::t az I8i8:''· t.-c.
:-329. §-a, vnlaininl a jelen törvény a. §-a (2) és
illetőleg 29. §-a (2) bekezdésének esetein kívül mással
/;:Ö::li, vétsCget köoet cl és büntetése luiro1n hónapiy
!erjedhclő fog/iá:. Ez a vétség n1ngúnindítvánvra ül-

un.

dözhető.

-

52. -§. An1ennyiben a csclek1nény súlvosahh büntető rendelkezés alú nen1 esik. kihiigást -kö,·et el és
két hónapig terjedhető elzárással kell büntetni
3. azt, aki az 5. ~. ( l) bekezdésének 6. pontjába,
illetöleg ugyanennek a ~-nak (2) hekezdt~sébc foglall rendelkezés znegszegést~\'el közfogyasztásra szolgáló éleln1iszcrek és il:llok, lo\·áb!Já fogyasztásra sz-ánl
él\'ezcti cikkek, [JfJÓ!JYs::crek (szérun1ok) és tápszerek elöállításánál. kezelésénél Yagy for[!aloml>aho::.alalcínál, a fodrász-, koz111etikai és inanikiiripar körében fertőzöképcs vagy arra gyanús 1,riin16kóros beteget alkalniaz, illetöleg ilyen beteget az alkahnazásból
ne111 bocsát el;
14. azt, aki a ao. ~. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés n1egszegPséyeJ gyógyszert vagy gyógyászati
eljárást hirdet.
;)3. §. :\.1nennyihen a cselckn1én~· súlyosahh hiín!ef(í rendelkezés alá ne111 esik. kihiígúst kilYt'I PI c~s

p6nzhiintelt;ssel kell hiintetni:

*·

1. azt :1 1nu11kadüt. :iki a 2:
(1) /it'kl~Z<h~s<'hc11.
illctölcg a hivatkozol!
\;\1 hekezdése alapján kindolt rendeletben 1ncgszahnlt bejelentési kötelezet!só,,ét nieuszpgi.
yagy ann:ik 111egszcg1'>séhen közn•n1íi:::i
„
ködik.
5f>. §. ;\z cbhc a !örvénybe iilköz6 kihágások
nlialt nz eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint
rendőri
büntetöbíróságnak a hatúsköréhe tartozik.
I·Iarrnadfokon a beltigyn1iniszler ítélkezik.
60. §. (!) A lüdéí- ús ne1niheteggondozó intézet
orvosa a kezelése alall {dió hizlosítóintézeti igényjogosult részére az illetékes biztosító intézel terhére
nyógyszerl rendelhet: a gyógyszer rendelésénél -a
;ondozó intézet orvosa a biztosító intézetre érvényes
•1yórrvszerrendelési úhnutatót betartani köteles.
n~ o,(2) Az előző hekt'zdés a!apjún rendelt gyógyszerek kiszolgáltatása l·s ezek úrúnak hilelezc;se tekintetében a biztosító intézetrk or,·osainak véleménye
alapjún rendelt gyógyszerekre Yonatkozó sznhályok
irányadók.
(:J) 1\ gyógyszerrendt>ll>snél kö\'e!endö részlete5
eljárúsi szabályoknt a hC'liigy1niniszter rendeleltel
úllapítja n1eg.
64. §. (!) A jelen törYény halályhalépésének nap·
jút a beliigyn1iniszter állapítja n1eg.
(2) :\ helilgyn1iniszler a !Ör\'ény egyes rendelkezése hatálybalépésének napját általában Yagy az
nrszág teriiletének egyes részeire nézve eltériien :í!lapíthatja meg.

*·
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'(:l} A' jcll'll liirvPnyl :1 lil'liigy111iniszlrr. i!let6!eg az il!Pll·krs nliniszlpr a heliigy1niniszlern•l pgycl{•rliít>n hajtja végre.
!~ iöru1~11ycikk kihirdclésél L':c1111 1•/ ('ltc11d1'fc1n.
e IÖrlH;ll!fcikket, rninf n ne111:el ((karrtlát, r11i11d lll(l[ffllll
111cylarlo111, 1nind rnáso1<k(lf is 111cgf(lrfaton1.
f{e/t Hudapcsfcn. c:crkiit'l!rs:á:ncgy11t•11tdik étlÍ
nuíjus hó ti:::t!llTH~fl!Jedik napján.

líorthy ,1/iklós .s. k.
7\Iag:yurorszúg korn1únyzöju.

yrri/ Teleki Pál s. k.
111. kir. ininiszll'reincik.

(P. H.)

Sznbályznt az cgyeten1i gyúgyszerészképzésríil.
.1legerősítette
11/ayyarors:::ág l·~ő111éltó,„ágú
J(or1nány:::ója J(cnderescn, 1940. éui július hó 25-tin
kelt lcyfclsőbb clhatáro:::ásáuai. l\.iadta a nz. kir.
vallás- és kö:::oktatásiigyi 1úi11is:::tcr 19-110. éfli .12.000.

sz. a. kc(f rendeletével.

!.
.A n1agyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter elötEirjesztésére a gyógyszerészhallgatók
l~gyete111i kiképzéséröl szóló szabályzatot 111egerösí!en1.
J{elt l{enderesen, 1940. évi július hó 25. napján.
Horthy s. k.
Dr. Iiónian Bálint s. k.
!. Á.ltal<i.110:; rendelkezések.
1. §.

L. IE

:\z egyetemi gyógyszerészi tanfolyan1 négy évfolyamból (nyolc lanfélévböl) áll.

II.

2. §.

Magyar gyártmány!

:\z egyete1ni gyógyszerészi lanfolyan1ra azt le-

a közgyógyszerellátás,
a MABI,
OTI és

az összes közkórházak részére
sZ'abBdon rendelhető.

B E

E R S D 0

R f,

Budapest.

het felvenni, aki az egyetemi felvételre vonatkozó
111indenkor törvényes rendelkezésekben megállapított általános kellékeknek n1egfelel és ezekcü felül
azt is ígazoljri, hogy ti latin n·yel\:re is kiterjedö
középiskolai ércltségi 'izsgátalot teu· Cs hogy a
lakóhelye szerint illetékes 1n. kir. tisztiorvos. Btidapesten ~ székesfövárosi kerületi tisztiorvos által ki-
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úllítotl, egy évnél nc1n régibb keletíi egészs1·~gi bizonyítvány lanusága szerin! l·rzt:kszervi hibáh:i.1
11cn1 szenved.
3 §.
A p;:ily:lzót a gyógyszerészi tanfolya1nra a bölcsészettudon1ányi, illetőleg a 1nalen1atikaí és ter1n(~szc\ludományi knr Yeszi fel.

s.

-!.
A gyógyszerészhallgatók a ludon1ányegyeten1cn az I. és IL évfolyaruban a bölcsészettudorn:lnyi, illetőleg a· n1ale1nalikai és lern1észettudományi
kar, a IIL és I\r. l·vfolvamban, az nr,·osludon1ánvi
kar rendes hallgatói kÖzé tartoznak l>s ennek
felelően öket az I. tanfélévhen a hülcsészeltuclotnányi, illetőleg 111atc1natikai l~s ler1nészettud.:J1nányi, az \ 7. tanfélé\'ben pedig az orvostudotnányi
kar hallgatói közé kell beiktatni; leckekönyviikh~n
azonban a gyógyszcrészhallgntói 111i11öséget is fel
kell tüntetni.

meg-

5. §.
,\ gyógyszerészhallgatók cgyete1ni !anuhnú11yaikat az clsií {téli) félévvel kezdik 1neg. ~\ lnnul1núnyok incgszakítása esetéhen a inegszakílús 11\ú;1
küvetkezií félévet akkor lehel heszúrní!a11i, ha a
hallgató az elsü (téli) félév bcfcjcztl·,·c\ 1negszakítolt tanulinúnyok folytatását :1 n1úsodik (nyúri)
félévvel, a 1násodik (nyári) félév befejezlé\'el n1egszakított tanulinúnyok<"·nl pedig riz 1·\sti (lt"li 1 fr.'.!··
1'.·y\·t·I kezdi 1ncg.

6. §.
.:\ gyógyszerészhallgató a tanfolyan1 n1ásnc~ik
l'.vfolya1nára (III. félévére) akkor iratkozhatik hc,
ha az l. évfolyan1ra 1negszabott kötelező kollok\"iun1okat Cs az elöszigorlalol sikerrel letette l's
igazolja, hogy az I. évfolya1n kötelező tantárgyninak hal!.gat:ása és kiHclezii gyakorlatainak elvégzése után a 111. kir. Yallús- és közoktatúsügyi 1niniszler últal a 111. kir. beliigy1niniszterrel egyetértve kijelölt gyógyszertárak vala1nelyikében n július hó 1. napjától a következű é\·i szeplcn1ber hó
1. napjáig lerjedü időszakban egy éven (12 hón·1pon) át gyógyszert.'szgyakornoki gyakorlatot ercd111énycscn teljesített
i. §.
:\ gyógyszerészhallgató köteles a gyógyszerészg):akornoki gyakorlat 1negkezdését és azt fl gyógyszertárat, an1elynek Yezctöjc iit gyakornokul felYclte, vnlanlint az esetleges gyógyszertár változtatást is a hülcsészettudo1nányi. illetöleg a n1aten1alikai é.'i ter111észettudo1nányi kar dékánjának bejelenteni; a dékún a hejelentetl adatokat nyilvántartásba \·eszi és a lcckekiinyYhen is feljegyzi.
8. §.
A gyógyszerészgyakornuki gyakorlatról és aJJnak hatósági cllenilrzésériil külön szahúlyzat inlt~zkedik.

9. §.
gyakorlati idii :;za·
búlyszl'rii kitii!ll-sl'.·! a bülcsészettudon1:'111:>i. illeti\„~

gyógyszen·~szgyakurnuki
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Jeg a n1atematikai és ternH~szettudon1ányi kar. dékánja, a m. kir. tisztiorvos, Budnpesten a szeke~;
fövárosi keriileti lisztiorvos hivatalos ignzol:lsn
alapján a hallgató leckekönyvében külön bejegyzéssel tanusílja.
10. §.
. .A gyógyszerészhallgató a gyógyszerészgyakornoki gyakorlati idő turlaina alatt is az egycten1
kiHelékébe tartozik és annak fegyehni hatósága
alatt áll.
11. §.

:\ 1•vó•1).'Szcrészi tanfolyam egyes évfolya1naicJ e
, ,
1 1
nak és félé,·einek kötelező tantárgyait es gya .:or atait, vala111int azoknak heti óraszán1át, továbbá a
kötelező ko1lokviun1okhoz kötött tantárgyakat a
m. kir. va:l.lás- és közoktatásügyi miniszter az első
és n1ásodik évfolya1ura vonatkozólag a bölcsészetludo111ányi, illetőleg a maten1alikai és terinészcttudományi, a har111adik és negyedik évfolyan1ra
vonatkozólag az or,·ostudon1á?yi karok, n1eghullgatüsa után rendelettel úllapítJa 111eg.
/ /. /(oflokviurn.

12. §.
A gy.ógv.szerészhall:;ató a kötelező kollokviu111hoz kötÖtl '1a11lárgyakhó.l eHí1nenetelének 1ncgílé\ése céljából díj1nentes kollnkviu1not 1 illetőleg ennek cln1ul::isztása vagy sikerlelensége esetében díjas
is111étlő kqllokviumol köteles lenni.

Ja. §.
1

·I
!

1
1

l

A. kollokviu1nok határideje féléves tantárgyból a félév vége, !öbb félévre terjedő tantárgyhríl
pedig annak a félévnek vége, amelyben a hallga.ló
az illető tantárgy hallgatását befejezte.
H. §.
A kollokviun1ok idejét a félévek Yégén, az e!iíadások befejezése után a dékán áll.apítja n1eg.
15. §.
A kötclezö kollokvhnnra a hallgatónak a kar
dékánjúnál kell n1egszabolt időben és inódon je~
lentkeznie és leckekönyvével iagzolnia, hogy .1z
illetö tantárgy látogatását az előadó tanár aláírú~
sával tanusílotta.
IG. §.

A„ sikeres kollokviun1 credn1énvét a tanár a
leckekönyvben „kilünli'', „jeles", „jÓ", „elégséges"'
oszlúlyzat bejegyzésével és nevének sajúlkczü alá~
írúsával igazolja. I-Ia a hallgató a kollok \'Íu1no11
nen1 ért cl legalúbb is „elégséges" erechnényt és így
a kollokviu111 sikerlclen ,·olt, a tanár az „elégtelen"
osztályzatot ne111 jegyzi be a leckekönyvbe.

17. §.
:\z a gyógyszerészhallgató, akinek kollok,·iun1a

vala1nely tantárgyból sikerlelen volt, vagy aki a
kitiizötl idllben a kollokviu1non ncn1 jc!ent 111eg, az
illetö tantárgyból a kih·c!kczü félév elejétii\ kezd re
díjas is1nétlőkollokviurnot tehet,
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18. §.
1\.z ismétlő kollokviun1ra a 15. §. rendelkezései

szerint kell jelenlkezni.
19. §.
1\z is1nétllí kollokviu1n határidejét a dékán
tűzi Id.
20. §.
(1) lia az isn1étlö kollokviun1 sikertcl;n, a
hallgató azt legfeljebb kétszer 111egis111ételhcli.
(2) 1\z is111étlések között tárgyanként legalább
egy hónapi időnek kell eltelni.
t3) A n1úsodik és har1nadik l:vfolva111 kötelező koi1okviu111hoz kötött tantúrgyaihói a sikeres
tanulinányi clö111cnctel igazolását tanuln1únyi idöveszleség nélkül az évfolya111ot követő tanév nove111hcr havának 15. napjáig lehet 1ncgszcrczni.
(·1) lia a harmadik isn1étlü kollokviun1 is si-

ke·rtelcn, a hallgató nz illctií tantúrgval az erre
nézve n1egúllapílolt tantiltnányi időn :;ll újból köteles hallgatni és ennek igazolúsa után jclcntkezhc·
tik is1nét kollokviun1ra és ennek chnulasztúsa vagy
sikertelensége esetében isn1é!li.i kollokviu111okra.
21. §.
Az isn1étlö kollokvi11111okon u dékún, vagy .tz

„elégséges" osztályzat, a sikerlelenét „elégtelcnn
osztályzat Lcjegyzésé,·el és nevének snjútkezü ;dúírásával igazolja.
23. §.
:\ kötelező kollokviun1hoz kötölt tanlúrgya!\.·
ból a kollokviumon. illetőleg az isméllü kollokviumokon szerzctl osztályzatokról az illetékes d<~·
kán tiyilvántartást vezet.
24. §.
i\Iinden egyes is1nétlö kollokviu1n díja túr·
gyanként 10 pengö.
25. §.
:\ ludlgató a félévek végén a kütclezü kollok·
viu111hoz ne1n kötött lanlúrgyakhól is lehet ta111ún1ányi elö1uenclelének, illet.ölcg szorgahnúnak la·
nusilúsa végcll az illel{~kcs tanúr eliitl díj111enh:s
kollokviu1not.
26. §.
1\ sikeres nc1n kölelczé\ kol!okYi11n1ok l'rcdn1l~~
nyél :iz elöadó tanár „ki!iinii", „jele.s" .. ,jú" ... elég~
séges", a tanusitolt szcrgahnat pedig .,igen szor·
galnHls··, vngy „szorgahnas"' jclzl'.'.'\scl a leck1·könyYbe beírja és a bl·jegyzésl sajúlkczíi nl>valúirásúval !útja el.

általa a kari nyilvúnos rendes tanárok köziil fel·
kért helyettese elnököl.
22. §.
:\ sikeres isn1étHi kollokviun1 eredmt.'~nvét a
tanár a lcckekön:·vbcn .. kitiinö". „jeles'\ · „jó",
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Ill.

~4.:

elös:igorlat és a s:igorlatok.
1. A: clös:igorlat.

27. §.
Az clöszigorlal tárgyai:
a) az ehnéleti részben: kísérleti fizika, kénlia
(általános és szcr\·etlen), általúnos növénytan (sejttan, szövettan, alaktnn és élettan);
b) a gyakorlali részhen: kvalitalív ké1niai
analízis.
28. §.
Előszigorlatra azt lehet bocsátani, aki igazolja,
hogy az egyelen1i gyógyszerészi tanfolya111 tanrendjében az elséí é,·folya111ra kölelezií lantúrgyakat
legalább két féléven út, nünt rendes hallgató hallgatta és a kötelező gyakorlatokat elvégezte.
29. ~.
Az előszigorlatra a hallgató a hölcs(·szcttudn111únyi, illetőleg a 1na!c1uatikai és lcrn1l!szcttucl\1n1ányi kar dékúnjúnúl jelentkezik és a leckekönyve
hc1uulatásával igazolja, hogy a 28. ~-ban tnegszahotl kellékeknek 111egrelel.
30. §.
:\.z elöszigorlat legknrábban a lanrendszerinti
clsö évfolya1n II. félév(·nek végl:n, az clöadások
befejezése utún Vs tanulniúnyi itliívesztcség nélkül
Jcgkésöbhen a tanrendszcrinti n1úsodik cgyctcu1i
t'·vfolya1n c\ejl~n, az elöadúsok tnegkezdésc eliitt lehet letenni.

31. §.
Az elöszigorlalo! a gyógyszcr(•szgyakornoki
gyako_rlati év alatt is le lehet tenni.
:12. §,
lla a jelölt az előszigorlat egy, vagy több tantárgyából elégtelen osztúlyzalot kapolt, vagy visszalépett, az illelü lan!árgynkból az elöszigorlatot legfeljebb hároinszor 1ncgismétclheli; a vúrakozási id.'j
ké:t egyn1ásra következi) előszigorla! között legalább két hónap.
"
:J;J. §.
Az cliiszigorlal díja {)0 pengö.

2. A::: l. R:igorlat.
34. §.
Az I. szigorlat tárgyai:
a) az chnéleli részben: szerves kén1ia, rendszeres gyógyszerészl nö\·énytan;
b) n gynkorlali részben: kvantitatív kémiai
analízis.

a5.

§.

Az I. szigorlatra azl lehel bocsátani, aki .1z
clöszigorlat letelte 11lún a gyógyszerészi tanfolyan1
tanrendjében a 111úsodik évfolyamra kötelezi) tantúrgyakat legalúbb kél féléven út, nlint rendes hal!gató hallgatta, a kötelező gyakorlatokat elvégezte
és az egyévi gyógyszerészgyukornoki gyakorlati
időt eltöltötte.

'
ns
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8G.

§.

A.z I. szigorlatra a hallgató, a bölcsészcttudon1ányi, illctöleg a n1atcmatikai és tcrn1észettudo1nányi kar clékánjánúl jelentkezik és a leckekönyve
ben1utatúsúval igazolja, hogy a 35. §-ban 1negszahotl kellékeknek nlegfelcl.
37. §.
A.z I. szigorlatot lcgkorúbban a lanrendszeriuti
IV. egyele1ni félév végén, az előadások befejezése
után és tanulnu'tnyi időveszteség. J:?,élUül legkésőb
ben ugyanannak a naptári évnek noven1ber hó 15.
napjáig lehet letenni.
38. §.
A jelölt az I. szigorlatra a IV. félév vegen H:otelcs jelentkezni, ha a hallgatott második egyeteini
évfolyamot a tanuhnányi időbe beszárníttatni
kívánja.
39. §.
lla a jelölt a IV. félév végén ·tartott I. szigorlaton egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, vagy visszalt'pett, az illetö tantárgyakból a következő félév e.lején, az eliíadások
1ncgkezdése elütt is1uéHii szigorlatot !ehet.
40. §.
lla az isrnétlés alkal!nából a jelölt egy vagy
löbb tanlúrgyból elt'igtc:'len osztályza:tol kapott \·agy
\·isszalépclt, az illető tantárgyakból két hónap
n11Ilva (nove111ber hó 15. napjáig) újabb isrnétlö
szigorlatot tehet.

41.

§.

lla a jelölt az újabb (111úsodik) is1nétlö szigorlaton egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapol!, vagy visszalépelt, az illető tantárgyakból a szigorlatot har111adszor és ulóljára
1negis111ételhcti, ha igazolja, hogy ezeket a tantárgyakat egy tanéven át újra hallgat!a, illetőleg :1
gyakorlatokat elvégezte. Evégből a hallgató írásbeli kérehnére az illető tantárgyakra való beiratkozást noven1bcr hó 20. napjáig 1neg kell engedni.
42. §.
(1) I-Ia a hallgató az V. félév 111cgkezdéséig n
111ásodik egyetemi évfolya111 kötelező kollokviu1nait és az I. szigorlatot ne111 tette sikerrel le, erre
a félévre csak fcllételesen iratkozhatik be.
(2) I-la a hallgató az (1) bekezdésben cn1lílelt vizsgálatokat noven1ber hó 15. napjáig sikerrel kiállotta, az ·v. fé!Cvet a tanuhnányi idejébe
be lehet számítani.
(3) lla a hallgatónak nen1 sikerül nove1nher
hó 15. napjáig az (1) bekezdésben e111litctt vizs-
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gálatok n1indegyikCböl legalább elégséges ererln1ényl elérni, az orvostudoznúnyi karon n1egkezdel!
\'. féléve érvénytelenné v{ilik.
43. §.
Az L szigorlat díja ·15 pengő.

3. A ll. s:igorlat.
44. §,
A II. szigorlat tárgyai:
a) az eln1éleli részben: gyógyszerészeti vegytan, gyógyszerészet I. folyan1. (receptúra), gyógyszeristneret;
b) a gyakorlati részben: gyógyszerészeti vegytan, gyógyszerészet I. folyam (receptúra), gyógyszerismeret.
45. §,
A. II. szigorlatra azt lehet bocsátani, aki az l.
szigorlat sikeres letétele után a gyógyszerészi tanf olyrun tanrendjében a harmadik 0vfolyarnra kötelező tantárgyakat legalább két féléven át 1nint
rendes hallgató hallgatta és a kötelező gyakorlatokat elvégezte.
46. §.
A II. szigorlatra a hallgató az orvostudonliinyi
kar dékánjúnál jelentkezik és a leckekönyv2 bcnn1talásúval igazolja, hogy a 4fi. §-Jn1n n1cgszabott
kellékeknek n1cgfelel.
47. §.
A II. szigorlatot legkorábban a tanrendszerinli
Vf. egyetemi félév végt!n, az előaditsok befejezése

után és tanuhnúnyi időveszteség nélkül lcgkésöhhen ugyanannak a naptári évnek no,·en1her hú Ll.
napjáig lehet letenni.
·18. §.
A. jelölt a II. szigorlatra a \rr. félév vcgcn kJjteles jelentkezni, ha a hallgatott har1nadik egyetemi évfolyan1ot a tanuln1ányi idöhe beszún1íltalni
kívánja.
.J9. §.
lla a jelölt a VI. fl•lév végén tartott II. szigorlaton egy vagy töhh tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, vagy visszalépett, az illető tan.tárgya:\.ból a kövekező félév elején, az előadások tnegkezdése előtt is1nétlö szigorlatot lehet.

]

50. §.
lla az isn1éllés alkalmából a jelölt egy vagy
több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, vagy
\'isszalépett, az illetö tantárgyakból két hónap
nntlva (noveinher hó 15. napjáig) újabb isn1étlö
szigorlatot tehet.
51. §.
lla a jelölt az újabb (1núsodik) is1nétlö szigo;:laton egy vagy több tantárgyból elégtelen osztúlyzatot kapott, vagy visszalépett, az illetö tantárgyakból a szigorlatot har1n:Hlszor és utóljára n1egis1nételheti, ha igazolja, hogy ezeket a tantárgyakat egy
tanéven át újból hallgatta. i!Ielőleg a gyakolatokal
elvégezte. Evégből a lu11lgató írásbeli kérchnére az
iHető truntárgyakra való Leiratkozást november hó
20. napjáig meg kell engedni.
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52. §.
{1) lla a hallgaló a VII. félév inegkezdéséig
a harmadik évfolyan1 kötelező kollokviun1ait és a
II. szigorlatot sikerrel nen1 tette le, erre a félé\Te
csak fcllélelesen iratkozhatik be.
(2) lia a hallga~ó az (1) bekezdésben e111líle!t
vizsgálatokat nove1nber hó 15. napjáig sikerrel
kiállolla, a \'II. féléve~ a tanuli11ányi idejébe be
lehet szán1ítani.
(3) J·Ia a hallgatónak nen1 sikerül nove111bcr
hó 15. napjáig az (1) bekezdésben e111lítelt viszgálatok n1indenikéböl lcgalúbb elégséges ercd1nényt
elérni, a n1egkezclctl \rrr. féléve érvénytelenné vólik; ezt a félévet azonban a hallgató írásbeli k~
rehnére adott engedély alapján díjfizetés nélkiil az
újrahallgatás kötelezetlségének (20.. 51. §§.) !eljcsítésérc használhatja fel.
53. §.
A II. szigorlat dija 110 pengö.
,j.

A 111. szigorlat.

5'1. §.
A III. szigorlat tárgyai:
a) az ehnéleti részben: gyógyszerészet II. folva1n (ualenikurnok), gyógyszertan és toxikológia,
•
0
•
l
. .
közegészségtan, a gyógyszcreszetre vonat ~ozo .JOg'.szabálvok és gyógvszeré:izi kötelességtan:
b) a gyakorl;li részben: gyógyszerészet II. fol!·arn (gn.leniknmok).

55. §.
A. IIL szigorlatra azt lehet bocsátani, aki végbizonyítványt kapott.
56. §.
\'égbizonyitvúnyt csak az kaphat, aki a kötelező kollokviumokat, az elöszigorlatot, az I. és II.
szigorlalot sikerrel letette, a gyógyszerészgyakornoki gyakorlati évét kitöltötte és a I.I. szigorlat letétele után a tanrend szerint a negyedik évfolyan1ra kölelezö lanlúrgyaknt a tanuliuányi rendben 1negúllapílott terjedelemben legalább két fél·
éven _át, 1nint rendes hallgató hallgalla és a kötelezö gyakorlatokat elvégezte.
57. §,
1\ III. szigorlatra a hallgató az orvoslu<lo111ú-

nyi kar dékánjiinúl jelentkezik és bP1nntaljn leckeköny\·ét és végbizonyítványát.
58. §.
A III. szigorlatot legkorl1bhan a tanrend szerinti \'III. f{>lév v(•gén lehet letenni.
59. §.
I·Ia a jclöll a Ill. szigorlat egy lantúrgyából
elégtelen osztúlyzalol kapott, vagy viss:alépett, ,a
szigorlatot az illető !antárgyból legkorabhan ket
hónap 1nulva 1negis1nételheti.
60. §.
lla a jelölt a III. szigorlat két yagy több lantárgyából elégtelen osztályzatot kapott, vagy
visszalépett, a szigorlatot az illetö tantárgyakból
négy hónap 111ul\'a 1negismételheti.
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61. §.
I-la az is111étlő szigorlat egy vagy több tantárgyból sikertelen volt, \·agy a jelölt visszalépt>tl,
a jelöltet az illető tantárgyakból iuúsodszori is1nétlü szigorlatra lehet bocsátani, an1elynek hatúridejét az 59. és 60. §§. rendelkezl>seinek inegfelelö alkalmazásával kell kitiizni.
62. §,
fla a jelölt a 1ná~odízben inegis1nételt III. szigorlaton is egy vagy több tantúrgyból elégtelen •
osztályzatot k::ipott, vagy visszalépett, a szigorlatot
az illető tantárgyakból harnutdízben és utóljúra
n1egis111ételheli, ha igazolja, hogy az illetö tantárgyakat egy féléven át újból hallgatta.
63. §.
A III. szigorlatot a végbizonyítvúnv kiúllílúsálól szún1ítolt négy éven beliil be -kell f~jezni, kiilönben a szigorlatra jelentkezéshez, a rnegkezdet!
szigorlat folytatflsúhoz és a gyógyszerészi oklcvi:J
n1egszerzéséhcz való jog elenyészik.
64. §.
A III. szigorlat díja 95 pengö.
IV. A oi:sgálatokra uonalko:::.ó kö:ös ri·ndelkezést•k.
ü5. §.
\'izsgálatokat (kollokviu111okat, előszigorlatol,
szigorlatokat és ezek isn1étléseit) rendszerint a félévek végén, az előadások befejezése után és a félévek elején az előadások n1egkezdése elölt kell tar-

tani. A dékán a vizsgálat időpontját a szükséghez
képest ettől ellérőleg is kitűzheti. A nyári szü~1időhen (július hó 1. é5 augusztus hó 31. napja
között) vizsgálat-ot nen1 lehet tartani.
66. §.
A. díjas vizsgálatok díjait a jelöltnek az illeti\
kar últal 1negállapítolt 1nódozatok szerint kell befizetnie.
67. §.
(1) J-Ia a jelölt a díjas vizsgálatra kitiizött halúridőben nem jelenik n1eg
vagy a vizsgúlattól
visszalép, köteles eln1aradúsút vagy visszalépés1~t
kellií indokolással n clékúnnak a vizsgúlat rnegkezdése előtt bejelenteni. I-Ia a dékán az ii1dokolús
alapjún a bejelentést elfogadja, a tneg ncn1 kezdett
vizsgálatért járó díjat a jelöltnek visszaléríttcti.
vagy a következő vizsgúlalra vagy a dékún últal '-'
lehelííség szerint újahh közeli hatúridiirc kilíizendíí
pótvizsgúlatra érvényesíti.
(2) I-Ta a jelölt a visszatéríteni rendelt díjat
:i tanév végéig fel ncn1 veszi, a díj visszafizetésére
vonatkozó igényét elveszti.
(:3) T-Ia a jelölt az eln1aradús vagy visszalép:~s
hcjclcnlését ehnulaszlja vagy ha a ch"kún a bejelentést nen1 fogadja el, befizetett vizsgúlali dijút ('!veszti l·s az illet{) lanlúrgy vizsgúlalúhól elégtel<:>nnek n1iniísítlctik.
GS. §.

.-\. 67. ~. szerint ch·csztelt vizsgúlali díjak az
illetékes T~ar jótékonysúgi alapjút illetik,
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ö9. §.
I\ vizsgálaluk nyilYánosak; azokon a hallgató-

ság (elsősorban szigorlók és gyógyszerészhallgatók)
oly szán1ban lehet jelen, an1ilyen szán1ot a vizsgálat helyének viszonyai inegengedik. A. vizsgálat
elnöke (kollokviurnon a tanúr) gondoskodik arról,
hogy a jelenlevők a nyugaln1at {>s a rendet ne za·
varjúk.
70. §.
A. jelölt a valatnely évfolyan1hoz tartozó kötelező kollokviun1okat és az évfolya111 hallgatása
után esedékes clöszigorlatot vagy szigorlatot ki·
zúrólag azon az egyeten1cn leheli le az évfolyan1
hallgatúsúnak mcgis1nél!ésc nélkül, a1nelyikben az
évfolyan1nak rendes hallgatója volt.
il. §.
(1) A vizsgálatot tncgis1nételní rendszerint
azon az egyctcn1cn lehet. n1nelycn a vizsgúlat nen1
sikerült.
(2) Hendki,·iili körlilinényck és különös 1nóltánylásl érdernlü tncgokolús alapján a 111. kir. val!ús- és közoktatúsiigyi n1iniszter az illetékes kar
n1eghallgatása ulún kiYé!clcscn n1egcngedheti :i
vizsgúlatnak 111ús cgyclcn1e11 való is111éllés<"t is.

i2. §.
(1) Az elííszigorlat és a szigorlatok egyes lantúrgyaibó\ a ,·izsgálatokat rendszerint külön-külön
pár napi idéiküzökben a szigorlati túrgyaknak 1ncgfelelü intúzetek helyiségeiben tarlJúk,

(2) A.z ugyanazon szigorlat
(elöszigorlat)
egyes tantárgyaiból kiliízött vizsgálati haláridöknck kétheti idütartarnon belül kell csniök.
73. §.
(1) Az elöszigorlalot és az I. szigorlatot a
bölcsészelludo1nányi, i!lctülcg a n1aten1atikai és
tertnészelludoi:nányi karon, a II. és III. szigorlatot
az orvostudon1ányi karon megalakított Yizsgálóbizollság előtt kell letenni.
(2) A. vizsgálóbizottságok az elnökböl és a
vizsgáló tagokból úllanak.
(3) A. vizsgúlóbizotlságok elnökeit és elnökhclyctlescil, vizsgáló tagjait és ezeknek helyetteseit. minden tanév végén a következő lanéYrc szóló
érvénnyel az illetékes kar választja és a 111. kir.
vallás- és közoktatitsi.igyi 111iniszterhez n1egcrősítés
végett felterjeszti.
(4) \íizsgá1óbizollsági elnök és elnökhelyettes
csak a karhoz tartozó nyilvúnos rendes vagy nyil\·únos rendkíviili lanúr lehel.
(5) .!..,. vizsgálóbizoltsúg rendes vizsgúló tagjait
a vizsgúlat tantárgyait a gyógyszerészi tanfolya111011 clüadó kinevezett, helyettes vagy 1ncghízott
tanúrok köziil, a helyettes Yizsgálóit elsősorban az
esetleges púrhuza111os tanszékek tanárai közül kell
vúlasztani.
74. §.
(1) A 111. kir. vallús- és közoklalúsügvi 1111111sztcr t'.·s a 1n. kir. hclügvrniniszter a II. t'.·s III. szigorlaton kiküldölljeik úllal képYiscltclik 111:iguknl 1
akik a szigorlal0kon felvúl!vn v~sznek r('szt,
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(2) A korn1ánykiküldöttek a jelöltekhez kérdéseket intézhelnek.
75. §.
( 1) A vizsgálóbizottsági elnök v·ezeti és zárja
be a vizsgálatot; iigyel annak szabúlyszerü megtartására; szabálytalansúg esetében n vizsgálatot
felfüggesztheti. Az elnök a jelölthöz kérdéseket
intézhet.
(2) Az elnök egyúttal vizsgáló ncn1 lehel.
76. ~:\ jelölt a vizsgálalon leckekönyvét vizsgálónak átadni tartozik.
77. §.
:\ jelölt az elüszigorlat l~s a szigorlatok gyakorlati részének lúrgyaihól tartott vizsgúlatokon a
végzett n1unka crcdn1ényél írúsbnfoglalva a vizsgá-

lónak köteles útadni.

i8. §.
Az clöszigorlat és a szigorlatok gyakorlati r6szébiíl tartott \izsgúlalokon csak az engcdélyczclt
segédkönyveket és segédeszközöket szabad használni.
i9. §.
Az illetékes karok a kollokviu111ok. az elöszigorlat és a szigorlatok tantúrgyainak tanan:'t·agúból tantúrgyankinl „\11zsgúlali kövcteln11:nyek"-ct
állítanak össze és a HL kir. vallás- és közoktatásügyi n1iniszlerhez jóvúhagyús végell felterjesztik.
A vizsgálati követ1c111ényeknek rnindcn egyeternre
uzonusak. :\ vizsgúlali követclnu~n:•eket ötévenként

4!1
át kell vizsgálni és i.I szükséghez képest n1ódosítani.
:\ vizsgálati követelinényeket a dékúnok nyon1la!úsban a gyógyszerészhallgatók rendelkezésére bocsútják.
80. §.
A szóbeli vizsgúlat tantárgyanként legfeljebb
fél óráig tarthat, ezen az idön belül a vizsgáló addig kérdez, iuníg a jelölt készül!ségériíl kellő tájékozódást nen1 szerez.

81. §.
(1) .:\z clöszigorlalról és a szigorlatokról jegyzőkönyvet kell fel\·enni, an1clybe a vizsgáló tanárok az egyes tantárgyak vizsgálati crcdn1ényét „kitiinö'', „jeles", „jó", „elégséges", „elégtelen"' osztályzattal sajátkeziileg bejegyzik és bejegyzésüket
névaláírásukkal erösílik n1eg. :\ vizsgálat ered~
1nl~nyét az egyes tanlúrgyakhól uz elnök és u vizsgúló tanár - a II. és Ifi. szigorlaton a korn1árlykikiildöttel - együttesen úllapítjn 1neg.
(2) Az cliiszigorlat és szigorlat últalúnos 111inií~
sítését, vagyis végered111(:11yél az egyes tantúrgyak~
ra vonatkozó osztályzatok alapján az illetékes dékán állapítja 111cg. azt bevezeli a jcgyziikönyvbe,
n111elyet zúró névalúírúsá\'ai lát el.
(:'3) l·In a jelölt a szigorlatot (eliíszigorlatot)
nlindcn tantárgyból sikerrel úllotta ki, a végered~
niény a késziillség fokühoz képest „kitiinli'·, „jeles", ,.jó", „elégséges'·.
82. ~.
Az eliíszigor!al ús a szigorlatok eredtnt'.•nyél
l:111túrgy:111k(•nt t•s :iz üsszesilü \"égcred111.ényt (si~
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kertelenség és isn1étlések esetében is) a jelölt lecke.
könyvébe be kell jegyezni.
83 §.
lla vala1nely tantárgy a szigorlatnak nünd az
el111életi, n1ind a gyakorlati részében szerepel, a két
részből a vizsgálatot külön kell tnegtartani és kii·
lön osztálvzatot adni. .-\ sikertelen vizsgálatot. az
ilyen tanti~rgy eln11'.·lcti és gyakorlati részéből külön
k~11 1negisn1ételni. I-Ia azonban a jelölt akár elrné·
leli, akár gyakorlati rész vizsgúlatán kétszer vissza.
utasíttalik, köteles a 1núsik rész, esetleg 1nár sikeriilt vizsgálrutút is 1negis1nétclni.
8-l. §.
.-\. jclöll kívánsúgúra az illetékes dt'.~kúni hiva~
tal az egyes vizsgúiatokról a n1egúllapílotl eri_>d·
1nényck feltüntetésével hizonyítvúnyl úllí! ki.
85. §.
I"la a szigorlat (eltiszigorlaq egyes tanlúrgyaibúl a vizsgúlat Heni sikerült, vagy azon a jelöli
nen1 jelent n1eg. a szigorlat (_elDszigorlal) töhhi
tant'úrgyából a vizsgúla!ot folytatólagosan li:: leh~~t
tenni.
8().

§.

(1) . :-\. kötelezö koi!okviun1okal, HZ c!őszi?or:
latot és szigorlatokat a 1negállapitotl legkorabln
i<löponltól (13., ao., :-~i .. -tí. és 58. §~.) sz{uuílotl
né•rv év alatt le kt•ll le11ni. 'I'ováblii haladékot kio.
vételcs
tné\lúnvlúsl érdL·111li_i esetekben :tz 1·11 ell'·1 ~es
kar n1eghallga-!úsa utún a Hl. kir. va\lús- L·s ki.iz1.iktatúsügyi nliniszler adhat.

(2) Az (1) bekezdé~hen tnegúllapílotl határid:J
eltnulasztása esetében csnk az illelö tantárgyaknak
újra hallgatása utún IPlll'l vizsgúlalra .ielentkezni.

Sí. §.
A sikertelen szigorlatot (e!öszigorl:tlot)
húro1nszor lehet 1negisn1ételni.

csak

88. §.
(1) Az a gyógyszerészhallgató, uki az l. és IL
szigorlatra
1uegszabott
határi<lökben
(június,
szepten1bcr és noven1her hónapokban) közhivatali
0 r,·osi hi_zonyílvúnnynl igazolt betegség ,·agy egyéb
hitelt érden1Hí n1ódo11 igazolt elhárilhalallan és a
dék.ánnál elé.íre bejclcnlclt akadály 1niatl a szigorlaton vagy annak cls(i vagy n1úsodik 1negisn11.!tlésl·n ne1n jelenhetell 111('1-(. a dékún engedélye alapjún rendkívüli haiúrnapon újabb beiratkozás né!~
kiil is leteheti, i!lcltiil'g t~lsií- vagy 111úsodízben
llll'gis1nételhcli az ehnulasztolt szigorlatot. fclt(~ve.
hogy a szigorlat lctétell•re, i!lel(ih~g annak elsüvagy 1núsodízhcn 111egb1nétlésére n1cgszahol! sza~
bályszeríi u!ols{i hatúridii
(11oven1her höj
n1úr
'"!telt.
(2) Két cgyntúsra kiivL·lkczll siigorlal {isn11~llíi
szigorlat) közöll lcgalúl>b kl•t hónapi idököznl'k
kell lennie.
(il) I-la a n1úsodszor is111étell szigorlat is sikertelen 111aracH. a jelölt ;:izokból a lan!úrgyakból.
a1nelyckbtil cll~gtelcn oszlúlyzalol kapoll, vagy
visszalépett, a szigorlatot harinadízhen és ulóljó.ra
1negisn1ételheli. fl•ltévc. hogy igazolja, hogy ezeket
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a tantárgyakat egy tanéven át újból hallgatta, il\cliileg a gyakorlalckat elvégezte.
89. §.
Az a jelöli, aki egyes lnntúrgyakat köteles újból hallgatni (20., 41., 51., 62. §§.), ennek a kötelezettségnek rendkh•iili hallgatói n1inöségben is eleget tehet.
90. §.
A vizsgúlal 1negis1nétlésének díja tantárgyanként az elöszigorlaloknál és az I. szigorlatnál 15
pengő, a II. és III. szigorlatnúl 20 P.

csak honosítási eljárús nlún jogosít. ..\ honosítási
eljárást külön szabúlyok úllapítják 1neg.
93. §.
Az oklevelet nyeri gyógyszerészeknek, valainint azoknak névjegyzékét, akiknek kiilföldön kiállított gyógyszerészi oklevelét az egyeten1en honosította, az oklevél kiállítúsúnak, illetöleg honosításának napjút is felen1lítve, a rektor n1inden
tanév végén felterjeszti a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez.
VI . .t1 gyógys:erlár önálló vezetésére jogosilás.

\'. A yyakorlalra jooosilá ok!t,vél.
91. §.
11a a jelölt a nyolc féléves cgycteuii gyógysze-

részi tanfolya1not és az elsö évfolyan1 után az egygyógyszerészgyakornoki gyakorlatot szabályszeriien elvégezte, ;;, kötelezii kollokviuxnokat, az
elöszioorJatot és a húrn1n szigorlatot sikerrel kiúllolt<~ s n kisznbolt díjakat n1egfizette, végül az
l'liiírt esküt a rektor kezébe letelte, a rektor és a
hölcséetludoxnúnyi, íllelöleg a 1naten1atikai és ter1nészettudo1núnvi kuri, vala1nint az orvostudo111únvi kari dékán. últal a\úírt gyógyszerészi oklevelel
k~tp; a gyógyszerészi oklevél gyógyszerészi gyakorlatra jogosít.

r~ves

~)2.

*·

Nelli hazai cgyclc111en szerzell
1,.1klt~vl>l

gyógyszerészi
gyógyszrrt;szi gyakorlatra ~[agy:lrorszílg!111

94 §.
{l) Gyógyszeriár önálló vezetésére {tul:tjdonosi, bérlői vagy gondnoki minőségben), valanünt
gyógyszertári jogért való folyan1odásra kizárólag
az az okleveles gyógyszerész jogosult, aki szabúlyszcrüen igazolni tudja, hogy az oklevél n1egszerzése
utún egy évig gyógyszertúrban gyógyszerészi gyakorlatot teljesített.
(2) Ez a gyakorlat bármelyik hazai nyilvános
vagy húzigyógyszertúrban, vagy a 111. kir. honvéd·
kórházak gyógyszerlúraiban eltölthető.
95. §.
Az okleveles gyógyszerésznek karpaszornányosi
1ninöségben a 1n. kir. honvédkórháznk gyógyszertúraiban eltöltött szolgálati idejét a 94. §-ban 1negúllapított gyakorlali évbe be kell számítani.
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91\. §.
(l) A gyógyszerl·szi gyakorlat (H-!. §.) tcljcsétésél a gyakorlat helye szerint illetékes 111. kir.
tisztiorvosnak, Budapesten a székcsfüvúrosi kerületi tisztiorvosnak, jllctölcg a m. kir. honvédkórhúz
paranGsnoksúgának
bizonyítványa
alapján a
gyógyszerészi oklevelet kiúllítolt egyctcn1 orvostudományi kari dékúnja az oklevélre rúvczctell
záradékkal tanusítja.
(2) Az ily1nódon zúradékolt oklevél lulajdonosn a „teljes jogú oklrveles gyógyszerész" chnct
viselheti.
97. §.
A záradékolt oklevelek tulajdonosainak névjegyzékét a záradék kclll·nck feltüntetésével 1ninden tanév vl·gén a ni. kir. val!lús- és közoktatásügyi
1niniszlcrhcz fel kell terjeszteni.
FII. Vegyes rcndl'ikczésck.
98. §.
:\!agyar honos haligatónak a nyolc féléves
cgyete1ni gyógyszert!szi tunfolya1nból legalább négy
bcsz{unílhaló féléve~ hazai egycten1en kell eltö~leni.
99. §.
I\.ülföldi egyete1ueken és főiskolákon végzett
lanuln1ányok és letett vizsgálatok beszánútása tekintetében az illetékes kar dönt.
100. §.
Az cgyetenli tanuhnúnyokal legfeljebb nyolc
félévet kilevö időre lehet n1egszakílani; egyébként
a gyógyszerészi tanfolyan1 utóljárn hallgatolt év-

folyan1ál xneg kell í.sn1(~telni, az esetleg nlúr letett
vizsgák azonhan nH·gtnrtjúk t~rvényiikrt.
101. §.
Aki az elöszigorlalon, illetőleg vala1nelyik szi"orluton a harn1adszori is1nétlés alkalináhól sen1
felelt 1neg, vagy a har1nadik szigorlatot a végbizonyítvány kiállilásútól sz{unítolt négy é\'en beliil
sen1 tette le, végül :1ki n gyógyszerészi oklevelet az
cgyeten1i lanultnányok 111egkezdésétiH szún1ilolt
tizenkl~t éven belül ncn1 szerezte n1cg, 1lagyarorszúgon ér\·l·nycs gyógyszerészi oklevelet ncn1 szerezhet és esetleg külföldön szerzel! gyógyszeré.:;zi
oklevelét nem honosíltalhatja.
102. §,
/\.z okleveles gyógyszerészt a doktori szabályzatokban 111cgszaboll feltételek teljesítése esetében
az orvostudoinányi karon gyógyszerészdoklorrú. a
bölcsészcttudon1ányi karon pedig hölcsészettudon1ányi doktorrá leilct avatni.
103. §.
Ez a szabályzat azokra a hallgatókra érvényes.
akik az 1940/41. tané\· első félévétől kezdve iratkoznak be az egyetemi g_yógyszerészi t::infolya1nra.
104. §.
Azok, akik 19!0. é\'Í szepten1ber hó 1. napja
elölt léptek a gyógyszerészi pályára, ·a régi rendszer szerint (112.7-15/1914., 105.59i/1912. számú
Vl{1I. rendeltek) vét:czhetik tanuhuúnyaikat és szerezhetik 111eg gyógyszerészi képesítésüket.
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Szabályzat a Gyógyszcl'észképzés I\.nl'kHzi .\llnndü
Bizo t ts:íg:irtí 1.
:\legerösítclte ~Iagyarorszúg Főn1é1\ósúgú Korn1ánvzója Kcndert~scn, 1940. évi július hó 25-én
kelt ~legfelsöhh clhalúrozásával.
1\ 1nagyar királyi vallás- és közoktatúsiigyi 111iniszter elölerjesztésére a Gyógyszerészképzés l{arldizi Allandó Bizollsága Szahúlyzalút 111egcrösíte1n.
E:ell l{enderesen, 1g,10. évi július hó 2;). napjún.
f!orlhy s. k.
Dr. !1ón1a11 Bálint s. k.
I{iadta a 111. kir. vallús- és közoktatásügyi 1niniszler 1940. évi 32.900. sz. a. kelt rendeletével.
1. §.
Az egyelc1neken a gyógyszerészképzés kér~é
seihcn elsöl'okon a Gyógyszerészképzés Karközi Allandó Bizollsúga (az al:Sbbiakban Bízott.súg) 1noncl
v(·le111ényt és terjeszt Plő javaslatot.
2.

§.

(1) A. Bizottság rendes tagjai a hölcs{~:.zcttudo
n1ányi, illetőleg a 111atc111atikai és tcr1nészettudo111ánvi karnak (~s az orvostudu1nányi karnak n1indazok- a nyih·únos rendes és nyilvúnos rendkívüli
tanúrai, akik a gyógyszerészi lanfolya1non kötelezt'i
előadásokat tartanak, vahnint azok az előadók,
akik a gyógyszerészi tanfolya1non szigorlati (elöszigorlati) tantárgyak elöadúsával vannak n1egbízvn.

(2) .·\ Bizottság rendkíviili tagjai azok ::iz eliíadók, akik a gyógyszerészi tnnfolyan1on kötelezö
cl,{iadúsok és gyakorlatok tartásával vannak meglnzva.
(3) A. rendkh·üli tagokat a Bizottsán ülésére
az elnök a szükséghez képest hívja 1neg, I;ülönö:sen
akkor, l.1a az úllaluk előadott tnntárnvat él'intö
kérdésekről van szó.
t>~
(4) 1\ rendkh·iili lagot szavazati jog nen1 illeli ineg.
3. §.
.A Bizotlsúg
két évenkin t váltakozva - a
bölcsészetludo1nányi, illetőleg a 111nten1atikai és
ter111észetludon1á11yi vagy az or\'ostudonliinyi karhoz tartozó egyik nyilvúnos rendes vanv rendkívlili
tanár lagjút választja elnökévé és a 1~1-úsik karhoz
tartozó ugyancsuk nyilvános rendes vanv rendkívüli tanúr lagjút vúlasztja alelnökl·vt''. o~

±. §.
.A Bizotlsúg jegyz{ij{•! a Bizottság két évenkinl

választja rendes vagy rendkívüli tagjai közül.
5. §,
:\ Bizollsúg feladata:
1. n gyógyszcrképzl>st PrintCí 1ninden kérdésb~n .~l dékúnok fel~1h·:1súra vagy saját kczde1nényezesbul a karok cle \'l'len1ény! és a szükséghez képest javaslatot terjeszt;
2. feldolgozza a gyógyszerészi tanfolvainra
fo!yan1odók felvételi és a gyógyszerészhaÚgalók
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tandíj1nentcsségi kérvényeit s ezekben az ügyekben javaslatot tesz a karoknak;
3. vélcn1ényt nyilvúnít a gyógyszerészhallgatók tanul1nányi ügyeiben;
4. véleményt nyilvánít a külföldön hallga tolt
féléveknck s az ugyanotl letctl vizsgálatoknak. hcszán1Ítására, va:lan1int n külföldön szcrzeH gyogyszerészi oklevelek honosítúsára vonatkozó kérvények tekintetében;
5. javaslatot lesz a kötclezö eliladúsok 1negtartási ffiódja, az előadók 1ncgbízúsa 0s a vizsgálati
bizottsúr1 ok 1negalakitása tárgyában;
6. Javaslatot tesz a „Vizsgálati kövctehnények" Összeállítása é.s ennek öt évenkéali n1ódositása tárgyúban;
.
7. javaslatot tesz az elöszigorlat . é~. a s7:1gorlatok gvakorlali része letételének nlod,1tn·u t•s az
ezen h:;sznúlható segédkönyvekre és segédeszkö·
zökre.

telesek inegjelenni; r!z iilés határozatképes, hn rendes tagjainak több n1int fele jelen \'an.
(2) A Bizollsúg halúrozatail szótöbbséggel
hozza; szavazategyr.nlöség esetéhen az elnök sza·
yazala dönt.
(3) A. Bizollslig üh~s- és 111unkarcnd j1~rc, vala111int jcgyzökönyvé1?ek vezetésére nézve i~ kari illl:sekre von:itkozó szabályokat keH n1egfelelöen alkahnnzni.
·

s.

§.

A. Bizotlság elnöke és alelnöke a bizottsúgi
ülés jegyzőkönyvét, Yalamint az abban foglalt ve~
lcményudásokal Cs jaYaslntokal nz illető kar ~lé
terjeszti.

(}. §.
( 1) A Bizotlsúg

rendes t·s szükség szerin 1
rendkívüli· üléseken tárgyalja az ügyeket.
(2) Félévenkt~nl legalább egy rendes iilést kell
tartani.
(3) .!\.z elnök szükség esetén, v_agy h_úroin rendes tag kívánságúra, köteles a B1zottsagot rend·
kívüli ülésre összehívni.
7. §.
(1) ~\. Bizottság ülését nz elnök nyitja n1eg,

vezeti és bezúrja; az ülé3en a n1eghívott tagok kö-
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Magyar gyártmány!
a közgyógyszerellátás,
a MABI,
OTI és
az összes közkórházak részére
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A gy<jgysze1•észhallgatiilt cgyelc111i kiképzésé1·t~ vonatkozü szabályzat és a. Gyóg~·sze1•észképzés Karkfizi Allandii Bizotls:íga szaln.ílyzat:ínak inegci'(i-

sitése.

tfl40. évi XXXIX. ti.irYénycikk az eg~·ctcn1i és
hallgatók felvételének szaluílyozásárül.

főiskolai

Enilékc::.eliil adorn c:t'11ncl rnindcnkinck, akit illet.
111 arn1arors::<Íg or s::.árl!H! íil éséne k képvisel öJuí:a .és felsü/uí:::a kü:::ös egyetértéssel (/ kijvetkc:li
törvt~nycikkel alkotta:

/!Dfi!/

-

A n1. kir.. vallúo;- és közoktatásügyi rniniszlcr
32.900/1940. IV. 2. sz{unú Ieira!t1. ··-

.-l 1l!agyarors:ági Gyógyszerész Egycsiilet
Elnökségének.

A gyógyszreészhallgatók egyeten1i kiképzésére,
\•i,·!lamint a Gyógyszerészképzés J{arközi :\llandó

Bizottságának n1egalkotiisára vonatkozó Ps a J{orn1ányzó Ur ŐfötnéHósúgflnak J{enderesen. lfl-10. é'·i
július hó 25. napj<'.ín kelt legfelsőbb elh.:ilározúsúval n1egerösített szabúlyzrdokat tudon1ás és 1niheztarli1s végett csatollan* 1negkiildön1.
Budapest, 1940. augusztus 2-án.

A miniszter helvett:
Dr. Szily /(álmán ~- k.
államtitkár.

* 1\ Szabályzatot a 11. Gy. E. 111inden tag~
gyógyszertárának kiilön fiiz_etben is n1egkiildötte.

1. ~.

(1) Az egyes egyclenii karokra, íllcliilcg föiskolákra felvehető hallgatók szán1át úgy kell
u1egúllapílani, hogy az 1nind az egyetcnli és füisko1:.i:i intézetek befogadóképességének, nlind az orszúgban az illctö tudon1ányszakkal kapcsolatban
előreláthatóan
fchueriilii (•rlcl1niségi n1unkaeriíszükségletnck 1ncgfeleljen. Az cgyete1ni és főisko
lai intézetek bcfogudóképességének helyes kihasználúsát olyan rendelkezéssel is bizlosítani lehet.
an1ely a felvételre jelenlkezii lanuhnányi sziiks(~g·
Jeleihez képest és az egyetcn1ek és füiskolúk 1ueg·
hallgatása után 111cgúl1apílja. hogy az ország 1neg, határozott terülctt~riíl szúr1nazó vagy területén iakó
hallgató lanulinúnyait az ugyanazt a tuclotnánySzakot iuíívelli cgyele11u.~k vagy filiskolák közül n1elyiken kezdheti tncg vagy folytathatja.
(2) Az egyes egyclctni karokra, illetőleg füiskolákra feh·chetii hallgatók szán1ál, továbbá a
heiratkozús !'izahúlyail az egyelen1ek és föiskolák
111cghallgatúsa utún a vallás- l;S küzoklatúsiigyi
nlinisz\er, a gazdasúgi akudén1iúkra vonatkozóan
pedig a l'iildn1ívell~siigyi 1niniszli'I' úllapítja 1neg.
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2.

§.

(1) Egyeten1re va~y í:öiskolára csak olya.n
hallgatót lehet felvenni, aki a n1agyar nernzet es
úlla1n iránt való hüség ~s az erkölcsi 1negbízha!ósúg követelményeinek 111cgfele1.
(2) A felvétel kérdésében az egyete1n illetéke~
karának, illetőleg a főiskolának tanári testülete
határoz. Határozata ellen fellebbvitelnek helye
nincs.
3. §.
(1) Egyelenli és főiskolai ifjúsági egyesületek
szervezetét és n1üködésének körét a vallás- és közoklatúsügyi 111iniszler hagyja jóvá. Az ilyen egyesületek felett a föfclügyeleti jogot a vallús- és közoktatásügyi n1iniszter gyakorolja.
l2J A vallús- és közokiatásügyi ininiszler állapítja n1cg azt is, hogy egycten1i és fiiiskolai hallgató n1ilycn eliifeltételck esetéhen lehet tagja egye-

NERV SAN
„L A B 0 R"

a legkeresettebb ner,..inotonicum és sedativum
állandóan rendelt gyógyszcrkülönlcgesség.

Liquor Thiomaltini „LABOR"
Bronchitisné 11 tuberculosisnf1l.

főiskolai hatóság alatt ne111 álló egyesiiletnek vagy egyesületi jellegií szer\'ezetnek.
(3) Az egyetemi és főiskolai ifjúság jóléti gondozásának központi n1egszervezése és iránvítása :1
vallás- és közoktatásügyi 1niniszler felaclÚtkörébe
tartozik.

4. §.
(1) Ez a lör\'ény nem erinli u zsidók cgvetcn1i és főiskolai feh·étclének korlátozására \'on-alkozónn fennálló törvényes szabályok hatályát.
(2) A tudományegycte1uekre, a 1nüegyelcn11·1!.
a budapesti cgyete1ni közgazdasúgtudoinánvi karra
és n jogakadén1iákrn \':tló bciratkozús sznbúlvozásáról szóló 1920:XX\·. t.-c., tovúvvú ennek a- törvénycikknek a n1ódosításáról szóló 192S:XIV. t.-c.
a jelen törvény haliilyhalépésévcl hatúlyút veszli.
(3) Ez a tör\'ény kihirdelés-c napján lép hatúlyba; végreh:1jtásáról a \·allás- és közoktatúsiigvi
n1iniszter gondoskodik.
·

E.' lÖrllénycikk i>ihirdelést~l e:e1111el efre11dt'h'111.
e törvénycikkl'l, nlint a nen1:et akaralcit, nlind 111a~
garn megtarton1, mind nuísokkal is n1eglarlaton1.
I\clt Budapeslen, 1940. évi deCl'lnLcr hó :JO.
florlliy i)/iklús s. k.
:\lagyarország kor111únyzúju.

yrúf Teleki Púl .s. k.
in. kir. nlin. elnök.
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IlORiUÁNYRENDELETEIL

Leukoplast
ragtapasz
azonnal tapad
· nem izgatja a bőrt
ragadóképessége
kifogástalan !

MAGYAR GYÁRTMÁNY!

Az cg;;.-es an~·agkészlctck z:.ír nlá \"ételével kapcsoh1tos ;:•c!ulcJkcz~!-itk kiegészítése \'s nHíllosHúsa:·':
A

111.

kir. nünisztériu111nak 12.117/1939. szú1nú

rendelete. :\ Ill. kir. 1ninbzlériu111 a honvédelc111röl szóló
1u:H):l1. 1.-c. 112., Ila., 11·!., 212. és 2:J5. ~-aihan
foglalt felhalalinazús alapjún a 12.113/1939. 11. E.
szú1nú re1HIL•let kicgészíléseként, illctiileg 111údosítú"aként a következökct rendeli:
L §.
A 12.ll~i/lUaH. ?II. E. sz{11nú rendelet I., VI.
t'•s VITI. szú1nú n1elléklcteihen feborolt anyagokon
l•s úrucikkekl'n felül zúr :llú vl·tctnek a jelen rendelet:
l/.·\.. szún1ú 1nelléklctéhen felsorol! vas- é.s
ft"·n1cikkck,
II/ A. szú1nú
!1!aj!er1uékek,

111cllékletbe11

relsoroll

ásvúny-

vegyés.;r;e1i gyár r.-t.

BUDAPEST,XIV., KOMÓCSY -U. 41.

Kihirdc!tcletl a Budapesti

l\iíz\öny

1gan.

decen1bcr hó 24-i (291.) szán1ában.

·'
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Vl/ A. szán1ú mellék!elbcn felsorolt textiláruk
és

\rIII/A.. szán1ú mellékletben felsorolt gyógyszcrúruk.
Ehhczképest a 12.113/1939. :\L I~. szán1ú rendeletben, vnlanlint a 111. kir. iparügyi n1iniszlcrnck e rendelet alapjún kiadotl rendc.lctcibcn foglalt rendc:kczésekcl a jelen rendelet alapján zúr
alá vett nnyagkészlclek tekintetében is alknln1azni
kell. An1ennvibcn azonban vala1ncly határidő vagy
határnap sz~n1pontjúból a rendelet hatúlyhalépésének napja irányadó, a jelen rendelet rendelkezéseinek alka!1nazása sorún a jelen rendelet hatálybalépésének. idejét kell figyclc1nbc venni.
A 12.113/19:.19. :\I. E. szárnú rendelet 4. §-ábaa
a zár alá velt készlet fclhasznú!úsára vonatkozú
rendclkezésekel a jelen rendelel a!apjún zúr al{1
vetl anyagkészlctckrc nen1 lehet nlkaln1azni.
2. §.

A 12.113/19:39. :\I. E. szárnú rendelet I\-·., VI.
és VIII. szútnú 111e\lék!cteibc11 felsorolt árucikkek
közül a zúr a'.ól felodalnak a jelen rendelet:
I\T /z. 1nclléklctébcn felsorolt bíírúruk;
Vl/z. n1el'.ék!ctében felsorolt textiláruk és
Vlll/z. n1cllékleléhcn felsorull gyógyszerúruk.
3 §.
..:\1nennvihcn a cselck1nény súlyosabb JJUnlel!')
rendelkezés-- kiilönösen az 19:39:11. l.-c. 20ü. §-a
- vagy az 1939:11. t.-e. 20i. §-a alá nem esik, ki-

húgúst követ el és két hónapig, háború idején hat
hónapig terjedhető elzárással büntetendő, aki u
12.113/1939. l\I. E. szán1ú rendelet 1. 6s 3-5. §:dban foglalt rendelkezések valamelyikét 1negszegi.
\'agy kijátssza.
;\z iparügyi nliniszternek a 12.113/1939. :\I.
E. számú rendelet 2. §-a alapján kihocsátott rendeleteiben meghatározott kihágások hiinletése ugyancsak két hónapig, háború idején pedig hat hónapig
terjedhető elzárás.
.:\z elsö és a 111ásodik bekezdés alá tartozó kihúgús 1niatt kiszabható pénzbüntetésre az 1928:
X. lörvénycikk rendelkezései irányadók. A pénzbüntetés legn1agasabb 1nértéke nyolcezer pengő;
olyan esetben pedig, an1ikor megállapítható annak
a nyereségnek a mennyisége, amelyet a kihúgás
elltövetöje a cselekn1énnyel illetéktelei1ül elért, a
nyolcezer pengönek a n1egállapítotl nyereség kétszeresével felerncll összege.

A. pénzbüntetés átv{dtuzlatására, \·alanlint a
kihúgús elévülésére az 1U:J9:II. l.-c. 2~2. §-únak
(-!) l·s .(5) bekezdésében, a befolyt pénzbiinlctl~s
ho,·nfurdításúra nézyc pedig az 1939:11. l.-c. 218.
~~ú11ak (1) hckezdéséhc11
foglalt rrndelkezésel~ct
kell alkahnazni.
A.rra a készletre \készletrészrc), a1nelyrc uézvc
az első vagy a rnúsodik bekezdés alú tar!ozó kihúgúst elkövették, clkohzúsnak van helye .
Az elsö l·s :i 1uásodik bekezdés alú !nrlozú
kihágás rniatl az eljárás a közigazgalás_i hatósá~

68

110

goknak, a m. kir. rendőrség működési területén a
nl. kir. rendőrségnek, mint rendőri bü~1~e~őbíró
súanak hatáskörébe tartozik . .Az 1929:XXX. t:·c.
59~ §-a ( 1) bekezdésének . rendelkezés. alk~hn_azas.a
szcinpontjúból szakn1iniszternck az tparugyt n11nisztert kell tekin tcnL

A 12.113/1939. J.L E. sz{nnú rendelet H. §-a
hatályát veszti.
4. §.
A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatúlyba.

l 17(i

1177
l 178
l 17H
1180
1181

1182
118<1
1184

Budapest, 1939. évi decen1ber hó 18-ún.
Gróf Teleki Pál s. k.
ni. kir. tniniszterelnök.

Flll/A. szdrnrí: 1nellékll'f a 12.117/1989. 1)1. l~.
szórná rendelethez:
A 12.llil/1939. ~!. E. számú rendelet \'Ill.
szún1ú 111elléklctéuck (a I\r. sz. magyar ~yóg~rszc1:

!d.invv szerint késziill, kizúrólag gyógyas~ali. n1!·
nős&gü, zár alá vett gyógyszerúru cikkek) k.1ege!'iZílése.

1168
1169
1170
1171
1172

11 ?il Argen! colloidalc
1174 - .-\.tropinu111 1ncthylhrnn1alun1
1175 Benzoe

:\drenalin cryst

:\ethyliun1 a1ninobcnzoicuu1
Agar-agar
A.rgen t acetic
Argent choleinic

-l5fi
-155/7
391

456

1185

Bis11111lhun1 oxychloraltu11
Bis1nuthu111 oxyjodogallicu111

Bis1nuthun1 lrihro1nphenylicun1
Balsan1u111 Cana<lense
Calcinn1 hron1alu1n
Ca lciun1 glycPrino-phosphoricun1
Ca rh:i 111id11111 hro111aet hylacc licu ni
Carban1id11m l1ron1 isovalt>riani<·u111
Cera alba
C.era flava

1186

Cetaceu111

1187

Chiniclinu111 puru1n
Cupr. sulfuric.
Gelatinn puris:;. aranyjclzésíi
I·Ion1al l'!1pinnn1 hydrobromicuJJ1
1-Ionu1 t ropinun1 hydrochloricu111
I-Io111u tropinu111 1netbylbro1natun1
Liquirilae radix decorlic.' PI puh·.
Natriun1 arsenicicu111
Nalriu111 arscnicosu1n
Nalrin111 cilricu1n nentrun1
Natriun1 hypophosphorosun1
Natriu1n nitr,0sun1
Natr. phen_vlaelhylbarhiluricun1
NoYocain
Oleu111 ricini
Paraldchvdu111

1188
1 lSH
1190
1191
1192

l 19il

l l\J4

1195
119H

1197
l !!)8

1199
1200

1201
1202

1203
1204

Phospho1:us
Plumbun1 !lX_vdatum

.\56
·154
i352
-!40
·15!1
-t5fi
:152

·l5ü
-l5H
J5(l
-!5H

:J41
:J41
:140
.15.1

441
:18'1
-~54

.1.;.1
·15-1
'.l2i1

441
Hl
-142

HO
Hl
-l5fí
-lö:i

·15ti
'!36
.\14

71

70
120fl·'"
1206.
1207·
1208
1209
1210
1211
1212
121a
1214
1215

121()
1217

Sanloninum
Slrophantinrn\1 G..
Srophantinu1n „I\"
·rheophyllin és sói

1'ragacanUu1
Urea pura
Urethan
Ungu. paraffiui alhi
Ungu. paraffini fhn·i
\ 7ilanlin B

\'itan1in Bt
Vitanlin C
Zincurn oxydahnn

lőj

·154
.15.1

-l5H/4-5·l
389

1058

.1:rn

10:,9

:~2:-J

!OUO

:12a

1002

·l-;)fi

10ll9

·l5fi
.i5{)

1072

·114

!09il

gyúrak~ h;l- és külföldi gyófiyszervegyészeti gyúr~k kcpv1scletei. vahnnint gyógyúrpnagykereskedok, vagy a kcrcskedi's 1ncghatározott r{~szére jogosítvúnyl nyert kercskcdiik készlel{~rc vonatkozik.

Vlll/::.. s::.cirnú n1clléklet a 12.117/Jf):J!J. ;\/. E.
rcndelt~llle::.:

A 12.113/1939. :11. E. számú rendelet VIII.
számú tnelléklete szerint zár alá vett. gyóriyszerúruk közül a zár alól felszabaduló cikkek jeg'yz::!ke.

1004
1007
1013
1016
1017
1020

1040

·151

A zúrolús csakis a bclföl_f~i gyógyszervegyészeti

,\·;dmti

1033
1035
1o:i6
!037

Acid, citricu111
Acid. lacticu1n
1\lu1nen crudu1n
A.n1monium chloralu111 purjss.

442
·150
271 d
·141

A.n1moniun1 sulfoichtvolic.
Apomorphin hydrocl~lor.

458 d
454

1087

10115
1102
110H

1107
1109
1112
1134
l 1il7
1138
11'! 0
1143
11-19
1157
1158
1159
1162
1165

Ilolus alba .!lteril

Calciu1n carbon, praccip.
Calciu1n carhon, pr:iccip. puri· s .
C.alciu111 chloral, pur cryst.
Calciu1u sulfuric. uslun1.
Ephctonin inj.
Extracl. Belladonae sicc.
Exlract. Opii aquosu1n si('c.
Evipan natriu1n inj.
Forn1aldehy<l solutun1
llexa111en thylcn tetran1i n
E.aliun1 carbon. purun1
E.aliun1 sulfogunjacol
:\lagncsiun1 carhonicu1n hydroxycl.
Nnphlol
Natriun1 carbon. puriss.

Nalriu1n chlorat puriss.
Natriun1 hy<lrocarbon
Natriun1 sulfuricu111
Pix liquida

Peplon \Vitte
Pyrogallol
Hadix liquiritiac
Rivanol
Serun1 gúz-oedema

Spirocid
Styphnon inj.

'falcutn
Trypuf\avin
·veratrinun1 puriss.

412 e
276 d
270 d

2ll8 h
21a
-!,;j8 d
-1.ö8 cl
·lf18 d
458 d
458 d

546

276
·152

"

27(} d
·151
27(i h
441
277
271
68
·156
·!51
225
•!58 d
461
·158
·138 d
2il·l
25S d
·154 b
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„\ l\Iagyar Szent l{oronához ·visszacsatolt fClvidéki
és luírp:ilaljai teriiletcken a t:h·sn<lalonthiztosít:~s
l'ClldCZ(~Se.

-

.A.

n1.

kir.

1ni11isztérhun
rendelete.

1 l.ii0/t9::~n. sz:írnlÍ

A n1. kir. 1niniszlériun1 :t .\Iagyar Szent Koronúhoz visszacsutoll fe!Yidl·ki leriilcteknek az orszúggal cgyesítéséröl szóló l fl:IS:X.XXIV. 1.-c. -1.
§-ában, illetölcg a ?\!agyar Szent l\oronúhoz visszatért kúrpútaljai területeknek az országgal cgyesítésérül szóló 19:J9:VI. t.-c. i. §-úh:in kapott fplhainln1azús alapjún a kövelkczökel rendeli:
!. Bclcyséyi bi::fositás.
1. §.
A .\I:~syar Szent 1\:oronúihoz yisszacsatnlt fl'lvidéld t'·s a visszall•rl kúrpútnljai teriiletekvn (a tu,·{1hhiukban: a felszabadul! területeken) a lit'lef.(s1.~gi
1..~s baleseti köle!C'z(i liizlosítúsról szóló 1H2i:\.x\.
törvénycikknek, Ynlan1int az azt n1ódosító t!s kicgészitii rendeleteknek a betegségi bizlosítúsra YO·
natkozó rendelkezései az 19~10. éYi januúr hó 1.
napján hatályba lépnek.

jelen rrndeh·I halályha lépéséig kiszolgáltatoll
;.:yógyszcrck{'.rl tú1nasztot\ kiivl'\l:iéscket a kerületi
l>elegbiztosíló inll·zclck últal :.i kiiYclc!ések 80°/u-a
erejéig kifizetcll eliilt·gekkcl, ilictiilcg az eliilegbe:1
n1ég ne1n részesített szú1nlakfiYe!elésck 80°/o-íivnl
kieg~·pn\itel!eknek kell il'ldnteni.
(2) :\. .iele11 rendelet hatúlyba lépésé~ kövctöen
ki.'izo!gúltaloll gyógysz(•n.•k úrából a felszabadult
terii!-clL·n n1üködií gyógyszerlúruk !ulajdonusai 27.5
010-us e11ged1nényt kötelesek az ()rszúgos 'l'úrsada:,)1nhiztusiló I11!t'~zelnek a felszabadult lerliletckcn
111ükiidli kerlilt>li pt'-nzlúrai /kln.•1Hleltségci) rf.szére
nyujtani.
(:l) :\. 18.1.fi·I0/1H:·.12. B. ).L szú111ll rendelelnck
:i hiztosílollak l>s igl>nyjogosult tsn.l:l.dtagjai áUa1
a gyógyszerck0rt fizelendö 1negtérítési díjra YOJJat~
kozó rendelkezései :t jPlcu rc:ndelet 2. §-úvnl sz:1b:"ilyozott hizlosítúshan is alka\Jnazúst n;·ernr-k.

Gyógyárnnagykereskedés és Vegyészeii
Gyár Részvénytársaság
iludapesl, VI„ Király-utca 12. szám.

6. §.
(1) A felszabadult lerü!etekcn tniíködö avóni·o. 0
• 1 •1
szer l artu aJc onosok részéről a kerületi heteabizto.
sító intézetekkel sze.1nben az igényjogosullal~nak a

GYAIITELEP: lll., BÉCS!-UT 269.
Telefon: * 225-460.
Levélchn: Budapest 4., Postafiók 160.
Sürgönyclm: Dl\OGTOI\OK BUDAPEST.
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36. §.

i\lindaddig, ainig a beliigyrniniszter a 3.800/
1935. ~I. E. szún1ú rcndclclnck az 1927:XXI. t.-c.
H2. §-út n1ódosító 1. §-a alapjún 1uásként nem rendelkezik, a felszahadult területeken a n1agyar katonai hatóságok últal a fclszabadulús alka!n1ával
rncgállapí!otl szt'.·khellyel és területi illetékességgel
az Orszúgos 'I'úrsada!o1nbizlosító Intézetnek kilenc
kerületi pénztára és két kirendeltsége lélesiil. A
kerületi pénztárak székhelye: Kassa, I\ornáron1,
Léva, Losonc, 1'Iunkács, Rin1aszon1hat, Hozsnyó,
Ungvúr és lfuszt. ~\ ko111áron1i kcriileli pénztár kirendeltségének szl•ld1clyc: Érsekújvár, az ungvári
kerületi pénztúr kircndeltsé~gének székhelye: Beregszúsz.

53. §.
A jelen rcndl'lcl. aTnennyihcn annak egyes rendelkcz{•sci életbcl0ptetésük tekintetében n1ás idöpontot nern szabnak rncg, az 1940. éYi január hó
l-én lép hatályba. Végrehajtásáról a belügyn1iniszter gondoskodik, aki az érdekelt niiniszterekkel
egyetértve jár el.

Budapest, 1939. dece111ber hó 29-én.

:\. nt. kir. 111inisztérium 45701 l B.tO . .\1. E.
rendelete. - -

~z:ünú

(Kivonat.)
A 1n. kir. minisztérium a

honvédelemről

szóló

1939:!1. törvénycikk (az alábbiakban: T.) 112„ 113 .•
114., 212. és 235. §-ában foglalt meghalnln1azús :i!apján a

következőket

rendeli:

VIII. szdmú nielléklet a .'i-.570119.JO. Al. E. szánuí
rendelethez.
A 111 . sz. magyar gu6gyszerkönyv szerint kés.::üll, ki::árólag gyógudszati minöségii, ::ár alá vett gyógyszeráru cikkek jegyzéke.

Lll:l!.JJK
Magyar gyártmány!
a köxgyógysz:erellátás,
a l'ÍIABI,

OTI és
Gróf Teleki Pál s. k.
n1. kir. nliniszlerelnök.

az: 8ssxes közkórházak részére
szabadon rendelhető.
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70
1029
1030

.Sors1;ir11

1002
1005
100()
1009
1010
1011
1014
1015
1018
1019

Cikk megnevezCse

Acitlun1 horicinn ~
:\.cidun1 cliaet.hylharhituricu1n
Acidun1 phenylac!hyiharhituricun1
Acidum lannicun1
Adeps lanae anhydricus
Aloc
-A1nidazophen
Annnonium hro1natun1
Azophen
Acetannlid
1022 A.rgentun1 protcinicu1n
1023 Argentu1n nitricun1
1024 Atropinun1 sulfuricu111
1025 A.zophcnun1 coffelno-cilric
102!i Balsan1 Peruvianun1
1027 Baryum sulfur. puriss, pro Hönlg.

252 h .\lin~
Ucn
456 111cny·lfl(l nrist·:.:
-!08
343

352
-151
-140
451
-151
·15()
Hl

-154

-15•!
;{;)2

441

_
A zúrolás csak a belföldi gyógyszervegyészeti
g):an.1k, bel- vagy külföldi gyógy!:izervegyészeti gyárak
kepv1selclei, vala111int o''VÓ"VÚrunar•\·kereskcdöJ''""''
..
ti.
ti.
·
~,
"o
e kereskedés n1eghaláruzott részére jogosítványt nve~I
kereskedők, úgyszintén ezeknek a cikkeknek vámi.-üJföldról való behozatalával foglalkozók készleteire vo-

natkozik.

Bismuthun1 subgallicu111
Bismuthun1 subnitricun1
1031 Bismulhun1 subsalicylicun1
1032 Bitmuthun1 tannicnn1
1034 Butyrum Cacao -- ~
1041 Can1phora
1043 Chinidinun1 sulfuricuru
1045 Chininun1 bisulfuricum
1046 Chi-ninun1 hydrochlor 1047 Chininun1 sulfuric
1048 Chloraluxu hydratun1 crysl 1049 Chloroformium ad us. externo
1050 Cocainurn hy<lrochlor ·-- 1051 Cocainu111 novun1 hydrochlor
1052 Coffeinun1 .cilricun1
1053 Coffeinum natriun1 benzoicun1 -105,l Coffeinun1 natriurn salicyl.
1055 Coffcinun1 purun1
105ü Corlcx Chinac
1068 Folia uvae ursi
1070 Gumn1i arab. suhL pulv.
1071 Glyccrin chen1. purun1 alhiss.
107a Tiydrargyru111 hichlor. a1n1non.
1074 liydrargyrun1 hichlor. corros.
1075 I-fydrargyru111 chlor. inile ~uhl. par
107() I-Iydrargyrun1 chlor. n1itc Yap. par
1077 liydrargyrurn oxyd, flavuu1
1078 I-Iydrargyrun1 oxycyn11al
1079 flydrargyrun1 bijod. rubrurn

456
440
456
456
156
348
456
454
-154
454
·!56

449
-l54
-15-l
•!54
·!54

454
.[5.1

__ ;)

99-

225

389
371

-140
440
-140
-140

-140
·~5fi

440

,\\in·
dt'nm~n~·-

nyiscg

78

79
1080
1082
108B

108-1
1085
1086

Hydrargyrum vivum _
lp ecacuan lln rad. scissa
Ipecacuanha pulvis
_
.Todoformiu1n
Jodum puruni
_
I\aliun1 bromatun1
E::aJium chloricum
I\aiiun1 hydricum
I~nlium hypcrmangan
l\.alium jodatum -

1088
1089
1090
1091
1096 .!\Iagncsium oxyda!un1
1100 .i\:Ianna
__

1 !01 Menthol
1105 N nlrium hromatum
1108 N1·
ra ri.um diaethylharbiluric
1110 Natr1un1 hydricum
1111 Natrium jodatum 1126. Opium _ _ _
1128
1129
1130

1131
1132

1139
1141

1142
1144
11'!7

Paraffin, liquid. purris.
Pepsin _ _
Phenace!in
Phenolphlalein
Phenylu111 salicyL
Radix gentianac· -Hadix rhei
Hadix scnegae
Resorcin
__
Serueu strychni, sen1 ct pulv.

436
225

Mindoo
a meny~

--·'J

a

?'>~

456
436 a
440
440
438
281

HO
263
:189
42.5
440
'!56
4:38
'140

225
323
456
451
'151
·146
225

"

225
225
451
225 "

„

nyiség

11'18
!160
1161
1163
1164
!166
!167
1169
1170
1176
1177
1178
1182
1183
1184
1185
1186
l 187
1199
1201
121).l
1208
1209
1211
1212
1213
1217
1218
1221

Senna folia et pulvis
Theobronlin purum
Theobromin natriurn salicyl
\'aselin flavuzn
\r aselin album
Zincu111 su:fur
Zincun1 chlorat, puriss.
Aelhyliun1 an1inobenzoicun1
Agar-agar
Bis111ulhurn oxychloralun1 Bisn1uthun1 oxyjodogalicum
Bisn1ulhun1 trihron1phenylicurn Carbamidun1 bron1aethylaceticu111
Carban1idun1 bromisovalerianicun1
Cera alba
Cera flava
Ce!aceum
Chinidinum puru1n
Natriurn pl1eny_laethylbarbi turicun1
()!eu111 ricini
Plun1bun1 oxydatun1
Theophyllin és sói
1'rngacanlha Ure!han Ungu. paraffini albi.
Ungu. paraffini flavi
Zincum oxydatum
Folliculi scnnae
Sapo kalinus -

225
454
45·1
323
a23

Min-

"'"

meny-

nyisCg:

HO
HO
'!55 h
391

HO
456
456
456
456
341
3-11
3,10
4;;.1
'15ti
·114
,155/.1;;.1 ..
389
430
323

an

.j J.l

225
368
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1:· §. A jelen rendelet I-\'IJI. szán1ú inellékietl'hen felsorolt készletekkel birtokosaik c.~ak az iparíig:y~
1niniszlernek vagy az általa 1negbízott :-:.zervnek cnge- ·
délyc. illetőleg utasítása szerint _\·endelkc~hetnek.
2. §. A. zár alá vett készletek 'i.:orgalo1nbahozataln.
illetőleg n1egszerzése, elosztása, raktározúsa, fogyasztása, felhasznúlása. ter111elése. valan1int esetleges
:itvélele és ennek 111ódja tekintetében az iparügyi
111iniszler rendelkezik.

6. §. Az iparügyi miniszter - a bünteti_) eljárás~
!ól fiiggellcnül - arra, aki a jelen rendelet alapján
zár alá vett készletet {készletrészl) jogrllenc~en fc~l
használ, elfogyaszt, elidegenít, nu~gsen1111isít vagy az
igénybevétel elöl egyéb 111ódon jogellenesen eh·on. a
honYédeln1i érdeket érl hútrúny llll'g'.ll~rít{•s0iil az elvont készlet (készlclrész) értékének húro1nszorosúig
terjedhető pénzhirságot szabhat Id. A pénzhirsúgot
közadók n1ódjára kell behajtani s a hnn\"(~delnli túrca
keretében kell elsz(unoln.i.
7. §. A jelen rendelet kihirdt!lésé11ck napján lt;p
hatályba, cgyidejííleg a 12.113119:19., 12.lli/1H39. {~:,
a 2.720/940. ~[. I~. sz{unú rendeletek liatúlyukal \'l':-iZtik, dc az iparügyi rniniszternek a 12.lliJ/193U. ~L E.
szúnn'.1 rendelet 2. §-úban kapoll t'elhatalrnazús alapján kiadott rendeleteiben foglalt rendelkezések
an1ennyibcn n1ég hatályon kívül h::lyczve nincsl~nck
s a jelen rendelet rendelkczéseivPI t>llcntétbcn ncn1
úllanak - , valan1int e rcnclclelek alapján kiacloll ki-
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szolgáltatási és felhasználási engedélyek továbbra is
hatályban maradnak.
8. §. A. jelen rendelet kihirdetésének napján lép
hatályba.
Budapest, 1940. éYi június hó 21-én.

Gróf Teleki Pál s. k.
m. k.ir. nliniszlerelnök.

A 220.000/1933. számú
belügynliniszteri rendelet
re n de l k ez é s e szerint

Darmol
csok e re d e ti csomogban ó r u s í t h a t ó !

Gyó.uyszertlrakna'.: eredeti
101 4 Cs 1 darabos csomagolásban fco-fco szállítunk.

DARMOL R.-T.
Budapest, XIV., Hungária-körút 114.

Tel.: 497-597.
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sz
A f\lagynr Szent Koronii.hoz vissznesntolt kcf!;ii .~s
erdélyi teriiletcn az orvosi ka1nurai tagság kérd{-~
liiénck és egyes közegészségügyi kérdés-·.•kntk
rendezése.
-

A m. kir. n1inisztériun1 7.990/1940. :;zá1nú
rendele,te. (Kivonat.)

A nl. kir. 111inisztériun1 a ro1nún urnlon1 alól
felszabadult keleti és erdé'.yi országrésznek n ).lagynr Sient I\.oronához visszacsatolásúról és az országgal egyesítésérlíl szó'.ó 19-lü:XXVI. t.-c. 3.
§-ában foglalt felhatalinazás alapján a követkczö-

kct rendeli:

Ill. Gyóuys:erés:et.
13. §.
Gyógyszertári
jogosílvúny
ado1núnvozható
"VÓ"\'Szerésznek
is ' ille!öle{1 szen;éh"10°ú
0 ',··111
·- <
:;,.
o. .
' .
0
gyógyszertúri jogosilvúny útruházható olyan gyógyszerészre is, végül a gyógyszcrészcl körébe \'Úgó s
a jogszabályokban 1neghatúrozotl tevékenységet
fejthet ki az a teljes jogú gyógyszerész, gyógy~ze
részjelölt és gyógyszcrészgyakornok is, aki r1z 1921.
évi július hó 2n. napjún ?i.lagyarorszúgon hatályban volt, i\letü1eg az 1940. évi augu!'zlus hó i30.
napján a visszacsatolt teriilelcn hatú;yban volt jogsznhályokban a gyógyszerészet körébe vágó 111egfele~ő tevékenység folytatásához megkívánt elmélj

-

•

leli és gyakorlati képzettséggel rendelkezik, fpJ!éve, hob'"Y a jogszabályokban n1egkivánt egyéb
követcln1ényeknek n1egfelel és sze1nélye nemzeti
~zen1pontból vagy a hivatús tisztessége szen1pontjúhól kifogás alá nen1 esik.
14. §,
(l) Az előbbi §-ban 1ncgjelölt és a visszacsatolt területen lakó sze111élvek, an1cnnvibcn ezen a
tcriile!cn gyógyszerészi l~vékenységcl óhajlanak
l'olytatni, tartoznak erre a jelen rendelet hatálybalépését kövct6 harrni_nc nap alall a beliigyn1inisztertöl engedélyt kérni. A kéreln1et a helügy1niniszterhez cín1czvc a törvényhatóság első tiszlviselöjéhez kell benyujtani.
(2) Az elj:"1rús részletes szabályait a !Jelügy11liniszh·r rendelt~liel állapítja ineg.

15. §.
( 1.J Az a 1;:. 8-Dau inegjelöll sze1uély. aki a
f.!, S-liaJJ jelzett halúridön
belül gyógyszerészi
gyakorlatúnak engedélyezését nern kéri, ,·ataniint
az. akinek gyógyszerészi 1níiködésél u lie!iigyn1inisztcr ne111 en:;cdélyezi. a jelen rendelet hatálylinll·pésl,liil szán1ítolt hal hónap utún a gyógys;,l•r{·szr.-t körébe vúgó tevékenységet nc111 folytathat.
(2) 11a az e!Gző bekezdésben cn1lilell szcn1élyllek szcn1élycs gyógyszertári jogosítványa van, ;1:r.
(1) bekezdésben
n1egállapitott halúr(dö után :1
gyógyszertúr rész{~re halósúgi kczellit kl•l! kiren~
del ni.
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16. §. '
(lJ A belügyminiszter . a ron1~n n1egszáll::':s
ideje alatt engedélyezett gyogyszertarak elhelyezesét újólag n1egállapithatju.
{2) A gyógyszertár tulajdonosa köteles gyógyszertárát a hclügyn1iniszler által n1egál!apított határidő alall az általa kijelölt helyre áthelyezni; ha
a gyógysezrtár 1ulajdonosa ennek a rendelkezésnek
nem tesz eleget, a gyógyszertár részére hatósági
kezelőt kell kirendelni.

VI. Életbeléptetés.
21.

n1inisztcr gondoskodik.
{~vi

110Yc1nhcr hó lH-án.
Gróf Teleki Pál s. k.
1n. kir. 1ninisztel'clniik.

KIADÓHIVATALUNKBÓL
az összes szükséges

nyomtatványokat

A m. kir. minisztérium rendelete
a világítás korlátozása és a nyilvános helyiségek

zárórájának szabályozása
tárgyában.
A m. kir. minisztériun1 u honvédelemről szóló 1939:
II. t.-c. 112. és 212. §-áhan foglalt felhatalmazás alapján
a tiizelöanyagokkal való !akarékoskod:'is érdekében a következőket rendeli:
!. Világítás.

§.

A. jelen rendelet az 1940. évi novemher hó 26.
napján lép hatályba, végrehajtásáról a helügyBudapest, l.940.

8700/1940. M. E. sz.

beszerezheti.

!. §.

A városok közvilágítását huszonöt százalékkal csökkenteni kell. }{a ez a csökkentés n közbiztonság vagy n
küzforgalo1n érdekét veszélyeztetné, a polgárn1cster - n
rendőrhatósággal egyetértve a csökkentés mért1~kél
kisebbre szabhatja.
2. §.
i\Iindenne1nü díszkh-ilúgítás, épületek, tornyok, szobrok, emlék1nüvek, térségek 1negvilágitása, hatáskellt~sre
szánt n1indennemii belső vagy kiilsö világítás (reklán1,-ilágítás), továbbá a név- és cégtáblák és ezekhez hasonlú
egyéb jelzőtáblák n1egvilágítása tilos. E= a tilalom nen1
vonalko=il;: hatóságok és közhivatalok, kórházak és egyt~h
gyógyintézetek, xneutö- és tüzollóá1!0111ások, orvosi rendelők (lakások) és gyógyszertárak jelzőtdbláira. Városban
a polgármester, köz.<>égben u f()szolgnbfró közhizlons:ígi
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vagy közforgalmi szen1pontból
kh·étclt is engedhet

indokoll

f\.~(\fhen-

ej:!yéh

n.15o/rn4o.

P.11. kir. minisztériumi rendelet
egyes magánalkalmazottak fizetésének szabályozása
tárgyában.

üzleti kirakatokat csak besötétedéstöl kezdve és csak
addig szabad kivilágítani, amíg az iiz\elhelyiség nyilvalartható és csak olyan mértékben, amennyir_e az a k.irakntban lévő tárgyak láthatóvú téleléhrz sziikséges.

II. Záróra.

A m. kir. n1iniszlériun1 a hon\·Pdc~cn1röl szú'.ó Hl:3'.1:
tc. l 12. és 212. §-:dban, va!an1inl a lllllllkn\·i~zonv
egyes kérdésrin('k szah:'dyozúsúról szóló 19ili:XX1. le. 18.§-áhan kapott fclhatn!nutzús a!apján a kö\·clkezökct rendeli:

rr.

1. §.

8. §.

(A nyilvános helyiségek zárórája városokban éjjel
12 óra, községekben 1/z 12 óra. S:crk.)
Éjjeli 12 óra, illetőleg 1/z 12 óra után magánlakásban
sen1 szabad a zárórára vonatkozó rendelkezések kijútszása céljából vendégül látni olyan szc1nélyeket, akiknek
ott tartózkodása a család körében szokásos vendéglátáson
kívül esik.
V. Iialáfybalépé$.
11. §.

A jelen rendelc_t az 19·10. évi dccen1ber hó 12. nap·
Jan lép hatályba; végrehajtó.sáról az ipariigyi minisz!C'r
g-ondoskodik.
Budapest. 1940. évi december hó 4-én.
(irríf Teleki l'ál s. k.

1n. kir. mini.qzlerelnök.

A jelen rendelet hatálya kilerjcd:
1. az 1884:XVII. törvénycikk és az ezt kiegészítő
és n1ódositó törvények, va:a1uint a bányatörvény hatálya
alá cső ipari (kereskedelmi), bánya és kohó üzletben,
üzcn1ben vagy vút:a:atban,
2. a közhasznú:atú vil!an1osn1üvcknél,
3. a közforgn!niú közlekedési vál:alatoknál, va!an1int
az ezek Uzcnu!ibcn, 1niíhc:yeihen és fcnntarlúsi tnunkúlatainúl,
·!. a közhasznúlatú gépjúró1nüvállalaloknál, (1nérnöki,
közjegyzői, ilgyYédi, orvosi kan1aráknúl, a kcrcskcdc'.miés ipnrk:1n1arúknú!, a szakn1ni családpl>nztúrnknúl, íp·1rlt'slii!cleknél, slh. \ - a túrsadalcnnhiztosiló intézetek kivételével,
6. az cgycsiilcleknél, a társulatoknál, az alapílványoknúl és az a!apoknúl,
i. az l-6. pont a!ú nen1 cső, dc kcrcsetszcriicn fo~y
tatolt villla!koz:isoknúl, üzen1ckbcn és fogtalk.ozások..b!l.ll
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(mérnöki, közjcgyzöi, ügy,·édi irodákban, magán- ég nein
közületi közkórházakban, gyógyintézetekben és szannlóriu1nokban, orvosi rendclőintézclckhcn és orvosi rendelőkben, lapkiudóhi\-·atalokhan, szel'kcszlöségekbcn, színházakban, nyilvános és házi gyógyszcrlárakhan Ps az
ezekkel összefüggő iizcn1ekben, stb.)
alkalmnzott !iszlvisclökrc, tnérnökökrc, közjegyzöhclyct!esckrc és közjcgyzőjelöllekre, ügyvédekre, he:yettcs ügyvédekre és iigyvédjelöltekre, orvosokra, [l!J<ÍfJ!JS::crés::ekrc, !Jf!Ó[J!JSZerés::.jclöllekre és fl!JÓ[l!JS:crés::(l!lakorno-

kokra, gyors- és gépírónökrc, ügynökökre, nlnzúkra {•s
üzlelszcrzökre.
Nc~n terjed ki a rendc\cl hatálya a közszolgúlalban
álló tisztviselők és egyéb a\kalmazot.tak illetn1ényei, to·
,-úbbá a nyugdíjasok, özYcgyck és úrvák ellú!úsi díjai
lárgyúhan kiadott 8.000/19-10. il-I. E. szúmú rendelet hatúlya
alá eső tisztviselőkre és egyéb alkahnazottakra. Nein terjed ki tovúbhi1 a rendelet hatálya az olyan alkaltnazottakra, akiknek fizPlésc az í'·vi 8Jl20 P-t eléri, va'.amint
az olyan alkahnazottakra se1n, akik csupún az üzleti fnrgalotnhoz igazodó, szúzalékszerüen vagy 111ús nHlc.lon 1negállapított változó összegű javadahnazúsban /jutalékhanl
részesülnek.

2. §.
A 1nunkaadó a jelen rendelet hatálya a\ú tartozó a!kaln1azottjának az 10·!0, lovi noven1hcr hó 1. napja után
teljesílclt szolgiilatáért nen1 adhat kevesebb fizetést, 1nint
an1ennyi nz alk.almazotta;t az 1940. évi október hó ;-J.

napjún (!r,·ényhen voll 1uegállapodás sz:erinl., h:1 pedig ar.
alka:1nazotl az 1940. évi október ·hó 5. napja nlún, <le n
jP.len rendelet hatályhali~tH':sc elölt lépell .szolgálatba, nen1
adhat kevesebb fizetési, n1int a1nennyi :1z alkalrna;:otlat a
szolgúlalba lépésekor kötöll n1egúllnpodás szerint 1negillette.
Ha a tnunkaadú a jelen rendelet hatálya alá tartozó
alkahnazoltjának 19-10. évi november hónapra, illetőleg
dcce111ber hónapra vagy ennek egy részére a jelen rendelet
hatúlybalépése clőH 1nár esedékessé váll fizeté.sekénl (fizetése részleteként) az előző bekezdés szerint júró fizetésnél (fizetésrészlelnél) kevesebbet adott, a kiilönbözetet a
jelen rendelet hatálybalépésétől szán1itott nyolc napon
heliil köteles kifizetni.
3. §.
A rendelet hatálya alá tartozó alkahnazollnak az
HJ.10. i•Yi noveinher hó 1. napja után teljesített szolgálatáért a nn1nkaadó kiilön fizetési pótlékot is köteles fizetni.
A fizetési pótlék azoknál az alkaln1azottaknál, akiknek
a) fizetése az éYi G.000 P-t nen1 haladja meg, a fizetési (bérelszán1olúsi) időszakra járó fizelés (fizetésrészlet)
hét (7) szúzaléka; a lizedfillérckel felfelé kell kikerekíteni;
b) fizetése évi G.000 P-nél löhb, dc az éYi 8.500 P-t
netn haladja 1ueg: évi -120 P;
e) fizetése éYi 8.500 P-nél több, dc az éYi 8.920 P-t
nt~n1 éri cl, olyan iisszeA", amely a fizetését é,-j 8.920 P-re
egésziti ki.

liO
A fizeiési ·pótlékot a fizetési (bérelszámoÚisi) idő
szakra járó fizetéssel (fizelésrészlcttcl) cgyidcjíicn - nlégpcdig az első, bekezdés l>) és e) pon!ja értc!tnében járó
fii'rtési pót!ékot egyenlő rész'.ctckrc fc:oszl\'a kl'll
fizet.ni. Az Hl·!O. é"i november hónapra, illctö'.eg dccc1nber hónapra vagy ennek egy részére a jelen rcndc'.cl
halúlyhalépl>sél n1cge;öző időben 1núr kifizetett fizrtés
ffizctCsrészlet), vnhunint a 2. §. músodik bekezdése
szerint júró kii~linhözet után a fizetési póllékol a je:en
rendelet hatálybalépésétől szán1itotl nyolc napon belül
kell kifizetni.
Azt az összeget, nn1c\lycl a nn1nknndó a je1cn rendelet hnlú!ya alú tartozó a\kaln1azottjának a fizetését az
lü-10. évi október hó 5. napja ulán li'ir!ént clhn!áro7ÚS
folytán fele1ncltc, a fizetési pót:ékba be lehet szán1itani.

4. §.
A rendelet hatálya alá lnrtozó alkalmnzott Jcgldsehh
fizetését (1nnnknhérél) 1nc~úllapiló rendeletet Yngy hal:í.rozatol az lfl.tO. évi n0Yen1hcr hú 1. nnpja u!án teljesített
szo:gúlat dijazúsa tekintetében azzal az e'.tért~ssel kell alkahnazni, hogy az olt tnegú:lapílolt \egkisehb fizetéshez
(munkabérhez) h{~t százalékos fizetési póllékot is kell
Szán1itani.

5. §.
A rendelet alkaln1azásában - a második bekezdl~s·
hen foglalt kivétellel - fizetésnek szúmit a törzsfizetésen

(óra- ,·agy napibér. heti. ·;•agy évi törzsfizetés) felül n
1nunkaadó állal e.Híre n1cghatúrozo!l összegben (n1ennyi·
ségben) készpénzben ,·agy tennészetben rendszeresen ado!l
szolgálati járandóság (pl. lakúspénz, közlekedési költsé~.
csa!ádi póll<!k, tenuészetbcni lakás, élc!111czés, sl~l.). Nc111
szún1il fizetésnek a juln\0111 (rcn1uncrúció), az a'.ka11ni
(karácsonyi, stb.) segély vagy ajándék, a túlörndij. az
üzleli forga1on1hoz igazodó jutalék és inás e:nevezl>sscl
adott hasoril6 természetű, vá:tozó összegii járan-dóság. :\
tern1észelben adott szolgá!tatást az illetékes társadaloin·
bizlosfló intézet által inegállapflotl egyenérlékke1 (az
1927. évi XXL e. 16. §-ának második bekezdése) kell szá·
mílásba · venni; az alknlmaiott által esetleg fizetett készpénzbeli ellenszolgáltatás összegét azonbnn az cgyenl~r
tékböl le kell vonni.
A tcrn1észetben járó .szolgálta!ás után - a1nennyibcn
azt a munkaadó ncn1 váltja ml'g, hnnen1 valóban tern1észelben adja. :- fizetési pótlék netu jár.
6. §.

A inunkaadó a fizetési pótlékot, mind n fiz~tési jegyzékben bt~rjegyzékhcn). 1nind az a\kahnazottakkal \·a!l'i
elszán1olásban külön köteles kin1utatni.
A fizetési pótlékot a :t000/11)38. Ip. 11. szún1ú rendelet 2. ?-únak I. 2. pontjában foglalt rcnde:kczés nlkalniazásábnn nen1 lehet figyelen1be venni, egyébként azonban minden vonalkoz{1sbnn jnvadalmazásnak (illcl1nénynek) kell tekinteni.

7. §.

..\ .szol gúla ti szcrzö(lt~snek (inegállapodásnakJ, szolg{1!ati szahályzalnak vagy gyári n1unkarendnek a jelen réndclct rcndelkczései!öl az alkahnazott hú!r:'1nyúra eltérli
kikölé.sei érvé11ytelenek.

Amennyiben a cselckn1ény súlyosabb biinletö rendelkezés nlú nen1 esik, kihágúst követ el és két ht'inapig.
háború idejón hnl hónapig terjedhető elzárással hiinlc·
\endö a n1unkaadó, illetőleg az iizlc!, üzcn1, vúllalat, iroda.
stb. felelős \·ezelöje, ha a jelen rendcleit valamely rendel·
kczésél megszegi vagy kijátsza, ,·agy az alkaln1azollat
azért, mert az en11íte!t rendelkezéseken alapuló jog-ú! ér\'éuyesíti, elhocsrH vagy elbocsúlással fc-nyege!.
J-Ia az els(i hckezdés ahí esii n1l:uncly kihúgúsl az
üzl('!, iizen1, Yúllalat, iroda, stb. felt>lös vezetője kövctlP
t•l és a n111nkaadcl feliigyeleli Yagy ellcn(irzés:i ki'itelczettsl:gl~nek lcljesítéséhcn akúr szúndékos, ak{1r gondatlan
rnulaszlús !erheli, a kihág{1s miau a 1nunkaadót L~ biin\elni kell.
Az clsö és n1ásodik bekezdés alú esö cselekmény az
últala érintett n1indcn egyes alknlrnnzn!l trkinletl•lwn
külön kihágás.

:\ pénzbüntetésre az 1928:X. törvé:nycikk rendelkczést'i
irányadók. A pénzbüntetés leg1nagasabb 1nértéke nyolcezer pengö; olyan esetben pedig, an1ikor n1egállapilhatú
annak a nyereségnek a n1ennyisége, an1elyel a kihágá.s
elkiivetóje a cselekn1énnyel illetékteJeniil elért, a nyolc-
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ezer pengönek a megállapitol nyereség kétszeresével fel·
emelt összege.

1

A pénzbüntetés átváltoztatáslira, valamint a kihágfts
elévülé'sére az 1939:II. tc. 212. §-ának {5) és {5) bekezdésében, a befolyt pénzbüntetés hoYafordítására nézye
pedig az 1939. évi II. le. 218. §-ának (1) bekezdésében
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az első és második bekezdésben meghatározott kihágás miatt az. eljárás a közigazgatási hatóságnak, a m.
kir. rendőrség működési területén a m. lJr. rendőrségnek,
1nint rendőri büntetóbiróságnak hatáskörébe tartozik. Az
1929. évi XXX. tc. 59. §-a {l} bekezdésének 3. pontjában
foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjúhól szakminiszternek az! a minisztert kell tekinteni, akinek felügyelete alá az illetö üzlet, iizc1n, vúllala!, irodn, stb. tartozik.

9. §.
A jelen rendelet a kihirdetC.se napJan lép hatályb:i.
.\. f\Iagyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi
területeken a fizetések tekintetében kiilön rendelkezések
irányadók.
Budapest, 1940. évi decenihcr hú 18-án.
Gróf Teleki Pcil s. k.
1n. kir. miniszterelniik.
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BELÜGYl\UNISZTERI RENDELETEK.

9.470/19·10. M. E.

M. leír. Minisztériumi rendelet
az egyes magánallcalmazottak fizetésének szabályo-

xásáról sxóló 9.150/1940. M. E. számú rendelet
kiegészítése tárgyában.
A n1. kir. 1ninisztériu1n a honvédele1nröl szóló 1939:
II. tc. 112. §~ában, vala1nint a zsidók közéleti és gazda~
sági térfoglalúsáról szóló 193D:IV. tc. 29. -§-ában foglal!,
felhatalmaz:ls alapján a következőket rendeli:
1. §.
A 9.150/19-10. Al. E. szó.inú rcndclcl rendelkezései nc1n

gátolják a zsidók közéleti Cs gazdasági tárfog:a!ásánuk
korlútozásáról szóló 1939:1V. tc. }j, §-a hannadik 1~s
negyedik bekezdésének végrchajtúsút. Ehhez képest az
Hl3U:lV. le. 17. §-ának v{~grchajtása céljából zsidó alkaln1azottnak fizetését a 9.150/Hl40. ~I. E. sziunú rentlc!cl
rendclkezé.seire tekintet nélkül lehel n1cgállapitani.

2. §.
A jelen rendelet kihirdetésének napjUn lép halúlyha.

Bu<lapesl, 19·!0. t!vi dece1nbcr hó 28. napjún.
Gróf Teleki Pál s. k.
kir. n1iniszerlelnök.

111.

A l'ákszcm (lnpis canc1·orun1) gyúgyszcrtári
í'orgaln1ának cltilh'i.sa.
·- A m. kir. belügyminiszter 185.237/1939. B. J\L sz.
rendelete.
A közegészségügy rendezéséről szó!ó 1876:XIV.
t.-c. 1:37. §+úban kapott felhutaln1azás alapján a következőket

1:

rc11delcn1:

§. Heáljogú, szen1élyjogú, fiók- és házi gyógy-

szertárban ter1uészetes vagy 1nesterségcs rák.szemel
(lapis cancrorun1) készletben tartani és forgalo111ba+
hozni ne111 szabad.
2. §. An1ennyibcn csclckn1é.nye súlyosabb biintetii
rendelkezés alú ncn1 esik, kihúgást követ el és pénzbiinteléssel büntetendő a gyógyszertárnak az a felelös
vezetője, aki az 1. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.

E kihúgás n1iaH az eljárás a közigazgatási hatósúgnak, n1int rendőri büntetö bíróságnak hatáskörébe
turtozik. I-Iarn1adfokon a bcliigynliniszter ~írásko.d_ik.
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3. §. Ez a rendelet kihirdetését
lép hatályba.

követő

8. napon

Budapest, 1939. évi október hó 26-án.
A n1iniszter helyei!:

Dr. Joilan Bélu s. k.
államtitkár.

A. gyógyszcl'észctre vonatkozó egyes rendelkezések
módosítása a l\Iugyu1· Szent Ii:oron:.íhoz Yissza·

csatolt

tcrüh~tcken.

A n1. kir. helügy1niniszter 175.98•1/1939. szán1ú
rendelete. -

A 9.330/1938. 11. E. számú rendelet 29. §-ának
(3) bekezdésében, lovábbá a 6.200/1939. ?II. E.
1;zá111ú rendelet 19. §-ának (3) bekezdés{~!Jen foglall
fclhataln1azús alapján, a :\lagyar Szent Kóronához
visszacsatolt területeken inükö<lö gyógyszertárakkal kapcsolatban a kövelkezi_íkct rendelern:
!. §.

A. 215.000/1~)33. B. 11. szárnú rendelettel hatályba léptctetl I\'. i\lagyar Gyógyszerkönyv elö*
írúsa1l 19-11. évi július hó 1. napjától kez<lödllleg
kell alkahnazni. Eddig az időpontig a gyógyszerek
és kötszerek 111inüségére vonatkozóiag az 19:.ltl. C\•i
noven1ber hó 2. napján t~rYi~nyhen voll ren<lelke„
zé.sek továbbra is érvényesek.

"-· b·"

A 2t\0.;""l20i 1U:J-1. B. :\l. sz{unú rendelellel·;' t'IÜírl gyógyszvrtúri lierencll'Zt~sck, felszerelések és f'dényck - - :inu_·nnyil>cn nagyobb költség nélkiil út
ne1n n!akílhatúk. illetöl~g ncrn pótolhatók - lH-14.
l•\'Í deccn1her hö al. nar)júig llasznúlathan 1naradhat·nak.

.
'~' E rcndeh:l 17. ~-únak teljes szövegét i<le1ktat.1uk a 111uslani rendelkezés helyes érlel1nezésl'11ek n1cgkö11nyítésc cl·ljúhól:
17. ~.: „:\ n1úr n1üködö gyógyszertúrhan levii
1"s a rendelet l'iiiírúsainnk rncg ncn1 fclclii hcrentlczl·s. l'elszerell>s (·s edt·nyck, ha nagyobb kültséa nt'lkii! llClll pótolhatók. - „ lcgfcljel;h 19:Hl.
<lccen1bcr hú al-ig - (a G. 5. (2) bekczdl>sCLen foul:lil kiYélcléYcl) lnYúhbra is hasznúlatban 1naradhalnak, de az újahh púllúsoknak az cliíírús rendclkezt·seinek n1eg kl'll felelniük . .:\ rendeletnek a
gyógyszcrtúri l1t·l~'Íségl'krc Yonalkozó rendelkez{·~l'il fokoz.alosan ~~l:.IH, (:vi dccc111hcr hó :Jl-ig kell
loganatos1!ani. h.ültüzküdés csch~hcn azonh<lil a
gyc'igyszerlúr csak olyan épiilethe helvi:zhctő út.
a1J1ely e rcndclt>l ei<'iírúsainak n1cgfclel~"
Ennek is1ncreléhen a n1ost1;ni rendelet 2.
S-úhól tchút az kö,·ctkczik, hog~· a trianon_i l\lag~·.arors7:úgon 193-!~bcn cngedélyezcll 19:ln. éY yé~
gc1g ler.1ecJ(j tiirclnü idö. az anyaorszúghoz Yisszakeriilt területrész gyógyszcrlúraira néz;c 194,1. dccernLer 31-éig lcrjcdllen úllapítlatolt iucg.

é,i
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3. §.
i\Iindazok az egységes összelélelii gyógyszerek
(•s gyógyszcrkülönlegcsségck, a1nclyck 1H:JS. évi
novcn1hcr hó 2. napjún érvényben voll rendelkezések alapján úrusithnlók .voltak - a gyógyszertárak útjún - az 19-1:1. évi deccrnher hö a1. nap·
júig forgalo111ba hozhatók.
4. §.
A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Budapest, 1939. é,·j novc1nbcr hó 17-én.

f)r. vilé::: l{l'res=tcs-Fiscilcr Ferenc s. k.
m. kir. heliigyn1iniszler.

adolt öt évi, 1939. évi dece111ber 31-én lejáró hatúridöt, ,további két évvel hosszabhílsam ineg.
Ertesílen1 a t. Elnökséget, hogy a kérését ltljesilhetiinek nen1 talált:un. Egyrészt azl·rl. n1trl a
visszacsatolt területek gyógyszerészeire né.zve 111úr
éppen a t. Elnökség kérPsérC' ezt a határidüt ü!
évvel n1eghosszabbítoltan1. 111ásrészl a fenti rend<;:>let kibocsátásúlól eltelt öt é\'Í úl1nencli idő eJenendlí
volt ~r:a, h?gy a l~gkiscbb forgahnú gyógysz~rtúr
ral brro gyogyszeresz is ezen idö alatt - különösebb n1egeröltel'és nélkül - a szilksénes felszerelt>sröl és út.al~lkitásr?l gondoskodni tuJjon.
'lt ~Ieg . k1v:ln on1 .iegyezni. hogy t~gyes kh·éleles
111c any ast ere1cn1lii esetekben. - nn1cnnYihen '.1Z!
a felettes hatósúg is igazolja -~-. kérhc>li ·a ny(Jrry.
szt;ré:z. fenti rendelet 19. §-a alap.iún a ht~·úrÍ(Úí
n1t•rsl'lel 1 nu·ghosszabbilúsúl.

1

Budapest.

l~la9.

éYi dece1nber hú 11-{·11.

_A 2uo,520,-1na4. n. :\I. sz. rcndt1lcH 1.>l - n g~·üg:-·
szcl'hí1·ak berendezése ('s fclszcrcléser~ vonaikozü
hatúrillii - u:u·~-~ho?sz~:hhitúsn.

A

A. n1iniszler hl·lyPil:
Dr . .lohall Ht\fa

úllarnlitkúr.

kir. beliigynlinisztcr 181.-105/1939. XIV.
szán1ú leirata. (i\lagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesületnek.)
111.

Az Egyesület töbh ízben azzal a kéréssel fordult hozzáni. ho{,t:Y a ::!lHL520/19a-L 13. :\L rendelettel - a gyógyszertárak berendezésére és felszcr~
lésére vonaktozó rendelkezések végrehajlására -

A Gyógyszerészi Közlöny
bátor

szókimondó

igazságos.
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Az ostva és szcn!cst·ppcntií 1·c1ulclésénck a kiizg~·ú~~~·sz{'!'clhHüs terhé1·c valú en~cdélycz~st>.
--- A

n1.

kir. bcliigyrniniszter 190.922/1939. B. :\l. sz.
körrendelete. -

(Falnrnennyi törvénuhatóság első tisztviselőjének.)
A . .l{özgyógyszerellátás" tárgyában kiadott -!OO/
1932. N. i\I. i\I. szán1ú körrendelet 4. §-ának 2. pontjában foglalt rendelkezésekre való utalással ludon1ás
és 1negfelclö eljárás végett értesítem Alispán (Polgár111eslcr) Urat, hogy az Országos I{özegészségügyi 1'anács véleménye alapján 111egengeden1, hogy azon
vénvckcn. arnelvckcn chinin (az íztelen chinin tanni('.un; insipidun1~ Bozsnyay kivételével) por alakban
rendeltetett, HX7 c1nZ-es nagyságban, 12 darabonkint
10 filléres áron oslya. tovúhhá azon vényekcn, arnelvekcn szcn1cseppck renclcltcltek. indokolt cscthen
s.zen1cscppentö darabonként 20 filléres ezi<liiszcrinti
!.!vóriyszertári
eladúsi áron. ezen körrcndelctc1n
kihir~
•·•
M.
..
•
dctésétöl kezdödöleg a .,E.özgyógyszcrellátás" terhere
a fennálló törvényes rcndclkez(•sck betartása n1ellctt.
rendelheti) legyen ..
Budapest. 19:-39. t~Yi dccen1ber hó 11-Pn.
:\ miniszter rendcletébéll:
Dr. 1'01ncsik .Tó:.scf s. k.
ininiszteri lanácSlJ:i.

A l\Iagyarországi Gyúgyszc.rCsz Eg~·csUlct kérchnt'
n 80.209/tHaB. szánni rendelet hclycshítt'sl'
hírgyáhan.

A nL kir. hcliigynlinisztrr 0813/B. JL \'f. n.
ORBA. 1939. szútnú leirata. (l\Iagyarországi Gyógyszerész Egyesületnek.)
Felterjesztésükrc értesíteni. hogy a 80.2GH'
193H. B. ;\L számú rendelet G. bekezdésében foglalt és kifogásolt szövegrész .. vegyészeti gyár" slh.,
az O'l'BA_ szolgáltatásainak szahúlyozúsa túrr:yúban
kiadott pénzügyminiszteri
rendeletek
h;tsonló
tárgyú rendelkezéseinek szószerinti útvúleléhöl
szárn1azik és scn1nlÍ esetre scn1 burkol Yalnn1cly.
n Gyógyszerészi }{ar érdekeit sértő törekYést.
A rendelet többi rész(>hől nyilYánvaló, hogy az
(}RBA igényjogosultak az Alap terhére kizúrólag
nyilvános gyógyszcrlúrakban szerezhetik be Insu~
lin sziikségletciket, így a vegyészeti gyárak sz{Hnlájánnk benyujtására nen1 kerülhet sor. tehút
utóhbink felemlítése - a rendeletben félrei·rlésrl~
ne1n szolgáltathat okot. ;\Iindan1cllrtt gondoskodni
fogok róla, hogy tnihelyt az ORI3:\. szolgúll;llúsainak sznbályozúsa lúrgyúban újabb rendcl~t kindúsa
vúlik szükségessé, a kifogás túrgyávú tett szövegrész a Gyógyszerész Egycsiilct kh·únságainak n1egfelelöen n1ódosíttassék.
Budapest. 1939. évi deceinbcr hó 20-án.
A n1iniszter rendeletéből:
Olvashatatlan nlúírús.
rniniszleri ószt{dytanúcsos.
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.A Parnffinun1 liquidun1 elncvezésií gyógyszerkl1szíl1nény gyógyszerkönyvi ininösítése tárgyában

nak igazolását kérte tö1eni. liivatkozással Polgürrncster úrhoz intézelt 269.226/1936. B. :\[. szún1ú
rendcleten1rc is, fclhívo111 Polgúrrneslcr urat. érh·sitse a folya111odó cégei. hogy az Orszúgos Közegészségügyi 1'anúcs és a nl. kir. C>rszúgos I\.özcgészségügyi Intézet igazgatójának szakvélernényP
alapján n1egengedcn1, hogy a szóbanlévü Paraffi ..
nurn liquid1nn magyar ipnrlcrn1ékriíl lt.~\·Pn
.szó - gyógyszertári célokra felhasznúlható legyen,
ha siírüségc D 20 = 0.860-·0.805 között van, ha
egyebekben 1nindcnben 1negfclcl a J\i. Inagyar

a Szl·kesfiivúros Polgúnnesteréhez intézett kél Ie-

g~·ógyszerkönyv

irato1n 111úsolalál -- szóhelileg eliiterjcsztctt kérel111l•r(' -- a 1. Elnökségnek csatoltan n1egkiildö111.

Polgúr1ncstcr úr a folya111odó cl~get, hogy a gyár
állal forgalornha hozandó paraffin olajok cirnkéin
annak 20°-on n1l>rt és -l-4 C. 0 -on vízrl' \·onatkoztatott sürüsége fcllünöcn incgjelöllcssl;k. tovúhb;'i.

;\ Pr;rnffitnnn liquidun1 készíhnénynt•k
kHn~·vi ntin{isítése.

g~·6gyszer

--- :\ 111. kir. belügy111iniszter 220.U9.t-/19-t0. XV.
sz{nnú leirata.
..\ :Jfagyarorszúgi

Gyóg)•szer(~sz

Egyesület t.

Elnökségének.

Budapest. 1H40. Pvi úprilis hó

12-l~n.

A 1niniszter rendelelébiíl:
!Jr. Sieglcr János s. k.
n1iniszteri osztálytanácsos.

követchnényeinek. Utasítsa vCgii!

hogy a gyógyszerkiin~·v e\ííírúsúnúl nagyobh l"ajH
súlyú paraff. liquid. e!.sii gYúrtn1únYánnk elkésziiltérül a n1. kir. Orszúgn.s I{özegészSégiigyi Intézelnek tegyen jelentési.

Budapest. 1n:-H). {·,·i dl't'('Jnher hó
Jfdsnlat a Jf!0.8-'l~>/ ff).Jf) • •\r. B. ,)f. .<:::árnrál.

'rúrgy: Lardoline olaj-, zsiradék- és vegyigyár
r.-\. Paraffin liquid, siírüsé~ adatainak incgvúllozlalúsa. A székesrlívúros Polgúrtneslcrének, Budapest. Lardolinc olaj-, zsiradék- és vcgyigyúr r.-t.
!ntdapesti (XIV., I\.erepesi-út 152. sz.) cég közveth~niil

hozzútn intézett kér,·ényében a gyár állal clöúllitott és a gyógyszerkönyv clöírásánál nagyobb
fajsúlyú Paraffinun1 liquidun1 elncvezésü készítn1l'nye gyógyszertúri haszni1lntrn nlkalrnns voltíl-

2i-(~n.

:\ nliniszter rendeletl·hül:

Dr ..~ajá. La fn.~ s. k.
Ill.

kir. t1szlifoorvos.

J/<Ísolal a .20rJ.22ű/J9.'J(í, R.

J/ ..\"\'. s-:<imról.
'f'úrgy: Sch\varlz lludolf l·s ·rúrsa r.-l. cég Pa-

raffin liquid kl·szílntényének gyógyszerkönyv n1ÍH
nüsítése. A székesfü\·úrns Polgúrrneslerl>nek. Budn-
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pesl. Sclnvartz Hudolf és Társa olaj-, zsiradék- és
vcgyigyúr r.-t. budapesti (XI\'., Kcrepcsi-úl 15'..!.)
cég közvetlenül hozzú1n i11lézcl! kérvényében a
g~·úruk által c!liállított {•s :t gyógyszerkönyv cliiírúsúnúl kisebb fajsúlyú I 1nraffi111u11 Iiquidu111 cinevczl·sli készíltnényc gyógy.-;zcrtúri hasz1iúlatra al-

kalinas vullúnak igazo!úsúl és a l\'. n1agyar gvógvszt•rkönyv vonalkoz1'1 fejezetének :1 sii~·Íísl~g~·~ V~)
naklozó adatúnak 111Pgvúltozl:itúsút

kérte

tüle111.

Fclhívu111 Polgánnes!er ural, ér!csilsc folyarno<ló
el·gct, hogy az Orszúgos I\özegés;:st;gügyi 'l'anúcs
t~s a 111. kir. Országos Közegészségügyi Intézel igazgalójúnak szakvélernényc alapjún n1cgengede111,
hogy a szóbanlcvö Paraffin liquidun1 - inagyar
iparter1uékn'il lévén szó -- gyógyszertúri célokra
felhasznúlható legyen, ha annak siiriisége a D 20
= O.SGO~al eléri, egyehckhen 1icdig n1in<lenh1~i1
tnegfelel a IV. ?\Iagy:ir Gyógyszerkönyv kövclc!n1é~
nycinck. Ugyancsak t·riesítse Polgúnnestcr úr ;i
folyan1odól arról is, hogy a ! \' . .Jlagy:ir Gyógyszt~r
könyv „Paraffinu111 liquidu111" fcjczclénck a siíríiségrc vonatkozó adatút a gyógyszerkönyv esetleges
111údnsilúsai, ill. kiegl•szílése sor:í.u fogon1 revizió
túrgyúvú lenni. Budapest, 19BG. évi szepternbcr hó
:!:!-én.

lJr. Torncsik .!ó::.scf s. k.
1ni11iszleri tanúcsos.

A g~·tíg~·sz!.•1·Idiliinlegcsségck1u~k a kcr~ilcti hetegbiziositü h1lézctck :Utal kiszolgtilhit:ís~í.i.·u Yoiiatkozü (•sehsz1ov:ík 1•enclt'lli.<·zések hutülytalansü~~~.
-- A Ill. kir.

heliigyn1iniszlcr 15-l.888/I93H. XI.
szún1ú leirata. (A :\Iagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesületnek.)

Ulalússal az 1U3H. évi július hó 19-én kelt
1-l·l0/1 g;~~). szú1nú fellerjesztésérc. a fenti tárgyban nz Orszügos 1'ársadalo1nbiztosíló Intl>zet ,·ezCrigazgalójúhoz intézett lt'irnlorn n1úsnlalú! ludornús,·éfe! végett közlüni.
Budapest. 19·Hl. évi januúr 18-ún.
:\ n1iniszter rendeletéliül:
Dr. Gadl Gyula .s. k,
111iniszteri osztály!anácsos.

lii4.888/1\J;J\J. Xl. ;z.
H el ii[f!/ 111 i ni:;,;;: ft• ri I eirat

a::. Ors::.ríyos 'J'úrsadalo111bi::.losító /11/é::.el l'c:ériuazgal ó jcina k.

:\ ~Iagyar Szent Koronához \'isszacsatolt felvidl'.ld t~s kárpátaljai tcrüle!eken a társadalornbiztosítús rendezése tárgyában 11.770/1939. :\I. E.
szún1 ala!l kiadott rendelet 1. ~-ában foglalt rendelkezések szerint a betegségi biztosítás tekintetében :i folyó é\'i januúr hó 1. nar:játó\ kezdve n1ár
nt'nl a cseh-szloYúk, hanen1 a rnagyar törvényes
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rendelkezéseket kell alknln1azni. Ehhez képest nen1
lehel alka\1nazni scn1 az 19:-J·L (•vi 11'.L. sen1 az
19:15. é,·i 9i. szú inú cseh-sz!ovúk korn1únyrcndelclcknek azokat a rendelkezl-seil scn1, ~unelyek a voll
kerületi betegbiztosító int(•zpteket fclhatal1nazzák
arra, hogy az ig0nyjogosul!akal gyógyszerkülönlcgcsségekkel nen1 a gyógyszcrlúrak. hanen1 az or~·osaik útjún lússúk cl.
Ennek 111egfelcliien fclhíYoln \fl~llósiigoclat, intézkedjék h:dacléklalanul oly irúnyhan. hogy a
visszncsalolt területeken n1ííldhlií keriileti pt~nzlú
rak a gyógyszerkii\önlegcsségeknl'k or\·osok útjún
vuló esetleges kiszolgúltatúsút haladéktalanul szüntessék n1cg.
Budapesl. lH-10. 1'•yi ja11uúr hó 18-{111.
:\ 1ninisztcr rendclctéhiíl:
IJr. Gaál Gyula s. k.
n1ini.'zll'ri oszlúlylanácsos.

I!.

I!.

Magyar gyártmány!

a közgyógysxerellátás,
a MABI,
OTI és
az összes közkórházak részére
szabadon rendelhető.

B E

E R S D

0

R F,

Budapesl.

A :i\-1.r:.gyui· Szent Ii:oron:ihoz visszacsatolt felvidéki
és iuírp:ilaljai tel'iilctekcn :1 l<irsHd~iornhizfosíhís
rendezése hirg~·~íhan kia<lnit 11,j7G,„19iH). :\-f. E.
sz:í1illÍ rendelet eg:;es t·(~ndelkezéseinek Yég1•eh:.ij·
lása.
-

.-\ 111. kir. beli.igy1ninisztcr 102/lH-10. szú1nú
rendelete. -- Kivonat. -

:\ 7\Iagya.r Szent Koronához visszacsatolt fel·
és a kárpátaljai teriilclekcn a lúrsada!o1n·
hizlosílás rendezése lúrgyában kiadott 11.ii0/1939.
:\I. E. szinnú rendelet (to\·úbbiakhan: H.) 53. §·a
nlapjún a föl<l1nívclésügyi 111iniszterrel egyetértve
:i kövclkezükct rendcle111:
vidl~ki

3. §.
.A. n. u. B-únak bekezdése szerint az 1940. évi
januúr hó 1. napján kiszolgúltatotl gyógyszerek
úrából a felszabadull területeken 1nüködő gyógyszertárak tulajdonosai 27.5°/o-os enged1uényt kölc·
lesek az Orszúgos 1'úrsadalon1biztosító Int0zetnek
a felszabadult tcriilclekcn tnüködö kerületi pénz·
tárai (kirendeltségei) részére nyujlani. 'l'ekintellel
arra, hogy az e1ulítelt gyúgyszcrtártulajdonosok
úrked\'eZrnénv kétszeres nvu jlúsára nen1 kötelezheH.ik, a felszabadull terUlet~k~n 1nüködü gyógyszer·
tárak tulajdonosai a R. G. §-únak (2) bekcz<lésé·
hrn Pn11itr.tt engPtllniinyeken frlül ~etn 111unkadíj·.
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scn1 111ús kedvczn1ényl nen1 kötelesek nyujtani nz
<Jrszúgos 'I'úrsadalo111bizlositó Intézetnek a felszahadull teriilelckcn 1niiködő kerületi pénztárai (kirendeltségei) részére. 'I'ckintettcl továbbá arra, hogy
a gyógyszcrtúrtulajdonosok a gyógyszerkülönlegességek, széru1nok, kötszl'rek; gyógyvizek és gyógyászati segédeszközök kiszolgúltatásánúl n1unkadíjat
felszú111itani ncn1 jogosultak. 1nindaddig, un1íg :l
kl•d\·cz111ényck nyujtúsúnak kérdl-sc országosan
cgysl·gcscn nen1 szabúlyoztalik. a H. fi. ~-ának (2)
bekezdése szerint 27.5°/o-ns kcdvcz111énv a kiszolgáltatott gyógyszerkii\iinlegcsségek. szér~1n1ok, kötszerek, gyógyyizek Ps gyógyászati segédeszközök ·
ulún 11cn1 illr!i 1ncg az Orszúgos 'rársadalon1hiztosítf1 Intézclnek a fp]szahadult lcriileleken tníildlclö
kPriilt>!i pl>nztúrni! (kirl•nde1tsPgeit).
l·L

g.

.-\ jplen rendC'le! kihirch~!{•séHek nap,iún lép ha-

túlyha.
BndapL'sl. Hl.!O. l·Yi fL·hruúr hó H-án.
A n1iniszter helyett:
!Jr. f{<íddr Lcven/t' s. k.

állan1!itkúr.

..\ ltözgyügyszerelhíhis, illetiHcg az ::ill:nuldncstiir
lcrhérc mintaszeriílcg rc1uleJhet6 g;vüg~·szert~k. lHY.ri.hh:í. a ldizg~·()gy.szerelhílás, !lh.~tülcg nz ::ilh1!nJdncst;:h• tcl'hérc rendelhető nc1n hiY~it:iius g;:ú;~~·
szcl'ck, gyüg~·szerki!liinleg(•sségt·k. ti.ípsz~'!'t>k (~.'i
széru111ok,;':
·- A. m. kir. beliigyrninisz!er 189.549íl939. szá1nú
rendelete.
1. §.
A közgyógyszcrellú!ás, illetölcg nz áll:nukinc:.;lúr terhére nlintaszcriileg (nonnalil\'r) rendclhelü
gyógyszerek vény1nintúit {szahvúnyos 'Yényn1inlftk.
forn1ulae nor1nales) a jelen rPndelet l. sz{;n1ú 1nrlléklete lartaln1azza.
2. § .
A közgyógyszerellúlús. illelöleg az úllan1kincslúr terht·rc a jelen rendelet '.2. szún1ú 111ellékletéhc;1
felsorolt ne1n hivatalos gyógyszrn;k l·s gyö;.;ysz<·rkiilönlegességck, n a. szú1nú llll'll(;1dc!ht•Jl fr·l.'-,11;-ol!
!úpszcrek és a J. sz{unú nH~l!{•Jdethen fl']S(lroll széru1nok rendelhe!iík.

3. §.
A jelen rendl'lel kihirdl'll•se 11apjú11 ll•p h:'.túlyba l·s ezzel egyidejíileg a gyógyszcrúrszabú:.; túr:!: l\fegjelenl
a nudaprsli f\fizli'iny 1n.!o. !'t·hruúr '.Hl-i (48.) szú1núban.
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gyában kibocsátott 2H0.500/193·1. B. \I. szitn1ú rendelet 5„ n., 7. és 8. sz. n1ellt'.~klelei, valan1int a
ti5.2:J2/192·l. ?\. ~L :\1.. 227.034/1932. Il. :\!..
129.093/1925. N. :-1. '.II.. 227.813/1932. Il. ill.,
:li.433/!92ll. N. '.\!. '.\!.. 215.9ii/1933. B. :\!.,
;1H.2H5/192G. :\. :\I. }.l.. 216.016/1933. B. ?lf„
-12.!\9i/1928. N. '.\!. :\!.. 220.256/1933. 13. :\!.,
13i.8i8/1928. N. :\!. '.II.. 2f>·IA02/1934. 13. :\!.,
lHi.ilö/1929. N. ?II. ?II.. 2ö5.43!/1934. lJ. :\L
72.818/1929. N. '.II. '.II.. 2;)8J2-!/193-l. B. \l..
i!i.229/1929. N. :\!. '.II.. 259.-!Gi /19:H. 13. :\!..
5:J.002/19iJO. N. ?II. '.\!.. 231.4!H/193ii. 13. :\!..
-18.085/1931. N. ill.·:\!.. 234.128/1935. B. :\!..
:39.563/1932. ill. ill. :\!.. 23!l.478/19:l5. B. :\!..
-11.100/1932. N. :\!. :\!.. 238.831/19il5. B. :II..
41.108/19:12. N. :\!. :\!.. 239.106/1935. B. :\!..
41.110/ HW2. N. :11. :\!.. 2:l3.360/19:l!i. 13. :II.,
41.120/tu:J2. N. :\!. :\!.. 2;ia.i3!/!9:JI\. B. ill..
~UIB.977 /1 ~Jan. B. :\1..
22H.5i2/19:32. B. ~L.
2-lii ..ö-16/1938. B. ill..
235.07f>/103G. 13. :\!..
:.!·L-i.559/ 1H38. B. :\1.,
235.ü58/193H. B. Jl..
2-17.402/1938. B. :II„
242.ll24/103i. B. :\!..
2-li.-111/1938. B. 711..
243.420/!93i. B. :\!..
2.!8.015/19;18. B. ill..
2H.052/Hlili. B. '.\!..
18-Ul!i0/19:19. B. ill..
24-l/-!02/19117. B. ill..
18-1.580/19:19. B. '.\!..
2H.-10-l/1937. 13. :>!..
18'!.U:J!l/19:1\J, ll. :\!..
2-l7.152/19iJ7. B. :\1.,
!85.5óf>/1939. B. :\!..
2-li.G8!/19;li. B. :\!..
!Si.611/Hl:i\l. ll. :11„
2i0.8i·l/!!J:li. Il. ?11 .•
187.H13/1Hi39. B. \1..
2-l2.52!/19:J8. B. :\!.,
!Si.!i!H/1939. B. :\!..
2-!2.!i-18/19:18. B. 71!..
!8i.958/!939. B. :IL,
2-12.902/1938. B. ?II .•

111
24;1.221/1938. 13. :II.,
188.020/1939. B. ill. é'
189.082/l!l:m. B. 71!.
2-15.0-JS/1938. Jl. :\L,
'>z{unú rendeletek hatúlyukat veszlik.
Budapest, 19-10. úvi februúr hó

1'!-t~n.

A n1iniszter helyett;

Dr. Johan Béla s. k.
államtitkár.

/. s::. n1cllékh•t n 189.5-í9/!939. B. J/. s:ánzú rendclelhe:::
.-1 kö::(J!fÚf!!JS::erclláfás. illclöleg a.: álla111kíncstár
terhére n1inlas::criilcu rcndelhet6 [!!JÓf!!JS::.erck
vénynlÍ nl ái.

(Lús<l: a n1inden gyógyszerésznek és a ?\Iagya1·
()rvosi I\an1:n·a nlindcn lagjúnak 111egkülclött zsebkönyvben.)
~.

s:.. rneliéklct a lö!J.:).íf)/J!J,'Jf). B. ,)/. s::. ren-

delt'! hc:::

A kö::yyóuys::crelldlás, illt•löley a:::: álla111kincstrír
terhére re11dcfhel6 11c111 hipafalos g!JÚ[!!fS:crek és

gycígys::. er kii l ö ni eucsséyc k.
:\digan inj. Hichter, i~x 1 cn1:i
;\digan sol. Hichter, 15 gr . . .
Aktoprolin inj. Chinoin :Jxl c111a
Aktoproliu inj. Ghinoin Gxl cn1:1
Aklopro!in inj. Ghinoin lx;) crna .

A111besid solub. inj. Richler {jx2 cn1a .

l.iO p
2.30
2.20
:J.60 "
VlO ,.
4.50 "

112
Axnbe-sid solub inj. Hichter llxf>

113
c111

3

Argyl puh·. Egger 0.1 gr .
Bistcril pulv. \\1 andcr 10.- gr. .
Cilargan pulv. Cito 0.10 gr .
Con1pr. anlirachitica rcndelhclö húr1nely
türzskönyvczclt hazai készíltuény.
(Ergosterin irradiat. Hichler, Vioslcrin
dragéc, \\1 andcr, Vitaplex D. Chinoin)
50 drb.
Cortipan pulv. Hex 1.- gr .

9.- ,.
-.25 .,
-.5·1 ..
·-.25"

3.80 ..
--·,2li "

--.f>.J. ,.
-1.50 .•
Deseptyl inj. Chinoin Gx2 cn1:1 .
9.- ..
Dcscptyl inj. Chinoin öxfi cn1:i .
l.iO ..
Dlgiclarin inj. Chinoin iJxl c111:1 •
2.:10 ..
Digiclarin sol. Chinoin 15 cn1:1 •
J)onnplnsl ragtapasz 'l'ilan
1 111 x 1 ctn -..10 ..
Donoplast ragtapasz 'fi tan
1111 x ~ c111 -.<iO ..
Donoplast ragtapasz 'filan
1 111 x ;; cn1 -.80 ..
J)onoplasl r:1glapasz 'l'ilan
1 n1 x ·Í cin 1.-·- ..
l_)onoplasl r:1glapnsz 'filan
l 111 x 5 cn1 1.20
Donoplasl ragtapasz 'fita11
1n1x18 cn1 :1.20 ..
Eggoplast ragtapasz Egger
l 111 x. 1 c111 ·-..10
I~ggoplasl ragtapasz Egger
1 rn x 2 crn -.l\O ..
Eggopla;.;t ragtapasz J~ggcr
1 n1 x. :~ ctn --.80 ..
Eggoplasl ragtapasz Egger
1 rn x •1 cn1 1.-- ..
Eggoplasl ragtap:1sz Egger
1 111 x 5 cn1 1.20
Eggoplast ragtapasz Egger
1 n1 x 18 e111 :1.20
lilandubolin inj. Hichlcr 100 E :Jxl cn1a :J.··3
:1.- „
1-Iogival inj. Chinoin 100 E :-3x1 c111
1Iydr:irgyru111 sulf. ruhr. (Cinnaharis
-.l:J "
facl.) pulv. 1.- gr

Dern1aforin pulv. l\:atona 10.- gr

Insulin rendelhctü bármely törzskön:rvezelt n1agyar készíl111ény a 25li..550/1938.
B. \l. sz. rendeletben clüírt feltételek
1nellctt.
100 E
5 CI113 2.20
200 E
ö Cllla 3.90
L::naclarin i nj. Chinoin ilx2 CUl:J
1.70
J,anaclarin inj. Chinoin Hx2 crn:i
3.L:inac!arin sol. Chinoin 15 Cl11:J
2.30
Lcukoplast ragtapasz Bcicrsdorf
1111 x 1 Cin 3 -.40
ragtapasz
Lcukoplast
I3ciersdorf
1 Ill x 2 Cl11a -.öO
Leukoplast ragtapasz Bcicrsdorf
1 Ill X 3 cn1 3 -.80
Leukoplasl ragtapasz Beiersdorf
1 lll x 4cm3 1.Leukoplast ragtapasz Beiersdorf
1 Ill X 5 crn 3 1.20
LenkopJa:-;t ragtapasz I3eiersdorf
1lllX18 Clll:J
a.20
~alr. hyposulf. pur. ('fhiosulfur.J 10> gr ~-.05
:'\eosalvars:111 (rnagyar) :\Jarrvar Phanna
az cladúsi úr a n1Ílnlenkort'·",:Úri (na"y·
kereskedői) úr -t- 350/0 °·
b
~ovurit inj. Chinoiu
üxl cn1a
3.80
.\'oynrit inj. Chinoin lüxl c1na
<iAO
:\'oyurit IIIJ. Chinoin
5x2 cru:i.
5.50
:\ovuril inj. Chinoiu
lüx~ c1na
9.30
()Jcu1n antirachiticu111. Hendclhctö búrn1cly törzskönyvezett hazai készítmén>'·

"
"

8
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(Ergostcrin

irradiatun1

solut.

Richter.

Vioslerin olaj 1°/o-os \\rundcr, \'itap!ex
D. olaj 1°/o-os) 10 gr
. . .
Olcu111 antirachilicun1 1 c1na-ben :10.000
E.

Hcndelhclii

búr1nclY

:J .-Ili .•

törzskönvve-

zcll hazai k0szítn1l!11y. (i-la!sterin sr"ilut.
Hichler. \'idea olaj \Y'andcr) 5 gr .
(J1unadio inj. (111agyar) :..Iagyar Phan11a
1 X2

Clll!l

.

1.20 "
2.GO

lahl. (Jclan -!O drb.
Ü\'ariuu1 tabl. ()clan 100 clrli.
5.30
Ovariu1n tahi. Hich!cr ·Hl drh.
2.GO
Ovaru1n lahl. Hichtcr 100 drh.
5.ao
Ü\·osan labl. Chinoin -10 drb.
2.GO
(Jvosan taLL Chinoin 100 drb.
5.30
Pallicid tahi. \Yandcr GOx0.01 gr
2.üO
Pallicid tabl. \\'ander ;JOx0.05 gr
;1.so
Pallicid tahi. \\'ander '.Hlx0.25 gr
5.00
Plas1nochin sin1plcx tuh!. I. (i. 25x0.0:! gr 8.HO
Polysan Co111plcx Yaccina Púpay lx~ c1n:i l.10
Polysan Co1nplt>x Yaccina Púpay :lx2 c111:i 2.80
Hevival Egger
az t ladúsi úr n n1indl'11kori gyári
(nagykcrpskcdüij úr -t- a5°/n
Solusalvarsan .Jlagyar Phar1na lxl c1na
l.40
Solusalvarsan .Jiai:.:var Phanna lx.2 Clll:l
!.GO
Solusalvarsnn :\Ia'g~·ar Phanna lx:J Cill;J
2.-Solusalvarsan .Jlagyar Ph:1r111a lx·! c1na
2.20
Solusalvat\san :\Iagyar Pl1:1nna lxf:i Clll:i
2.60
So!u;;a]varsnn :\lag-Ynr l 1 !1;1nna 1XÜ Cili:!
2.80
S;:ilusalvarsan .Jiag;·ar Pharn1a 10xl Clll:l 11.GO
()yariu111

„
„

..
..
..
..

1

„

..

„

..

Solusalvarsan :\!agyar Phanna 10x2 cm3 13.80
Solusalvarsan 1ilagyar Pharma 10x3 crna 17.-Solusah·arsan l\fagyar Pharnu1 10x4 cn1:1 19.10
Solusalvarsan i\lngyar Pharn1a 10x5 c1na 22.ao
Solusalvarsan i\Iagyar Phar111a lOxG c1n:1 2-1.40
Solusalvarsan :l\Iagyar Phar1na 50xl cn1:1 45.GO
Solusalvarsan 1Ingyar Phar1na 5üx2 cn1:i {)7.-10
Solusalvarsan 1\lagyar Phar1na 50x3 c1na G9.10
Solus·atvarsan 1\lagyar Phar111a 50x4.· cm3 80.GO
Solu'salvarsan 1\Iagyar Phar1na 50x5 cn1:1 92.30
Solusalvarsan ~!agyar Phar111a 50xH cn13 103.30
Vitarsan llunutn
az eladási ár a 1nindenkori gyan
(nagykereskedői) ár + 35°/o.
Zink. prolinsulin 200 E 5 cn1a .
-!.rendelhető
bár1ncly
törzskönyvczelt
ningyar készíln1ény a 256.550/1938.
B. J\L szátnú rendeletben elöir! feltételek n1cllctt.

,.
„

..
„
„

.,
..
..

.•

"

.1. s:.:. 111ellékf('f a J8fJ.5.í9/ 193!1. 13. JJ. s:dn1rí
rcndelethc:.::

A kö:.:[Jyógys::::t•rcllálás, illclöle[J a: rlllanikincsfár
terhére rc1ult•lhctö tóps:erek.
2.20 p
Caphosein l~roxnpccher 100 gr .
Colostrin '\'ander 100 gr
2.20 "
l)en1ultos Szent Istvún 'fúpszernIÍÍYl'k
-~-90 ..
150 gr .
a.öo
Gota1nin \Vander 7 5 gr
1.20 ..
I-Iordenzvn1 \\Tancler 200 gr
1.20
llordon1ll1t \\'undcr 200 gr

!16
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:\laltusit Szent Istvún rfápszcrnlÜ\'Ck

4. sz. nzefléklef a 189.549Í19.19. R. Jl/. s::arnú

·-.90"
1.20 ..
1.80 „
1.80 "
1.60 „
1.80 „

150 gr .
()riza J\:ro1npccher 250 gr .
Ovotnaltinc \\Tander 250 gr
Papion \\7:indcr 250 gr .
lliznn1alla11 l\.ron1pechcr 250 gr .

Sotnil \\'ander 250 gr .
Szittnallin Szent lslvún 'I'ápszer1nüvck
1.80 „
250 gr .
Z:nnako Kro111pcchcr 250 gr .
1.80 „
Zahdercc l\.ro111pcchcr 250 gr
~-.90 „
Zabliszt I\.ronipccher 250 gr .
. -.90 „
Zabpehely l\.ro111pccher 250 gr
. -.üO „
Zapc zabpehely Hazai 'fúpszcrinüvek
250 gr .
--.60 „
Zapc zabpehely Hazai 'l'ápszcr111iiYck
500 gr

1.20 „

rcndclethc:::
.-l közgy6gyszercilálás, illetőleg ff: állcankinc:.tór
terhére rendelhető s::::éru1nok.

. (A. gyógyszertúri eladúsi úr a niindenkori gy úri
[nagykereskedői j úr + :10°/o.)
Diphtheria szérum Phylaxia-féle
1.000 A. E.
10 cm 3 -nél kevesebb folyadékban
2.000 A. E.
il.000 A. E.
'1.000 A. E.
5.000 A. E.
8.000 A. E.
10.000 A. E
15.000 A. E.
Vörheny-széru1n Phylax.ia-féle
10 cm3 -nél kevesebb folyadékban
!.OOO A.
2.000
... ''"
,;/•""

"

A

1i'

Magyar gyártmány!

a közgyógyszerellátás,
a MABI,
OTI és

az összes közkórházak részére
szabadon

B E

rendelhető.

E R S D

0

R F,

Budapest.

'fe tan us-szérun i 'ÍJhy l.;ix:i,.;"/„· ~· ./·' "'''
(régi 20 A.
.
Tctanus-széru111
(régi 100 A.

~>,··''" >·"'"

11H
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A. Fol'nnllac Nornudcs sajtöhib:íinak
A

Cocaini nnvi hydruchlorici

hel~·<•shittísc_•.

cenfiyra1111nala Pi[/Íllti (g. 0.20)

kir. belügyn1iniszler 220.384/1940. XV.
szán1ú leirata. (A ::\lagyarországi Gyógyszerész Egyesület
Elnökségének)
A !89.5,!9/1939. B. ~!. sz. rendelet mellékleteiben ta!úll sajtóhibúk helyesbítését rizzal hozon1
a 1. Elnökség ludo1nására, hogy ezen hibák lenti
helyesbítését n1cgfelelö n1ódon hozza az érdekelt
gyógyszerészek tudo1nására.
Budapest, 1940. évi április hó 4-én.
A. rniniszter rendeletéből:
Dr. Ton1csik József s. k.
miniszteri tanácsos.
/Jelyesbílés:
A Budapesti l\.özlöny 1940. fehruúr hó 29-én
1negjelent 48. sz{1111ába11 közzételt 189.549/1939. B.
~L sz. rendelet 1nclléklelei a kövelkezilképen igazitanclók ki:
.A 175. szúmú vényn1inla helyes szövege a köni.

Acitli hydruchlorici n/1000 ad crn.
cuh. dl'cen1 ( ui:1
Fi!lra. J). in \'i!ro ,._ pileolo lecto.'''
Slerilisctur.
S. 2°/n Solulin steril. Pcarson. Bcfccskendczf~sn.'. Az orYns kez{•he.
A rendelet 2. szú111ú 1nclll'kleléhcn a .. Vita•:-;an I-Iun1a11'· né\" ,.:\íono\·itan I·[u1nan·· néYrc hcJvrshí!cndő.

·
A rendelet -l. szú1nú n1elléklcténck helyes szövege a kih·etkczií:
.A közgyógyszerel!fttús, illcliilcg az úllamkincslúr lcrhl~rc n·iHlellH·tü szérun1ok.
A gyógyszerlúri Pladúsi úr a 1nindcnko!·i
gyúri (nagykeresked(ii i :'tr -l- iJ0°/o.)
J)iftéria-szérun1 PhYlaxia-fl·lc
10 cn1:1 Yagy ennél J.;,e\·l·sebh fo!yadékhan 1.000 A. E.
2.000 A. E .
:J.000 A. E.
,;.ooo. A. E.
10.000 A. E.
Vörheny-szt>run1 " PhY\axia~féle
10 c1n:i· Yagy l'nnél k eYc'sPbh folYadPkhan :-LOOO A. E.
ri.000 A. E.
Te tan us-sz(•ru111 Ph \" 1a xi ;1-f (•! v
5 crn 3 (rt>gi 20 A. E.)
2.öOO A. E.
·retanus-.szt"nnn Phylax i:1 -félt>
25 c111 3 (régi ( 100 .-\.. E. :1
12.500 A. E.

\·etkcző:

.. 175. Solutio arsenicalis „Pearson" pro inj.
(2°/n) in vitr.
Bp. Natrii arscnicici

0

cenligranunalo viyinli (g. 0.'20)
So1Yc ín aquae bisdestill.
ura11JTnalib11s quinq11e (g. 5.0)

Acidi hydrochlorici n/10 qu. s. 111 f.
solutio neutralis. cicin addc:
Natrii chlorali
centigra111111ata st'.1' (fi. O,Q(j)
2.40

*
Y,fb

.:?~

J~i::-:f

Lúsd: n 17·!. sz. rí.'crptet."
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Az ()rsz~ígos 'J'úl'sadahanbiztosítü Intézet szt•1.·z6-

~1 zt kiegészítő

rendelkezések irányadók. Gyógyszerrendeléshez az intézeti nyomtatványoknt kell használni és azokat a vonatkozó utasítások alapján olvashatóan kell kitölteni. A rendelt gyógyszern1enynyiséget belük.kel is ki kell írni.
· (3) 1\ beteg részére rendelt gyógyszer hatóanyagának rövidilell jelzését (pl. brón1: br., ipecacuana: ipec.) a beteg munkaadói igazolványán
\'agy az ezt helyettcsítö okiraton, illetöleg a megbízáson, úgyszintén a betegségi igazolványon a kelet n1egjelölésével 1ninden esetben fel kell tüntetni.

cHHt és hleiglenesen n1eghizoH 01•yosainak nüíldidési
-

A.

ni.

kir. heliigy1niniszter ao0/19·!0. sz{nnú
rendelete. -

-

'!

11;;,
~:i

;1~

szahál~·ozüsa.

J{ivonat. -

A betegségi t''.s baleseti kö!elezö biztosításról
szóló 1927:XXI. törvénycikk és az öregség, rokkantság, özvegység és árvasúg esetére szóló kölelczö biztosításról rendelkező 1928:XL. törvénycikk
egyes rendeU~ezéseinck módosítása és kiegészítése
tárgyában ldbocsátolt 9.600/1932. l\I. E. szá1nú
rendelet 25. §-ának elsö bekezdésében kapott re'lhatahuazás alapján az Országos Társadalon1biztosíló Intézet szerződött és ideiglenes megbizott orvosainak n1üködési szabályzatát a következőkben
állapítom meg:

45. §.
Az orvos köteles a \·ényírús tekintetében az
irúnyadó szabályokat gondosan n1egtartani. Hendhiinteté.s, illctülcg or,·osi fegyehni bírósági eljúrús
terhe alall különösen az alúbbi szahályl<1!<1nsúgokal köteles kerülni:
1. olvashatatlan vényirás;
2. a vények alakiságának hiányos felliinlclésc
(a 111egkíváut szeniélyazonossági és egyéb adatoknak teljes vagy részleges hiánya, az adagoknak
esak szúnnnal kiírása, stb.);
3. a gyógyszerrendelési úhnulatóban főorvosi
engedélyhez kütö\l különleges szerek rendelésén~!
a vl~nylapon a „csak fiíorvosi engedéllyel" vagy
,Jiíorvosi engedély szüksl~ges" jelzés elhagyúsa:
-!. ncu1 engedélyezett küliinlegcsség rendell·se:
5. a 2;->7.270/1~)35. B. \I. szárnú rendeletben.
i!lcUilcg a gyógyszerrendelési útn1ulatóban rncghatározoll kivl~!cleklül eltek.inlvt• ugyanegy vény-

44. §.
( 1) Gyógyszert rendelni
111ég ha az orvos
ugyanazt a gyógyszert rendeli is, an1e1yet előző
rendelésen vagy n1ás orvos rendeletéből a beteg
inár kapott - csak a beteg n1egvizsgálása után
szabad.
(2) A. betegnek - egészsége helyreállítása ér-·
dekében és a gazdaságosság szen1pontjai szerint rnindazok a gyógyszerek rendelhetők, arnelyeket a
tnag:yar gyógyszerkönyv hivatalos gyógyszerekként
felsorol és ::unclyek rendelését az Intézet gyógyszerrendrlés módjíirn is az rn1lílett útmutató és az

;;;:; ;

Jnpon töbh gyóg-yszf'r rrnd('lése:

l
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. H. azonos .. h~!ású hatóanyagok (agensek) i~s
·
gyogyszcrck
kozul
rendszeresen a di·'i"'I
1.
.
,
< t'!<I ) J)
1,1 10auyago t~ es gyogyszcrek rendelése·
. . 7. ~1zonos .hatású hatóanyagoknak, segítií.1n~ agol„nak {adjuvansoknak) indol· ol·1 !l·u1
rendszeresen együttes fclírásn:
.. ' '
n1ódon.

~· külszcrnek, sehtiszlító . benzinnel· ·1I1· l10 1
nak es hasonló szerek1n•k _ síirn" . „ ... , ~ -..o
Jt 1 •
oos szu 1tsen esetét
e e \Jlltvc - az nr\'os re-ndc!ii3· . . . o 1·1'11;··
lapon rendelése;
·
e sza1nara
t 'il

,„

~· a gyógyszcrren~Jelt~si úlrnutatóban rucrrh.tt,uozotl esetekben vt·nvl·ipon ·iz ·1 1
°
fcltilnlelésének ehnulaszt{is[~:
' . t' e veszcc1elen1
10 · o.
"YÓ"yszernel·
· · ·
o. : .... 111aganYt·nyen
rendelése:
f•lt„1:.l:\. n1aganYenyen történ() rendelésnek (~Jvr1n
1 !~ln e csc. hogy az cliínyiischb V::t"Y inerrcnr;ed
t">.
ti
b
1lC o;

.. 12. a hl'tegnek bizonvos
"YÓ"YSZc>rl.-11·Ji•1
o. o. · · · ' • uta-

s1tnsa;

.. 13 ... a vénycknek 111e!!hatá1·ozot1 gyob".vszer.
. 1Ja 1.:.ozvet len eljuttatása:"
1.11
1-L vala1nelv
'~\'Ó"Y.sz1·1·t'11·11·1J·
11·lcsérése:
- o.
t-.
·
,
• ... 1·el
. 1_5. a• gyógyszcrésszpJ Ya"i·
·
h
nz 1gén.Y.iO-,'.'OSU1lt,·1J
1i:ir1111 n1odon összejútszús: · ·
··

. . 1_0 ..u ,.:\Ia.gya_r Ű) óg) szerkön.vv·· -hen
1_11\at.1los, lovabha az !11tc'zct
foglalt
gyógyszerrendelé3i
.
ut1nutalójúhan fel.sorolt
1natlansúg keltése·
gyogyszcrek irúnt hizal-

•
1·~ 1··110.. n 1c• 1 esseircJ·nel·
· , 17.
· nen1 e1;g~dél\'('Zl'i!
· ··
1gen\'JO"osull·1]·
, ,
oY'l{J'-'
. b f . . , . . ..iz
.. - • _o • • ~ elölt 1·e 1{J'1cserese
,
suk aJanlas;:i:
' 'b.1 ieszerze-

18. a gyógyszerek rendelésének vagy felhaszná!úsának n1ódjúval kapcsolatban kültin díjazásra,
illctölcg ellenszolgúl!atásra cl~lzús vagy l'Zek kén'sére bár1nily kísérlet;
19. a 111aga részérl' Y:tgy céljaira. vagy nen1
igényjogosultak rl·szére intt·zcti vényen h{1n11inek
rendelése.
46. ~A rendeléseken sziikségt•s gyógyítúanyagokat.
kötszereket és ké1nszPreket a 111cgfelelü iirlapon ,\Z
erre irúnynló renclelkczésl'k szerint kell igényelni.
7i. §.
(1) l\ rendelií- t·s Yáróhelyiséget az orvos kii*
teles október hú lf>*töl április hó 15-ig fííteni és :i
,·úróhclyiségcl a rendelés ideje elötl legalább egynegyed órúval n helcgek n•1Hlclkezésérc bocsátani.
(2) li:yógyszcrlári helyiséget vagy gyógyszerl·sz \akúsúl rende\ésn; hasznúlni TH'lll szabad .

85. §.
:\1nennyiben a kézigyógyszertárral rcndelkezc'i
ldirzeti kczeliiorvos az c!éiirt gyógyszereket 1nag:1
készíti cl. vényeinek díjút a n)·ilvános clszú111olúsr11
kötelezett alapokra tnegúllapitolt ársznbús SZPrinl
szú1nlúzza és a sz{u11lút kifizetés \'égett n pénzlúrhoz (kirendeltst~glH•z) haYnnkint beterjeszti.
124. §.
(1) 1\ tanuzús kötelessége alól 1nc11tes és ha
Y:tllnni hajlandó is. az eskü (ünnepélyes fogadús)
letcvésére ne111 kötelezhetö:

124
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1. az eljárás alatt álló orvos fel- vngy lemenő
ágbeli rokona, stb.:
2. az ügy\·éd, a közjcgyzö, az orvos, a gyógvszcrész. a sziilésznö és scgédjiik arra nézve.· aniit
,·alaki a hivatúsúval járó bizalon1nál fogva. tilokl:~rl_ús" kötelcz:t!st>g('v~I bí:;ott rájuk, hacsak a n1egh1zo okel a t1loktartas kotelezcltsége alól fel nen1

n1enlclle.

16'1. §.
E szabályzat 1940. 111ájus hó 1. napján lép halúlyha, s ezzel az ()rszágos 'I'ársadalombiztosító
intézet szerzödölt és ideiglenesen menbízolt
orvo0
.
~a1ra
e dd'1g alkahuazotl n1üködési szabályzat és
ugyrend hatályát veszli.

„

tudon1ás és megfelelő eljárús végeH érlesílcn1 Alispán (Polgárnu:sterj Urat, n1b;zerinl rnegengcden1.
hogy a, Dilurgcn injectio elnevezésü gyógysz~r
készitn1eny
5Xl cn13 -es cso1nagolúsban doboznnkéui 3.80 P-!',
10X 1 cn1°-Cs cson1agol:í.sban dobozonként fi.40 P-s.
5X2 cn1a-cs cson1agolúsban dohoznnkf>nt 5.50 P-s,
10X2 cn1°-es cso1nagolásban dobozonként 9.ao P-~
ezidöszerinti gyógyszertári eladási áron ezt'n körrencleleten1 kihirdetésétöl kezdéidöleg a .. Közgyógyszerellátás;' terhére a fennálló IÖrY("ny('s re11delkczésck helarlúsa n1ellett rendelhető legyen.
Budapest, 19-Hl. é\'i úpri!is hó

lfl~l."n.

Budapest. 19-10. l>vi :'iprilis hó 2-án.
!Jr. Tonlt'.'·if,· Já:sci s. k.
1ni11iszleri l11núe~os.

Dr. vilú:: l\.eres::tcs-Fi.s;cher f<'erenc s. k.
Hl.

kir. belügyminiszter.

IHlul'gen injectio eJ1u•vczésií g~·üg~·sz~·1·készíhnl-nv1u•k H küzg:rüg,vszerelJ:.íhis terhére rcndelt~se.'

A Bonin tabletta t'lnc\·t•zúsü gyú;:)·szt·1·kl's:r:iln1t"n::~
nek a li.Hzgylig~·szc1·el!ühís ~(·i:·ht"1·1· Y~~lú rcl'Hh·h:s1"

-·~ :\ ni. kir. beliigyn1iniszter 220.410/1940. számú

-- :\ 111. kir.

1i~·!iigy1niniszlcr ~1H.\)l:-l/HJ.l0.

szú111ú

körrcndelele. -

körrendelete. -

(Fa!rtmcnnyi fljruényhalósúg első lis:::tvisclöjének.i

( V alaui e1111y i

A „I~özgyógyszercllálús'' tárgyában kiadott
·!00/1932. N. ill. ill. számú körrendelet 4. §-ának
:!. pontjúban foglalt rendelkezésekre való utalássnl

;\ ,.Közgyógyszcrcllútús'' !úrgyúbun kiadolt
-!00/1H:12. N. ~!. ~I. szún1ú kilrn·nt!elet ·!. ~-Úllak
2. pontjúban foglalt rcndclkezl~sckre ul;dással tu-

t iirll(: ny Jiaf ÚSÓ!J

cl sr'i l is::: l Pi sel ÖjJ Tit' k.}
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do1nüs és 1ncgfclelö eljárás végett értesíten1 .i\.Jispún (Polgúrn1cstcr) Urat, hogy az ()rszágos I\:özegészsl!gügyi 'J'anúcs vélen1ényc alapján n1egcngeden1, hogy dr. \\Tander gyógyszer- t!s túpszcrgyár
r.-l. budapesti cég (X., E:cresztúri-út 30-38.) által

gyártotl Bonin labl. elnevczésii gyógyszerkészítrnény 2-! labletlút lartaln1azó cson1agonként 6 P
30 filléres ezidő.szerinli gyógyszertári eladási áron
ezen körrcndelelcn1 kihirdetésétől kezdödö!eg a
.,1\:özgyógyszerellátás" terht're a fennálló törvényes
rendelkezések betartása 1nellcll rendelhető legyen.
Budapest, 1940. évi április hó 18-án.
A 1niniszter rendeletéböl:

!Jr. Ton1csik .József s. k.
n1iniszleri tanácsos.

..\. gy<ig.}szel'esz1 1nunii.abé1·1ncgüJJapító bizoUs:íg

hcliíg~·1uinisztcrilcg .fóvábag~·ott hahírozaf~1.

:\ lludapcsti f{li:.:l611u 1939, {!Yi július 23-i 165.

szún1a közli:

A 111. kir. hclii!Jyn1i11is:.:tcr lifJ.5i':2/ 198:'J. B. 11/.
s:.:ún1 alatt n1cyerösi/('flc a f/fjÓ[J!Js:.:crés:.:i ;nu11kabér111egdllapitú hi:.:ottságnak a gyógyszcrés:.: alkalrna:.:ollaknak Í<'gkisebh /i:.:elésért? vonatkozó alábbi ha-

tározatát:

HATAHOZAT.
, . nunl··1hl·rn1egúllapíló hizottl .. "
' . 1 ~O'Ul39. B. ).1.
•
1n11szler u1 ;> t ·'
1 Jürivn
„· n
kir. )C 0 •. S--l4
~-ai l·rtellnchen
sd" '
I •lt•lének 1. t•s
. .,, •
1· t· .
..;z{unú rent e . t ··11cti;n ·1 rendelet hatalya a a dl..az· orszag
· e"ész
en
'
.
· I·1111int
.t:i
••. 1 'izi"YÓ"vszcrtarakban, va •
loZÓ nyilvíJllHlSS~~flil•:,;,r Ü;~mckhcn fogJalkoztatolt.t
·1z ezckkc os .
~osz ·1ll··il1nazoltaknak
•·
" ·ónvszerc „, '-•
· az alabb1
· f1zetenc
· l i,1· 1:,1-o
okleveles
t:?
,f&sckrc
vonatkozóan
lerrJdsebh hze .
:\

1

rl\Ó' \"SZCl"l'SZI

•
t>.
1 11
•
1.

:::·

ro~alot .hoz;a:

h•tl:troz·ll alkahuazása szc1npontjút~riileti csoportra
o:;z1ik.
··1
hó az
.. 't-.
ortok a kövelkezo e
.
A terulcl1 csop
B cl est. a törvényhatoIZispest, :restsúgi JO.~~\ \ :~1 oPeslszentlé.irinc. Húkospal_ola_, U.1pest.
szcnlc1zscbl;' .
·t· , többi nierrve1 varos.
B) tcrillet1 csopoI · ' 1
.
ti~ • ~ · J·isl·öz··1 e1. t cso1i111·t.· az orszag nag) - cs '" '"
C) teru

1. A jc_ enl ,.' o~n
1
orsz·t" i,tr

~) ~c1~~I:t~ 0~~so:;.:~~~-~;}búuB~~af~k:

s~gei.

. . ; . B) csoportb;:1 tartozó helységek. bclA) t·1vol
l.s
. J·\\o
.·· települések és lanyakon
fe
t
l A.zt 't"l
terü
e
e
o
'
..
,
J·
.
l\··ilrn·izotatira
:i C) csopor ra
1
' ••• rr ·úuv.szcrta1 ,\ \ • \,
• :
• •
' cl.
h,\o
n) -~- o lt Jeu\·i..;ehli
fizl'le.s 1rany.1 o.
uu~gúllap1
ri \ „

1

Gyógyszerárul jól és olcsón

T Ö ~ Ö K - II. A B 0 R·111ál
vásárolhat
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zök:

2 ..A fizelcndii Iegkisebh fizetések a kö,·etkc"
A. Csorort B. csopor1 C. csoport
lcgkiscbh havi iizctés 11c11gi!hE:11

Az nklcYél 1ncgszcrzt;se utún

az clsö évben
180.- 1711.- IGIJ.egy é\·nél lühh gyakorlallrtl .
2110.-'- 18'\.--- 170.zúradékull oklevéllel bíró
(approbúciós vizsgút lelt)

gyógyszerész alkahnazoltnak
··

240.- 220.- 200.--

Az elíizii hckczcléshen n1egállapílott lt'gkischli
fizetés a rendes nappali n1unkaidö és a ! 50/1939.
B. l\L szárnú rcndclcthcz csatolt láhláza! óra.sz{!.
n1:iinak keretén lirliil leljcsílhetö ú. n. subinspekciö
díJazúsakén! illcli n1cg az alkahnazott gyógysze·
részi. Az éjjeli szolgálulot kiilön kell díjnzni.
A n1agasabb fizetéscsoportha v:dó tartozásra
igt•nyl nyujtó ;.;zolgfllali idiíhí.' nz! a gyakorlatot
is be kell sz{1111ítani. an1elyet a7. alkahnazott 1nás
n1unkaadónál 1negfclelii n1unkakürhen betöltött.
a. :\. helyettesítésre alkalrnazolt kiscgílö legki.sl'hli fizetése :i 2. po11than 1neghatftrozoll Iegki.sel)b fizetés arányos rZ..sze. A. legld::ehb fizct{>sf
a 2. pontban n1cghalúrozol! fizclt~s P:h•n1~hen kii\'l'll'lhe!(í n1unkanapok. i!Ictüleg nlunkaórák 0.s a
helye!te.s valósúgos fogla!li:.c1zla!Í\sa ariíny:Hian kl·ll
inegúllapílani. Az egy n1u11kanapra c .sii legkisebb
díjazús ,·árosokban a 2. ponlhnn rneghatározott
legkísehh fizetés egyhuszonk1:!1ecl (1/22,1. küz:~égek
hen egyhuszonncgyed
(1/2-1) része. .(\legkezde!I
1

tekinlelében
n1unkanap .i, J·észpénz
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i~avi fizetése a 2. pontban 1neghat:~roz'.~lt 1zc f'S
·llenéhen kövc!elhctii n1u11kanapok, 1llclolcg nn~n
~~·iórúk és az ezen pont alú tartozó gyógy~zcresz
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2. pontban incghaát~:ozoll .. Iegk1sehh fizeles aranyos

r{'.SZl~nek 10°/o~kal novclt ossz.ege.
.
Az ezen pont alú tartozó gyógy;'zeri>.sz a!kalJJtazollak rendes nappali inunkaide.!e. n~n1 ~.eh:t
több \'Úrosokhan heti -15 t•~ napi 9 ora!1al, kozs~~
crekhen heli i"Hl i·s napi 10 örúnúl; a µyö~~·szerlar

Üirvelctes szo!gálalának heteiben a nappah tnunkaj(Jci _ az ehédidü i·rinteileniil hagy;isa 111elle1t
11 órúra e1nelkcdhctik.
:\ félnapi alkal1nazlal:ísnnk cgyhuzan1ban és
9

131

130

pedig vag)' délelőtt vagy dé1után folynnuin kell
történnie; e rendelkezés szernpontjúból délclc'Htnek
a napnak legfeljebb 1/22 6ráig terjedö, <ll\lutúnnak
a napnak legkorábban 11::?2 órakor kezdődő szakát
lehel tekinteni.
.Az ezen pont alú tartozó gyógyszerész alkal111azoltnak foglalkoztalúsa n1indcn napjára Jegalúbb 5 órára cső díjazásra van igénye 1nég akkor
is, ha foglal1i:oztatása ezt az idölartan1ot nen1 éri el.
tla az alikaln1azott foglalkoztatása eléri a
150/1939. B. :l\L sziunú rer1<lelet 2. §-ának 1núsodik
bekezdésében 111eghatározott rendes nappali 1nunkaidönek háron1negyed részét, legalább a 2. pontban inegállapitott legkisebb fizetést kell tnegadni.
5 ..Az ügyeletes szolgúh1tot a n1egU.ll:ipitott le<:rkischb fizetéseken felül külön kel1 díjazni.
b
Az ügyeletes sz:olgúlal le:gkisebb díjazása a kövclkczö:
.

van az előző bekez<lésekh1:n inegállapílolt díjon
I·ívÜl 11 óráig óránként legalább 1.-- pengöL
1\1 óra után legalább 2.·--- pengőt kell fizetni. A
uerikez<lctt óra egCsz órúnt1k szún1ít.
1 0
6. A 150/1939. B. ~I. sziuuú rendelet 3. szal··iszúnak 1núsodik bekczdii~ében meghatározott, a
~;·ógyszer~.ár .~i~.yeleles szolgá.lata es~~én ~·asúrnap
teljesílheto kulon111unka legkisebb dtJa felnapra:
okleveles
gyógyszerész
A. csoport B. C:: C csoport
esetében
4.50 pengö 4.- pengö
záradékolt oklevéllel biró
(approbációs
vizsgát
tett) gyógyszerész esetében
5.50 pengii 5.- pengő.
i. A ter111észelLcui sznlgúltalúsokat a következök szerint lehel figyele1nbe venni:

A tcr. csop.

80.-·
Teljes ellátás
c_sak lakás és
2-1.reggeli .
18.csak lakás
Budapest, 19il9. éYi

Budapest székes-

és a
türvényhatósági

íővárosbo111

A megyei

városokban:

jogu vflM::okhan

a.-

pengő

B. !er. csop.

C, termeti csoport ha a községhcn
tübb
Cg)~
g;,•ógyszcrl<ir van

2.--· pengü

1.50 pengö

1.-- pcngü

llu a gyógyszertár itlh:ndó ügyeletes szolgúlalra van
kötelezve, az ügyeletes szolric"tlat Ic«Jd;::)
:;,
,.
'
l e! lJa vurosokhan l .aO pengő, községekben 1.se l11
pengö.
:\. vasúrnapi ügyeletes szolgálat éjjelén teljesített éjjeli szolgúlal esetén az elözö hekez<lésbcn
niegúllapitolt díjakhoz 1.- pengö pótlék júrul.
I-Ia a gyógyszertár esle 9 órún túl is nyitva

p

A kis Cs

nagyküzségek
hen:

70.- ~ p

p
22.- p
18.-· p
p
1 i.-- p
14.- p
tnújus hó 9-~ll.
Dr. Vá111ossu ZoUón s. k.
egyete1ni ny. r. tunúr.
a bizollsúg elnöke.
Gróf/ Gyllla s. k.
az OklcYclcs Gyógyszerészek l)rszúgo.:;; Egyesülete ügyv. igazgatója, a bizotlsúg jegyzője.

1B3

A l'r· 1\Iagyar Gy<igyszerJiHny,·ben cli)irt n1inösé"i
köYetelntényclinek meg ncn1 feleHi t->~
''Yf°jcryszcrc"I·
ti. '
\
helyeUesitésc.
-

A tn. kir. hclügy111iniszlcr 219.407/19·!0. XV. R.
:\J. szán1ú leirata. -·

Az
nténynrk a

l~rtcsítc111 a l. Elnökséget, hogy kérelinére
az Országos I\özegészségügyi Tanács vélcrnénve
alapján - fclhívla111 a Ill. kir. Orszár1os I\özc„éSzsl>gligyi Intézet igazgalójút, hugy a h~ihorús
n:vok lar.ta~1~ra a gyógyszerkönyvi követeln1ényck·
nck leszall:tiisa, esetleg egyes gyógyszereknek 111á.sokkal valo hclycttesí!ése tc-k.intelt·bcn -- a kérdt>s
.sii1•gös
az OrsZÚ"o.s
J•... 0 •'-'tit.: • •
' .. . ki\·izsgálása,
'!' .
. illcliilerr
b
b
scgugy1 anacs vclcn1ényének kikérése ulún - te~
gyen hozzá111 javaslatol.
Ennek fo:yt{~n felhívo1n a l. Eluüksl~gel, hogv
a gyorsabb ehntczés érdekéhen - vonatkozó elii~
lcrjesztéseit közvetlenül a n1. kir. ()rszános
E:öz0
cgészségügyi Intézethez nyujlsa be.

visz{;_

··,..,.„„,,,_

Budapest. 1!>40. n1újus hó 10-én.
;\ rninisztcr rendeletéből:

Dr. Snjó Lajos s. k.
1n. kir. lisztiföorvos,

h. oszlúlyvezetö.

ch1cv<•zésií

g;\"·1'1g;\"·szerki>szit-

h·i·hérl' rendelésl'.

··- A 111. kir. beliigyn1i11iszlcr 220.20H/t9.10. B. :\I. sz.
körrcndcletc. -

(Vnlnrnennyi

H. s:. 2087/1939. M. Gy. E. s:.
A .J!agyarors:::áf/i Gyógyszerész Egycsiilct
Elllökséyénc k.

drngée

ki.izgyii~yszcrl~lhíhís

töroé11ylialúsóg

clsfi

tis:::l11iseliij(í11ek.)

A „R.özgyógysze.rcllútás;, lárgyúban kiadoll -100/
1932. N. J\1. l\f. szún1ú körrendelet 4. §-únak 2. pontjában foglalt rendelkezésekre való utalússal1 ludoniúsul és n1egfc.lelii eljúrás végelt é1:tesíte111 Alispún
(Polgár1ucster) Urat, hogy az Orszúgus l\.özcgészségiigyi 1'anács vélcn1énye alapján n1cgengeden1, hogy n
dr. \\rander Gyógyszer- és "I'úpszergyúr r.-t. budapesli
(X., I~ercsztúri-út 30.) cég által gyártott Ovokrin
dragéc clncvezésü gyógyszerkésziln1ény 40 dragéet
larlahnazó cso111agolúsban 2 P GO filléres. 100
dragéct lartnhnazó eso1nagolúsban pedig 5 P 30 fil·
li~res ezidüszcrinti gyógyszerlúri
eladúsi úron ezen
körrcndclelc111 kihirdetéséliil kezdödöleg a „Közgyógyszerellátás;' terhére a fcnnúlló törvényes rendelkezések betartása n1elletl rendelhctü Jegy n.
Budapest', 1940. évi 111újus hó 1-1-én.
A miniszter rcndeletébtíl:
Dr. Tomcsik Jú::sef s. k.
miniszteri tanácsos.
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Az Űl'Szágos 'f~Íl'sadaJornbiztosíf(i Intézet és hcl;ri
szcl'vei ferhél'e készített gyiigyszcrelt :ir:inak
meg~illapilása.

-

• · 1 ine!!állupihísa.
...
A Targesin neYií gy<)gyszct· arana l
A m. kir.

-

belügy1uiniszter 220.i88/19-10. X\T.
sz<lnn'1 leirata. -

A. 111. kir. bclügy1niniszter 444/1940. szún1ú

rendelete. A közegészségügy rendezéséréil szóló 1876:
XIV. t.-c. 136. és 167. 8-úhan kanol! felhatahnazás
alapján a következőket rcndelen1:
!. §.
Az Országos 1'ársaclalon1biztosíló Intézet (helyi
szer\•ei, intéz111ényei) terhére készített gyógyszere. kért az egyes gyógyszerek 1nindenkori úr.szabása
és a vénykészilésnél eHíforduló n1unkálalok rnindenkori árszabása aJapjún 1negállapítolt árnak
72.5 százaléka szá111ítható fel.
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tegye közze.

Budapest.

Az Országos Társadalo1nbiztosíló Intézettel vonatkozúshan a 2ö0.500/19:-J.t B. 1\I. szú1nú rendelet
7. pontjának utolsó bekezdése, valamint 4. számú
n1elléklete jegyzetének 11) pontja és az e n1ellék·
letben fcllün!ctett ked\·ezn1ényes árszabás hatályát
veszti.
3. §.
:\. jeleri rendelet kihirdetése napján lép halúlyba.
Budapest, 1940. évi tuájus hó 18-án.
Dr. uité:: Kercsztes-Fiscl1er Ferenc s. k.
m. kir. belügyminiszter.

~ ..
.1tlaggarors~agl

19~0. {>\'Í

niájus hö 31-én.
A n1iniszler rcndclcléböl:
Dr. Sicgler s. 1~.
rniniszteri osztálytanacsos.
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EUCERIN tartalmú

NIVEA·CREME
arc-, kéz- e·s börápoláshoz nünden időben.

lHi
A 1neniugoeoccns szér11111 clncvezésíí ltészíhuény-

nek a Itfizg)'fi{!yszc1·eU:ít:ís lcl'hél'e l'endelésc.
A

111.

kir. heliigyn1inisztcr 221.779/IH-!O. B. :\1. sz.
körrendeletc. -

A· Uflrascptyl htblctla elnevezésű gy,igyszerk~s~ítz.
1i; ,1• ·J·(jz11,·(j.--ryszereJhíhís
le1·hére rendelcsl•.
nicnynt~
" •o.:r :"!'!• '
A nt. kir. heliigyininiszler 221.()55/1940. B. :\f. sz.
körrendelete. -

('':dan1ennyi tiir\'ényha!ósiig elsii liszt \'iscliijénck.)

.A „Közgyógyszerel!útús !árgyúban kiadolt 4001
19.32. N. :i\L 1\I. sz{unú körrendelet 4. §-fu1ak 2. ponljáhan foglalt rendelkezésekre Yaló utalússaJ tudon1ús
é.s n1egfelelíí cljúrás végett értesíten1 . Aiisp.án
.
(Polgártncslcr) urat, hogy nz Országos 1\özegészségiigyi
Tanács ''éle1nénye alapj{1n n1egcngcden1, hogy a
Phylaxia Szérutn!ermel<'i H.-'f. budapesti (X., Szúllúsu. 3. szútn) cég „n1eningococcus szérun1" clnc\·ezésií
10 cm::i-es ih·eghen 2 P fiO filléres, 20
k<:szít111énye
1
crn! -es iiYeghen pedig -! P 5i> filléres czidtíszerinli
gyógyszer!úri eladúsi úron ezen körrende!e!etn kihirrle!ésélöl kczdiídűleg a ..J\:üzgyógyszerel!út<ís'' lerhére
n fennúlló !örvényes rendelkezések hP!ar!úsa rnelli:!l
rt·JHleihetö legyen.
Budapest, 1_9-!0. é,·j június hó l:J-ún.
A n1iniszter rendeletéhiJI:
Dr. Torncsik Jú:.sl'f s. k.
miniszteri tanúcsos.
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ll m l npes t . 19'"'0 . ,;,.,· .1·únius hó 19-Pn.
A 1niniszter rende!ett;htil:

Dr. Tomcsik Jó=sef s. k.
nliniszlcri !anúcsos.

Jss

13\l

*'\. „Dynarsau injectio" clne\'ezésíí gyógyszerkészít~
ménynck a kiizgyógyszel'elhitás terhére rendelése.:':
-- .A 111. kir. heliigynliniszter 221.fifi7/t940. B. ).í. sz.
rendelete.
{Valamennyi törvényhatóság elsö tisztviselőjének.)
A. „J\.özgyógyszerellú!ás" tárgyában kiadott 400/
1932. N. j\f. :L\I. szán1ú körrendelet 4. §-ának 2. pontjában foglalt rendelkezésekre való utalússal ludon1ás
és inegfelelö eljárús végett értesíte1n 1\.lispán (Pol.gárn1ester) urat, hogy az Országos I\.özegészségiigyi
Tanúcs véleménye alapján megengede111, hogy a dr.
Egger Leo és Egger I. gyógyszervegyészeti gyúr budapesti (\'I., Révay-u. 12.) cég „Dynarsan injekció'; clnevezésii gyógyszerkészít111énye 1 drh. 1 cn1 3-es an1pullát tartalinazó dobozonként 1 P 20 filléres, - 10
drb. 1 cn1 3 -es a111pullát tartaln1azó dobozonként 6
P 80 filléres - 1 clrb. 3 Cin 3-es an1pullál tart<11Inazó
dobozonként 1 P 90 filléres és 10 drb. 3 cn1:1-cs a111pullát tartaln1azó dobozonként 12 P 30 filléres ezidöszerinti gyógyszertári eladási áron ezen körrendeletcn1 kihirdetésétöl kezclödöleg a „Közgyógyszereilátás" terhére a fennálló törvényes rendelkezt~sek
betartása mellett rendelhető legyen.
Budapest, 1940. évi június hó 19-én.
A miniszter rendeletébül:
Dr. Ton1csik József s. k.

miniszteri tanúcsos.

f~b'yes

sebészeti k()tözöszereh: kicscl'élésére
vonntkoz<i rerulelkezések n1ódosíhísn.

·- A. n1. kir. beliigynliniszter 222.55011940. B. ?i.I.
rendelete. -

si.

A közegészségügy rendezéséri\l !izóló 187U:XI\'.
t.-c. 167. §-ában foglalt felhatahnazás alapján a kö\'Clkczöket rendelen1:
1. §. A 215.000/1933. B. M. számú rendelettel
életbeléptelett 1,r, Afagyar Gyógyszerkönyv „Sebészeti
kötözőszerek (Ligamina chirurgica)" fejezetében a
mullpólyák (Fasciae e lela paratae), a tiszta vatla
(Lana Gossypii depurata), a vízszívó szövet (Ilyrophyl gaze, Tela depurata), vahuninl a jodoforn1os
gaze (Gaze jodoformiatun1, Tela jodofornliata) féléves
kicserélésére vonatkozó rendelkezések akként n1ódo·
sulnak, hogy a n1egjclölt sebé.szeti kötözőszerckt>t
háron1éves idököiökbcn kell kicserélni.
2. §. Ez a rendclPI kihirdetése napjún lép ha-

tályba.
Budapest, 1940. évi június hó 25-én.
A ininiszter helyell:
Dr. Johan Béla s. k.
állan1titkár.
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A gyógyszcl'észi n1ííki.idés és elj~irús szalnilyoz~i
s:ira kiadott 2H0.510/1!134. ll. i\I. s:r.. t't'ndclct ,:é"l'{'-

hajhisa.

b

- A ni.. kir. -~el_ü?y111inisztériu1n \'. ügyoszlúlvúnak, _1~1:1~t, _h..a~)~t,aszcreket. ~llcnőrzö Közpo-n!i
Szct\llcl.. .);)1;1940. szatnu rendelete. ___ _

(A 1llag11arorszá9i Gyógyszerész E[tlft'.\iilel
Elnökségének.)

_ . ~!~. c.~1ne<l últ_ul a ).Jagyar liyógyszerúru Na"y-

ke~~skcduk Orszagos Egyesületének cí111i!rc

I94o

:J-ún
kiilcJÜlJ és ide fellerJ'cszlcll lllcnJ·
,'
•
1:1 -._ercscserc
a lek. Elnökséu:et
hO")•
'l .\'f··rr,.,
e1 yog_yszcrc_sz
- crtcsilc1n
. Egye.-,ülct
~
..,
,
o
~
''t:i ,11,
felterjesztése alapján ~az
Orszagos ~\Özc~.észségügyi 'I'anács ·r. 501/1934. sz.
alatt _a 111crcgku11yvbe bevezetendő inaxiniáli:. ada~ok crteln1ezése lúrgyúJ,an a kövelkezö úllúsponlot
i oglalta el:
",l. _Az a l(~ny, hogy az orYos a rnaxirnúlís ad,1gol tullep!ed', n1egúllapítoll11nk lekintend!i, ha akúr
:tz, c_gycs _a ag cliiírás:ihan, akúr a napi adarr l'Iií~rasaha_n is lörlénl u1eg az. :.\Iindkét esetben ~fenn
all lehat a be\·czctési kötclezcllség.
,
~· Ne!n kh·ánatos azonban ezt a rendelkezl!sl
allf!lnnoss.agLan a külsőleg használt szerekre is kiterJesztcn.:, ~nert p:. a kenőcsök nern y~szedehnc
s:k. :~ .~tulsól;g hasznúll szerek köziil csak a fertutlcn1t~szerkent hasznúlt hydrargyruni bichlora!.~n1~~1 .~s a_ cyana.tum :·r~gy oxycyanaltunra véljük
k1te1.10szlcn1 a hcJegyzes1 kö!eleze!lségel. ezekre is
lllHJUS
•
•

csak abLan az esetben, ha azok in subslantia Yagy
oldatban rcndelletnek.
0.2°/o-osnál tö111ényehh
Félreértés elkerülése vé·gctt példakt·p cn1lítjük.
hogy ezek szerint ncn1 tartjuk bevczctcndiínck a
10_.:..20 gr össze111ennyi:.(·gii 1-2°/o-os 111orphinoldalot vagy cncalnoldn\ot Sl'lll, ha hcvétc\rc :J-5SZÖf naponta 10 vagy 20 cseppet rendelnek hcliílc.
noha az or\·ossúg összn:cnnyiségében C>lcl\'cszedcln1es n1éregadag foglaltatik. l~s ugyanigy nc1n volna
hcvczclcndii az 1°/o-os atropin·oldal 10 gra1111nja
sen1, ha abból napont:i 1-2 cseppel rendelnek
szen1bccseppentésrc, noha egész 1ncn11yist·gc 0.10
gr atropint tarlaln1az, 1ni egyszerre h::y(•ye vl·gzctcs lehetne. A 'l'anúcs nézete szerint a hc\·czctés
és recept 111cgtirz{•se Hein a közönség n1egv{•dl'lrncz{>sc {•rdekéhcn tlirll·nik. haneni. hogy a 1naxiin.'ilis
adag ludalns !úllt'pésc esetén nz orYos. illetve az
ily rc::-ndclések vagy n1l·rgck szahúly!alan kiszolgúllal:"1súl>rt a gyógyszen~sz fcleltíssl·gc ha.i ese10n 111eg{dlapíth:iló legyen."
Az ()rszúgos 1\özegészsl'giigyi ·ranúcs fenti
úllúspontjúnak közll~sc n1e\lcll fclhí\'0111 a tck. El·
nökst>g figyc!inét a gyógyszerészi 1niíköd0s (·s cl·
júrús szahúlyozúsa túrgyúln1n kiadoll :.!()0.510/19:1-1.-.
B. ~L szútnú rendelet uzon szakaszaira. nn1elyck
a szóbanfnrgó kérdl·sscl üsszefiiggl·shcn vann:ik.
Ezt nzt>rt véle111 szükségesnek, hogy ilyenfor1nú11
1nindcn kérdés együttcscn legyen 111cglúrgyalh;.1\Ó
s ne ineriiljenck fel utólagos fl·lrcért(:sck.
A i. §. 8. hckiizdl'sc szerint az ú. n. egy ,·ag:-.;
kt·t kereszt-lel 111egjelölt gyógyszerek slb. csak '.\la-
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gyarorszúgon gyakorlalrn jogosított orvos vagy
ú!latorvos rendelvényére adhatók ki. 'l'ckintettel
arra, hogy a közeln1111tha11 clöfordull, hogy több
gyógyszertúrhan olyan orvos rendelvényei alapján
szolgúltatlak ki kúbítószert, aki az ország leriiletén
iniiködü orvosi kan1arúk közül egynek scn1 volt
tagja, célszcriínek láto111, hogy ezt külön is u1cgc1nlílseni. Ugyancsak 1neg kell cn11ílen-e111 r:
rendelet G. §-át, n1erl a 7. §. 15. pontja érteln1ébcn a 1uéregkönyv n1elll~kleteként elhelyezett vagy
szún1lúzús végett visszatartott orvosi rendelvények
között 1najdne1u nündcn. gyógys,zcrtár cll-cnörzése
alkaln1{lval találhatók voltak olvanok. :unclvck az
c1n\ílclt fi. §-sal szöges ellentétben vollak. ~\ rendelkezés hiúnyos végrchajlúsúnak 1negokolúsúra
felhozott n1agyarúzatok cnyhílü köriiln1ényekként
löbh1)-kcvésbht.'.· elfogaclhalóknak lútszanak. de azon
köriilrnény, hogy az ilyen escteJ;:. ne111 szórv:inyosan fordulnak elii, hüvcn 1negokolja olyan lépések
1ncglételét, a1nclyL•k alkalinasak arra. hogy a ren·
d('\kczl•sek áthúgúsu a jöv{ihen ne ford11\hasson cl<í.
Ilyen alkal111as lépés volna a tele Elnökség részéröl, ha szíves \·oina az összes gyakorló gyógyszeré~Zl'kct figyelrneztetni a rendelkezésre és a rendelet
11. ~-áhan foglalt hiin!Plii rendelkezésekre. A I\:özponli Szerv részérii! folytatott gyakorln! ezideig az
,·oH. hogy a gyógyszerlúr fclcliís vrzc!öjét a helyszínen figychncztettc s t.iszliföorvos figyelin(~t n
1negúllapitott szaliúlytalansúgra felhívta
azzal.
hogy 11111ennyiben a figyehneztctés ellenP1-e újahli
szahúlylalansúgok 111eriilnek fel, késcdel1:1n nélkül
tegyen feljelentést. Eg~·idejíílcg a T\:özponti Szer\'

azt is szokta kérni a ni. k.ir. tisztiföorvosoktól,
hogy a területükön 111üködö gyakorló orvosok fi.
"yeln1ét hívják fel a rendelkezésekre és hassanak
;eájuk, hogy a rendelv0nyckel a jövőben inindíg
szabályszcrüen állilsák ki. 1'ckintettcl arra, hogy
ez a gyakorlat nen1 volt clcgcndö arra, hogy a régi
és n1egrögzölt szabúlytalansúgokat elég gyakran
n1cgszüntcsse, a J{özponti Szerv n1egkere'llc a ininisztériun1 orvosi osztúlyát inegfelelö inlézkedt~sek
1nielöbbi 1ncgtételére.
lla ezek az intézkedések inegtörténnck, ne111
hivatkozhat többé a szabálytalanul eljáró gyógyszerész scn1 arra, hogy a rendelő orvos haragját
1nagúra vonná, ha a szabálytalanul kiúllitoa rcnde!Yényl nein fogadná cl, Yagy az orvost nlúsik,
szabályos rendelvény kiúllításúra kérné, sen1 arra,
hugy ha a szabálylalauul kiállított rendelvény elkészítését megtagadja, vahuncly n1úsik gyógyszertúr úgyis elkészítené az azon rendPlt kúhítószi~rt.
I-Ia ilycnrnódon elérheti) lesz az, hogy a gyógyszerlúrak betarljúk az últalúnos szabúlyokat -···
tern1észetcscn netncsak a n1ost idézett rendc!kczé·
seke.t, hane111 a hh·atkozolt rendeletben léYÜ egyéb
szabúlvokat is -- akkor térhetünk rú a :Z222/1934.
::'II. E." szún1ú rendelet 7. §-únak 2. hckeztlésében
foglalt azon rendelkezésre, a1nely szerint .,a gyógyszerésznek a kábítószert larh1hnazó gyógyszerek
kiszolgáltatása alkahnúval a gyógyszerek kiszolgúl·
latúsára vonatkozó általúnos renclelkczé~~ken fc·
liil a legnagyobb köriilh·kinlést és gondossúgot kell
tanusílania és n1inden olyan esetben: a1nikor n
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rendelt kúbílószcr rencleltctésszerü vagy gy0gyító
való felhasznúlúsa tekintetében kétely 1nerül
fel, tújékozlatús céljáhól a legrövidebb úton a
rendclii orvoshoz kell fordulnia."·

cl~lra

Ezen rendelkezés végrehajtása volna hi,·aiott
arra, hogy a rendclv0nyh:unisílók 1nükö<lését lehetetlenné tegye. Az az egS·én ugyanis, aki a beszerezni kívúnl kúLilószcrt ne1n gyógycélra kívánja
felhasználni. rcndszerin! gyanussú teszi ntagúl. A
hosszabb gyakorlatt~\l bíró gyógyszerészek a gyanus 1110111enlu1nokat rendszerint észreveszik. Ilyen
gyanut keltii körülinény - ha a reccpthan1isító
szcn1élyesen n1cgy a szerl·rt - n rendesen züllött
kinézésíí egyén szen1élvl·n kívül a sietség, :iz izgatottsúg. I-h~-a rendclvé~iy útndása alkalin{n·al sikerült az illeliinek 111egíiriznic nyuga\Jn{it, a recept
ÚlYizsgúlúsa alkalinúYal szerepébül n.~ndszerint kicsik. :.\10g erüscbhcn hal rú. ha a gyógyszerész a
fejlécen ft•!liin\c!clt or\'os után l'.rdek!iidik s annak n1egúllapítúsúra törekszik, vajjon az illetü tagja-e a l\a1narának. A kúhílószcr nyugodt lelki·
isn1crelií Yúsúrlója Hern sér!iídhet n1cg akkor sen1,
ha a rendelvény clleniírzésekor a gyógyszerész
egy·kl~l kérdést intéz hozzú, n1erl a gyógyszerész
gondossúga a közönsége! n1egn~·ugtalja. lla a Ycvéi
erre a rendclvénvt vh;sza akarja kérni, abban az
esetben a gyógy;zcrész a 2H0.510/1H34. B. :.\I. sz.
rendelet í. ~~únak U. pontja alapjún. ha az tényleg
szahúlytnlan vngy gyanus, kötclességszcrüen 1111.·gtagadja annak visszaadúsát.
:\liutún a gyógyszertúr cgl·szségiigyi intéz·

inénv, 111inden gyanus eset bejelentése hivalásszerü
kötelessége s arra kéren1 a tek. Elnökséget, hogy
ezen felfogús népszeriivé tétele érdekében szíveskedjék befolyúsát és tekintélyét lalbavelni, n1crl
nern lehet közö1nbös az, hogy n1elyik gyógyszertúr
szolgúllalja ki a kúbiló~zcrt, ha az olyan egyi'inck
kezeibe kerülhet, ahonnan a zugrorgalon1ba jut
vagv ncn1 rendeltelésszerüen lesz felliasznúlvn.
A l\.Iagyar Gyógyszeráru Nagykereskedők Országos Egyesületének elnökségéhez intézett rnegkereséséböl a űlagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület Elnökségének azon - kétségtelenül helyesnek
lútszó szúndéka vilúglik ki, hogy n fennálló rendelkezések kivonatos istuerlell'sén kh·ül a n1cgrendclési jegyfiizct a rendeletek végrehajtúsúl il!etlíleg
1nagyarúzatlal is szolgóljon. :\Iielött azonban CIT~
sor keriilne, célszerli volna. ha az esetleg küzlcndo
rÖYid 111agyarázalot illcltileg a tck. Elnökség sz~ves
volna a J~özponti Szer\·yeJ is l·rinlkezéshe lépni és
a fentebb közölteket figyelenibe Yévc, észrevételeit
és a 1nagyarúzal tcrvezl~tl•t is n1ielöhb közölni.
Budapest, 1H40. június hó 28-án.
A kiachnúny hilcll·iil:
Fárkonyi
közig. kiadó.

dr. l?ajc:y Gé:a s. k.
(P. H.)
iigyvezelö.
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A gyógyszerá1·sznb:is módosil:isa.

-

A

ni.

ki.r. belügyminiszter 220.100/1940. XV. B. 1L
sz{unú rendelete. -

A i1!agyarors:ági Gyóyys:erés:;

1~·fl!Jt.'siilet

Elnökségének.
Hivatkozússal az ugyanezen szúu1 alatt a gyógyszerárszabás 1nódosí!ása tárgyában n inai napon kindott rendeleleinre, értesítem a l. Elnökséget, hogy az
ú. n. egyesítell gyógyszerúr.szabúsban szereplö gyógyszereknél a gyógyszerek árához az idezúrt inelléklelhen n1egjelölt pótdíj hozzúszúrnílúsú! engcdélyezenl.';'
Felhívon1 a t. Elnökséget, hogy ezen rendclele1net és inelléklctél n1ielübb hozza az érdekelt gyógyszerészek tudo1nására.
Bud:.ipesl, l H-10. évi július hó

1-t~n.

Dr. vité:; /\ercs:les-f'iscilcr J.'erc11c s. k.
n1. kir. belügy1ninisztcr.

Az :íltal:ínos fol'gaJnti adii {adüvállság) és a féu;r·
üzési forgalmi ad<; kulcsainak felen1elésével kap·
csolatbun eg~·séges fehír feJsz:í1níhísu.
A

n1.

kir. beliigy1niniszler 221.:-189/1940. X\7•
sz{unú rendelete. -

A 11/ayyarors:ági Gyúyys::.crés: J:.:yyesiilet

Elnökségének.
:\z últalános forgahni adó (adúváltsúg), az
Vrlékpapír·forgahni adó és a fényíízt!si adó ku1·
csainak. a 3300/1940. ).1. E . .sz. rendelettel történt
felemelése folytán cliíiillolt kiiltségkiilönbözcl .íthárílása· céljáhól hozzújárulok ahhoz, hogy n
gyógyszertárak a n1agiszlrúlis vényre kiszolgáltaloll gyógyszereknek az engedélyezett pótdíj szún1ba\·ételóvel n1egállapílot! úr:.1 ntán ~ 0 /o felárat szá·
n1ílhassanak.
..\ felárat a vényen fel kell liinlelni. .A.renged111ények önként érthL•lt'ídiileg - a felárat nem
terhelik.

Budapest, 1940. l·vi július hó 1-l·n.
Dr. vité::. l\L'rcs:fr,~-f'ischC'r f't•tenc s, k.
111. kir. beliigyn1iniszter.

*

A.z egyesület az ..\.rszabúspótfiizctben e !úhlúza*

hit is 1ncgküldte n1inden gyógyszerlúrnak,

1'18
1'19
l\I:i,ikészíln1énycknck u

kiizg~·(ígyszerelláhis

h·rhé1·t•

rendelt•se.:<:

törvényes rendelkezések betartása l~s az alúhhi kiköh'sek n1el1ett rendclh<'lii Jegyen.

-~ A nl. kir. helügyn1inisztcr 221.614/1H40. B. :\I. .sz.

( Falcuncnnyi törvényhalósríu

t•!ső

1\ fenti készí!Inények csak olyan betegek rész{ire
rendelhetők, akik val:1111ely közkórház (klinika) igaz-

körrendelete. tis::.l11isclűjé11ck.)

J\ „I\.özgyógyszcrellúlás" tárgyában kiadott ·100/
1932. N. l\I. 11. számú körrendelet 4. §-a első bekezdésének 2. pontjában foglalt rendelkezésekre való
utalással tudomás és n1egfelclö eljárás végett értesítem A.lispán (Polgárn1ester) Urat, hogy az Orszúgos
l{özegészségügyi 1'anúcs vélcn1l!nye a!apjún 111egcngetlen1, hogy a Cerla Gyógyszerészeti Lahoratóriu1n
r.-t. budapesti cég által gyúrtoll Exhepar lnj. elnevezésü készítn1ény 2 c1ua-cs 10 urnpullús cson1ngolúshan 6 pengő 50 filléres, a Hichlcr Gedeon vegyészeti
gyúr budapesti cég últal gyúrtolt Perhepar inj. elnevezésü készíllnény 2 c1n:1-cs fi arnpullás csotuagolúsban
-1 pengős, 5 CI11 3-cs :-J a111pullús CSOinagolúshan 3 pcngíí
BO filléres, 5 cn1:i-es (j n111pullás cso111agolúshan (i
pcngö 80 filléres és 10 cn1:1-es ainpullás cson1ngolúshan 4 peng(i 90 filléres ezidöszerinti gyógyszertári
cladúsi úron ezen körrcndeletc111 kihirdetésétől kl'Zdödölcg
„l\özgyógyszerellátús" tcrhl~re :i fennúlió'

gatójának hivatalos hizonyítYányával igazolják, hogy
vészes vérszegénységben (anae1nia perniciosa) szen~
vcdnek.
•.\. készítmények csak a közkórházi {klinikai) biM
zonyítványban n1egállapított aclnghnn é."J a kezelésre
cliíírt időre rendelhetlik.
Budapest, 1940. é,·j július hó 5-l·n.
A n1iniszter rendcletéhiíl:

Dr. Ton1csik
n1iniszteri tanácsos.

..\ l\Ialtiron elnevezésíí hipszerJ(észílnténynek n
li.Uzgy«'igyszereJJ:it:is terhél'e rendelése.'::
-- A_

111.

kir. bclügyn1iniszter 221.7i8/1940. B. '.\-l. sz.
körrcndelete. -

(Valamennyi törvényhatóság_ első tisztviselőjének.)
l\.ihir<lettclctt a Budapesti Közlöny 1040.
.ililius 1,1. napján 111cgjelent 15{), sz{unúhan.

1!\·j

A „l{özgyógyszerellútús" t:irgyúban kiadott 400/
1932. N. ~L :i\I. szúrnú körrendelet 4. §-{inak 2. pont-
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júban foglalt rendelkezésekre való utalással tudo1nús
1>s n1egfelelö eljárús végett értesítem Alispán (Polgárn1ester) Ural. hogy az Országos I\.özegészségiigyi
·ranács \'éle1nénye alapjún n1egengeden1, hogy a
Krompecher 'l'ápszer- és Gyógyszeripari k. f. t. buclapesli (''·· Nádor-utca 15.) cég által gyártott 1Ialtiron
elnevezésii tápszerkészíln1ény 250 grannnol tartal
111az6 cson1agolásban 2 pengő 20 filléres ezi,<lüszerinti
gyógyszertári eladási áron ezen körrendeleten1 kihirdetésétől kezdödöleg a „E:özgyógyszcrellátás" terhére
a fennálló törvényes rendPlkezések hetartúsa rnellett
rendelhető legyen.
Budapest. Hl·lO. éYi július hú 0-éu.

A 1niniszter rendeletéhiil :·

Dr. Tomcsik
h. osztályvezető.
1ninisz!eri tanúcso~·.

J{ihirdelteletl a Budapcsli I\özlöny t 940. éYi
július hó 14-én n1egjelenl 156. szárnúhnn.

7:10/19·10. B. 111. sz.

l!ELtlGHIINISZTEIU HENIJELET
:1z

1940:Vr.• törvénycikk gyógyszerészeti \·onntkozástí 1·t~1t·

tlclkczéscinck Yégrcha.ihisu hírgyában.
Az 19!0:VI. l.-c. ía tovúbhinkban: T.j
§-úhan kapoll felhalnhnazús aiapján - a
az iparfigyi, vala1nint a kcreskedelen1- Í'-'>
1niniszterr<'l <'gye!érlöc1: - a küvelkC'zöket

-!L. ·li. és. !i4.
-11. §-t illeiüe.n
közlekedésiigyi
rC'IHlelen1:

I. Gyógyászati anyagok, szerek, készítmények ztir nlií
helyezése és Iefoglnliisa.
1. §. (1) A gyógyúszali célra szúnt anyagot, szeri
vagy készíln1ényt (a tovúbbinkhan: gyót:;yúszati ké;;;:í!n1Pnyt, ilycu l'élra alkalmatlannak kell 1ninösíleni, ha
az nen1 felel n1eg azoknak a kövctehnényeknek, an1elycket a n1indenknr érvényben Jéyö 1fagyar Gyógyszerkiinyy
d{iír.

1.2) Ha nila1nely gyógyú!izali .készí11nt~ny nincs az érYl·nyben lévö 1fngyar Gyógy~'izerkönyvbe felvéve, vagy h:1
,t készihnényrc nézve a Gyógyszerkönyvben nincs 1negfelelö vizsgúlali .n1ódszcr 1negjdölvc. a gyógyúszalj célra
való alkallnassúg 1negúllupitása a rt~i:;ebbi kiudúsú ;\!agyar Gyógyszerköuy\·ck, idt>gen úllan1ok gyógyszcrkönyveí,
1nús tu<lo1núnyosnn elisn1erl szak-köny,-e.k, ue1nkülön.be11 a
nc1nzetközi 1negállapodúsok kövctehnénycinek figyc-Jen1l•<~
vételével történik.

(:l) :\ jt~lcn rendelet sze1npontjúhól gyógyíu.;za!i el~lra
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1á2
;1lkaln1aliannak kell Lck.intcni azokat a hasznúlatra készcu rso1nagoll
.~zerckel és kl·.szíl!nényekct is, n1elyek
!örzsküny,·c7xc nin<:scnck., vagy cgyl~hk.énl nen1 felelnek
nieg a törvényesen incgkh·;'1nl követl'_hnényeknek.

(..!-) Lejúra!i idővel cll(lloll gyógyúsza!i készíln1(~nyt
e rendelet sze1npo11tjúbúl a lejúrnti idü ulún ei;y hónap·
pal gyógy:'tszati célra ugyancsak. alkahnatlannak. kell 1ni·
uüsíleni.
(5) A gyógyúszali kl~!-iZÍlllH;ny
alkahuassúgút vi.:is
1:.sclckben az Orszúgos I\.özcgészégiigyi I·ntézct {a tovúhbi·
akban: Intézel) úllapítja n1eg. 1ncly cvéghö! helyszíni
szen1lét is \arlha!. A 1ncg{lllapítús ellen a bclügy1nini~z.
terhez fd.~zú\alúsnak van helye, aki a gyúgyúszati ké.
szíhnény alkahna.ssúga kérdésében vég1)rv1~nyesen hatúroz.
2. §. (1) A T. ·11. §-únak (!) hekezd(•se (•rtelrnt~hf'n
n ;;yógyúszali célra szúnl, de erre neu1 a\kahna.s gyógyúszati kl~.szíl1nl~ny tekintell·ben lcfoglalú,~nak van hely..: . .\
leruglalúsi eljúrúsra nézve a :ll.0'..!0/18711. B. 11. szúrnú
rendelet n~ndelkezésej irúnyadók, azonbnn a lefoglalást a·
helügy1niuisz\er közvctleniil is clrendelhl'li.

í2) A hcliigy1niniszlt•r az lntl•z(.'{ vizsgúlalon alapuló
ja\·asla!a alnpjúu a gyúgyú.sza!i rl~lra szúnl, dc erre nen1
aj\,alinas gyógyúszali ké;;zíl.inéuynck, ki.szerelt gyi)gyszcr
e.selón p:·dig a ineghalúrozotl gyár!úsi .szúrnn1al cllli!ol\
cson1ag(;Júsoknuk az or;;zúghan fellalúlható 1ni11dcn llh'l"Y·
nyisér;ét is lt.:foglali1atja. Az erre vonalkozó rcndclkczé.sl
a „Budapesti Közlöny" és a „Népegészségügy" e. hiva·
talos lapban közzé kell tenni.

3. §. 1I) Ha alapos gyanu n1erül fPI arra nézve, hogy
nllan1ely gyúgyúszati k1~-"izi"n1l~ny gyúgyllsznti célokra ncn1
alknlmas. a lefoglul:íst 111egeliiziiPn z:ír alú lwlyez(•snek
lehet helye.
(2) :\ zúr nlú helyezést az Intl~zel 1negha!ahnazoll
d!entirzG .~zakközcgc rendelhcli cl.
(:l) A zúr al{1 helyezés :iz egész ké.<;zlctre vagy ki~zerclt gyógyszer eseten :1nuak 1neghalúrozott MYártúsi
sz:"unn1al ellátott részére lcrjcdhet ki.
(4) Ha a z:ír alú helyezell gyógyúsznli készitn1énynck
ilyen célra alkal111allansúga ké!séglclen és az ú!nlaldtú.<;
úlj:ín sc.1n sziinlcthetö n1eg. a zúr alú helyezésröl egy~
idcjülcg a kiizc.gészségügyi hnlósúg-01 (kis· és n:igyki.}z.
ségbcn a főszolgabírót, n1cgyei vúrosban a polp 1rn1Pslerl,
lörvényhatósúgi jogú vúroshan a polgúrn1es\cr últal 1neghfzoll UszlYir>clüt, Budape.stt•n a keriilcli clöljúról) {•ttesíteni ke-11. A közegészégügyi halúsúg az értesítés alapj:"111
a 31.02G/187H. B. r-.r. szú1nü rendclc!hen clöírt inódon a
Jefoglalús irúnl intézkedik.
0

(5) Ha a zúr alú helyezel! gyóg:yúszati kl·-~zíln1l·ny
n1cgfclelii útalakílús l'itjún gyógyúszati célra alkahnns.sú
tchelö, a készítö vagy fori;alo1nhahozó egyidcjíilcg kér·
heti :1z ln!i·z!'f kíkiildött szakki.izcgé!öJ annak tncgengc·
désé!, hogy a gyógyú.szali k('fizil1nényen zúros halúridön
belül .sajút költségén átn.lakitúst vé.gezhcssen. Folya1nodó
köteles a tervczt•lt á!alakílúsi eljúr:ísl előzetesen tiizclcsen
tnegjclölni.
(ti) A1nc1111yihcn a ké.szitö vugy rorgalon1hahoz6 az
úlalakílús n1egcn.gedésél a n1cgsi:abol! határithi alatt neu1
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kl~ri vagy az útalakitús a UH:gszaholt ha!árid6n Leliil IH'lll
történik .Jncg, tovúbbá, ha a i:;yógyúnzali :kt•.szílln611y az
1. §-ban inegjelöll eljúrús cre<l1ni~nyc szerint az átalakilús esetén scn1 nlkahnas g~·ógyúszati célokra, a (-1) bekezdésben előírt n1ódon a lefoglalás iriln! szükséges loq'1bhi l(·pésekel kell rncglcnni.

n. R. \1) A T. ·ifi. i:i-únak (1) bd~ezdése c•rtclu1t!hcn
új gyógy.szcrlúr felúllítús{1nak !-iZiiksCgcsségú! a tiirvt~ny·

(7) A zár nlá hclyczé.st 1nindcn tovúblii cljúrús u1cl!ib;ésévcl n1eg kell szüntetni abban uz e.selhcn, hn a
c;yógyátizali kószíllnénynek g)'ógyászati célokra való al-

/2) A !örvényhatósúg Ullásfoglalására vonatkozó '!~g
ha!úroza:nak lartahna?Jnia kell. illetölcg ahhoz 1nel\l~k'.~lui
kell vidéld törvényhatósúgnúl:

kalmatlansága az álalakítús folylún 1nebszíinik.
(8) A gyógyilszali készit1nénynek a jelen !:}. alapj;'tn
történő r'ilalakításá! az Intézet ellenőrzi.
-!. §. (1) A T. ,11. §-únak (1} bekezdése érlcln1éllen
a készítő vagy forgalo1nhahozó ké1~heti, hogy a lefoglalt
gyógyúszati ki~szíln1ényl megfelelő útala.kitús céljúbói rCszérc kiadjúk. I-la a kCszítö vagy forgalo1nbahozó a kiadúst ncn1 kérte vagy ha az :í.talakí!úst a 1ncghatúrnzo!I
időben nr:nl végzik cl, a gyúgyúszilli készítményt el kell
kobozni.
(2) Az útalakílásra kiadúr; ir:inti kéreln1i::t a lefog.
lalástól számított hat napon belül a ·közegészégiigyi hatóságnál, illclölcg, ha a lefoblalúsl a beliigyn1iniszter ren
dellc cl, közvetlenül a beliigynüniszternél kell elöterjesl ·
leni. Az átalakítús tekintetében egyébként a 3. §. (:l) bekezdésének rendelkezései irúnyadók.
(3) Az út:ilakítúst az Intézet

ellenőrzi.

5. §. Az 1-·t §. rendelkezéseit alkaln1azni kell a
!díHöldi elarlúsra s1.únl gyógy:'iszali készíln1ényrc i.s.

JI. Gyóg:yszt'rhí.l'i .iogosilv1inyok engcdélyt?Zése.

hatúsúg n1cghallgatúsa után a heliigy1niniszler hivat'.l!húJ
is n1cgúllapíthatja.

a) az illető község

(vúros)

hivatnlos nCpsztunlálúsi

adatait;
fi) az illető községnek (vúrosnak) az úllan1építészeti
hivalaJ úlial kiúllilott pontos térképét a n1eglévö gy 1gyszertárnk, val:unint a lélesitendö új gyúgyszerlúr helyének és cgyn1ústúl való t:ívolsúg:inak pontos n1e.gjc.löléséveJ:
1

e) ha a községben \vúroshanj csak c•gy gyógyszerlúr
van, vagy egyáltalúban ninc.<> bYÓgyszertúr, az úlla1népítészeti hivatal úllal kiállított olyan térképet, 1nelye 11 a
leg:közclcbb enö községek \vúrosok) az olt Jé.vő gyúgyszerlárúkkal (kézi, házj és fíókgyógyszer!úrakkal) egyiitt.
továbbá a közlekedési vonalak (vasutak, autóbuszjúra!ok)
és utak - ez utóhhiak jellC'giik 1negjelölé.'ie 1uclle!t fel va11nak tüntetve;
d)

a gyakorlatot folytató orvosok {•s úllator\'osok

számút;
e) nlindcn olyan intézrnénynek felsorolúsá!,
an1ely
l'gy t'lj gyóg:yszcrlúr felúllíiú.sút sziiks'égessé teszi, illc1ii-

l5fi
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!lg 1ninden olyan köriihnénync'k
llH'l-dPlülésé!, n1dy a
fon;alo111ra kihnlú<;sal lehel:
/) az új gyógyszcrtúr fclúllitú,';ÚYa] érintel\ gyc·igy'>zcrtúrnkhan nlkahuazo!l gyógyszerészek .szútnúl:
fi) hh·atnlos kiinulalúsl az előző pontban
gyl>gyszcrtúr:ik utolsó húro1n évi adóalapjúról:

e111lil<'ll

fi) a tiszti főorvos Yé!c1nényes jelentését;
i)

az érdekelt kö?~'>é~ clöljúrósúgának (1negyei v:íros

polgúnncslcrénck), vala1nint a liin·ényhatós<i.g clsö tisz!visclőjé.nek úllúsfoglulúsát..

{3) Budapest székesfővúrosban a türvényhalós{1g
úllúsfoglalúsúra Yonall~ozó véghatürozalnak lar!nhnaznia
kell, i!lelőlc~ ahhoz lnellékelni kell:
(/) olyan

hiteles

térképet, 1nely a létcsilcndö tíj

gyógyszerlúr s a forgabuukhun

érintett

gyógy,o;zertúrak

helyét, a népességi adatokkal egyiill fel!ünteli;
b) az érdekelt gyógyszer!úrak utolsó húron1 év[ adó.
alapjáról szóló hiva!nlos kiniutalú5t;
e) a keriileli elöljftró, a tiszti Hiorvos és a polgCtr111csler javaslatát.
7„ §„ ( l J I·Ia új gyógyszertár l"ehHiitúsú t gyógyszcré..~z

kéri, foly:nnod\"únyút a tőrv\~nyhutósúg ei.<;t\ tiszlvisclöjénél kell Ucnyuj!auia„ A folyaínodványhoz a gyógyszerészi
oklevcl~t, illetölcf; aru1ak hiteles n1ásolatút mellékelni ke!I..
(2) A lörvényhatósát; clsö tisztviselője a folyarnod~
vúnyt úgy sajút, tnint a liszti l"üorvos részletes jelentésCvcl cgyütl a belügy1niniszlcrhez !"elterjeszti; a folyan1odvúnyt a 6. §. (2), illetőleg (3) bekezdésében 1negszaboll

tnellélde!ekkcl c.<;ak akkor .<;zcreli fc.I, ha a kérCs! a tiir\"ényhatósúg indokoltnak tartja,
8. §. 1-Ia új gyúgyszcrlúr fclúllílúsút va!:i111ely község
(város) kéri, a községi kCpviselötcstiilctnek, illc!őlcg a
!örv.úuyhalósúgi kisgyiilésnek, Budapesten a tör\"l~iryh:llú
súgi bizotts:ígnak t'l'rl~ vonalkozó \'égh:llúrozatút a \i, ~
(2), illetőleg (3} bckezdésébeu n1cgjelöl! 1nc'idon kt'!l '.l
hcliif;y1nin iszterhez fellerjeszteui..
R §. (1) _..\ T„ 45„ §-únak (2) lick:!zdCse Crtellnl·beu
t-:yúgyszer!úri jogosítv:íny! a beliigyn1iniszler 1ninden e·;ef.
hen ol"szúgos púlyúzat alapján engedélyez, .-\ beliig\'lni

~1.isz~cr t'ngedóiyezés elült az Országos Közegé,<;zség.iigyi
1 anac.sot ineghallgatja,
(2) _..\ gyúgyszerlúri j(Jgosílvúny elnycrC.'jérc a púlyúzatot a ht•liigyn1in.i.szlcr írja ki s nzt a Bud:ipe,'jli I\üz!üny húrn111 Pf;)"1nú.sutún köYel.kezö .szú111úban, val:unint
a ?\t~rn·gész!:il!giigy e„ hi\'alalos lapban közz'éte.'jzi..

Ul) A p<'tlyúzal ha!{1rideje a Budapesti Közlönyben
t·isü ízben lör:t·nt közzététellül ~zúndtott Jwnuinc n:q;.
10„ §„ (l) Gyúgyszrrtúri jogosil\"Úny elnyeré.<.;e ir:"inti
púly:ízati kúrYényhez a kiive!kezüke! kell csatolni:
<t) 1nagyar ú!lar11polgúrs:ígot igazoló halú„~úgi
nyit\·únyt;

hizo-

b) a .sziiksCges le-~zúnnaz:"tsi ok1núnyokal annak igazolú.súra, hogy folyan1odó nen1 ('sík az Hl:m:IV„ lörvt~ll\"·
f'ikk halúlya alú;
·
f

J a hadirokkant, Yi!l~r. Ya~y liízhnrco.s 111inüsl'g ign-

158
zolásúru a i-!l/1939. B. 1I. szán1ú rendelet 7. §-ában
1negjelöll okn1ányt;
d )hat hónapnál ncn1 rl!gihh kelctíí halósúi;i erkölcsi
bizonyílványl;
e) a gyógyszerlúr önúlló vezetésért! feljogosító gyógy.
szerészi oklevelet;
f) cgyetcn1i leckekönyvet (index);
g) működési kiinutalá.st a vonatkozó hizonyílviu1yokkal együtt;
h) rövid életrajzot s az abban ·foglalt ·adatok (1uaga.
.<>:tbb egyeletni fokozat, katonai szolgálat, esetleg· (11:Jo111únyos n1üködé.s .slh.) helycssúgél igazoló ok1núnyokat:
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Yiselöjénck n1egJhallgatúsUvaI a beliigyniini.szter jogosítja

rei.
(2) A kézi gyógyszertúr engedélyezése irúnli kérl.!!niet
a törvényhatósúg első !isztviselöjénél kell l.ieLyuj!ani, nki
Hzt véle1nényes jaYaslal kíséretében a beliigy1 uhiiszl{~rhez
haladéktalanul felterjeszteni köteles.
(3) 1-la a kézi gyógyszertár fe.nn\artúsúnnk :iz enge·
dél_J·ezésko: fennúlló indokai mcgvúlloz!ak, vagy a kézi
gyogyszcrlar tulaj<lonosa a kézi gyógyszertár felszcreJé.
sérc és berendezésére. \':il:unint a gyógyszerek (kötszc
rek) heszerzé.sC-rc, lartúsúra és kiszolgúllatúsára vonatkozó
rendelkezéseket Jnegszegi, a kézi i::;yógyszerl:írtartúsi en„
;:.ll'délyl a beliigyniiniszle.r visszavonhalja.

i) az egészségi állapotot igazoló, ·hat hóuapnúl ncn1
rl!gihb kelctíi tiszti föorvosi bizonyítv:inyt;
j) joghatályos nyilatkozatot arról, hogy folya1nodó
·-- a1nennyiben szcinClycs gyógyszcrtúri jogositványa van
-- arról az új gyógyszerlúri jog e1'nyeré.se esetén Jeinond, vala1ninl nyilatkozatot nrról, hogy folya1nodónak
van-e rcúljogú gyógy.szerl:íra t~s volt-e 1núr gyógyszerl<iri
jogo.sílYÚnya.,
(2) A p:ílyúzali kérvényt köz\'l'lleniil <1 belüi;y1niniszlernél kell bcnyujtani.
11. §. A U. ('éi 10. §-bnn foglalt n„·n<ll'lkezé..sekel kdl
nlkahnazui a n1egiiresedet1 gyógyszl'rlúri jogosílv{u1yo1~
engedélyezésé.nét is,

.\ nyilvános, húzi (·.~ kézi gyógyszert:.\ rak
n1üködését .'izakszcn1ponlbúl (T. ·Ii. ~.) az Intézet, l;;öz.
l'gészségiigyi ignzga!ítsi szc1nponlhól pedig a ui. kir. fisz!i
orvosok, Bu<lapes\ szl'.kesfövúrosban pedig a kerületi
szolgúlatra heosztoti tiszti orvosok vi?~sg(1Jj(1k, illetüleg

12. §. (1) A T. 46. §-únak (1) bckez.dé.se értehnt:beu
az orYost olt, ahol nyilvfüno.s gyógy.szertúr 11en1 inüld_idik,
kt'zi ,gyógyszertúr tartúsúra a liirYényhntósúg dsü liszt-

14·. §. fl) :\z II1!{•zt"[ a gyúgyszerl<irak .szakvizsgúla·
részhen kikiildött szakkiizegcivel helyt:izini vizsg:U:ilul;.011, ré.5zben pedig a li.„z!i l"önn·osol, úllnl hekiÚdiitl

III. Gyógysze1·hírak eJ:t•niirzést•.
a) r;yógys::crtrirak s:ak11i:sydlatc1.

13. §. ( 1i

ellenőrzik.

(2)

A jelen reudelei

rend«ih,é.,e; nem édnUk a
J.O'"''
·
t:>·' .a 1Ja·1 y 1Hl.n n1ega·1•.ap1·

köze~é.Sl~'>é~.'Üi.!Yi
hatós.''"oJ,·,,·,,J,·
....
, .• ..,_
·~
!ott ellcnörzl>.si jogkörét.

hit
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gyógyszerek n1in6ségi é.s n1ennyiséi;i vizsgúla!a útján
;.i\·akorolja.
' - (2) :\!inden gyógyszertárat az elözö bekezdésben n1eg·
jelölt inódon évenkinl tncg kell vi7...sgúlni.
Ifi. §.

(l)

Gyógy.szcrtúrhan hely.szini szakvizsg:'i!al~t

i1z !nlézcl11ek c.supún az a .szakközege

leljcsithet, uki
lcljcsjogú gyógyszerészi 'képc.'iiléssel és gyógyszerész- vag.y
vci;yés1-tudori oklevéllel- rendelkezik.
.
.
(2) Az ]nlézcl kikilldöll szakközege a gyogyszerlar
helyt>.zini vizsgúla~úval kapcsolatban tninöségi és n1c~11;"'i·
1:;égi vizsgúlalokat végez; tiizelesebb vizsgálat 1negcJlesc
végcll ininlút is vehet.
16. §. A hcyszini vi1~~gúlatol az Intézel kiküldött
szakközl'gc az illetékes liszti főor\'ossa\ vagy annak he!vcllesévcl, Budapesten a kcriileti szolgúlatra ~1coszt.'.1l\
tÍszti orvossnl kfn.öscn vl·.gzi. :\ kikiildött szakkozeg tin·
úllóan is tarthat viz.sgúlatot.
1 7.
1) :\ ;;yógy.szcrlúr\·iz.sgúlatrú! az I .. szú1nú
incllékletnek 111 egfeldö •jcgyzökönyvet kell feln:.11111.
(2) :\ jegyzü\,:önyvcl n viz„<;gúlalol fogauatositók ús a
!.!YÓ"YSZerlúr
fclcliis veze!iijc irj{1k alú.
0
•.•
/a) lia a gyótjyszcrlúr fclelüs vczctüjc a kgyz~kiiJJ~:.v
alúírúsút 1negtagadja, úgy ezt a köriiln1l·nyt a Jcgyt.oki:inY\" :negjerrvzí's ronitúhan fel kell liinlctni. l'.gy:u:cbhe
a r;>\'alha ~ k{~} hcvczclni a gyú1;yszcrtúr feleHís v~z'..~tiíj('.
nek a vizsgú!al foly:unán lelt .kifogúsail s az lnteze\ k1J·üidi.Ht nzakküzc"e ;\Ital önúllúan !cljcsitcl! vizsgúlal
l~sclén tiszti flíor~os (tiszti orvos) hevon{1.„úva\ \i\rlénii
ú,i vi 7_<;gúlat t:irlúsa irlu11i kl·rel111PI,

s. (

18. §. (1) A gyógyszertári szakvizsgálatról felvet!
jl'gyzükönyvet húrom példúnyban keli kEillilani. ..\z elsö
példányt az Intézet, a n1úsodikat az illetékes tiszti föorvos {liszti orvos}, a hannadikat pedig a 1negvi1,st:üll
gyúgy.'>zertár fc1clös vczelőjc inegőrzi s utóbbi azoknl a
következő ft.rói;yszerlúrvizsgálatnúl
fel11ivásra felrnulalni
köteles.

{2) Hn. a vi1.sgálalot az Intézet kiküldött szak.közege
önállóan végezte, úgy a jegyzőkönyv i:gy példúny:lt az
Intézet az illetékes tiszti föor,·osnak (tiszti orvosnak)
nyolc napon beliil n1cgkiildcni köteles.
Hl. §. I-Ia az Intézet a gyógy,<;zerlár ,„zakviz.sgálatára
nc1n küld ki szakközegcl, a tiszti főorvos (tiszti orvos)
a gyógyszertár közcgészségíigyi ignzi;atási sze1npontból
\':tló vizsgálata sorún egyidejiileg a 1niniiségi c!s mennyisCgi szakvizngúlat céljúra is 1ninlút \'esz és azt lovübhi
;•Jjárús végcll a vizsgúlali jpgyzökönyv egy példányúnak
csatolása 1nellt'!t nz In!6ze;J1ez beküldi.
20. §. (l) A gyögy.szertúrvizsi;úlalukon sziiks:!gcs
q;yüttn1íiködés biztosiliisúru az Intézel a következő nap!:'1ri 6vhe·n clvúgzcndö gyógyszcrtúrvi1.sgltlalokról n1:nu,~n
l·v dece1nber havúnak 1núsodik fPlébcn munkatervet dolgoz ki; a terv vonatkozó részeit tlz lnt6zet az illetékes
liszti főorvosol~kaJ oly idühcn közli, hogy n sziikst~t;es·
n.ck Juutalkozó vúltozlalúsok tué.g kcUü idl\bcn kerpszliil·
rihdök legyenek.
(2) A n1unkatcrY lartahnazza a vi•.sgúlat 1ncglart:'1s~tuak hónapját. A. hclyszini vjz.sgálat tényleges n1e;t:ir-

lú.súnak nupjál az lnlézct legalább nci;y.\·.cnnyolc órával
11
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megelőzőleg

lti!l
külön közli ;0- tiszti

főorvossal

(tiszti

OI'VOi:i·

sal).

(3) An1cnllyiben az Intézel egyes helyekre nen1 kiild
ki szakközegcl, az il!clékes tiszti főorvosnak előírja, hogy
az egyes gyógyszertitrakból nlilyen és hány gyógyszer-'
!ninta beküldését kívánja. Az lniézet ezt a rendelkezést
zárt borítékban kiildi ineg a liszli főorvosnak 6s azt a
gyógyszcr!árvizsgúl:ll nlknln1ával a gyógyszertár felelős
vezetőjének jelenlétében az Intézet szakközege-i is ellen·
őrizzék.

b) G'yógys:ertárak kö.:egés:ségilgyi igazgatási vi:::sgáh1ta.
21. §. (li A gyógyszertárak közegészségügyi igazgatási vizsgúlalál a 100iH)39. B. l\f. .sz{unú rendelet érlel·
n1ébcn a ni. kir. tiszlj főorvosok és nl. kir. liszti orvosok,
Budupes!en pedig n kerületi szolgúlnlrn bcoszlolt tiszti

orYo.solí. végzik.
(2) A nyilvános, házi és kézi gyógyszertúrakat közegészségügyi igazgatúsi szen1pontból évenkint legalúbb
egysz_ r Illeg kell \'izsgúlni. Ha a gyógyszertúr n1üköd6sc
ellen panasl. iuerii! !el, a panasz elö.erjcszlésétűl szluníl<;l, nyult: napon beliil a gyógyszerlúrat 1ncg kell Yiz..sgilni.
íil) A gyógyszerlúrvizsgltlatokon a jelen rendelet I.
szún1ú n1clléklelének 1ncglelclö jq;yzökönyvet Jtell felvenni. A li. §. (2j es (3) bekezdésének rc<lnclkczé.'iCl a.
gyógy:;zerlúrak közcgC.Szségügyi igazgatási "izsgúlalaiuúl
is alkahuazni kc.l! :izzal az t!ltérCsscl, ha.gy az Intézet
kikiil<löll szakközcgénck bevonásával !ar,andó új vizs~alatot lehel kérni.

(4) Hn a vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, a
,·onnlkozó jegyzőkönyv egy másolati példányát a beliigy1niniszterhez haladéktulanul fel kell terjeszteni.
(5) A mintavétlenél a 22-26. §-ok elöirú.s:linak
n1egfelelően kell eljárni.
e) !tfintavétel.
22. §. (1) 1\Iinlavétel nlá esnek n gyógyszrrlárhan
készletben tarlolt nlúbbi gyógyszerek:
a) növényi, illelőleg állati eredetű drogok Pgész
fc-laprítolt, illetőleg porított állapotban:

va~y

b) vegyi anyagok;

gyógyszertár labora!óriunui.ban ké..'iziill (esetleg
kész állapotban beszerzett} gyógyszerek (galenicuniGkj,
tninl a folyékony süríi, félsürü és .'iZÍlraz ki\'onatok (cxlrac!a liquida, spissn, nubspissa, siccn), lincturák (ázlalússal ké.'iziilt szesz.cs kivonatok), oldatok
(.solu!ionc.'i).
porok ,(pulveres), pilulák (piluluc}, tn.hlettúk (table!!ac,
con1prbnuta), kenőcsök (unguentu), véi;:bélkúpok (suppositoria) stb.;
e) a

d) használatra kt!szen cison1agolt gyógyszerek, ú. 111 •.
gyógyszerkülönlegességek, vt•gyilcg egységes összclélelú
gyógyszerek, ú. n. konunersz injekciók, homoeopalhi{1s
gyógyszerek, ÍI. n. kontingentált gyó~yszcrck, szerohrtl~·
leriologiai készíltnények és \'égiíl n húzilag késziilt gyógyszerkészítmények;

e) sebészeti kölözőszerck.
Az előző bekezdésben fclsoroll anyagokon kívül

(2)

Úl5
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1nintavétel alá esnek a gyógyszer!Urhun orvosi rendeletre
esetenkhü liésziilt cgyCb gyógyszerek is.
23. §. {l)· A 22. §. (1) hckczdésének e)-c) pontjai
alatt felsorolt gyógYszerc.~ nnyngokból az·, adl.lgolt
gyógyszerek
(lnblcllák. pilulák, Stb.\' ·ldY.étélé\:el·. - . a

készlet 1negfclelö összekeverése utii.n. inégpcdig a nö·•l'nyi credetii drogokból kellő' 'iissze-kcvcré.~ után az e.sclJeges por Jcszilúl:í.sa nélkiil, nz iiledékes folyadékok.hbl
az üledék felrázása u!án kell nlintát venni.
(2) A fol)•ékony gyógyszénninlúkal n1indenkor sz:lraz
és tiszta üvegbe kell tölteni s jól zúró és t'~p .parafadugó:
val kell clzúrni, iigyt>lve. hogy dugótün_nelék. a folya-

dék.ha ne jusson.
(3) Azokat a gyó:;yszerekcl, n1elyek a parafadugót
1ncg!ún1adjúk (t.olntio jo<li .spiriluu.sa, liquor hydrogenii
hyperoxydali, egye~ alkaloida-oldatok) ú. n. alknlimentcs
iivcbhe kell önteni.

(·!} .\ lúg halására ·hOn1léko1íy gyógyszereket liiquor
hydrogc1iii __ hyperoxydali, 1;gyes akaloicla old•l.!ok) ú. 11.
alkalin1cnle.s iivcgbe kell önteni.
(5) ~\. növényi dorogoka!. nc1n nedvszívó és el 111.:;11
inállú kt•1niai anyagokat criís papirzac."kóha kell c.<>01nügolni t•s ügyelni keli kiilöui>sen arra, hogy azok .<>Z'.llli!űs közbc-n el ne szórúclhnssanak. Evégbö\ n 1núr papírzacskóba cso1nago!l min!út inég ct:Y nagyobb papírzucs"
kúlia kell ·helyezni.

(H) A nedv.szívó t\'> kö1111yen Ulál!ó kCniiai anyago!.iszla [·.;.; szúraz. .. .szükuyakú .üvegbe ;~cl!

!;:iJ .J.pL ..<>ók{tl)

tiilh•ní · .~·· júlz{i ró·. l·p · pari1Jadugóv;1 ! ·kPll · ·f„Jlr.in·nL ··ü~yel n\
!1ogy dugólörn1el(•k az üvegbe .ne jusson.
. \ i:1 A kpnöcsiike! o!)·an edéuybc kell helyezni, 1neiy
nek auyugúba a keulie.s lH~ 11eu1 szi\"ódhat (üveg, por.
cellán, fayencc, stb.)„ E célra tehát Jc111ezpapirhól vagy
;'(ihól kl·sziilt !arlúly 11e1n hasznú Iható. Arra. is . ügyei ni
keJl, :ho'gy a tartály fedele olyan auyngból legyen, tnl'ly
a i::ycjgysz1:res kcnöccfiei,. illeliíh•g aunak hatóanyagával
kó1ni::j h:1 l(1sha 11e111 lép. Ennek 1ncgakadúlyozűsúra leg!Öbllszür degcndü, ha a té~c!y fedele· belül ú .. n. vLu;z.
papírral, vagy paraf:tle1nc2zel Yan hevonvn.
(8) A niinta uagysúgára uézve lújékoztalúst n '.\ia!-:Yar Gyt'lgyszerkünyv inegfcldii l'ikkei nyujtauak.

IH) :\ 1ninta.vCtelnú! t>f!yl<lt>jiill'g lehcliileg ugyunolyan
1nennyiségii ellcn1ninlál is kel! \"C11ni. ;\z t'\!cn1ninlút szai1:'ilyosan n1egjt~lölvc {·s lcpCl'S[·ll'l\·t~ l~ll. §."1 n. gyógy:.zt>r!úrhan vissza -kdl hagyni.
(10) .:\cin keli ellezuninlú! \"t•11ni, ha a gyúgyszcrtúr
fc\clös ':ezetöjc az ellcnrninla Yé!Plénck 1nellözését kívúuja, Ezt a kiidiln1l•hyt a jt~gyzüküny\"11en (li. §.) fel
kell tiintclni.
2;!; §, (1) :\ :!2, §. (li hl'kr,zdé.sénl'k -d)-f) pontjai
alatt felsorolt, hasznúlatra . készen t:..'io1uagoll &yógyszcrckhé.il és- kölszcrekbüi egy-egy cson1a1;01 keli viu;gálatra
hekiiltleni. Kiilönösen kell iigyelni arxn, hogy a 1:ú·ógys'zel', illetöleg kötszenninla cso1nngolása ép és :;értetlen
h•gyen. A gyúr!{isi sziinHl! a jegyzökiinyvben fel ·kelJ. liintelni.
(2)

·\ h:i.~znúlalra ké.~zen c.so1nagolt gyógyszerekből,
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szcrnbakleriológiai készilmf>nyekböl én k·öl~zcrekböl vizsgálulra beküldött minlúkat az Intézet felhiYására, illelő
Jcg eJiSil1f.:l'\"ényére a k{~szitií. iJietölcg n roq..;aJ01nhahozÖ
díjmentesen pótolni köteles.
25. §. (1) A 22. §. (2j bekezdésében ft>lsorolt és
a gyógyszeriürhan orvosi Yényre 1ncghalúrozolt n1ennyiséghen készLctt gyógyszerböJ vi1..sgálati n1intául annak
n1inlcgy felét kell venni. A 1ninlavételnél a '1:1. §. elöirásnit kell megfc-lelöen alknln1azni.
(2) Kiilönös gonddal - cenlignunmnyi ponlos.súggal
-- kell megállapi!ani a gyógyszertárban visszalarloH
ellen1niJ1ta súlyát.
fii) Oszlott porok esetéhen a visszatar·ott és ei;yc~-í!elt porok súlyát, \'ngy legalább a visszalnrtott porok
portokkal együtt n1ért .<;úlyíit kell cP.ntigrn1nn1nyi ponlossúggal megíillapilani.
(4) ;\ vi.s.szatartol! pilulúk súlyút a bchintésre h:1:~z
núll por (conspcrgcnsj nélkiil, a visszatartott kúpok,
golyók, slb . .<;tHyút pedig az nzok -befedésére alkahnazoU
slan·iollen1ezke, hártyapapír .<;lh. nélkiil k:ell megúllapi
tani.
(5) Üledékes és r{~tcgckre különiilö folyadékokat
nlintavétel elült fel kell rúz.ni.
2G. §. (1) A vizsgálat céljából vett n1intákat é.s ellen1nintákat u nlinlaV(·VÜnck viaszpecsétjévcl olyan inódon
kell ellúlnia, hogy azok a pecsét megsérl&se nélkiil frl·
nyithatók ne legyenek.
(2) A inintákat é.s cllcnnlinlúkat cbnkével kell el!útni. ;\ dnlkí•n ft'i k(']I !iin!etnj a 1ninla tnrtahnú!, esd-

!cg ponlo!I ös:szelé.tclél, a 1ninlaYétel kelt~!, a gyóé:y,szertúr nevét és· cüuét, ezcnfelíil kiszerelt .gyógyszerckuCl
azoknak gyúrlú.si szú1nút, va!a1ninl a készilö vagy forgalonthnhozó nevét.
(il) A v"11y szerint elkészített gyögyszerckhöl rntt
nlinlúkhoz csatolni kell a pon!oö vényn1úso!atnl az ellen·
1ninlakónt vis.sza ·arloil gyógyszer ccnligran11nnyi pontos·
súgga} n1cgn1ért súlyúnak feltüntetésével.
(4) A c.sntolt vénym{1solalot a n1intavevö közeg és
a gyógyszertúr fclrliis vezetője aláírni fnrtozik.

{5) Ha n r:;yógyszerinh:hít oly:1n készletben tario'.t
gyógyszcrböl vették, 111elynek clöírá.<;a nen1 szerepe-\ a
:\fagyar Gyógy<'>zerkönyvhc!n, a gyógyszer elöírásút a 1nin!iíhoz n1ellé.kelni kell.

A gyügyszcnniutút u II. .'iz{unú mellékli>!nek
kiséröirat\al kell cll:'itni s azt az Inlézelneli
IHud:1pest. IX„ Gyáli-út 4.) kdl hekiildeni.
(ti)

1nc~relelö

d) J)/in'aui;soálat.
2i. §. (l) Az Intézet a vizsgúlat céljából bekiildö!t
gyógyszc·rn1intúkat a 1nindenkor érvCnybcn levü 1Iagyar
(jyügyszerkünyv viz.sgálati 1nódszerének figyelcn1bevC\cJC
vcl végzi, vizsbúlatnib:u1 azonban mú.<; 1nódszen~k!!I is
alkalmazhat.
(2) A vizsgúlali credn1énylapokon a h:iló-alkotóré5z
szúzalékos arúnyúl, ad:igoll gyligy.szcrek esnf{~ben pgy
útla.gadag ha!óanyag ar1aln1úl, az or\'osi rerdelrlrl' 1·lkl:
szilelt gyógyszerek esetében az egCsz gyógyszcnue1111) i
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ség hntóanyagtar!aln1:il grnmu1okhnn ··kifejezve kell n1egaclni.
(a) Az Intézet a viz.s:;úlati ered111{•11ylapokon a gytig~··
szert n1inösíli és az esetleg szüksége.s lovúblli intézk!'.'dósekrt~

:.;:llalth .hC'ositOi!:- .liszti ot\'o,<>!, vagy -az In!ézcd kíkiildütl
szakközegél a gyógyszcrlúr hely.<;zini viu;gúl:il:hu1k lll!'f~·
t:irtúsúhan n1egnk:1dúlyozza.
2. aki a gyúgyszertúri vizsgúlal •'.éljúhól sziiks1\~es
1nin!avételt mef;nkadályozzn.
;·i. aki a gyógyszer!úrYizsgúlatok ercd1nény1ncgúllt1pi!úsai\ hir<lel{·s (rt>klíun) céljúra felhasználja.
:10. §. :\. jt•len rL•1Hlc!elhe ütköző kihágások n1iatt ni:
t•ljúrús a közigazgatúsi htl.l_ós:"tgnuk, nlint ren<löri biln:etö birú1,;úgnak hatú.'iköréhe tarlniik. Harn1adfokon a
!1eliigy1niniszter dönt.
:JL §. :\ jelen rendelet a kihirdl:'lé.'iét köYclö !1yó!
-:::;.di!; napon J{~p halúlyha, ezzel egyidejűleg :t 22.370,
J.St::l. B. i\L sz{unú rendelet 1-·L §-a, a 75.H·ll/1893. B.
:\l. szú1nú n:·udelel, a 1 l.100/Hl2-1. é.<; BU.000/1029. :\. i\1.
'.'II. szú1nú rcndclcl, a ~:JO.~IOO/!Hil2. B. ?1-1. szún1ú n~ntlelel
,"s ,·égiil a 2:~2.UOO/Hl35. B. i\I. sziunú rendelet l. §-únai-.
utúsodiJ;. hl'kt>zdt\St', val::uninl 1:l. l"~ l·L §-a hatályú'.
\"t·szli.

javaslatot lesz.

(·!) A gyügyszervizsgúlalokról szóló ered1uénylapok
egy-egy n1úsolati példúnyút az f!llézel az il!e!ékes tiszti

föarvosnak
vezetőjének

(liszti orvosnak)
megküldi.

és a gyúgyszerlúr felelös

Az Intézel n1cgúllapílúsa ellen a helíigy1niniszierhez
felszólalúsnak van helye, aki az Ort>zúgos KözcgCs:rsi'giigyi Tanúcs n1eghal!gatúsa ulún vébérvénycscn halúroz.
(5) A .gyógyszi;rtúr felelős \"ezetöjc az t~rcd1nényla
J!Okat n1cgűrizni s a gyógyszerl:"1r vizsgúlala alknln1{iiiól

kivúnatra fl•hnulalni tartozik.
(!i) ..\ gyúgy.~zcrlúrvizsgúlnlok <'r\'·d1nény1ncgúll11pilú
súi hirdetés (rekl:hn) c<~Jjúhú! ncu1 .'izafJad fclhaszn(i!ni
IV. Hiinlctij és vegyes rendelkezések.
28. 5. An1eunyiben c.sekkn1ényc .-;ú\yosabL Lünlclü
rendelkezés :ilú nc1n esik, kihúgúst követ cl és lii:cnöt
r;apig tcrjcdhelö elzárússaI kell Lilnlelni azt, aki le·
foglalt vagy zúr alú helyezett i;yógyúszati készí!inényl
forgalo1nba hoz.
2D. 8. An1ennyíbeu c.sclektnénye súlyo.5abb hiittlelő
rendelkezés alá nem esik, kiliúgúsl követ cl és az 1928:X.
törvénycikk rendrlkezé:;einek megfelelően pénzbüntelé~:-el
kell büntetni azt,
l. aki a tiszti főorvost, Budapesten .u kerületi szol-

l

Budapest. J\).l(J. é,·i július .hó

2~l-Cn,

IJr. uitéz Hcrcsztes-Fisclier Ferenc s. k.
n1 .. kir.

Minden

belügyminisz!~r.

időszerű

gyógyszerészi kérdést felölel

a Gyógyszerészi Közlöny
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,.\ i'f10 19-~0. B. J.l. s=ámú rendelet f. ,,uimú melléklelí".

lörv6nyhalósúg

vúros

f 1 ,\. gyógyszertár hérlclét és

felelős vezetését nlikor
és 1nilyc11 szún1 nlnll engech'•lyezte a 1n. kir. iielügy1ninisz!cr:

község

Gyógyszerlárvizsgtílati jegyzókUnyv.
1\).1
évi
hó
n
vúrosban
községhe·n
a
úton
ulcúhan
!{·rcn
~">zán1 alal! elhelyezc!t és
tulajdonú!
haszonéh·eze:ét képező
-hez
chnze!l
jngtí,
fiók
kézi
húzi
gyógyszcrtúrhan
végzett vizsgúlatról.
1. a) A gyógyszertár felúllilásának ideje, szúrna és kelte
(reúljogúa.knúl ezt n rovalo! ne1n ke1l! _kitölteni):

---------2~ -:\-fj{;l~~ -j;1~;1:-J;ézig;:ó~-~~-~~~·;;{~;. ]~tesit l~sérc kindott en-

-

·

"""

gedély száma és kcl!C':
:·\. A "VÓf{yszcrtúr felelős vczelöj(·nek (tulajdonos, kezelé~)v neve és akadémiai fokoznia; a teljcsjogú képe,„ílést znikor é..'i hol szerezte n1cg:

---------· -----------·

·L A

gyÓ~;.~~-~;;{~;: oi~Í~~-~~r~:- ::ik~I~-azollainak

neve, fii-

iskolai képzettsége:
1') A sze1uély jogosilvúny ntikor é.s 1nilyen szún1 nlall
rnh{1zta;o1t a jelenlegi !ulajdonosr:i?
; 1•

ci

A rc:H jogosi!vúny ú!irúsát a jelenlegi tulajdonosra
1nikor és 111ily sz{un alatt vette a 111. kir. beliigyn1Lniszter tudo1nú.sul:

A gyógyszerészjcliil!ek

(gyakornokok) neve:

H. Az 1-5. pont alnlli okn1únyok rendben vannak-e?
Fcljef;yezl-el\ek-e az e celra .szolgúló könyvben'? :\
felelős vezető és egyéb alkalinazotlak bejelentése a
tiszli orvosnúl 111egtörtCnt-e?

d) A haszonélvezeti jog mikor és nüJyeu s:d1m alatt

is1ncrtelctt cl:
i.*) Az elöírt szakkönyvek megva1u1ak-e?
t~) "\

gyógyszertár felelős vezelésél n1ikor és tnilyen
é:izún1 alatt engedélyezte a 111. kir. helii&yn1iniszler:

*) A 7-12. alatti kérdéé:ickre csak a f:,ryógyszertúrak
kiizegészségiigyi igazgatási vizsgúlulánál kell vúlaszolni
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S:·"' GYO.IA jiiruli'kok rf'tidesf\"n \'nnnak:e hf:fizelve'1
e)

·----------··---~--.--.--

edé:nyzelc:

dj n1 unkaaszlala

·-----

és fcbzerefése:

Hl. A nyilv:inos alapok !prht·n· rf'1~<1Plt Yényck 111.e,g v:1n-

n:1k-e laxúlva?
Ile!ariutnak-r· a

cl n~ércgszckrénye

taxfllfisi ti7.rchí1lyok?

és

15. ~Iérlegek és súlyok:

1J. i\Iegfclelö-e a gyUgy.~zPrU1r elhelyezése? Altalúban
n1rgfclelnek-c hclyiségC'i iazok fekvése, padoznla, f1!Stése, stb.) az :'iltal:Yno.~ közeg{·szségiigyi kö,·efP!n1é-

!H . .\ laboratóriun1
a) helyisége:

nyeknck'?

fi

12. Az iigy(~h·lPS .~zoha helyisi'·gc és bercndcz{·.~c
felelü-c?

,·i:r..sg;Ha!i

n:iplú,

a

GYO.T:\-,

könyv n1cgfell'!öcn ,-ezclletnck-e'!
l·!. Az officina
(1) helyisége:
fi)

berendezése:

berendezése:

lll!'f;"-

;1 lúbur:1lúri11111j (•:;
n1ugün,·1:nynyilv.únÍar!ó

tii. A mércgkönyv, a deJ'cklusköny\:,

J

e)

fclszerr-lése:

d.1 reagPnsszekrénye:
annak felszerelése:

l "i. A <Szerkan1rn
u.I helyisége:
!1) berendezése:

fclszen„~lésc:
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ctlényzete:

e)

Gyógyszerkülönlegességek
ideje;

elhtl'lúsn

és

lejári.\JÍ

18. A pince
a) helyisége:

22. Vannak-e a gyógyszertárnak készen cson1agolt .<;ajút
készítn1ényei?

b) berendezése:

23. Vannak-e a gyógyszcrlúrhan készlclhen nen1 tartható
anyagok f1:cn1 eugcdéJyezet! t;yógyszerküiönleges.ségek, .slh.}?

e) edényzele:

Hl. a) Az anyagkészlet teljes-e?

2·!. A helyszínen Yégzctt vizsgálatok alapján
a) nen1 ldfogásoltntlak:

b) Az anyagkészlet eltarlúsa, jelölése:
b) kifogásoltaltnk:

20. r1) Az t anyagok jelö!Csc (egyszeri és napi adagok
fcltiinletése), elkülönítése:

tt

/J J A
anyagok jelölét>e 1. egyszeri és napi adagok
fcltiintetése), clklilönílé~c:

.... - ----- -. --. -- ----. - --.. ----- „. b) A Yissznlarlo!( clle1uninln neve és súlya:

'..!ü. :\Ic.gjcgyzés:

21. a) A kötszerek ellartúsa:
b i .\. szero-bakleriológiai
Jejúrati ideje:

25, a) Utólagos vizsgúlatra vett 1ninlu n1egncvczésc 'esel
!cg gyártási szú1na) és súlya:

kl~szitnH~nyek

eltartása és

27. Intézkedés:

Kmf.
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.-\ /-50/1940. 8 . .ill: s:á111U rendelet II. számú melléklete.
. . . . szám.
'fiszi (fő-) orvos.
A

111.

Eg;ycs -nehezen pútolbató gyógyszerek állat_gyög~·a •
szati c(>Jokra Tnlcí ·felhasználásának eltilt:isa.\11
~~ :\ 111.

kir. hclügy1niniszler 220.405i1940. B.
rendclc>te.

~1.

sz .

kir. Ors::úgos /\ 6::.t'gés:ségiigui / nté:el nek

Budapest,
IX .. Gyáli-út 4.

:\.
. közsésbcn (varosban)
. tulajdonál képező b{·rlelét képező) és .
.-hoz cín1zc!l gyógyszertár viz5gáliita alkaln1ával az alábhi gyógyszcr1nintát vizsgálat vé·
gclt n1cgküldöm.
a) A gyógyszer neve: .
l>) .-\ gyógyszer mennyissége:
e) A gyógyszer állványcdényböl vétetett-e? .
.-\ gyógyszer a n1in\avétcl eliítt összerúzntolt vagy üsszckcverlelctl-c?
r/ ! A gyógyszer \·ényre kl'.szí.ilt-e?
A gyógyszer teljes 1ncnnyiségc h;:küldctelt-c?
I-Ia ne111, rnennyi 1naradl vissza a gyúgy(cg-nyi pon to.ssúgga 1 n1l~r,·e l

~zertárhan ·.)

l{észlclben tartott osztott por. pi!ula. pnr.
pasztilht-c '?
f) Is111cretlen összL"lélelii gyógyszCr-e'!

<' J

l~szrcvétclck:

:\Ielléklclck szún1a:
:\ nlintavélel helye és kellP:
!'. H.

Egyes 11e!1ezcn beszerezhelii gyógyszereknek- e1nJ;crorvoslási célokra Yaló hizlosítása céljából a közegészségügy rendezéséről szóló 18iü:XIV. t.-c. 1:·Ji.
és 167. §-a alapján a föld1nívelésiigyi 1niniszterrcl
egyetértve n következőket rendelem:
1. §. A I\:aliun1 jodatun1ot, a Natrium jodatumot,
a Lugol oldat és a Jodu111 l{aliuin jodaturnos kenöcs
kivételével .Todun1ot, \'aselinu1n albun1 és Vaselinum
f1avurn americanu1nol, Theobron1inu1n Natriun1 salicylicun1ol és egyéb Thcobromin sókat. ,·alan1-int Senegae radixot a gyógyszertárak 'állatorvosi rcndeh·é.nyrc
lovúbbi rendelkezésig nen1 szolgáltathatnak ki.
2. §. (1) An1ennyiben a cselekn1ény súlyosahh
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágúst követ el
és pénzbiintetéssel büntclendö az a gyógyszertúrtulajdonos (felelős vezetö), aki a jelen rendeletben fog!itll rendelkezés n1egszegésével va.gy kijátszásúva! az
1. §-ban felsorolt gyógyszert kiszolgálta!.
(2) A pénzbüntetés lekintetéhen a7. 1928:X. !iir·
Yl>ny·cikk rendelkezései irányadók.
*;\Iegjelent a _Ru<lnpesti Közlöny 1940. aug. 2-i
l 7:i. s-zámában.
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(3) A kihágás n1iatt az eljárás u közigazgatási
hatóságoknak, n1int rendöri büntetőbírósúgnak hatáskörébe tartozik.
3. §. A jelen rendelet kihirdet1~se napján lép
hatályba.

Erről

a gyógyszertárak

nlegfelelő

módon érte-

sítendők.

Budapest, 1940. évi július hó 31-én.

A 1uiniszter rendeletéből:
dr. Sajó Lajos s. k.
in. kir. tisztifőorvos,
h. osztályvezető.

Budapest, 1940. évi jitJ.ius hó 30-áu.
A rniniszter helyett:
Dr . .lohan Béla s. k

államtitkár.
A solutio .fodi spirituosa ltészíhuénynck áhneneti
megvúltoztah'ísu.

Phenyldintclhylpyrnzolon coffcin citricu1n ne\'ü
gyt'igyszcrkészitmény helyell<'sitése.
-

A. m. kir. belügy111iniszter 223.:152/1940. XV. sz.
leirata. -

A illagyarorszáui Gyógys:.:erés;;; 1:,:ayesiilel
Elnökségének.
Felterjesztésére érte.síte1n a t. Elnökséget, hogy
az Országos Közegészségügyi 'l'anács véle1nénye alapján a rendkívüli viszonyokra va!ó tekintettel visszavonásig n1egengeden1, hogy a phcnyldin1elhylpyrazolonun1 coffein cilricu1n elncvezésíi gyógyszerkészítn1ény a IV. 1Iagyar Gyógyszcrköny\· c!öírúsútól el!éröcn, a né1nct Ergünzungshuch elöírúsúnak megfelelő készilrnénnyel helyettesíltessék, s a gyógyszertúrak azt kiadhassák.

_

A

111.

kir. belügyminiszter 223.35311940. XV. sz.

leirata. -

„t ilrfagyarországi Gyógyszerés: Egyesület
Elnökségének.

Felterjesztésére értesiten1 a l. Elnökséget, hogy
az Országos !{özegészségügyi Tanács véleménye alapján időleges visszavonásig a n1ai rendkívüli visr.onyokru való tekintettel megengedem, hogy a I''·
~·iagyar Gyógyszerkönyvben előírt solutio jodi spu•ttuosa elne\•ezésü galenikus készíhnény előirata n1egv{1ltoztassék, illetőleg helyelte a gyógyszertárak 5°/o
tiszta jódot tartalmazó legtöményebb szeszes oldatot
adhassanak ki.
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· . Erről~ a· gyógyszertárrik 1negfe~elii. - nióclon . l'rlt•sítendök.

A

~yllgyázci'ek.. nn~ybani: á1„usitáSának Jögiistdts:í~a

tii1•gyl\bnn. ·
-·"'"-- .:\ nL· kir. helügyulinisztcr ad 22~1.504/19,10. XVI.

Budapest;; 1940: július hó al.-éü.

sziunú rendelete ..
A ininiszter rcndelcléhc'i!:
Dr. Sajó Lajos s. k.
. -; ~-- : .

1n. kir. tiszti

főorvos.

... ·.'
itiü/194.-0. B. l\f. sz.

BELÜGYMINISZTElll IIENDELET.
Az. 1940:i'I. lÜryénj·cBi:k. Cgyes' .r:Cn~elkCzéSeinek hntiU"yllulépéSc táfgYiibiin. ·
. A giimiikór

·{~~

a

ne1nibel~-~~é&ek

elleni védekezÓ<:>rül,

\'alamint a közegészségügyi törvények egyes rendelke 7.e.
scinck ·.n1t'.i<los.Hú:Sáró! szóló l~O:Y:L 1:-c: ll-L -§-ának \2)
!JckczclL':5ében kapott f~Uutlaltn.<~?.á:S: alapj{Ú1 akként rcndelkezen1, hogy a hivatkozo'tt törvénynek ·ll., ·15-47. §·ai
ü.;. ~3. ~~{1nnl~ . ii. pontja .l\'J-JO:_ évi .szcptemhcr hó ::::u.
n_~pján_, _ -_Ié.p1_1~k halál)ba..
·
·
·

•.

.'

,'„

'

.

-

Dr.. uiÚJ~ i{Cr.es=fes~i(i~'iC!i~r Fé~enc ·s. /\.
(U,

_kir. · bel ilf{.y1niniszte1.

..,,.;„_

(Vala1ncniíyi ríflanii i:l111c-· "és idcgg!)ógyintéiet, álf(áni- '"Js · ál lanli- .fga:.gaf ás· ·fll cí. kt' riil l kór há: 1gazgat ó jána k. S:i'kltelyeike-n.)

· I~ftesítC1u Ig'a"7.gaió l:rat, hogy a .gyógyszerek
na'g·);hani árusitilsúnak jogosults-ága tárgyában
1940. é'•i ·1uárcius -hó 26-{111„kiadott 229.504/1940.
s.zá1i1ú rendelete1nel halál~·lalanítonl.

Budapest, 19-1-0. évi sze})leniber hó 30-án.
A 111iuiszler

rendeletéből:

(Ir. 1Yenzes Tibor s. k.
.niiniszteri oszlálytanúcsos.

S y r u p u s Rubii Idei Ph. Hg. IV.
Fadoboz, Aetherikus oleijok, Parafadugó. lamprecht üveg. Ostyacapsulák.
·
Vágott ostyák.

Marossxéki Gyula gyógyárunagykereskedő
Budapest, IX„ Üllüi-út 59.

Telefon:

~!~-~!~:

1sa
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Az OTI. terllére készített és kíszolgállatoU
gyógyfjze1•ek cllenlirzést• hirgyáhan.
A n1. kir. helügyn1iniszter 22:1.:lOH/1940.-X''·
szánní rendelele. -

A g ""'li'"'Szertárakhan és ezekkel iisszefüggő üze" ~" foglalkoztatott segc<
• 1szcntc., yzc 1 rnun k·ameli:ben
idejénck, legkisebb 1nunlu1hél'ének és fizetéses
síl'ahads~ígidejének .szabályozása hírgy~íhan.
__ A

Fcnli tárgyú és szún1ú felterjesztésére felhataln1azom az Infl;zelet, hogy - miként a 235.289/
1935. B. ~L sz. leiralotn- alapján a trianoni !\!agyarországon nrííködö gyógyszertárak által kiszolgáltatott gyógyszereket - a i\Iagyar Szent I\:oroná.
hoz visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai területeken 1nüködö gyógyszertárak által az Intézet terhére kiszolgáltatott gyógyszerek.el is ellenőrzés
alatt tartsa, illetöleg, hogy azokat a n1. kir. Országos I~özegészségiigyi Intézethen 111egvizsgáltassa.
Egyben értesíteni az Intézetet arról is, hogy
fentieket - jelen Jeirato1nrnnl egyidejüleg - közölte1u a 111. kir. ()rszágos Közegészségügyi Intézetakik ezen a teriileten gyógyszerészi tevékenységet
valanlint a Budapesti Gyógyszerész ·restiilettel.

Budapest. 1940. évi október hó 12-én.
A ininiszter rendeletéből:

n1.

dr. Sajó Lajos s. k.
kir. liszliföorvos. h. osztályvezet6.

111.

kir. bclügy111inisztcr 800/19·10. szii111ú
rendelete. -

A. 1nunkaviszony egyes kérdéseinek szabiilyozúsáról szóló 1937:X.Xl. t.-c. 3., 4., 7., 12. és 18.
§-ában foglalt felhulahnnzás alapján a következő
ket rendelen1:

Altalános rendelke=ések.
1. §.
(1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó alkalniazottnak kell tekinteni a nyih·ános és házigyógyszertárakban, Yala1nint az ezekkel összcfüggü üze111ekhcn alkaltnazolt pénztári és irodai tiszlviselöt,
111üszaki segédcröt. rak.túri alka;111azoltat. cson1anolól laboránsi, takarítót és kifutót.
0
(2) A jelen rendelet halúlya nern terjed ki ~z
úlla111kincstúr, Budapest székesféivúros közkórhazai, yala111inl az {)rsziigos 1'ársadnlo111hiztosító Intézel, a ~Iagún alkal1nazoltak BizlosHó Intézete és
a ;\!agyar I-Iajózúsi Betegségi Biztosító húzigyógy~
szertárainak alkaln1azottaira.
J 1nunkaidiL

2. §.
(1) ..\z 1. §. halá\ya alú tartozó alkalmazottak
\'alóságos 111unkaideje pénztári és irodai ti!<i:lviselő-
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né!, raktári alkaln1:1zottaknál és cso1nagolói1ál Ilem
haladhatja n1eg a heli ötvenhat órúl, 1nüszuki segéderönél a heti ötvennyolc órát és laboránsnál,
takarítón.ál, valan1int kifutónúl a heti hatvati órát.
(2) A n1unkaadó uz alkahuazot! rendes n1unkaidcjét legfeljebb heti tieznkét árúval 1neghoszszabbílhatja, ha a törvén~·hatóság első tisztviselője
a gyógyszertár rendes nappali üzen1i idejét a 160/
1939. B. l\L sz{unú rendelet 2. §-ának (2) bekezdése alapján n1eghosszabbílolta. :\ n1unkaidö n1eghosszabbításának lerjedehne nen1 haladhatja meg
u gyógyszertúr rendes nappali iizen1i ideJe meghosszabbításának- lartainát.
(3) A gyógyszertár ügyeletes szolgálatának
ideje :ilatt uz alkaltnazottak n1unkaidejét a (2) bekezdésben 111eghatározott n1eghosszabbíláson felül
további heti hat órával, ha pedig a gyógyszertár
törvényes n1unkaszüneti napon ügyeletes szolgálat
teljesílésére van kötelezve, az ezen a napon igényhevehető további tizenegy órával n1eg lehet hoszszabbítani.
(4) !-fa a gyógyszertár több, a jelen rendelet
hatálya alá tartozó alkahnazottat foglalkoztat, a
gyógyszertúr ügyeletes szulgúlatúnnk ideje alatt az
ugyanabban a gyógyszertúrhan n1üköd6, a jelen
rendelet hatálya alú tartozó alkahnazollak egyikének n1unkaidejét a (2) és (3) bekezdésekben n1egúllapítotl n1eghosszabhilúson felül további napi egy
órával 1neg lehet hosszabbítani.
(5) ·A (2)-(·i J bekezdésekben 1neghatározott
mcghosszabhítúsl !lil!nunkúnak kell tekinteni. A
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túhnunkát a inunkaadú„ a "'rendes n1unkaidőrc eső
·or~díJnú1··1ega·lább ·huszol1öt Százalékkal n1agasahban köteles díjazni. .-\ rendes rnunkaidöre eső óra<líjnak az egy hónapra búrn1ely chnen júró illet1nény száznyolcvana<l ·részét kell tekinteni.
(6) A.z alkahnuzolt inunkaidejét azokon a napokon, amikor a gyógyszertár ·ne111 teljesít ügyeletes szolgálatot, a befejező ·111unkák elvégzése céljúból a rendes nappali üzenli időn túl Iegfeljebh
tizenöt perccel 1neg szabad· ·hosszabbítani, an1ely
tneghosszabbításért külön díjazás nem jár.
(í) _Az alka.ln1azotlüt" n~ppn~a egy óra ebéd.idő illeti ·niCg, ;1ilüak tartanui_ alatt n~tinkhetyét e1hagyha[ji:i;·
;J,

1.·1

ü

§.

(l)A 111unkaadó az alkahnazotlnak a 2. §-ban
1neghatürozott 1nunkaidejét a gyóg),szertúrnak a
jelen rendelet. hatálya al-á tartozó sezn1élyzetében
beálló,. előre nen1 látható és azonnal ne1n pólolh~üó
kiesés esetében a szükséghez képest, de naptári
évenként .legfeljebb lize.nnégy_ 111unkanapon és naptári évenként legfeljebb százhúsz munkaórával
n1c'gliosszabbíthatja. Ezl a nieghosszabbítást .túl1nunkának kell tekinteni, a111elynek díjazására
ru~zyc a 2. §. (5) bekezdésének ~'.endelkézései irányadók.
(2) 1\ n1unkaadó .az. (1)· h~kezdés alapján történt :.meghosszabbitiíst az illetékes tisztiorvosnak
huszonnégy órfuf bt•lii! bejelenteni köteies.

I
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4. §.
Az 1. §. hatálya alá tartozó alkalinazottaknl
heti egy pihenüuap illeti n1cg.

A. le[!kisebl> nuznknbér f fizt~lés).
5. §.
H.a a 111un.kabér \fizetés) indokolatlanul alacsony, az alkahuazottak részére fizetendö legkisebb
n1unkabér (fizetés) hivatalos n1egúllapílúsának van
helye. (1937:XX!. L·c. G. §.).
G. §.
(1) .A legkisebb n1unkabérekel n1eg lehel állapítani az ország egész területére, vagy annak csak
111egbatározolt részére. (1937:XXI. L·c. 6. §.).
(2) A. legkisebb n1unkabérek n1egállapítására .
hivatott bizotts:igot a belügyn1iniszter állítja fel.
(3) ./\ legkisebb 111unkabért 111egállapító bizottsúg kilenc tagból és ugyanannyi póttagból áll. l\.
tagokat és póttagokat a bclügyn1iniszter nevezi ki.
A kinevezés hatálya addig !art, an1eddig a belügy1niniszter az egyes tagokat, póllagokat vagy az
egész bizottságot fel nen1 incnti. A. bizottsági tagok
és póttagok egyharn1adát a rnunkaadói, egyharmadát a ·n1unknvállalói érdekeltség n1eghallgatásával
a n1unkaadók, illetőleg a 111unkavállnlók. közül,
egyharmadát pedig olyan szaken1berek közül kell
kinevezni, akik sern a n1unkaadók, scn1 a n1unkavállalók csoportjába nen1 tartoznak.
(-!) A legkisebb munkabért n1egállapító bizottság elnökét és alelnökét a heliigy1uiniszter a hizott-

\ÚgnaJ;. olyan tagjai köziil nevezi ki. akik M.•111 ;1
1nunkaadók, sen1 :1 nntnkavállalök csoportjfi.ba
nen1 tartoznak. ,\ bizottsúg elnökének, alelnökének
Cs tagjainak (póttagjainak) 111eghizatúsa tiszteletbeli. A n1unkabérl tncgúllapító bizottság jegyzőjét
az elnök a munkaadók, illetőleg a n1unkavállalók
csoportjába nen1 tartozó ingok közül jelöli ki.
(5) A munkaJJért n1egáJlapító bizottság tagjait
(póttagjait) a tisztség alól fel kell 111ente11j, ha
1. a tag {póttag) kötelességének felszólílás el~
le.nérc sem tesz eleget,
2. a 111unkaadói, illetőleg munkavállalói érdekeltségben helyet foglaló tagok 1nunkaadói, illetőleg n1unkav~i.llalói érdekeltsége
tarlósan 1neg~
szíinik.
(6) Fehnentés Yagy elhalálozás esetén a hc>liigy111iniszter új tugol (póttagot) neYl'Z Id.
7.

§.

( 1) A. 111unkahért n1egállapitó bizottság tagjait

(póttagjait) a bizottság elnöke hívja n1eg az ülésre
és az iiiés helyériíl és idejériil a helügy1niniszter!
is értesíti.
f2) A bizottság tanúcskozásúnak helyét és idejét az elnök állapítja n1eg és· vezeti a bizottság tanácskozásait. Az elnököl akadályoztatása esetén az
alelnök helyettcslli.
·
(3) Az olyan ülésen, :uuclvet az elnök \'ezet.
az elnök, n1int a bizottság tagjU vesz részt.
(4) fla valatnclyik lag (póttag) az ülésen neu1
jelenhetik meg. err61 nz elnököt a n1eghívfis kéz-

f8$
hezv·cterc uláu, illelölég a Iilegjt~lüttt;slff ·ükadúljúz1í
kOrülrnény fehncrülésc után azon1íal' él'tCs-íleni. kö~
te.les. ,\.z ~1nök a tag helyeltes.ítésérc -n1egfeleHí csoportba- tartozó pQttagot hív be.
(5) A. bizottság a n1egjelent túgok_. sZánuíra ·lek:intel- nélkül határozatképes, ..._..\. --határozatot - szótöbbséggel hozza. ··· __,,-(6) .. Az -elnök -utóljánl s-zu:va:z„ ·.szavazút-egyenlöség e~etében- az a "határozllt--\1~-lik hnfál~·ossá,
an1elyikhez· a;r. elnök ho:Zz'ú:iárul.
(7) 1\ n1unkabért 1negáUaf}íf-ó -bizottság iilésC.i
liexn·- nyHvánosak s· :azon- csilk-- a: biióttság tagjai
vehetnek· részt :\ ri1u'nkabért n1egáÍlripító-T>izottSiiftnak n Jegfr.isehh 1nunkabérek ineg{ilhipítúsánál fi·gvelenunel kell lennie a hasonló n1unkabért· .fize!~tt bérekre; az e1sörendü életszükségleti cikkek
ürára, a hé15'i es általános élelviszonyolí.:ra, a
gyógyszertárak állaláno.s gazdasági helyzetére és
az alkaln1azottak életszínvonala biztosításának
szükségleteire. :\ bizottsúg érdekképviseleteket és
sz:tkér.tiíkel is 1neghallgathat. :\ szakértök díjazást
ne1n . igényelhetnek.

8. §.
:(1) A n1unkabért 1negállapitó bizottság ·határozlltait -a IJi'zoltsúg elnöke az érdekelt 11n111kaadókkal és n1unkavállalókkal érdekeltségeik útján· vat,ry
n'lás n1ódon haladéktalanul .közli.
(2) A határozat ellen a hizoltság tnunkaadú .
.illetőleg. n1unkaválláló tagjai, valan1int a. n1unka~idók ·és 1tiunkavállalók érdekeltségei a ha:tá.i•ozat
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közlésétő_l. szánlitott nyolcnap alatt f~ls.zóla.Iá~al
élhetnek:: A- felszólalást a belügyn1inisztCrhez ·kell
cítne·zni és a-· bizottság elnökéhez kell benyujtani,
vagy.:·.-_az elnök cínü~re ajánlott levélben postára
adriL
(3) .e\ 111unkaLérl n1egúl!apító .bi.zottság elnöke
a· -felszólalásra nyílva úll.ó idii. elt_eltével:a bizo_ttság
határozatát háro111 példányb;~n;: ·az. esetleg.. be~dott
felszólaláss'al· egyti.1l. a helitgyrniniszterhe·z. haladéktalanul felte1:jesztL.:A ·belügyminiszter a· határoza'"'.
töF .vagy· megerősíti, ··vagy a: 1negerösítést megtagadja, es-ellcg azt· újabb tárgyalás· és.·· határozathozatal végett a bizottsághoz. visszakJildi. :
(4) A bizottság köl'eles„a kérdé.st visszaküldés
e!?e[éil ··újból azonrial tárgy<llás alá venni. lia a
hizottSí1g. a„ hütározatot : f'en1ilnrtja, azt a beliif,'}'n1iniszterhez köz,·etleuiil felterjeszti, ha pedig úJ
határozatot hoz, az (l)_,.(3) bekezdésben foglaltaknak n1egfeleli.íen jár eL
(5). l1.:. hizütlsúg 111egerüsítelt· hatúrozatút a
heliigy1ui.niszter a Budapest l\:özlönyhen köziétcszi
és erröl a bizotts:igol értesíti.
(6) :\ határpzat a közzétételt küvt~tii .nyolcadik
napon l.ép hatályba.

9. §.
A- ·lnunkabérl l11egúllapitó bizottságnak ·a 8. §.
értelmé})[!n közzl·tcll hntároz:dúval n1egállapított
legkisebb-·111unkahérck a. hatúrozatban n1egjelölt
keretbe11-.-·4z ·ii-~szcs·· 1nu11kaadókra kölelezö ható,~
lyú;i.k. :AQb.Q:t)_ ·.az éxt.c.l~.1.nhen, h9gy· 11).unJ.vayá,llalQik-
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nak a n1egállapítoltnál csekélyebb inunkabért nem
fizethetnek. A 1nc3állapított iegkisebb 1nurtkabéreket a hatúroznt hatályának tartarna alatt az érdekelt n1unkaudók és rnunka\'álllók sen1 egyéni
tnegállapodás~al, se1n n1unkaszalní.lyszerződéssel le
nem szállíthatják.
A közzétett határozal, ha ncn1 rneghatározott
idöre szól, 1nindaddig hatályban marad,
1. an1íg a munkabért tnegállapító bizottság a
belügyn1iniszter felhívására újabb határozatot netn
hoz és ez a határozat a beliigyn1iniszter 1negeriisítése és a közzététel után hatályba nen1 lép, illetőleg
2. an1íg a belügyn1iniszter n halii.rozatot hatályon kh·ül nem helyezi. A határozat hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezését a belügy1niniszter a Budapesti l\.özlönyben közzéteszi.

jegyzéket vezetni és azt a n1unkaviillalóval n ldfizetéskor aláiratni.
11. §.
(1J A. n1unkavállaló n n1unkaadótól a valóban
fizetett és a jelen rendelet alapján megállapított
legkisebb munkabér (fizetés) közötti különbözet
megfizetését és a késedeln1es fizetésb61 szúrn1azó
kárának rnegtérllését követelheti.
(2) Az (1) bekezdésen. alapuló követelést attól
n naptól számított egy év alatt lehet érvényesíteni.
amely napon a munkavállaló a megkárosításról tudon1ást szerzett, amennyiben az igény érvényesítése
időközben el nem évült. Az alacsonyabb nlunkabér
átvételétől számított hárotn év elteltével a különbözetre vonatkozó igény elé,·i.il
(t9:i7:XXL t.-c.
9. §.).

10. §.
llJ l·Ia a rnunkaadó a 1negúllapítolt legkisehh
n1unkabérböl hárn1ilyen cín1en valanlit levon, köteles a xnunkabér esedékessége alkalmával a n1unkavállalóknak írúshcli c1szú111olást adni, an1elyben
a megállapított és incgszolgúlt n1unkahér mellett
a levonást, valarnint annak jogcí1nét részletesen
fel kell ti.intetni.
(2) A. társadalo111l>iztusítási járulék vagy köztartozás cí1nén eszközölt \evonús esetében a n1unkaadó nen1 kötcl~s írásbeli elszúrnolást adni. Ebben az esetben a 1nunkaa<ló köteles a n1unkavállalónak kifizeletl összegrül az elözlí mondatban említett cín1e11 eszközölt levonúsok
feltüntetésével

Az évenkénti fi:::t•léses szabadság.

12. §
( 1) A nyilvános és házigyógyszcrtúrakban
foglalkoztatott és a jelen rendelet hatálya alá tartozó ulkaln1azottaknak ugyanannál a n1unkaadónál eltöllött egy évi folytonos szolgálat után éven. ként fizetéses sza!Jadságot kell adni. Ne1n rögtöni
hatá~yú felmondásnál ez a ~zabadság 1negilleti az
alkahnazottat akkor is, ha az egy évi szolgálat a
felmondási idő beltöllésével telik ki.
(2) Az évenkénti fizett:·ses szabndsúg legrö\'i<lebb időtartaina hat uap.
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. (3) ·A· raktári alkaltuazottat, csomagolót, lahnrúni'>l. takarítót és kifutót ugyarra!J.nál· a munka-

adónúl eltöltött öl évi folytonos szolgálat után ~e~
aláhb nvloc napi szabadság illeti n1eg. Ez az 1dolartan1 ~1 tizenötödik szolgálati év b~tölt~séig hí~
rom évenkinl egy-egy nappal növeksz.1k. 1:.hhez kep~st a Úzenölö,djk szolgálati év hetöllésc. után
fo!vtonos s.zqlgúlat esetében - évcnkinli. fizett~ses
~za°'háds:í.guk legrö\~idehh idütarla1ua tizenegy 11ap.
(4). A„ 1niíszaki scgéderöt ugyananná~ a n1unkaadónúl ·ellöltött öt évi folytonos szolgalat után
Ie11alábh nyolc napi szabadsúg illeti meg ... E~ .r~z
idŐtarta111 a tizenötödik szolgálati ~v hetollesc1,g
kétévenként egy-egy nappal növeks7:~k:, Ehhc_z ·ke~
pest ·a tizenötödik szolgálati ·év _hetoll_es: u_tan·, -folvtonos szolgúlat· _esel ében - evenkinll f1zeteses
sztÍbadságuk legrövidehh idíítarlan1a lizcnl_1{~ron1
nap„

.

.

..

_pénztári l•s irodai 1isztv1s.clonck az
u"yanazon 1nunkandónúl eltöltött háro1n éyj folyt1~1~0s szo}rrúlal ut:"in legalább tizenkét napi szabadsúgoi kell ~tdni. Ez az idötartan1 a tizenötödik szolrtálati év betölt(~s1!ig kétévenként· egy-egy nappal
~övékszik. EhhC'z kipcst a tizenötödik ~zolgálati év
betöltése után -:-- folytonos szolgálat esetében -évenkh1ti fizcti'ses szabadságuk legrövidebb idő
larh~n1a tizennyolc nap.
'(H) lia a 111unkaa<ló a (3), il:ll~l:'e (4) l!~k~z
déshen en1'1íletl alkahnazottat a (4). illetve (<>) bckezdé$.ben_ eiulítell :\lkahuazottak közé 0:sztja be.
az alkalnlazott a hosszabb sz;ibadságidQt ~ak .. ajt:(:Í.1

;\

kor követelheti, ha újahh beosztásában n1ár egy
éven át teljesített szolgúlalot.
13. §.
Az évenkinti fizetéses szabad.súg legrö\·idcbb
tarlan1úba 11e111 lehet he!-lzú111ílani se111 a Hlr\·{~nves
inunkaszüneti napol, se111 azokat a napokat, a1~1c
lycken az alkalrnazoll heteg.~ég, baleset, Jebetcgedés vagy katonai sznlgúlal 111intt ncn1 lcljesíteU
szolgálatot, kivéve, ha a hctet{ség, u baleset, lebetegedés vagy katonai szolgálat a szabadság 1negkezdése után következel! he.
14. §.
(1) A fizetéses :-zabadsúghoz való igény Plü-

feltételek(·nt 1ncgkivú11t szolgúlati idti folytnnossúgát nen1 érinti a rnunkának l'venkinti JegfeljPbh l1úron1 hónapot 1ncg 11en1 haladó olyan n1cgszakí!úsa.

an1cly hctcgst·g. baleset. katonai szolgálat vagy Jchetegedés folytún követkczell be, úgyszintén a
nn1nkúnak tizennégy tnunkanapnt ineg ncn1 haladó olyan 1negs~akitúsa, an1ely he!egség, baleset,
katonai szolgúlal vagy Iehctegedés folytán következett hc. úgyszint(•n a 111unkúnnk tizennégy n1unkanapol 1neg ncn1 haladó olyan 1ncgszakítú!-la sen1.
atnelyre az alkalrnazoit :iz egyéni vagy családi i'letl~hen fehnertilt cgy('h köriihnén>· folylún önhihújún kívlil kényszerült.
(2) Az első C!SZlendiin túl folytatott szolgúlalot a fizetéses szab:1ds:"1g !egröYidchb tarlan1únak
nüvckc<lésc szen1pontjáhól abban a7. esetben is·
13

1!11
fo!Ylonosnak kell teki11!c:ni, ha küzhcn a 111unkaach~ a 1nunku,·íszonyl egy évet 111eg 11c111 haladó
idi\re 1ncgszakitolta, Yagy ha a 1nunk<l'.-iszony katonai szolgúlat kö,·etkcztl•hen szakadt 111eg.
(a) :\ gyógyszertúr lulttjdnnáha (haszont~\vc
zctébcn), vagy vezell;s0ht>n ht;kö,·ctkezl•tl vúHozús
a szolgúlat folytonossúgút 1H•n1 érinti 1nt;g abban
az esclhen se1n, ha a 1nunkavúllalót új szcrzi\dl·sscl alknlinazzúk tovább.

15. §.
( l) :\ rendPll.'l alap,iún fize!l'ses ~zah:.tdsúgot
clsiiizhe11 an11;1k a n1unkavúllnlúnnk kell adni. aki
az lH-il. {·vi j;_inuúr hó L napjúig egy évi folytonos
szo!gú'.alol lil'tii!töit.
~ (2) :\ fize\l•ses szabad:-úg legrövidPhb lar!an1ú11:1k lli°l\"l~l;:l•dl·.'il' SZPlllJHIHljúh(Jl ilZ 1n:1n. l·\·i januúr hó 1. nanjútúl l'llPl! szo!gú\ali idiit kell szú1nilú'iha \'(•1111i.
(:~) A fizetl•ses sz:ib:id•úgot az ctT:..' jogot ad6
szolg(tlali é\· ll•lelle l'!i'1!t is llH'g kell :ulni. dc lcgkési~hh a szah:idsúgra jogot adó szolgúlati Í'v el-

lelléliil szún1iloll líz hónapon bcliil nte;.,! kell adni.
1 t1. 5.
(1) .-\ n1unkaadó kiitclcs a je!en n:ndclct halúlva. :dú tartozó alkaln1azoitjúnak r~ndcs il.\clnlt':nvcit a tÜr\·(·ny t'•s a jc!cn rendL~let rendelkezései
alap~jún igt'·nylieYell :-zabadsúg egész tarla1núrn,
\cgkésiihh a szabadsúg incgk(~zdt'•sél nu!gcliizli n:1_pon n1cgfizelni.
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(2) .-\ szahadsúg idejére júró il:l'tn1Pnyl az alkaln1azottnak a szahadsüg rncgkezdl•se idiípontjúban l•lvczctl illc!Inényci 111érlék(~ben kc>ll 111egadni.
Vúltozú illet111ények C'ieléhen a szabadságot 1ncgcliízö t'•\·hcn el(·rl illeln1l•nyl'k útlagút kell alapul
venni.
1 i. §.
(1) A szabadsúgot rendszerint osztatlanul kell
u1ega<lni, hacsak a 111unkaa<ló t'>s az alkahnazolt u
1negosztúsban kifejezetten n1eg ne1n cgyezi:!ll.
(2) ~legegyczl·s hiúnyúhan a 1nunkaadó a
szabudsúgot csak akkor adhatja 111egosztva, ha a
n1cgoszlúst a gyógyszcrtúr helyzete elhúríthatutla~
nul szükségessé teszi.
(H) .-\ szah<ldsúgot lcgfcljchh kt'I ré~zn: lehel
tagolni.
(·!) :\ szabadsúgot az (·\·nek :'tpri\is hú l~töl
október hó végt'.•ig terjedö idüszakba11 kell n1egudni.
(5) A 111unkaadú köteles az :dkahnazultat a
1ncgadolt szabadsúgrú! annak kezdete e\iitl lega\:'tbli tizenöt nappal értesíteni.
(G) .-\ szahadsúg idötarl:nna l·.s 11 szabadsúgídiire júró illct1nényck !ckintetéhen túinasztolt igénvckct - 1nint a n1unkaadó é.s a ,·ele ~zcrziídése.s
viszonyhan lévő lllllllkavúllalú köziilti .szolgúlati
jogYiszonyból eredií ki.h·ctelésckel - az erre irúnyuló jogszabályok szerint lehel hírúi úton l·rvényesitcni.
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18. §.
.Az alkahnazollnak nc111 szabad fizeléses szabadságának tarlnn1a alall ellenszolgúllatússal júró
1nunkút vállalnia, kivéve azt a n1unkát, a1nelyet a
szabadság alapjául szolgúló alkaltnnzásán r:·Iül
rendszeresen cllút. lia az alkahnazoll czl a lilal1nat 1negszcgi, vagy kíjútsza, elveszti arra a díjazúsra való igényét, aincly szabadsúgúnak tart:una
alatt a törvénv és a .iclen rendelet szerint n1egillctné. A1nen1;vihen az :dkaln1azott 1nunkaa<lójánúl villlalt szr;badsúga tartania alatt 1nunkút, :1
szahadsúgol 1ncg nc1n adotlnak kell tekinteni.
19. §.
IIa a 1nunkaacló a szolgálati viszonyt oly okból hontja fel, runcly nen1 jogosít rögtöni hntúlyú
fchnondú<;ra Ps ebben az idöben az alkaltnazoll a
szahadsúg inegadúsút kivúnhatnú, a 1nunkaadó köteles n sznbadsúgot Jcgkésilhh a fel1nondúsi iclii
tarta111a :dalt 1negadni és annak l'gl'SZ lnrta1núra
júró illctntl•nyekel az alkahnazo!tn:1k abhan az eseliicn is kifizetni. ha a szahudsúgidii a fc1111ondúsi
idii tarla1nút n1cghalndja. Ez esetben az a!kaln1azott a szabadsúgidiit a 1i. ~· (·l) hPkcztlés("hen 1ncghatúrozott idiin kíviil is igl·nyclheti.

Ve[fl/!'S rcndt•fkl'::ések .

20. §.
.-\ gyógyszcrtúr tulajdonosa (haszonélvczöjc)
vagy fclclüs vezetöjc nyilvánlarlúst köteles vezetni:
1. a jelen rendelet hatúlya <liú tartozó alkal1nazottak sze1nélyi adatairól {név, születési hely (~s
idő, vallás, szolgálalbalépés ideje [év, hó, nap]);
2. az alkaJ111azottak 1nunkabcoszlúsúról (pihenőnap, étkezési idi'j) ;
3. a n1'unkaidö n1eghosszabbílúsúról, niegje~
!ölve a 111eghosszabbílú.s jogchnét; a 1neghosszabbílús kcztlö és végpontjút úgy kell felliinlelni, hogy
a tényleges n1unkaidö kétséget kizáróan 111egúll:1pítható legyen;
-!. az alkaln1azollak fizetéséréil:
5. az a\kaln1azottak fizetéses szabadságának
idölarta1náról (a szabadság kezdetének és végének
naplúri 1ncgjelölésével),
~l.

§.

{!) Senunis 1nindcn
olyan
1ncgúllapod~1s,
a1ncly.ben a n1unkavúllaló a jelen rendeletben bizlosítolt jogúról le111011<l, vagy a1nely ezeknél a rendelkezéseknél a tnltnkavú\lalóra
l1álrányosabb

(!93í:XXI. t.-c. 14. §-a).
Ajánlja a

O"\IENALL fog· és
szájápoló szereket

(2) A. jelen rendelet rendelkezése annyiban
ncn1 érintik a tőlük eltérö 1nás jogszabálynak,
szokásnak, szerződésnek vagy n1egállapodásnak
hatályú!, amennyiben az alkalmazottnak a jelen
rendeletben foglaltnál kedvezöbb helyzetet biztosít.
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22. §.
An1cn11yiliell a C~l'lckn1ény súiyosahh hünteli)
rl'n<lelkcz{•s alá nen1 esik, az 1937. é\·i XXI. !.~e.
lG. §-úlia iitközö kihágúst kö\·et el és az olt ineghalúrozott büntclésscl hiintetcndö az a n1unkaadó.
íUctiilcg fe!cliis vezeHí. aki a jelen rendeletnek ha·
túlya alú tartozó alakhnazollak 1nunkaidcjérc. legkisebb n1unkabér(·rc {fizel{·sérc·) és az évenkinli
fizetéses szali<1dsúgúra
vonatkozó rendelkezését
nicgszcgi vagy kijútsza, vagy az alkalinazoltal
azél"I, 1ncrl az e1nlílctl rendelkezéseken alapuló jogút érvl~nycsítcni 1ncgkísérli. clhocsútja, vagy elhocsúlúss:d fenyegeti.
23. §.
.A1ncnnyilicn a cse\ck1nény súlyosabb hiintcUi
rendelkezés alú ncn1 esik, kihúgús! kiivel cl Ps a
jelen rendelet. alapján pénzbüntetéssel büntcten.tlc'í
az a n1unkaadó. illetőleg felclüs vczctlí, aki
1. a a. §. (2.J bekezdésében 1neghatározotl jelentés 111cgtélt•lPt cln1ulasztja. vagy azt elkés\·p teszi
1ncg.
2. a levonú~ról (10. ~.) elsz{u110\{1sl JH'lll ad.
\·agy az e\szún1olúsha valötlanl foglal.
:·L a 20. §-han elüirl sze1nélyzeli nyih·únlartús
vezctósét ehnulaszlja, azt nc1n az cltiírl 1nódnn vezeti. vagy ahha valútlan adatokat Y('ZCl be.

24. ~A 22. és 2:-i. §-okban n1egjclölt kihúgúsok
111intt az eljúrús a közigazgatúsi hatóságnak, n1inl

rendőri

hiin\pl() liírósúgnak hal:lskiiréhc tartozik.
Har111a<lfoko11 a heliigyn1ini:-1zler bírúskodik.

25. §.
A jelen rendelet a kihirde!l•sél kii\·p!{i nyolcadik napon 11'.'p ha!úlyba.
BudapPsl. 1940.

t,Í\·i

október hó 17-l·n.

/)r. Johan Béla s. k.
állarnlitkúr.

.A r1cu1us ola.f fiJlatg~·úgy:.íszali célokl'a vali) ft•1hasznülüs:.ínak eltilloísa ltírgyáhun .
-

.-\. 111. kir. !H·lügyn1ini~zter 223.7r)0/19·10. szún1ú
l'l'tHlelele. -

:\ nehezen heszpn•zheli) ricinus olaj (()leu1n
Hícini) eli1evezl·sü gyógyszernl'k Plllhl'rorvoslúsi c(~
lokra Yaló bizlositúsa cl•ljúhól a közegészsl·gi.igy
rendelkezésén'\} szólú 187íi:XIV. 1.-c. lili. l·s 1H7.
S-a alapjún a füldrniYell~sügyi rniniszleITl'i cgy<·l(:rt,·e. a követkcziikPI rPnclt•le1n:

1. !*.
Hicinus olajat \O\cu1n Hicini) a gyógyszerlúrak ú!lalorvosi rendch·ényrC' tovúhhi rendelkezésig
nen1 szolgúllathatnak ki.

-·
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a.

(1) .-\111ennyibcn a csclck1uény súlyosabb hüntelö rendelkC'zés alú nen1 esik, kihúgúst követ el l·s
pénzbüntetéssel hiintclcnclií az a gyógyszcr!árlulajdonos (fel,elös vezető), aki a jelen rendeletben foglalt rendelkezés iuegszegésévcl \'agy kijútszúsúval
az 1. §-ban e111lítetl gyógyszert kiszolgúltal.
(2) A pénzblintClés tekintetében :iz 192S:X.
törvénycikk rendelkezései irúnyadók.
(3) A. kihágás 111iatl az cljúrús a közigazgatúsi
hatósúgnak, nlint rendc'iri hiinlctií · hirósúgnak ha·
táskörébe tartozik.

a.

§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatúlyba.

l. §.
.-\z 1.i!00--19i32. N. i\I. i\l. szán1ú rendelethez
111ellékelt gyógyszcrrcndelúsi utasítús 7. pontja kiegészittelik azzal a rendelkezéssel, hogy a közkúr·
húz a jelen rendelethez n1eMékelt kilnutalúsban felsorolt kiilföldi gyó~,r.rszerkülönlegessl·gekel és egységes összctétclü gyógyszereket a bclügy111i11iszter
évről-évre kért külön engedélye nélkül is beszerezheti.
2. §.
A jelen rendelet kihirdclést~nek napján lép halúlyba.

Budapest, 1940.

t~,·í

Budapest. 1940. évi október hó 19-én.

A 1ninisz!cr helyett:
dr. Johan !Jé/a s. k.
úlhunlilkúr.

A küzkürluizi gyógysz~rrenllclési ulasíhís nu'idosít:isa lát•gyáhan.

október hó 22-én.
A 1niniszter helyell:
dr . .!ollan Béla s. k.

állanllitkúr.
Jíl'lléklel a S08/10-í0. B. ill. s:<Í111Jio:.
l\ürházakhun kiilön engedély nélkiil heszerezheHi
gy«'ig,ysze1·ek.

_._.lJaut·r'; Lcvt•tk11scn a. Rh.

-

A

ni.

kir. heliigyn1iniszter 808/19-l-O. szú1nú
rendelete. -

:\. közegészségügy rendezéséröl szóló 18iH:
XIV. t.-c. lGi. S-úban foglalt felhalalinazás alapjún a következőket rcndclezn:

!. AteLrin-rfalll. 0s Inj.
2. Betaxin

3. Can1polon
4. Devegan
5. Dolnntin
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H. Elityran-Inj. és 1'abl.
i. Endojoclin
8. Evipan-Natriun1
9. ]~,·ipan-1'ahl.
10. Gono-Yatren
11. Lacarnol-Inj. l·s Snl.
12. :.\lanetol
13. ~Iitigal
14. Novalgin-Inj.
15. Novocain-Suprnrenin, (Novocain-CorbasilTabl. A)
16. Padutin-Inj., Sol. és Dragee
17. Pan tocain
18. Pcr-Abrodil l>s Per-Ahrodil-fortc
19. Plas111ochin
20. Pronlosil ruhrun1 (>s snluhilc
21. Hivanol
22. Salygran-Dragec
23. Sölu-Sah·arsan
24. 'foranlil-Inj. és Drngce
25. 'J'rypaflavin-Inj. és '!'ah!.
2G. l_lliron {•s Neo-Uliron
E. ,1/crck. f)arnv:lrulf.

'2i. Cebion
28. Oral- és Jodtetragnos!
~.Bayt• r" -i)/ erck IJo p f H' r prii parnl e.
29. Phanodor1n és -Ca\eiuni
~O. \'igantol
:11. Vogan

:~2 .. Progynon

Schcriny A. G._. Berlin.
13-Inj. forte

:tJ. Solganal
lJ roselek tan

;~.l,

C. /-/. Bochringcr, l11yt>lhi•i111.

a5.

Lobel-in

:1n.

S~·n1patol

J(noll A. G. 1 Ludtoigshafcn n. Uh.
Dicodid
38. Digipuratu111-·rropf. és Inj.
89. Oknitu111-lnj. és Liqu.
C. Z.'. Bochringer. 1\la1111heirn-H'nldhof.

ai.

40. J(o1nbetin
41. :i\Iyko111bin
Luif polduN·rk, ,)/ iinclicn.

·i2. Clauden.
G~·1íg~·szerkiiny,· kedvez111én;res bt•árának nH•g:í.Jlapítása t:.írg~·~ihun.

A 1\', :L\h1gya1·
szerz<~si
~- :\ Ill.

kir. helügy1ninisztériun1 ü:l 17/1940. sz{11nú
leirata. -

Jl[ ayyaro r s:ági Gyúyy s:e rés: Bgye siil el

El niikségének,
Budapest.
Az lH-10. évi szeplen1ber hó 16-{111 kell 1890/
1940. sz{unú bead\'únyára értesítem az Egyesiilelet.
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hogy az anyaorsz::ighoz visszacsatolt kelet-n1agyarországi és erdélyi területek gyógyszertárai részére
a n1agyar szövegii I\r. i\lagyar Gyógyszerkönyv beszerzési árút példányonként 40.- P helyett 1néltúnyossúgi okokból - kivételesen 26.- pengüben úllapílolla1n 111eg.
A IV. i\lagyar Gyógyszerkönyv I\.ókai Lajos
könyvkereskedő és könyvkiadó vúllalatnúl (Budapcsl, IV., I\.anuuerruaycr I\.:iroly-utca 3.) szerezhető

be.
I\.ére111 az cgycsiiletcl, hogy crrfrl nz érdekelt

kelet-n1agyarorszúgi és erdélyi gyógyszertárakat értesíteni szíveskedjék azzal, hogy a n1ost inegállapított árért kizárólag csak a saját sziikségletiikrc
szabad a gyógyszerkönyvct beszerezni.
Budapest. 1940. é\'i október hó 28-ún.

.:\ 1niniszlcr helyclt:

Bonc:os 11/iklós
álhuulilkár.

Pandigal
szívgyógyszer
új digitalis praeparatum
B E

E R S D

0

R F,

Budapesl.

l{iilföldi

g;yógyszerkészítntén~·ck

k(>pyiseletének

átruház~ísa.
--~-

A ni. kir. beliigy111inisztcr 1811.628/19·10. B. :\l.
szú1nú leirata. -

.-1 11/agyarors:cíyi (;y(Jyys:crés:
Elnöksl;f!énck.

l~[!!JCS{ifet

t.

Fenti túrgyú és szú111ú fel!erjcsztésére értesíteni a t. Elnökséget, hogy a 111. kir. kercskedclc1nés közlekedésügyi nlinisztcr tovúbbra j5 fenntartja
azon úllásponlját, hogy gyógyszcrlúrak külföldi
gyógyszcrkészí t1nén yck (gyógy sze rk ül ö nlcgcsségck)
képviseletére u jövö!Jcn jogot ncn1 nyerhetnek.
.A nevezett 111iniszler úr úllúspontja szerint
ugyanis 21.000/1H3ü. h:. K. :\I. sz. rendelet G. §-a
kifejezetten kilnondja, hogy .,Gyógyster és gyógyszcrfé!c anyag adúsvl·lelénck közvclítésével csak
kcreskedii foglalkozhatik .. :', lovúhhá a rendelet
26. §-a hangsúlyozza, hogy „G~·ógyszcrtár tulajdonosa, felelüs vczctiíje, alkl:unazottja egyidt•jüteg ...
gyógyszer l's gyógyszcrféle anyag adúsvételénc!-.
kiizYetílésére irúnyuló leYl~kenységet 11e111 folytathat ... " Csak a szerzt•!l jog elis1111·ri:.;('k("p~·n h:igyl':
n1cg a rendelet ezt a Yiszuuleladúsi jogot azoknuk
a gyógyszerészeknek, akik ily tcvékenysl•µet a rendelet kihncsátúsa elüll is fo}y\altak.
Kl·tségtelcn, hogy a gy(;gyszcrek és a gyögy·
szcrfélék adásvételével Yaló foglalkozás kifejezcl·
len kercskedcln1i tevékenység, an1elyet a gyúgy-
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szcrészi 1nüködésscl s;~ervPs összcfiiggl·she hozni
11e1n lehet. Annak idején u 21.000/lÜ:Jn. 1\.. K. :\L
rendelet kibocsútúsa alka\Jnúvnl éppen a kercske·
dök jogos érdekeinek 111cgovasa \·t~gctt voltcun
kénytelen a kercskcdclc111· és közlekedésügyi n1i·
niszter úr fcnli úllásponljúnak jogossúgút clisn1crni
és hozzújúrulni ahhoz. hogy a gyógyszertárak a
jövlíbcn ily tevékenységet ne folylass<1nak.
A kereskedelen1. és közlekcd(~siigyi 1ninisztcr
úr e kérdésnek a 1. Elnökség hcadványúvul kap·
csola!han való túrgyalúsa alkahnúval arra az állás·
pontra helyezkedett, hogy a H0.000/IHO:I. B. :.I. sz.
rendelet ·L §·a csupán a gyúgyszcrkülünlcgcssl·gek
bChozata!úra biztosit n gyógyszcrlúrak r{·szére jo·
got. Ezzel szcn1he11 ezen kPszítn1ények úrusitúsúra
\·onntkozó kérdéseket u 21.000/IH:JG. h. l~. "'.\!. sz.
rendelet szaLúlyozza.
Ezen úllúspontjút a kcrt•skedclen1- l;S közlPkedésiigyi 1ninisztt•r úr v{!l!ozallanu! ft'nr:lartja (~S ez
az úllúsponl - vélen1Pnyen1 szerint i'i ··-- n1egfelel
az érYényhcn Jéy() jogszahúlyok sz6st:erinli {•rleln1czésénck.
Budapest. 19·!0. l•\·i 110\'c1nber

h1'1

;)-én.

:\ n1iniszler rentl.eletéhö!:
111.

/Jr. Sajú Lajos s. k.
kir. tiszti féiorvos. h. n.<c;zlúly\'ezetö.

A l"isszaesntolt keleti és el'délyi_ leriiletcn u
g;yógyszcrészi teYékenység cngc1lél;\"czése.
-

A

111.

kir. bclügy111iniszter
rendelete. -

9ű0/1H·10.

szúu1ú

A i.~HHl/10-!0. JJ. E. szún1ú rendch•t 1-1. ~·úuak
(2) bekezdésében kapotl felhalaln1azí1s alapjún a
köYelkezökel rendelen1:
!.

§.

A ,·isszacsatolt tcrliletcn lakó azok a teljcsj!1gú gyógyszc~részck, okleveles gyógyszerészek,
gy<'igyszer{·szjclül lck l·s gyógyszerészgyakornokok.
akik ezen a lerüle!en g~·óg.yszerészi !evl;kenységet
óhajtanak folvlatní. a 7.990/lH-!O. :\L T~. szú1l1ú
r1_•1HlPll'l 1.t. §.úJian fogl:d! rendclla•z(~S Órlchnl·bcn
a hi\'alkozol! rendelet halúlyhalépés(•! köYel(í hnr~
1ni11c nap alatt erre a heliigy1niniszlPrtiH engedl·ly!
kérni kütelcsek.

2. ~.
(1) A kérch'n1hcz a követkcztí okiratokat kell
eredetiben {·s ha az ne1n 1nagyarnyclYÜ. hiteles 1nagyar rordítúshnn n1cllékelni:
a) a teljes jogú gyógyszerész és az ok!eyeJcs
gyógyszcn;·sz a gyógyszerészi oklevelet. a gyógyszen.'·:-;zjl·löll H gyakornoki \'izsgúról szóló hizonyit·
\·únyt. a gyógyszerész.gyakornok az {•retlsPgi biznnyílvúnyt.
b) a szükséges lcszúrn1azúsi okiraloknl n
nag~·sziillíkig hez{irólag.
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e) az eddigi inüködést és
d) n1agatarlúst (7.990/19-10. ~I. E. sz{uuú rendelet 13. §-a) tanusító bizonyítványokat eredetben,
lovúbbá, ha a kérelrnczii a gyógyszertúrnak tulajdonosa,
e) a gyógyszertár ado111únyozúsúra, il!cliílcg
útruhúzására vonatkozó eredeti okiratot is.
(2) Azok a szcn1ldyck, akik szcn1élyjogú
gyógyszertár haszonélveziíi, abban az esetben, ha
haszonélvezeti jogukat a ro1nán n1egszúllás ideje
alatt is1ncrték cl, az alúbb felsorolt okiratokat eredetben és ha azok ncn1 1nagyarnyc1,·ück, hiteles
1nagyarnyclvii fordításbnn is he1nulnlni kötelesek:
a) u haszonl·lvczcl clis1ncrésérc vonatkozó okiratot, ezenfelül
{)_) ha n haszonélvczií özvegy, f('rjénck gyógyszerészi oklevelét, saját és férjének sziilctési anyakönyvi ki,·onatút (sziill'll•si hizonyítvúnyút), húznssúglcveiét l>.s vl·giil férjének halotti anyakönyvi kivonatát,
e) ha kiskorúak a haszonl·!vczök. atyjuk
gyógyszerészi oklcvelé!. vala111inl az ( 1) bekl·zdés
h) ponljúhan cHiírt okiratokat.
(3) :\. törvl·nyilalósúg elsii tisztvi.sl~lúje a kérclinekcl a ni. kir. lisztifiiorvos vélc111t>nyévcl
együtt a bt•liigyn1iniszlcrhcz nyolc nanon hcliil fel!crjesztcni köteles.

20!1
3. §.
A. jelen rendelet nz 1940. évi noven1ber hó 26.
napján lép hatályba.

Budapest, 1940. évi novcn1bcr hó 21-én.
A n1iniszter helyett:

Dr. Johan Béla s. k.

állaintitkúr.

Rugalmas

A

N

S A

II.

A

T

kisebb sérüléseknél a lcgalkaln1asabb, nyujtható
gyorssebkölés.

E

R $

D 0

~

f,

Budapest.

H

'.!tU

2ll

225.itO!tn.~o.

B. ill. s:.

4. §.

Belügyminiszteri rendelet
a Digitalis purpurea töleveleinek és a Digitalis
lanata leveleinek a gyógyszerek készítésénél való
felhasználása tárgyában.

A jelen rendelet kihirdetése napjún ll•p hatúlyha.
Budapest, Hl40. éYi dccc1nher hó -1-én.
:\ 1nini.szler rende!c!éböl:
Dr. 1'0111csik .ló:scf s. k
1niniszlt•ri lan{1csos.

A közegészségügy rendczCsérö! szúlú 187H:XIV. L·l".
13G. és 167. §-úbnn kapuit fclhalahnazús alapjún a következőket rendelc111:
1.

22tt..:-1:-10/l!J-IO. XV.

§.

A 21fi.000/1933. B. 11. sziuuú rendelettel kin.dolt l\'.
11ngyar Gyógyszerkönyvnek a Digilalis foliumra előírt
rendelkezése akként n1ódosul, hogy a gyógyszerek elkt~·
szilCséhez tovúbbi rendelkezésig a Dlgitalis purpurea tölevelcinek, illetve a Digilnlis lanata leveleinek az Orszú.
gos Közegészségügyi Intézel últa\ eliizelescn standanlizúll és törzsküny,·ezell pora is fl'lhnsznúlhatú.
2.

§.

:\z\, hogy a le\'l'lpor IHgita!h; lanalúból készül, a ké·
szíhiu~ny

csoniago\úsain

júl lú!hatúan fel

k(•ll lüntelni.

:\. §.
A Uigita!is purpnrea tö:evl"iei és a l>igitülis !anata
lcve!t·i porún:ik eltartú!iúra l·s felhaszuúlásúra vonatko·
zólag a 1\'. l\Iagyar Gyúgyszerkönyvnek a Digilnlis folitu11n1 c\(iírt rencklkezései irúnyadök,

Belügyminiszteri rendelet
a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és
erdélyi országrészeken működő gyógyszertárak cukor·
s%i.!kségletének biztosítása.

A .1/ayyarots:::áyi Gycíyus:crés: Eyucsiilcl Elniikséy1'11ck.
:\ !l.000/Hl-!O. 11. E. szúnni rcndPll't {~rld1n!·hen n
:\!agyar Szent Koronúhoz visszacsatol! kt·ldi- {~s erdClyi
orszúgrészcken a cukor forgal1núnak szahú!vozúsúra \'()·
nalkozó l"l'Udelkt-z!·.st'k L l>,·j dt•(·e1nlwr hc"1 l!;·Ún halúlvba
l{~ptek.
.
:\ 111. kir. fiild1ni\'ell•siigyi 1ninisz!er ür l ,'"}5.000; ! \).JO.

F. X. sz. rendelete a cukor forgahnit1H1k és fogyaszlúsúnnk szabúlyoz{1sáröl szóló l[):l;t;OO/IH-!O. F. ;\L sz. n'ndelc_t kiegúszítést'riil t's PgyPs l"t'nciPlkt•zt'st·k n1t'Hlosí1:"isúr 1"d
intézkedik.
Ezen rendelt:ll"li. :1li111jú11 a gyúgyszt·r!úrak r!·szt'n·
íl 153.800/HHO. F. :\-1. sz. rendelet 10. §-únak \2,1 bt·ki·z-
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dése alapján működő minlsztcrközi bizottság állal megúllapílott kereten belül az 1940. december hó 1G-útól
1941. januúr hó 20-áig terjedő idötarlamra, gyógyszer·
tári cukorigénylési keretet állapítottam meg és gyógyszertári cukorigénylési engedélyeket adtan1 ki.
Az idezúrl cukorigénylési engedély alapján azon
;.;yúgyszcrtúrak. :11nclyeknPk zúr alú \"ett cukork(~szlctc
nines. azon hatósúgtúl, a111cly a gyúgyszcrtúr r{•sz(•n• a cukor kiutnlúst t•szközli. az Hl·IO. decctnhcr hú Hi-útúl HJ.!1. jnnuúr hú 20-úig tcrjedü idti-·
tartan1ra az engedélyben fclliintetetl cukorincnnyiségre
beszerzési engedélyt, illetőleg cukorszállílúsi igazolvúnyt
kapnak, azon gyligyszertúrak pedig, an1elyeknck zúr alá
,·c!l cukorkészleliik van, a fenti idötartan1ra az cngedNyhen fcltiintetett cukonnennyiség fclhasznúlúsúra nyernek
engedélyt.
Az igénylési engedélyben 1nt•g_jc\ölt cnkonnennyiség
kizárólag a gyógyszerek, gyt'.igyszeres készitnH'-nyck elií~
úllitúsúra használható fel, ezzel különbözö t~Jyczeti, s
egyéh szerek slh. ne1n készilhclök. A kiutalt cukonneny~
nyiségriíl a gyógyszertár ..:_ a hatú~úg kívánsú;.:úra
laboratóriu1ni könyve alapján lcsz{unolni tartozik.
Egyben felhh·on1 Gyógyszerész Urat, hogy 1H41.
jnnuár hú 5-éig oly értcln1ű - lehctüleg a gyógyszt!rlár
\ahoratóriunü könyve alapján készített -·- ~ az illetéke~
111. kir. tiszti orvos, vagy tiszti füorvos által igazolt ki1nutatásl küldjön be, an1clyhen a gyógyszertárban fol~·ó

t~Yi december hóban cukorral elöálliloll készítn1ényPk
soroltatnak fel az elöállílás időpontjának, az elöál\ítol!
készítn1ény niennyiségének és a felhasznűlt cukorinennyiségnek feltüntetésével. Egyben jelölje 1neg gyógyszerész
úr azt is, hogy a fenti adatok figyelc1nhevételé\"cl 4-·!
hetes időtartamra a gyógyszertár részére n1ennyi cukor
kiutalása lúlszik feltéilenül szükségesnek. An1ennyihen
ezen bejelentés január hó 10-éig hozzán1 be ncn1 érkeznék, a gyógyszertár to\'úhbi cukorsziikséglelének biztositúsa iránt nem fog n1ódon1ban úllni inlézkednen1.
Egyebekben utalok a 153.800/1940. és a 155.000/Hl-!O.
F. 1'.L sz. rendeletekben foglaltakra.

Budapest, 1940. évi december hó 20-án.
A

miniszl!~r

rcndPleiéhöl:
dr. Siegler s. k.
tniniszteri osztúlytanúcsos.

21-1

'.!15

FÖLDl\llVELÉSÜGYI l\UNISZTEHI
RENDELETEK.

A inczei egél'irhísze1·ek fol'galo1uhahozntala.
:\ 111. kir. fi)\dn1ívelésügyi 111inisz1er 97,1D2/l9:Hl.
B-2. szún1ú leirata.
(:!:: 1895:„Y.LV/. t.-c. alapján n1iiköd6 pa!a111cnnyi

Pegykisérleti és oeuyoi::suáló állo11uis11ak.)
'fudo1núso1nra jutott, hogy egyes gyógyszcrlúrak 111czci cgérirtó csalétkcket készítenek és úrusítanak anl·lkiil, hogy azok forga101nhahozalalúrt1
vonatkozó cngedélycn1ct 1negszerezték volna.
'fudo1núsu\ és inihczlartús vt~gctt közlönJ. hogy
a n1czci cgérirlószerck n -17.000/1932. F. :ir. szúinú
rcndclctc1n hatúlva alú tartoznak iniután az cgt>r-

irtószcrkénl :'1rus.ított anyagok „sajátos üsszclétc!ií
és sajátos fizikai lulajdonsúgú vegyi ké5ziln1ényck",
lehút kiilönlcges növényv(~delini 5zereknck 1ninösilendök. Az alkali arzén\·egyiilctck, az arzénessa\·.
a foszfor. a sztrvchnin l~5 a tengeri hagy111a :u:
egv5zerü vagv kbzönséges növl~nyvl~dehui szere;'jegyzékéhen s.zerepelnck ugyan, inert e vegyületek
és ter1nékck növénvvédclnti célra közvetlenül ne111,
csak közvetett úl~n, nlinl csalétek hatóanyagai.
hasznúlhatók és a nö\·ényvédcle1n körén kiviil 1nás

c1!lra b :ilkalinazhatók. E halóuuyagból 11ö\·ény\'t'del1ni cl·lr:i a niivényekel kúro.sí!ó úllatok irlú.súra ii:-:szeúl!ílotl ké5zítnll;nyck azonban kiiliin!egc.<.
ni.ivény\·l>dehni szerek. A 47.000/193~. 1:. :\l. rendelet ~-l. §-a érteln1éhen pedig külön!Pges növl>ny\'l•det1ni 5zert csak a föld1nívelésligyi nii11iszit•riun1 engcdl~lyével sztibad fnroalo1nba ho:ni. 'l'ehát
a közönséges növényvédel111i szerckhtil (foszfn1'.
s\h.) csa!t"lkt'l legfeljebb csak snjút hasznúlntra kl~
szilhel \'alaki, de nen1 ahhól n célból, hogy azt elad(1sr.1 forgalo1nba hozza. E rendelet 1negjclcnése
ulún tehút -· ha a korúbhi rendelkezések erre inúdot nyujlanak - a gyógy.szert;szeknek n1ezei egér~
irtószereket fötdn1í\·clésligyi n1i11isztcri engedély
nélkül forgalo1nba hozni nen1 szahad.
.Az cngedélyezl·si eljúrús foly:unún kü\'clett
eddigi gyakorlat ;.;zcrint a 111ezei egér (pocok) irtószerek 1nclyek az egyszeríi szerek köz{> sorolt
anyagot lartaln1aznak hatóanyagként
a kii!finle~
gcs növény\'édclnli sze1·ek jegyzl:kl·!Je vl•tcltek ie!
(pl. :.\lussol, Egérirlú 111agvak, sth.,l. Ez a ll·uyállús
is a hi\'alkozot! rl'!Hlelel fl'nli l'l'll'ln1ezl;st'.·11~·k helyességét igazolja.
Felhí\'0111 Chnel. hogy a fentiek sze111 elüti
lartásá\'al a ntczei egérirtó.szerek {·<; csalétkek forga!tnúl fokozolt 111értékbcn ·-· e n.·ndelet 11tagyar;.·1zalon1ra 1n('gfelelií figyehnez!t•lés ulún t(yógy;.;zerlúrakban is --- ellenörizze.
Budapesl. 19:19. l>vi október hó 17~én.
..\. n1iniszlcr rendcleléböl:
f)r. vilé:. A11lalff11 Sándor

1ninisz!eri tanúcsos.
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A n1ezei egérirtószcrek forgalo1nhahozatalu.

rakkal szentben való alkahnazúsa tekintelében a
érlesítetu.
Az idézett rendeletek .f., illetőleg 3. ~-:dban .1
gyógyszertárak névszerint felemlítYe nincsenek
ugyan, azonban az idézelt szakaszok szellc1nl·híH
következik az, .hogy a gyógyszertárak, an1ennyiben
üzc1nük keretében cukrot, illetve zsírt dolgoznak
fel, az idézett rendeletben megnevezett gyógyintézetek, illetőleg ipari üzemek ·fogaln1a alá !artoznak. Ehhezképest a gyógyszertárak kötelesek cukor- és zsírkészleteikcl a 153.800/1940. F. 1I. sz.
rendelet 4. §-ában, illetőleg a 153.H00/1940. F. M.
sz:hnú rendelet ::3. §-ának (3) bekezdésében fog·
lallak szerint bevallani.
\'iszont
a fenliekből következik az is , hooy
•
b
a gyogyszerlárak az üze1nük folytatiisához szükséges cukrot Cs zsírt a 153.800/1940. I·'. ?\!. szán1ú
rendelet 10. §-:.inak (2) és (3) bekezdésében, illelöleg a 153.900/1940. F. ?\.L sz. rendelet 10. §-á;1ak
(2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek 1ncgfelelöen igényelhetik.
Fentiekröl az idézett rendeletek 1. §-aiban
111egjelölt hatóságokat egyidejüleg értesíletten1. E.é·
ren1, szíveskedjék az Egyesület kebelébe tartozó
gyógyszertárakat n1cgfclelöen tájékoztatni.
következőkről

-

J\ 1n. kir. föld1nívelésügyi

n1inisztcr 131..214/
1940. ''III. B-2. sz{unú leirata. -

(2\Iugyarországi Gyógyszerész Egyesületnek.)

A 111ezci cgérirlószerek forgalon1bahozatala
tárgyában kiadott 9i.192/1939. VIII. B-2. F. M.
szún1ú rendelet egy 111úsolat.,i példányát kérehnére
csatoltan n1egküldö1n.
Budapest, 1940. évi február hó 17-én.

A. ininiszter

rendeletéből:

Dr. vité:: A.nlalff!T Sándor
tniniszteri tanácsos.

A gyögyszertárak cuko1·- és zsírsziikséglcleinck
bejelentése, valanlint cukor- és zsirelhíhísa.
A ni. kir. föld1nívelésiigyi 1niniszter 153.990/
1940. sz. - IX/A. csop. 2. ü. o. leirata. ·-·

(11/agyarors::úgi Gyóyys:erész Egycsiilcinek.)

A. cukor forgahuáról és fogyasztásáról szóló
153.800/1940. F. ~L szá111ú és a zsír forgaln1ának
és fogynsztúsának szabályozásáról szóló 153.900/
1940. F. :\L szán1ú rendelcleknck a gyógyszertú-

Budapest, 1940. é\'i április hó 16-án.
.A nliníszter

rendeletéből:

Olvashalallan uláirds.
n1iniszteri osztálytanácsos.

:!Hl

HONVÉDELMI MINISZTERI
RENDELETEK.

:\jelen rcudelc! és az ahhoz tncJIPkt>lt {:tasítt1s
ldhirdelésénrk napján lép hatályha.
BudapPsl, 19.tO. évi június hó 1H-0u.

vité:. Bartha /{ároly s. k.
n1. kir. honvédelini n1inisz!Pr.

A honvédelcnu·ől szúlü lHHH:II. tih·vén~·cikk vég1·chajhís:.h·1.1 vonatkozú Utnsihís III. llésze 2. Cíntének
A honvé<ll•len1riH szül<) 1H30:11. t.-c. Yég1 chajlüsúra
vonalkozli Utasít:ís.~'1

kibocs;.ihísu.
-„~ A ni. kir. honv1~<lchni 111inisztcr 25.000/vln.

1

10.

--19-tO. szún1ú rendelete. 19:l9:II. t.~c. 2a5.
foglalt fclhalahnazús alapján az idézett tör-

A hon\·édclenuöl szóló
~-úhnn

,·énycikk végrehajl[1súra

II. Fejezet,
Tnrlalékos tis:!- és ti.o.;:.tviselőkép:.és.

vonatkozó Utasílús fIL

llészénck 2. Ciinél'; a jelen re11dclcte1n 1nclll·kh•lckl·nt küzzétesze1n.
A 2. Cí111 a l<'·nylc~cs szulgúlalru való beosztásra és behívásra, a tényleges szolgálat teljesítésére és az abból való kilépésre, a tartalékos li~zl
és lisztviselöképzésrc, a fegyvcrgyakorlatokra (szolgálati gyakorlntokra,1. végül a honvédség kötcll·kl~~
hiíl való clhocsú\ú!'!ra vonatkozó rendelkezéseket
tarlal1uazza.

15 . .~. f{arpas:nnuÍll!JOS s:.olorílat tclj1\~·ilése ál-

talában.
(1) Azok a szolgúlatkötelcsek, akiknek a tartalékos liszti kiképzésre vnló jelentkezését clfonadtúk (karpaszo111únyosok U. III. Hész l. C:in1
ifi. §.), a ténylPgcs szolgúlalot a csapalnúl, esetleg
a csendürségné!, vagy különleges szolgúlnti Úbakhan, ha pedig erre való igényük is n1egúllapíltatoll.
orvosi, úllatorYosi \'agy gyógyszeréi:i:i 1ninőséghen
kötelesek leljesitcni (1'. 36. §. {11) bek. 1. n1on-

dal).
~Iegjelent

a Budapesti I\.özlöny 1940. július 19-i (lGO.) szú1núnak 111elll-klelcként.

{2) A. karpaszurnányosok tényleges szolgálati
ideje 1ninden fegyYcrne111n~l két év.
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(:l) A karpaszon1únyusok lievonulúsának idöpontja október hó 5. napja. A karpaszon1ányosok
hchívúsa és hc1nulalúsa a többi legénységi állotnúnyú szc1nélyPkévcl cgyezö. A tényleges szolgúh1ti
idö kizárólag a katonai kiképzésre szolgál.
(4) l(arpaszo1núnyos szolgálatot csak állan1költségcn lehel teljesíteni. ;\ karpaszo1núnyosok
szolgálaton kiviil sajátjukból beszerzett félfíno111
vagy fíno111 anyagból készült
ruházatot, fekete
nadrúgol és fehér kcsztyiit viselhetnek. Ezeknek
azonban .!)Zínhcn és alakban n1cg kell fl'lelniök az
Öltözeti és Felszerelési Szabályzatnak.
(5) ./\. karpaszon1únyosok
n1cgklilönböztelíi
jelvénye az cgycnruhún levő karpaszon1hny, anu•lycl közclchbrül az 01tözeti Ps Felszerelési Szabályzat úllapít n1cg.
19. §. Tartalékos !to1H1('d gyógys:::crés:::i k.ikép:::és.
(1) A karpaszti1nányos gyógyszerészek katonai alapkiképzésükct vahuncly hclyörst;gi kórház
egészségügyi osztagánál kapjúk, clsö katonai kiképzésük utún pedig a honvéd kórhúzak gyógyszertáraiba osztatn;ik be katonai szolgálatra (1'.
-10. §. (2) bek. l. n1ondat). Az egyes egészségügyi
osztagok közötti eloszlásukat a honvé<lelini n1iniszter évenkint rendelettel állapítja n1eg. :\ karpaszon1ányos gyógyszerészek tényleges szolgálatukat
cgyhuzan1ban teljesítik.
(2) 1\ karpaszon1ányos gyógyszerészeket tényleges szolgálatra a gyógyszerészi oklevél elnyerését
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közvetlenül
hívni.

követő

október hó 5. ·napjára kell be-

(3) 1\ karpaszon1ányos gyógyszerészek a tartalékos honvéd gyógyszerügyi lisztviselöi rendfokozat eléréséhez n1egldvánt cln1életi és gyakorlati kiképzésüket a honvéd gyógyszertúrakban kapják.
(4) A karpaszornányos gyógyszerészek tényleges szolgálatuk alatl a csapatszolgálatot teljesít()
karpaszon1ányosokkal egyidöhcn lépnek elő; tényleges szolgálatuk n1úsodik évének végével; ha a
tartalékos gyógyszerügyi tisztviselői rendfokozrit elérésére alkaln1asak és a n1egkívánt kövelehnényeknek egyébként is n1egfelelnek, honvéd gyógyszerügyi gyakornokká kell őket kinevezni (1'. 4-0. §.
(3) bek.).
(5) A honvéd
gyógyszerügyi gyakornokkú
,·aló kinevezésre tekintetbe nen1 jövő karpaszonuínyos gyóg}·szerészt, tényleges szolgálatúnak letel!e
utún az elért k~llonai rendfokozatúval. az cgészs(•gllgyi csapat lartah;k állnn1{111vúha kell helvczni.
(H) Az a gyógyszl'rész. ald a gyógysze;·észi l:iuuhnányait abbahat;yja. vagy a gyógyszerészi oklevelet nen1 szerzi 111eg annak az Cvnck október
hó 1. napjáig, :unclyben huszonhatodik Ple!(•yét betölti, szolgúlalii! a •:saplilnál vagy valan1cly kiilünleges szolgúlati úghan \eljcsíli ('I'. 40. §. (-!/ hek.J.
(i) Egyebekben a 15. és 1G. ~. rendclkl~zést·i
- kivéve ez ulóbtinak (i) bekezdését -- a knrpaszotnúnyos gyógysztrl'szrkr<' is 111egfclcHie·1
írúnyadók 11· ..l(J. ~. (fi'1 hek.).
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,\d. 10.700/l'ln. 15-1940. H. M. szúm.
A ho11Yélicle1nröl szühi lürvény végreha.íhis<íl'a
yonalkozü Utusil<b:. (llL rl·sz.l
(E.ivona\.)

80. §. Tartalékos !JUÚfJ1JS:t"rés::i kikép:::és;
kar paszo nHínyos guáoys:::.L' rés:: ek.

(1) lfa az a hadköteles, nkinek a. tartalékos liszti

kiképzésre való jelentkezésére irányuló kércln1e clfoga<llatotl,

gyógyszerészi gyakorlntol vagy hazai
gyógyszerészi
tanuln1únyok::1 l
folyt.al, feltéve, hogy legkl·sübh annak az l•,·nck nktóhcr hó 1. napjáig, a1neJybcn huszonhatodik életévét betölti. gyógyszerészi oklevelet szcrzelt, tényleges katonai szolgúlatát a gyógyszerészi oklevél uu·gszerzése után teljesíti. :\ gyógyszcrtúr iinúlló vezet(;_
séhez 111egkívúnt s a gyógyszerészi oklevl·I tllt'gszcrzése utún szüksl·ges húrotn évi gyakorlatot a szolgú!at n1cgkezdése szc1nponljúbúl tanuhnúnyuk folytalúsúnak lehel tekinteni ('l'. -10. ~. (1) hekczcll~s).
(2) Azt a karpaszo1nú11ynst, aki gyakorlatúnak.
illeliilcg tanuln1únyaiil'~lk úllúsúhól kiiYetkcztetve az
clöbhi bekezdésben 1ncgúllapílolt végsti idöponlig a
gyógyszerészi uklcvclcl clörclúthatónu 1ncgszcrez11i
ne1n t.udjn. ncn1 lehet a tarlall·kos gy<'igyszcrészi kikt~pzésre bocsú\ani. A gyógyszerészi gyakorlatot \'ngy
Llntdn1únyokal folytató ilyt·n k:irpaszo1núnyosok szolgúl:ilukat a csapatnúl v:1g~· •1 kiilö11\eges szo!gú!a!i
! udo1nányegyelc1ncn

ágakban teljesítik s ha oU egyébként 1negfclclnek. a
!urtalékvs tiszti (tisz!,·isclöi) kiképzésre hocsúth:itók.
(3) A tartalékos gyógyszerészi kiképzésre bocsútúsl a lartalékos tiszti kiképzésre ,·aló jelentkezés elfogadúsára irúnyuló kérelcnnncl egyidejíilcg k.ell elöterjcszteni. Azok a karpaszon1ú11yosok, akik utóbb
kezdik 111eg ::1 gyógyszerészi gyakorlatot vagy tanuln1únyokat, kérehnilkel utóbb is clőterjeszlhclik. A
kérelctn clbírúlúsún{i! követendö cljúrúsra n 75. §.
1 endelkezései 1negf1~JcUícn irányadók. lla a kél kérCl1nct együtt lerjesltik elö, azok fölött egy l·s ugyanazon eljárás sorún kPII halározni.
(-!/ A tartalékos gyógyszerészi kiképzésre liocsútolt karpaszo1nányosok szolgúlalukat
ltdjesíthctik
nerncsak a gyé.gyszcrl>szi oklcvé.\ 1ncgszerzésc ulún.
de a gyógyszerlúr önttlló vezetésére f~ljogosíló (npprobúciós) ,-izsga letétele u!{1n is. azonhnn ebben az
esclbcn is legkésőbb nnnnk az évnek október hó 1.
J!apjúval kczclíidiiPll. :nnclyhen huszonhatodik t~lel
éYiiket töltik be. :\ lirocinúlis vizsga let(·tcle u\ún s
n1{•g n gyógyszerészi ok!cv{•l nu.~gszcrzl·st> cliill kar~
paszorní1nyos gyógyszerészi ininiíségbcn szolgúlni neni
lehel. A karpaszo111únyos gyógyszerészek szolgúlatukal egyhuzan1b:111 teljesítik; elsö katonai kikl·pzésük
az egészségügyi oszlagnúl történik s :izutún :1 honvl>d·
kórhúzak gyógyszerlúraih::i o.sztntnak ln· szolgúlatra.
Ez :i szolgálat 11 gyúgyszt•rtúr éinál!ó vezetésére feljogosító \'izsgúhoz n1egkívúnt gyakorlati idilht· b1·
sz{uníl ('I'. 40. §. (2) bekezdés).
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(5) A tartalékos honvéd gyógyszerügyi tisztvirendfokozat elérésére alkalmas és megfelelő
minösílésü gyógyszerészt, ha a megkívánt követeln1ényeknek egyébként is inegfelel, a tartalékbnn honvéd
gyógyszerügyi gyakornokká nevezik ki (T. 40. §. (3)
bekezdés).
(6) Az a gyógyszerész, aki a gyógyszerészi lanu!n1án)rait abbanhagyja, vagy a gyógyszerészi oklevelet
nen1 szerzi n1eg ann·ak az évnek október hó 1. napjáig,
amelyben huszonJ1atodik életévét betölti, szolgálatát
a csapatnál vagy vala1nely különleges szolgálati úg„
ban teljesíti (T. 40. §. (4) bekezdés).

IPARÜGYI l\IINISZTEIU RENDELETEK

selői

Az cl.sii scgéJ~·nyuJhíshoz sziikségcs cszkHzi.iknck

és szc1•clu1ck az ipat·i (kcreskcdehni') vüllaJaluk
lelcpén készlclhen h1rt:.ís;'i.l'cH.
-

A nl. kir. iparügyi ininiszler 7.400/! 939. szún1ú
rendelete. -

Az lSH:-l:XX\"III. 1.-c. L ~-a c!sö b~·kl'zdt~:,l·!:ck
l. ponlja érlcln1éhen a n1unkaadó köteles az elsri
:-:cgélynyujtúshoz szükséges küt- és gyógyszerckel
készcnll·lhcn tartani. Az en1lílclt törvény .1. §-ának

1' ('.) R Ö K-ll. /A. B 0 R
Gyógyárunagykereskedés és Vegyészeti
Gyár Részvénytársaság
Budapest, VI„ Király-utca 12. szám.
GYAHTELEP: III., BÉCSI-UT 269.
Telefon: *225-460.
Levélcim: Budapest •l., Postafiók H.iü.
~iir~ön7·cím: DHOGTÖHÖJ{ BUDAPf~ST:

inúsudik bekezdése és 45. §-a alapjún a 111. kir.
helügy1niniszterrel, valarnint a ni. kir. kereskedctcrn- és küzlckc<lésiigyi 111iniszlerrel egyetér\üen ·.1
kövctkezökcl rcndcle111:
L ~.

Ipari (kereskedeltni) v{dlalal olyan ll'iepén.
ahol clen1i erővel hajtott 111unkagl·pel hasznúlnJk
{·s ahol ezenfelül rendszerint lcgalúhh hú~z alkal1nazottat foglalkoztatnak, n1cJJlőszckré11vücn elhelyezve a következi} anyagok, illcliilcg ~szközök
legyenek készletben:
!5
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1. 10 drb. 10 cn1 széles, 5 n1 hosszú 1nullpólyn: a n1ullpólya YÍzszivó szövelböl (hydrofil
gazcbül) és tisz!a gyapottból (v:illúból) ö:;szeállí-

lolt scbfödii köLszerpárnúvaJ, vala1nint l drb. köt-

szcrkapoccsal (hiztosíló lüvel) ellúloll és különkfilön \·iaszp:1pírba cso1nagolt, gyor:-;kötésre szolgáló kész scbkölözöcso1nag legyen:
2. 10 drh. 8 crn széles. 5 n1 hosszú l·s az 1.
p,Jnlban 1negállapítolt kövctcln1l~nyeknck 1ncgfeleUí

n1ullpólya;
3. 10 drh. li ern széles. 5

111

hosszú és az 1.

pontban n1egúllapítult kövctelrnényeknek n1egfclclü

rnullpólya;
4. 1 clrh. 5 cn1 széles 1 1/:: 111 hosszú szövött
gu1nipólya;
5. 1.000 gr tiszta gyupol (vatta). 20 drh. 25
gr-os t'.>s GO drb. 10 gr-os cson1aghan elcisztv'1
nyo1nóköléshez:
1
/.1

H. fi cson1ag \'Íz;.;zivó sziivct

{hydrofil gaze).

1uélcres cso1nagokhan nyo1nókiitéshcz. égési se~

hek hckütés{·hez. slh.:

7. 5 drh. húron1!-izögletü. 80J<so><120 cin ol-.
dahnérclií kt>ndti kalikó anyagliól, egyenkinl külön
tiszta papirosba hurkolva;
8. 4 drh., egycnkinl 50 gr ,·azclint tartalinazó,
csavaros kupakkal ellútolt és a fll.272/1928. I~. \l.
szún1ú

rendeletnek

(1fagy:trorszúgi

Rendeletek

'l'úra 1U28. évf. 1.256. oldul) n1egfclel{i fé1nhiivcly
(tubus). a1nelyböl a vazelin kinyo1nhaló: a ein1kén
a lartalo111 megjelöIVsén kí\'ül 1nég a kövelkczö
használati ulasítús legyen: „I·Insznúlalkor a fedö!

le kell csavarni, músik vége fe.lü.l eszk?zölt cnyht•
nvoinússal a sziikségcs n1cnny1~l·~c~ v1zsz1\·o sz(i.
J~e 11 r•,'1J,;:e11ni és azzal az l'g,_'{'SI sebei be kel!
ve-~·re
kötni"';
. . .
. . „
.. .
H. 2-1 drh. küzépnagysagu h1ztos1\o tu :1 knll·.~
ll·zúrúsára, a húrornszögle!ii kendti riigzít~súr~·· stb.:
10. 1 drb. körülbelül lf> crn hosszu 111kki•lt•+
zell olló a pólya. sth. elvúgú.súra:
·
11. 1 drh. analo1niai csipü via~zpapin1sba cso+
111 .10uoJva. a kötszer tnegfogúsúra:
'
12. 10 drh. egyen kint 5 gr 5°/o.os jód-nldatol
t;s p:unacsol tartaln1azö. ~et,'~H~~·aszto:.l Ps 1ncgt:?lcJ,~i
ciinkévcl e!lútoll har11asz1nu uvegcsoYecskl' (l1oln_1
kis dobozban: a dobozon a tarlnlo111 nH:gjcliilt;s\·;1
ldviil n1ég a köYe\kczö hasznú lati utasílús h·gyL'!l:
..I-Iasznúlalkor a csövecske kiitszerrl'l fedell v{•gc'·!
le kell t()r·ni {•s :t esiivccskl·l letiil'l \.l:gével ll'i"P\l·
kell fordítani. n1irc n kiö111lii jódoldat úl!H'dYesíli
n csövecskén túl0rü p:unac:-;ot, 1nel!ycl a 'il'li kürnv{•kP! hl' kel! \·01111i (11e111 :'irt. ln1 a jódo!datbúl
ui~húnv csepp a sebbe jut.)":
t::L 10 drh .. egyl'nkint '.! gr :tet!H'.J'l'S SZl'SZt
(spir. ;ielhereus I-Ioff111a11ni) tartaltnazó. lwforn1sztoll t~s n1cgfl'll'lii ciink{•\·r\ cllúto!t 'izinl~·ll'n Ü\·1·gcsüvecskc (fiola.l kis dohozhan: a do!Joznn :1 !ar-

talorn 1ncgjclö!{~sl·11 kh·iiJ nH;g a küvt>!kezii ha-.,znúlali ulasítús legyen: .. Hasznúlatkor t' csüYecskP
1
11 ,·akút k• kell !i\rni l>s lartal111út
/-.: pohúr vízl1P
ii;1lYl' a segl·lyn· szon1lóv:ll n szívn1íikiich;s !'oknzúsa vt'·gc!l tneg kl'll itatni,":
1·1. ·! drJi. i.J() Clll hosszú. JiúcJoghól. n1gy drótból . készült l~ra1ner-sín (a111ennyiht>n :i sínek :1
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111cnliiszekrl'.nybcn nen1 férnének cl. azokat a szekrény oldalúhoz kell crösíleni);
15. ·1 drh. ;){) cn1 hosszú, bádogból vagy dról!Jól készült h-:n11ner-sín a 14. pont szerint cllH~-.
!yczve;
1 (i.
drb. ivópohár aluininitunhól;
17.
drb. körön1kefe;
18.
drb. köröintiszlítú:
19.
drb. n1osószappnn ne111 rozsdásodó fé1ndohozLan;
20. a ''úr111egyék 1··s Városok ()rszúgos i\Ienlöegyesülete úllal kiadott és az elsüsegt~lynyujtúsi isInl'rletii füzetének, ,·al:nnint a jelen rendeletnek
Pgy példánya;
. 21. a rnentii.szckrl·ny !arlahnúl feltüntető jegyzek. a szekn~ny fedelének helsii oldalára ragaszl\·a.
~.

§.

Ipari (kereske<lelinii Yúllnlal oly telepén, ahol
n·ndszerint húsznál kl'Vesehb alkaln1azottal foglal·
knzlatnak. cle elc1ni eröYel hajlolt n1unkagépeket
hasznúlnak. vagy :ihol elt n1i Pr('ível hajtott nn1nkagépekel ne1n hasznúlnak ugyan. de rend.szerint lega!úhh húsz :ilk~d1naznllat foglalkoztatnak, 1nen!iiszl·krt"nyhcn elhelyezve a küvctkezií anyagok. ille!ií!t'g eszközlik legyenek készletben:
1. ;{ cirh. 10 Clll ~zé!es. ;). 111 hO,<.:,.SZÚ lllltl!póJya:
;t n1ullpólya vizszivó szövetből (hydrofil gazehöl)
1··s li.szta gyapotból (vattúhól) összeúllilott sebfedií
!ditszt·rp{irnúval. Yala1nint 1 clrh. kötszerkapoccsnl
(hizlo.sitú lih·cl) ellűtott és külön·ldilön viasz1
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papírba cso111agoll, gyorsköt{:-srr szolgáló kész scbkötözií cson1<1g legyen;
2. 3 drb. 8 cin széles. ;) 111 hosszú ("s az 1.
pontha.n 111egú\lapított kiiYei{'\1nl·11ycknck 1ncgfclc\ii
1nullpólya;
:J. i3 drb. () Clll szl•Jes, f) IH hosszú és az 1.
pontban incgúllapítotl kiivctcllnénycknck inegfelt•l!i
111ullpólya;
,_ ·L 1 drh. ö cn1 széles l>s 111'2 n1 hosszú szövött
gun1ipólya;
5. 100 gr tiszta gyapot (Ynl'la), 2 drh. 2ti gr-os
és 5 drh. 10 gr-os cso111agh:in t>losz\y;_i 11yo1nó kötéshez;
' .
ü. 2 cson1ag vízszivó szövet (hydrofil gaze),
1;.1 rnélercs cson1agokha11. 11yo1nókötéshez, égési Sl·bek bekötéséhez, slh.:
i. 2 drh. h{1ro1nsziigll'tíí 80>(R0>(120 t:n1 o\dal!néretü kcndii. kalikú anyagból. egyenkin! külön tiszta papírba hurkol\·a:
8. 1 drb. 50 gr vazelint larla!inazó. t'Sa\";iros
kupakkal (•llútoll (•s a Ht.2i:!/1928, E. :\!. szúrnú
rendeletnek (:\Iagyarországi Hendelclek Túra 1928.
évf. 1.256. o1dal) 1negfelelü fén1hii\·e\y (tubus).
arnelvbö\ a \·asclin kinvo111haló; a cin1kén a tarla!cnn ;negjelölésén kívül. n1ég a kiiYc!kezii hasznúlati
ulasítús Jegyen: . .liasznúla!kor a fedíít le kell csavarni, n1úsik vége felül eszközölt enyhe 11yn1nússn!
a szüksl~gcs 1nennyiségel vizszivú szö\·ctrc kell rákenni l·s azzal az égési sebet be kl'll kiitni.'";
H. 12 drh. középnagysúgú hizlosí!ú tli a kötés
\pzúrúsúra. a húrn111szögletü kcndli riigzitésérc. stb.:

21111

olló

2'11
10. 1 drh. köriilhl'llil 15 cn1 ho;.;szú nikkelezell
:l pólya, sth. elv:'1gús{1ra;
.·

11. 1 drh. analó1niai csipö, ,·iaszpapirosba
t·so111agolva. a kiilszl'r 111cgl'ogúsúra, sth.;
.
12. '.2 drb., egy(•nkinl 5 gr 5°/o-os júdoldalol
l'S pan1acso! i<t rla !Jnazó. leforraszlolt és 111errfclc!ii
t·i1nkéYel t•llúlotl li;1rn:1szi11ü iivcgcsövecske (fiola)
k~s ..doh~zban; .'.1 dobozon a tartalo1n 111egjelölésén
k1vul n~eg a kovetkczii h:isznúlali u\asílús legyen:
,.I-las7;nal.~llk'.lr. a csö':?cskc kötszerrel fedett végét
IL~ ke,J lorn1 l'S a l'So\·ecskél letört vé«évcl
lefelé
0
kel! fordít:uii. inirc :t kili1nlö jódoldat útnedvesíli
;"t csiiveeskl·n túlérii pan1acsot, 111ellvcl a seb kőr
n~·él~é! lie kell vo11ni (ne111 _úri. ha- a jó<loldalhól
11ehany cs<>pp a sebre jut.)"';
t:L J drh.. cgycnkint 2 gr aetheres szeszt
(spirt.. acthl•rus 1-Iuffrn<u~i) tartnln1azö heforraszlolt {'.S 1negfclelií ci1nkl~\·ei ellúloll szinlelen Ü\'e"1_·süvPcskc (fiola) kis dohozb:in; a dobozon a ta~1aic1111 incgjelük·sl~n kh·lil rnl:g a köYclkez{i haszuúlali utasitús !egyen: .. ll:isznúlatkor a esii,·ccskp
'..1yul\úl le k?!! lilrni L·s tarlaln1út 11'2 pohúr vízbe
onlYe :1 sPgc!yre ~zorulóva! a szív111íiködés fokozú~a vl·gpll IIH·g kell itatni.":
!-!. 1 drh. kisebb ivópohúr alu111iniu111hól:
15. l drh. kürön1kcfc:
Ui. l drli. körön1li~zlító:
l i.
drh. 1nosószappan ncn1 rozsdúsodó fl·n1tlcdiozban;
lK. <l \"úriHPgyl·k t.~s \'úrosok ürszúgos ~Icntéi
t'l{'·psÜll'!t• últal kiadolt s az cl:.{í segélynyujtúst

isincrletli füzetnek, vahunint a jelen rcndclelnck
egy példánya;
19. a incntöszckrl~ny lartalinút fcllünletií jcgyzt"k, a szekn'.~ny fedelének helsö oldalára ragasztva.

a.
(1)

~I(•1;!i)c;zekré11y

§.
~yanúni

lu."~zaginenlesfal.·;

hézag1ncnlcscn fcdhe!ö búdog- vagy faszekrényt
(!údúl) kell használni. :\ n1entöszekrény fedele az
egyik oldalon csuklós púnttal erlisilhelü a szekrénvhcz: egyébként azonban a n1cntiiszekrénvt
zsi1;cggcl kell lezárni (lekölnij és azután ezt a z~i
ncgcl le kell pecsételni vagy plo1nhúlni. A rncnllíszekrényt kulcc!oial lezárni tilos.
(2) .A 1ncnliiszekrényböl elhasznált anyagokat,
i\letijleg eszközöket haladék nélkül pótolni kell.
Enn(~k 1nPglörté11te ulúu a n1entüszekrényl zsineggel újból le kell zúrni (kötni) t~s a zsineget le kell
pccst.'.·telni ,-agy plo1nbúlni.
(:J) A n1cntöszekrényl könnyen hozzúfl'rhetö.
szúraz helyen kell tartani.
(-!) A. 1nentőszekn:·nyhe11 az 1. és :!. i:;-okhan
en1\ítettekcn kívül n1ús anyagot, il\ctülcg eszközt
csak akkor szabad lar!ani, ha arra szükség \'an.
~Iérgczii hatúsú vagy eriis hatúsú (egy yagy két
kereszttel jelölt) anyagot. tovúhbá olyan anyagot,
illctéíleg eszközt, a1nely <.:!ink or\'os által, vagy or\'OS rendeletére alkahnazhatú. kcllii fcliratlal el~
látott s az (1) bekezdés rendelkezésének n1egfelelc'.ien külön szckrl-nyben. vagy pedig kellü feliratta:
cl!úlolt csonutgolúshan a 111Pntiíszckré11yben kell
lnrla11i.

{·s
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(5) Az iparhnlósúg az 1. és 2. §-okban nen1
c1nlitclt anyagoknak. illetőleg eszköznek a n1enHiszekrénybcn vagy 111ús 1ncgfclclő 1núdon készletben
tarlúsút, illcliilcg últ:ilúban az clsiísegélynyujtúsnál
fclhasznúlús cé\júból kt.'.•sztcthcn larl<isál n1eglilth:itja. Az iparhalósúg idcYunatkozóan az iizc111 lcr1nészel{~nck figyc!e1nheyl•!c•ll·vcl és az illetékes kir.
kerületi iparfclügye!c'inck,
val:unint az cisöfokú
közcgt.'.·szségügyi haló.súg orvosa szakközcgl~nck vélt•1nényc alapján rendelkezik.
(n) Az iparhatúsúgnak az clsií hekczdt.'.~s alapjún ll·lt rendelkczé;.;Pt hc kell tartani.
4. §.
( 1) A jelen rendelet hatúlyhalépé.séti>l sz{uníloll egy Ó\' eltelte ut{in ipari (kereskedehni) \'lillala! olyan telepén,
a) ahol elenli eréíYc\ hajtott 111unkagépel hasznúlnak és ahol ezenfelül rendszerint legalúbb húsz
alkalrnazottat foglalkoz\alnak, 111inden húsz alknl1nazotl között Jcgalúbh egy olyan egyént kell alkahnazni, aki az ebc'i.segélynyujtúshan inegfclclií
kikl:pzésl nyert;
b) ahol elc1ni crövcl hajlotl n1unkagépel nt•1n
hasznúlnak ugynn, dc rcndszcrinl legalább ötven
alkal1nazotlal foglalkozlatnak, 1nin<len ötven alkaltnazoll között legalább egy olyan egyént kell al·
kahnazni, ki az elsiiscgélynyujtúshan 111egfelelö kiképzést nycrl.
(2) :\z eh:iíst gély11yujlúshan nyert kiképzést a.
1

'V(irmcgyék Cs Városok Orsz3gos :-..rentöegycsiilete
últal kiállí!oll hizonyi!Yúnnyal kell tanusítani.
5. §.
( 1) A.ki a jelen rendelet 1. és 2. S-úban, a.
~-únak (l)·-(·!) és lliJ bckezdéseibcu 1ucgállapíÍ~itl rendelkezések Yala1nelyikél inegszcgi, a111ennyihc11 csclckn1énye súlyosabb hünlelü rendelkezés al:'t
ncn1 esik, kihúgúst követ cl és az 1893:XXVIII. t.-c.
:i7. §-a szerint biintclendö.
(2) .A.ki a jelen rendelet 4. 5-ának (1) bekez·
cléséhen
n1egúllapílott
rcndelkezésl
n1egszegi,
:uncnnyil>en cselek1nénye súlyosabb l>ünletö rendelkezés ulú ncn1 esik, kihágúst követ el és a jeleu
rendelet alapján pénzbiintctéssel hüntelendö.
(:JJ
Az cliizii hekczdésbPn e111lítctt kihúgús
Iniall az cljúrús :i közigazgatási hatóságnak,· 1nint
rendöri hüntelií liírósúgnak a hatúskürébe tartozik.
Az 1H29:XXX. L-c. 5H. $. (1) bekezdése :1. puntjú11ak alkal111azúsa sze111ponljúból szakn1iniszternck a 7.500/1935. ;\l. E. szún1ú rendelet 2., illch'i!eg :J. §~a szerint ipari vúllalatokra vonatkozóan :1
n1. kir. iparügyi nlinisztert, kereskedehni v{dlalatokra vonatkozóan a 1n. kir. kcrcskedelen1· és
küzlckedésiigyi 111iniszterl kell lc>kinteni.
(-!) A pénzhiintetés tekintetében az 1U28:X.
törv{·nycikk rendelkczt.'.·seil kell a\kalnHtzni.

u.

§.

1\ jelen rendelet 1940. l:vi fcbruúr hó 1. nap-

jún lép hatályba. Egyidcjííleg a i0.271/1899. K. 7\t.

2s.1
rendelet (l\lagyarorszúgi ficndele!ek 1'úra
II. '.:!.H47. oldal), toYábhá n ~l2.0tl2/192-L I\.. ;,\{.
!-izúrnú rendelet (Belügyi I\.üzlöny 1925. é\'f. 2:-11).
oldal) halúlyúl veszti.
SZÚlllÚ

Budapest. lH:JH. évi okióher hó 7-én.

Jelének bizlosílásúva! kapcsolatos közignzgatási
tennivalókat az ipari anyaggazdálkodás szakbizollsúgaként (10.öi0/1939. :\!. 1~. szán1ú rendelet 1. ~.)
a jelen rendelet 5. §-úhan n1cgjelöll feladatkörben
a gyógyszeripari bizottság !útja el. inégpe<lig szilkst\g esetéhen albizottsúgok úljún.

A. 1niniszler rendeleléhiíl:
11ilé:: .)'::akuríry En1il s. k.
n1iniszlcri osztúlyfönök.

A gyúgyszeripari anyaggazdülkudüs szakhiz4•1tsúgün:.th; fehíllíttisa.
-- :\Hl. kir. iparügyi 1niniszler fl·L900/1H:>n. szúnni
rendelete. Az ipari a11yaggazdálkodús hizollsúguinak fel- ·
úl!itúsúró! szóló 10.070/190~!. \1. E. szú111ú rendelet 1. S-úban. tovúhbú az ipari nyersanyagok Js
tern1i·kek elií{!l\itúsúnak, forgahnún:ik l>s felhasznúlúsúnak szahúlyozúsa túrgyúhan ki:ulott 12. l t '1/
lH:JU. :\I. I~. szán1ú rendeletben foglalt feihala!111:1zús alapján a következiiket rendelen1:
1. §.
A gyógyszeripari nyersanyagok és ler1110kek
eliiúllításúval. lo\':'1hhú HZ or.szúg gyógy.szerszük ...;t~g-

:\Iegjelent a Budapesti Közlöny t9:JH. :\(','
10-i f2i9.,l szú1uúbun.

.4 (!f/rÍf!USZeripari bi:olls<iu SZl'Tl/CZ('f{',
2. §.
A gyógyszeripari hizuttsúg szervezetére a jelen rendeletben foglall kicgt.íszíl(·sckkcl a 10.űiO/
1939. i\I. E. szúrnú rendelet 2--4. §-:"il>an foglalt
rendelkezések az irányadók.
A. gyógyszeripari bizotl.súgnak az elnökön (·s
az el11ökhclycllcseke11 felül \cgfPljcbh tizenkét tagja
\":Ill.

A tagok rneghizatúsa ti.sztclctbeli, félévre szól.
de eliíhh is visszaYonható.

:1. §.
.A gyúgy.szt•ripnri hizol!súg ügyrendjét 111aga
ú!lapilja n1eg s azt jóvúhagyás \'!~gc!l az ipari
anyaggazdálkodús központi bizotlsúga úljún az
iparügyi nlinisztcrhez lcrjcszli rei.
An1cnnyihcn a gyügyszt·ripari hizultsúg kcn~
tl~ben albizottságok alakítúsa \'illik szüksl~ges..-é, erriil az ügyrendben kell gondoskodni.
·L §.
;\ gyógyszeripari hizollsúg
SZ~'l"\'CZl1i.

nu•lll·

irodút

ke!l
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Az iroda elhelyezésérCíl és fenntartásáról. valnniint az irodá\·al kapcsolatos szcn1élyi ('.s .dolo·•i
kiadások fedezéséről a \regyészcli Gyúrosok ()~
sz:igos EgyPsiiletp gondoskodik.

:1 yycJuus:l'ripnri l1i:oll.wíu /eludalkiire.

5. B.
:\ gyógyszeripari hizo\tsúg
L 1negúllapilja és nyilvúntartja a haz~li
gyó~ysz~'ripar lernJC'iképessl>gét, tovúhliú a gyógysz~npar1 nyersanyagokból. félkész- és készgyárt·
n1anyokhúl és gyúrlúsi segédanyagokból az ország
szükséglet(·{ l·s az azokból 1ucglcvií készleteket;
2. figyclcn1111cl kíséri a hizottság 1nííködt~si körébe utalt anyagok f(~lkész- l>s készgyúrhnánynk
hazai l·s külföldi forrúsokból beszerzését, ezek tcrn1elését. forgalinú!. closzlúsúl. fclh:isználúsúl és·
úralakulúsúl. valanlÍnl javaslatot lesz az e téren
szilkségcs rendt>lkt zl·sek l-s intézkcdl~sck kiadús·1
irúnl, 1nind{'zl ktilöniis tekintcllel a hnnvédchni
sziiksl!glclck elsiisorhan való kielégítésének kövecelinényére;
:i. tanu!inúnyozza a pólanyagok kérdésél;
4. ellenörzi a gyógyszl'ripari nversanyanok
f{dkész- {•s készgyúrl1núnyok zúr ::dú ~·l~telérC r:ielö~
ú!lítúsúra, forgahuúra. felhasználúsára, ter111~lésö
nck és fctdolgozúsúnak 1nódjúra vonatkozó rendelkczl:sek 1negtarlúsúl;
;). intézkedik n1indazokhan az ügyekben, a1nelyck<'I :i jelrn re1Hlel<.>t 7. ~-a vagy az ipnriigyi rni1

niszter külön rendelethen a bizotlsúg feladatkörébe
utal.
Nen1 terjed ki úllalúban véve a gyógyszeripari
bizottság feladatköre a polgári lakosság sziikséglclének közvetlen kielégítésére szolgúló készáruk
elosztására, a belügyminiszterrel, illetőleg a kercskedele111~ és közlekedésügyi ininiszlerrel egyetértve
azonban az iparügyi nüniszler ebbe a körbe lartéizó egyes feladalok ellúlásával is iucgbízhatja ;1
bizottságot.

6. §.
A készletek nyilvántartúsát a gyógyszeripari
bizottság últalúhan vévP a 990/J 9il9. '.\I. E .. illc!iilcg az 55.800/193~). Ip. l\I. szú1nú rendelet értelruében hejeleulc!l és a 111. kir. kiilkercskedcln1i hiyatal által rendelkezésre bocsátolt adatok alapjún
vezeti.
A gyógyszeripari bizollsúg :i f(•!adata tc!jesi!éséhez szükséges 111érll'.kben húrinely vúllu\atol.
iparost, ,·agy kereskc(Hil (ideérl\"e a gyögyszerúrugyárak képviseleteit is). felhívhat további adniok
hejelcntösére, fclvilúgosítúsok adúsúra l·s iratok hc111utatúsára. A felhívásnak a kiliizölt ha!úridlihcn
eleget kell lenni.
.A gyógyszeripari bizotlsúg a l\·ladala lel,i!..'~Í·
téséhez szükséges 1nértékben kiküldöttje útján búr··
1nely ügykörébe cs~·í vállalat. iparos vagy kcreskeclö
(ideértve a gyógyszrrúrngyárnk kfpvíse!Plrit i.~)
üzc111él (üzletét) és iizletvitcll~t 111egvizsgúli1:1lj~1.
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7. §,

A zür :dú vett gyógyszcrúru cikkek forga!01nbahozalalúról és felhasznúlásúról .szóló ·1fL908/
1939. lp. :\1. szún1ú rendelettel az iparügyi nun1sztcr hatáskörébe utalt kérdésekben a gyógyszeripari bizoltsilg intézkedik. illctüleg az o!I szab:.í-

lyozo!l bejelentéseket -

:t

honYédség részére tör-

tént 1negrendclésck c(>Jjúra kiszolgállatoll és fel-

használt anyagok és gyárl111ányok bejelentésének
kivélch!vel -- a gyógyszeripari cikkekre és nyers-

anyagokra vonatkozóan a gyógyszeripari bizotlsághoz kell 1negtcnni.
.t\ honvédség részére törlt"!nl 1uegrc11dclt~sck
céljára kiszolgúl!alolt és fclhasznúll anyagok t;„
gyúrt1núnyok bejelentését a jövőben az ipari anyaggazdálkodás központi Jdzollságúhoz kell 1negtcuni.
Biinlef{J és halálylntléplé'fii f('lldelke:ések.
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H. §.

..\1nennyihen a ese!ekn1l·11y súlyosHl>h hiintetii
rendelkezés alú nen1 esik. kihúgúst követ cl és k<'I
hónapig, húború idejl'n h,a! hö;lapig. terjcdhe!ö e!zúrússal hiintctendű, aki a ti. ~-han fnghdl rt ndelkezések ellenére a g~·ógyszl•ripari hizottsúg felhí\'<isúnak nen1 tesz t•legel, ,·agy a gyógyszerip:iri hizottság kiküldöttjének vizsgúlatát akadályozza .
.-\ pénzbiinlclésre az 1H28:X. liir,·énycikk rendelkezései irúnyadók .•\ pénzbiinlc!és legnu1gasabh
111értéke nyolcezer peng(i, olyan esetben pedig.
1

.-\ jelen rendelet 1H39. úvi deccn1bcr hó 1 i ·
uapjún lép hatályba.
Budapest, 1H~Hl, l·vi dece1nbcr hó

\l-l~tl.

Dr. Varya .ló:st'f s. k.
nI.

kir. iparügyi 111inisztcr.

240

241

A polgüri lakosság légolta1111i egészségüg~·i,
cikkelikcl vulú elhí.h'isa.
.-\ 111. kir. iparügyi n1iniszternek ~i9.302/1939.

számú rendelete. Az 1922:XII. törvénycikknek az 193():\111. t.-c.
18. §-úval inódosílott 58. §-áhan foglalt fclhataln1azús alapján a belügy-, a ·kereskedelem- és közlekedésügyi, vala111inl a honvédelnli 1niniszterrel
egyetértve a következőket rendelem:
1. §.
Légoltahui célra csak a jelen rendelet 1. szú1nú
rnellékletében fclsoroll és az ott. vahm1int a •1.
~-ba.n 1ncgjelölt küvetehuényeknek 111egfclcl6 egészségügyi anyagot (klórrnészpudcr, klorogen.iun1 típusú vegytiszta anyagból kl'sziilt pudcr) és egész-.
st·giigyi felszerelést (gázsehcson1ag. rncntölúda.
nu:nliitúska. orvosi túskn) alúhbiakban: légol~
talini eg(~szségiigyi cikket - szahad clöúlli!ani.
'üsszeúllilani. forgalo111ha hozni. illetőleg úrusílani.
:\ jelen rendelet sze1npontjúból:
r1) elöúllító az. aki ll·goltaln1i ct'lra cg{~szség~
ligyi anyagot \'agy egészségiigyi febzereléshez tarlnzó Pgyéh cikket készít;
f1) összeúllító az. aki a kúr a 1naga. akúr a n1ús
:'tltal kl·szített egl!szsl·giigyi anyagokhól és egyéb
cikkekbéil légoltal1ni célra egészségiigyi felszerelést
készít;
e) forgalon1hahozó az nz előállító \'agy össze~
állító. aki a lé.goltahni egészségiigyi cikkel az üz-

Jeti forgalo1nba bocsátja. iHct6leg az az iparos (kereskedő), aki az e!iiúllíló vagy összeállító helyett
czl a teYékcnységet végzi;
d) úrusító az a kereskedő, aki üzlethelyiségéhcn (telephelyén) 10golta1Jni egészsl~giigyi cikkeket
a fogyasztóközönség részére elad. A fogyasztóközönség kiszolgálása céljúból clhelyezcll úruk közölt tartás az úrusítússal egy tekintet alú esik.
2. §.
Légollaltui egészsegugyi cikket csak a tn. kir.
Országos I\.özegészségiígyi Intézel (Budapcsl, IX„
Gyáli·Út 4.; az alábbiakban: Intézet) engcclélyP\·el
szabad az üzleti forgal·o111ba hozni. Az engedély
1negadúsa előtt az Intl>zel clleJ1örizn.i köteles, hogy
a forgalon1ba hozni kívúnl ll~golta.hni <>gészsl·giigyi
cikkel\: nlinlái n jelen rendelet 1. szún1ll n1elil·kletl·ben n1cgjclöH kiivetchnl•nyeknck tncgf"l•lelnl'k-e.
Az cllcni.irzés köllsl'gcit a forgalo1nbahozú az
Intézetnél, az e11gcdély kérésével cgyidejíilcg kiilc1r~s befizetni.

3. §.
Az Intl~zct a ll·gollahni t·gl•.szségiigyi cikk eltiállítúsút, iisszcá!lítúsút. forg:ilo1nbahoza!:tlú! {·s
árusítását a helyszínen ellenörizheli és a ft!lhasznált alapanyngokl.Jól. valan1int a készitnu"nyekhii!
a vizsgú!at céljúra 1nintúkal vehr-!. E Cl~lhól a ll·goltahni egészs.égiigyi cikkek eliíúllítója. összcúllílója, forgalo1nbahozója, illeliílcg úrusítója köteles
:iz Intézet pecsétjével eUúlolt eli.sn1ervény (1-ásd n
16
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cllcnl~hen az <1hhan kíYúnt
alapanyagokat és kl·-s~ítn1l·nyekcl az Inll•zetnck dijlalnnul rcndcl-kczésl~re hucsú!ani.
l[a az lnl(•zct 1ninh1Yélcli jogú! az úrusílóval
szen1bcn gyakorolja. a f'orgalon1hahozó köteles az
lnlézcl úHal clisn1L·rvt'.~ny ellenében igénybe vett
cikk hclyclt az úru;.;ílónak ugyanolyan cikket cllent•rlék 11élkiil kiszolgáltatni.

jelen rendelet kih·etchnénycinek n1eg

:!. szá1nú n1cllék!etct)

-!. §.
A forga!n1nbahozó a rendclcibcn felsorol! lt·goltahni egé.sz.ségügyi cikkeket cítnkévcl köteles e\lút11i. A cíinkén a forgalon1bahozó ne\·ét (cégi~!).
lakcí1uél (lclephclyél), a cikk clncvczésél, gyúrtúsi
sz{unút, a forgalo111bahozalal idejt'.~t és az cngcdl·ly
sz{uuát kel.l fe-ltiintell1i.
l\.Z cgészs~gügyi anyag cso1nugolúsúu n1eg kl•ll
jelölni az clli:'tlliló nevl•t (cégét), lakcín1ét (telep-.
hc1yél). az egl·szsl·gügyi anyag elnevcz{•s{•I és eliíúJIHúsúnak idejl·t is. \'{giil nz engC'dl·!y szán1úl.

s.

5.
A Jégoltalini egészsl·giigyi cikkek hcszcrzl·sl·re
kötelezettek a jelen rendelet hatúlyhalépése r-liíll
beszerzett \égollalini egészségügyi cikkeik.el uz 19·10.
l•vi fchruúr hó 29. napjúig a jelen rendelet rl'llcll·lkezéscinek 1ncgfclelüe11 ki.ilclesek kicgVszileni.
(i,

s.

A1ncnnvíben a cselt•kn1(•ny sÚ\\·osabl; büutctií
rendelkezés. alú 11en1 esik. kihágú~t kih·ct ('] t·s
p1:•nzhün tcléssel hiinletendö:

ncn1 felelíi légoltahui egészst·giigyi cikket cliiúllít.

összeúllíl, forgalon1ha hoz vagy úrusíl (L ~.),
2. aki légolta!rni cg{·szsl·giigyi cikket az Inll~
zet engedélye nélkiil hoz foq;a\01nh:i 11. ~. elsii
bekezdés).
3. aki az Intl~zct helyszíni clle.nürz\·sét 111eggútolja vagy :i 1ninlúk díjtalan kiszolgúllalásút n1egl:1gadja (ii. §. el!Sií bekezdés).
·
4. a forgalon1hahozó. ha az inll•zcti elisn1er,·énY cl!cnéhen Yell niin,ta hc!vell :iz úru'iílónak
nz C-lisn1er,·l~nyen feltiintelell cikk e\le11t;rll~k nl>lkül való kiszolgú!tatúsúl n1c.gtagadja (a. §. 111:·1sodik bekezdés),
5. a !égottalrni egészsl·gligyi cikkek heszt·rz(•sl>re kötelezett, hu 111eg!{~,·(í h"-gol!ahni eg{·~z~l·giigyi
cikkeit az 1H40. é\'Í februúr hó 1H. napjúig a jelen
rendelet rendelkezéseinek 111t>gfelt>liie11 JH'lll l'g(•szíti
ki (5. §.).
.

:\ kihág{ts niiall az cljúr:'ts a közigazgatúsi halósúg, n1int rendiiri biintctiibírúsúg halúskört'·lw
tartozik.
Az 1H2~l:XXX. L-c. 5B. ~-a (1) bt:kt•zdl·sének
X. pontjúban 111egszaholl rendt<lkl'zés :t!kal111azús:1
sze1nponljúhúl sza-kn1iniszlernek az iparügyi. ille!iiil~g a halús-kürl·hc utalt iparok lt•ldn!l.•lében a keres·kcde!e111- és közlekcd{•sügyi 1ni11iszlt•rt kell te-

kinteni.
A péuzbiinlel{•s ll'kinte\l•hen az
rendelkezései! kell alkaln1azni.

l~l28:X..

\.-{'.
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7. §.
;\ jl'len rendelet a kihirdetését köYcti) nyolcadik nnpnn ll·p hatályba s egyidejüleg a 15.500/
19:-19. Ip. :\L szún1ú rendelet hatúlyút Ycszti.
Budapest, 19:JH. é\·i decen1her

l~ó

22-l•n.

f)r. Varga .ló::.sef s. k.
nL kir. ipariigyi n1iniszter.
/. s:<Írnú Ull'lléklct

fi

8fJ..'10'2/ll.-JfJ.1f). /. .l/. s:rí11uí

rcndt'lcthc:.
/. t;yolt 11{ n li e// r11 cl iírill íl hlf/ 1í t'f!é s: séy iiu !fi
anuayok és fc!s:crc!ésl'k jegu::.éke.
J. l\lórn1és:p11dcr.
A klórrnészpuder aktív klórb1.rtahna 12°/o-nú\
kevesebb és 20°/ti-núl több nen1 lehet.
:\ klórn1észpudcr kl>szítéséhez csak az l·rvé11yhi~11 J(·yii :\Iagyar tlyógyszt·rkönyvben elüirl ininüsógü ta!cun1 port szabad hasznúlni.

[/. J\lóroycni11111 tipusú vcyytis:ln anuayl,úl
késziilt 111ulcr.
:\ pudcr aklÍ\' klúrlartal!nának 12 -15°/n-osuak kPt! lcu11ie, E pudcr készíl{>s{•ht•z csak az érvl-11vben !évü :iiagyar Gyc'igyszerköuyvbcn
1ni1{iíségü talcun1 port szahad használni.

letlúl és 12 drh. egyenként 5X 7 cn1 nng.\ sagu 10ininiiségií itatóspapír szeletet la.rtalI11azzn11.
:\z elsö hekPzdéshen cn1!íle\t pudert ÜYeght'll
vagv 111cgfelclii tartós l•s klórúJ.]ó larlúlylian úg:1·
keil- légn1entescn c,'ínn1agolni. hogy az a pudtT
töhhszöri szór:ísúra :i!kaltnas legyen.:\ riigzílctl szórófclületet iivcgböl vagy hakcJ.ithól. a zúrúkupukot
pedig fé1nbéil v~gy ha~.:elilból_ kel! ~~{~szítcn i ós t:zt
csavanne!1'etlel cs forro parafuw1al at1\atott panda
hctéltel úgy kell eUútni. hogy !t•gnlenlrscn zúrjon
1\ 10 drh. 1 g-os szódahikarhona lahletta !ez{irhn!ó iivcgfioláha'n legyen.
A cikkeket kh. H>< -L:l )~ 2 t'n1 nagys:'tgú cgyrnásba tolható kar.Ion dobozba kell cson1ngolni. A
gúzsebcso1nagra a kÖYC'l-kezií sziivcgií htisznúlati
utasítást kell írni:
.. I·Tn hnrcgilzcscpp {111uslárgúz. lc\Yisit. slb.·1
kcriil a hlí1Te. azt a eson1agban ll>vfi itatóspapir
szelettel azonnal fel kell ita!ni. azu\{111 a hfírrf'liiletet 111eg kell ncch·csíteni l·s a cso1naf[h:111 l{•vö puderrel ht' kell hinteni. Ezu!án a pudcrl a hiir fclüIctfn enyhén péppt! kPl! szétdörzsiilni l•s 5 percig
a hürön kell hagyni. :\ felhasznúlt ilntóspapírszelelet halad{•klalnn11l n1rg kPlJ sf•n1111isítf'ni (elúsni.
el~gelni).

előírt

111. Gá:sel1cso111ay.
:\ gúzsebcso1nag kizárólag 15 g klorogeniu1n
!ipusú PuderL 10 drh. 1 g-os szódabikarbona tab-

:l puder s:crnlll' hinfPI' 1neunak11/ásl nko:h(/f.'
J-[a harcgúz jut a szcn1bc. olynn szódahikarhooldallal kell hiisl·.gcscn öhlítcni. a1nelyct :i lablettúnak 1 clccilíll'r (100 g) Yízhen feloldús:'iyaJ készílcllünk.

11:1

2.1i
:\legjegyzl~s: a nn1slúrgúz enyhe fnkhagy1na és
tortna szngú, a111ely a hürre jutvn sen11niféle érzési
ncin okoz. A le\Yisil n1unkálli szagú. a111ely a hürre
jul\«I azonnal vhzkelii érzést okoz:·.

Ir. Léyoflafnli kis nu'nfü/áda.
A h!goltaln1i kis_ 1nenliílúda fcdöl~ipjál „Légollahni kis rnentii!áda" és vörös kereszt (nagysúga
5X5 cin. oszlopyaslags{1ga :! cn1) jelzéssel kell ellút.ni.

A légoltahni kis 1nentülúda 25-50 szenll~ly
r{·sz{·re szolgál.
A ládát nen1 velerneclő fából vagy fémböl úgy
kell készíteni. hogy portnenlcsen záródjék és felül
füllel kt·ll ellútni. hogy hordozható és felakaszt-

ható legyen.
Az anyagok - kötszerek is - fellün()en 111egjelülend('ík. A kötszereket nen1 kell ken1ény karlonha csotnugolni.
A fl:n1n1üszen'k(•t l·s n l:'unpákal t:el!ofún !Pllll'Zhe kell csomagolni.
A külszereknek l>s a gyógyszereknek az L~r
vl~nvhcn !l:yi\ Jiagyar GyógyszerkünyY kövctclnH.'·n\'einPk kell 1negfelelniök.
· ..\. tarlaio111jcgyzl>k és a hasznúlati nlasítús
feltünii helyPn legyen elhelyezve.
A légol!ahni kis 1nen.!iiláda kizúrólag a köYl'lkezc'i fclszt>re!t~sl larlalinnzhatja:
t. drh. kötszí'rYúgéi olló.
t. drh. anató1nini csipesz.
L drh. 1.5 111 hosszú és 2.fl e.ni szc~les lú1npa·
] 1[•\ {•rlt>szorílúsra.

s. drh. kis. () drh. közép. () drb. nagy kötéstípus.
A kis kiHl•stíp11sl fehér eso1nagolópapírha kell
burkolni. a111elyet a ---.;;{>gén le kell ragasztani. A
hurkolatot „I\.is kiill·~-;lípus'· feliratlal kel.J el!útni és
azon J'e! kell liinlelni az e\iiúllíló lleYl'I ll'.égt'.~t).
\·alatninl a stcrilizúlús idüpontjút.
A kis kött.'.·slípusnak a kövelkezii sterilizált
cikkeket kell tarlal111aznia:
t. l drb. ;} n1 hosszú t"s ;} cn1 széles tnullpólya. n1elynek n ,·{~ge kl>k je\zé&'iel van ellátva,
2. 1 drh. 5>~1.J· cn1 nagyságú sebboritó lap,
n1elyhen 2 g zsírtn!an Yalla van. A schborító lap
fl~ll•rc hajlogalva. a nnillpfilya y(•gt•Uil szún1íloll 80
c111-re vn-n elhclyez\·c.
a. 1 dril. 2-cs sz. acél hiztosílótü. an1-ely a
púlya kiibii Yt'.·gt'.·IH: Ynn hccsaYarYa.
A n1tdlpólya. a schborító lap, vala1nint a
\·atta 111iniísl~gl'. cso1nagolúsa l's sterHiz:'tlúsa :1z «r·
y[•n\·la'!l l{·,·t• Jfagyar Gyógyszc•rkiinyv kÖ\'(~ll'ltné
nveinek 1ncgfe!clii !-egyen.
· ..\. kis köléstipus liszln súlya: 15 g.
A közép köiéslípusl fchl·r csornagnlópapírba
lü•ll hurkolni. :unelyet n végún le kell ragasztani.
;\ hurkolalot .,Közép kötl>slípus" felirattal kel! ellútni és azon fel kell tüntetni az elöálliló nevl>l
(cégét). \'alantint n s!crilizú!ús idöpontjút.
A közép kötéslípusnak a kiivelkezö sterilizált
cikkeket kell tarlaln1aznia:
1. 1 drb. 5 111 hosszú és 10 cin széles n1ul1pólya. InPl~·nek a \'(~ge k{•k jt:>-lz(·ssel vnn cll{1t\'a,

248
2. 1 drh. 18X 18 cn1 nagyságú sebborító lap,
1nelyben 7 g zsírtalan valta van ..A sebborító lap
n>< 10 cn1-rc hajtogatva, a 1nullpólya végélöl szá1nítoll 30 cn1-re van elhelyezve,
3. 2 drh. 2. sz. acél biztositótü, an1ely a pólya
kiilsö végéhe van c.sa\·Rrvn.
A 1nullpólya, a sebhorító lap, valamint a valin
n1i11iíségc, cson1agolása és st·erilizálása az érvényben lévö :\:[agyar Gyógyszerkönyv követelményeinek n1egfelelö legyen.
1\ közép kötéstípus tiszta súlya kb. 33 g.
A nagy kötéstípusl fehér csomagolópapírba
kell burkolni, an1elyet a végén le kell ragasztani.
1\ burkolatot .,Nagy kötéslípus" felirattal kell ellátni és azon fel krll tün!etni az előállíió nevPt
(cégét), valun1inl n sterilizálús idöpontját.
A nagy kötéslípusna.k a kö\·etkezö sterilizált
cikkek.el kell tartaln1aznia:
1. 1 drb. (l 111 hosszú és 10 cn1 széles mullpólya, 1nclynek vége kék jelzéssel van ellátva,
2. 2 drb. 18X 18 cn1 nagyságú sebborító lap,
rnelyben · 7-7 g zsírtalan vatta van. A sebborító
lnpok 6X 10 cn1-re Yannak hajtogatva és így a
111ullpól~·{1ban elhelyezve oly111ódon, hogy az egyik
a pólya végétöl 40 cn1-re, a másik ez elé kb. 2
cn1-rc kerüljön,
3. 2 drb. 2. sz. ac(·I hiztosítótii. Inely a pólya
kiilséi vt>gébe van becsavarva.
.-\. nn1llpólya, a sebborító lap, valan1int a \·;:ltta
1ninéís{•g0, c·so1nagolúsa és· sterilizálása az érvény-
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követelményeitiszta súlya: 50 g.
10 m hosszú és 10 cn1 s.zéles steril
n1ullpólya,
10 cso1nag 10>(25 cn1 nagyságú steril géz,
10 cson1ag 25X50 cin nagyságú steril géz,
10 cso1nag 25 g-os zsírtalanítntt fehér steril
gyapot,
2 drh. háron1szögii kendő.
4 drb. 30 cm hosszú 6-'i 10 cm széles horganyzott „Kra1ner" drótsín,
·1 drh. 50 cin hosszú és 10 cn1 széles horganyzott „I\:ra111er" drótsín.
A I\:ra1ner drótsín leírúsa: A kerel 4.2 n1n1
vastag huzalból, az cgy1náslól kb. 11 111111 távolsúgra jöy() szálak 1.2 rrun vastag huzalból készüljenek. A. 30 cm-es drót.sínek egy111úsha iMeszthctük
legyenek.
{) drh. ujjnyi vastag, a síneknek 1negfclelii
nagyságú ipari gyapot.
20 drh. biztosító tű,
1 tekCrcs 5 m hosszú, 2.5 cm széle.<; ragtapasz.
patent dobozban,
20 drh. géztampon,nal bcvnnt n~·akú I C('l11·es
an1puHában jódtinktura,
100 g benzin-alkohol keverék (aa 50 g),
50 g bórvazeli.n óntuhusban,
500 g klorogéniutn típusú anyagból készült
puder 100 g-os lég1nenl-esen zárható üvegekben.
szórflsra alkalmasan csomagolva.

li
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50 drh. 1 g-os szódabikarbóna tabletta,
1 drb. 2 dl-cs kiönliis n1l•röpohár. szernöhiögett!shcz,
50 g helégzö-kc,·erl·k (20 g klor:Jform ac,
narkózin1. 20 g alkohol. 10 g éter és ·20 csepp
anunónia pura lik,·icla:1 üvegdugós fi,·cgbcn. fé111lokhan,
50 drb. a-nunúnia púrna. hcforraszlot! 1 ccn1-es
an1pullával,
200 g paraffin olaj,
clrh. nyelvlapoc, f'én1hiil,

drb. szappan,
drb. tartalo111jegyzék,
drb. használati utasítás.
A használati utasítás szövege:

l. Féres sériifés t•selébi>11.
Lei;fontosabh a vérzé.s csillapílúsa (fedő, nyon1ókötés, érlcsznrílú kötl·s lú1npabéllel, érlefog[ts
ujjal).
A seb körnvékt~t benzin-alkoholos letörlés utún
Jódtinkturúval Íll.ivódotl géztan1pónnal kenjiik be.
A sebet fedjük .hc steril gézzel, erre tegyünk vattát
l·s kössük hc pólyúval vagy háro1nszögü kcndiível.
II. Csonlfc)ri:s. ficflrll. rúrululús es;:.lébe11.
A. sérült végtagot si11czéssel
ly(•zziik.

nyugalo1u!~a

he-

Ill. l~gési sériilés cscléln'n.

A. sl'-rült feliilclrc
sziin·k.

paraffin

olajos kötést le-

IF. :Íjulás c.<>clében.

A ruhúzatnt lazítsuk 1ncg, szagollassunk an11núniúl olyinódon. hogy az :unn1óniú! larta.l1nazó
becsavart an1pullát összenyon1juk és azt az újult
e1nher orra alú l·artjuk.

\'. llarcgá::-okn::la rnérue::ésck és sériilési:k
c.<.:t•lében.
1-Ia harcgúzcscpp (nntstárgúz, le\\'isi!, stb.) ke·
riil a biirrc, azt azonnal f'e! kell itatni, azután ti
hiírf'elületcl ine.g kell ned,·csíteni és klorogl:11iu1n
típusú anyagból kt~szi.ilt puderrel be kell hinteni.
Ezután a pudert a hör felületén enyhén péppé kell
széldürzsülni és 5 percig a hiírün kell hagyni. A
harcgázcsepp felitatására használt anyagot haladl>ktalanul 1neg kell scn11nisíleni (elásni, eJPgetni).
A puclcr s::('Inbe hi11/11c ll!C[!Vflk11hisf nko:hfll.

I·lólyagos st~rü!és cselt·hcn a biirt borvazelinos
laza kötéssel !útjuk cl.
I-Ia harcgúz jut a szcrnhc (ki:inyezéskor). a
szen1el az orrhan és torokban égclií. kapnr6
órzés esetéhen pedig az orrol és torkot il 0 /o-os.
vagyis olyan szódahikarhóna oldallal kell hiíségcst•n üblögctn.i, an1elyct a lahlettának 1 dceiliter
(100 g) \'ÍZ}H'!l ff•lndús{1\'al kPszítettiink.
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Nyugtalansúg ellen n belégző keverékből 20
cs,cppct zschkendörc cseppc:ntvc szagollatunk.
Jlfcyjcoy:és: A tnustárgáz enyhe fDkhagy111at'.·s lorn1a-szngú, a1ncly a hiirre ju!Ya senuniféle
érzést ne1n okoz. 1\ le\visit 1nuskálli szagú, an1ely
:i hiirre jutva. azonnal viszketii érzl·st okoz."

r.

Légoltal111i nagy llH'lllÖláda.

A légoltaln1i nagy 1ncntülúda fedőlapját „Légoltaln1i nagy 1nentölúda·· és vörös kereszt (nagysúga 5X5 cn1, oszlopvastagsúga 2 cin) jelzéssel
kell cllálni.
A. légoltahni nagy n1enti.iláda 100-200 szc1nély részére szolgál.
A. ládát nen1 vctc1nccléí fából. vagy fén1böl
úgy kell készíteni, hogy ponncnlcscn zúródjék és
felül fiillel kell elütni, hogy hordozható és felakasztható legyen.
_.\z anyagok és kötszerek is f'eltünö helyen
111egjelö!e11dük. A kötszereket JH:In kell ken1ény
kartonba cson1agolui.
A fénuniíszerek-ct és a láinpahelet cellof::ín
lentezhe kell CS(Jinagolni.
.-\ kütszereknel..:. és a gyógyszcrc>knek az c'.~r·
vénybe-n lévö :\Iagyar Gyógyszerkönyv követchné"
nyeinek kell 1negf'elclniök.
A tartalo111jcgyzék és a használati utasitús fel.
tiinií helyen legyen \•lheJyez\'c.
_.\ !égollaln1i nagy mentőlúda kizúrólng a kli·
vetkező felszerelést tartalnu1zhatja:
l drh. kötszervúgó olló.

1 ·drh. analón1iai csipesz.
I drh. 1.5 n1 hosszú c'.•s 2.5 cn1 széles \ú111pa.
hl·! érleszorítúsra,
20 drh. kis, 20 drb. közép, 20 drb. nagy kli!/~-;·
típus (rVszletes Ieírúsút lásd a légollulrni kis 1nentü-

Jildilnúl),
30 cson1ag 10~<25 cn1 nagysúgú steril géz.
;-H> cson1ag 25 >~ 50 cn1 nagyságú steril géz.
30 cso1nag 25 g·os zsírtalaní!olt felu~r gyapot.
15 drb. 10 111 hosszú 10 crn széles slcri'l 111ull·
pólya,
15 drh. 10 111 hosszú 15 c111 széles steril n1u1!pólyu,
5 drb. háron1szögt'.í kendü.
·! drh. aO Clll hosszú l•s 10 Cili szl•J('S biJrganyzotl „J(ra1ner" drólsin,
.1, drlJ. i}() Cili hosszú {'s 10
zo\I ..I\:ra1ner" drólsí11.

t:lll sz{~les

!iorgany-

() drL. ujjnyi Y:tslag. a sineknek ntegfel~·lö
n:igysúgú szürke gyapot.
50 <lrb. biztosító tii,
1-1 tekercs f> n1 hosszú 2.:-i cn1 sz{~les, il!l'tüleg 5 111 hosszú 5 cn1 szl•les ragtapasz, patent
dohozhan.
20 drb. gl·ztanipuunal beYonl nyakú 1 L'Clll-('S
a1npu!!úhan jódlinktur:i,
200 g benzin-alkohol kcYen:"k (aa 100 g.1.
100 g borvazelin óntuliusban,
500 g klorogeuiun1 típusú anyagból készült
pudcr 100 g-os lég1nenteseu zúrható iiYl'gekl.H_•ii.
szórúsra alkahnasa11 cson1agol\'a,
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100 drb. 1 g-os szódabikarbóna tahlct!a,
2 drh. 2 dl·t's kiönlös n1ériípohár sze111öhlögc:f•shez,
50 g hclégziikcverl·k (összetétele, 111int a .légollahui kis 1nenlül(tdúnúl) üvegdugós iivcgb~n.
f{•n1tokhan,
50 drb. annnónia párna, beforrasztott l ccnl·l'S
urnpullával,
200 g paraffin olaj,
2 drb. nyelvlapoc fén1hiil.
2 drh. szappan,
1 <lrh. tartalomjegyzék,

1 drh. ha.sznúlati utasítás.
(A hn:-;znú!ali utasítás szövege azonos a lé>goltal!ni kis 1ncnlülúdúnúl közölt szöveggel.)
\ ·1. Léyoltaf 111i 111entötdska.
.-\. ll·gollahni n1enlötáskát fén1hiíl úgy kell kt•.
szílcni. hogy ponncn!cscn zúródjék és szijjul k\dl
ellútni. hogy vúllon hordozható legyen.
Az anyagok és kötszcrL·k felliinöen u1cgjclöl{:!ldiík. :\ kö\s'l.ereket 11en1 kell ketnény karlonl.i~i

c.:so1nagolni.
A fénnnüszert és a lútnpabelel ccHofún le1nezbe kell c.-;01nagolin.
:\. kötszereknek és :1 gyógyszl'rcknek :iz ~··r
vl·nyben ll·vii :\fagyar Gyógyszerkönyv kövctehn1'·.
nycinek kell n1cgfe-lelniök.
A tarlalo111jegyzók és a hasznúluti utasítá5 felliinlí helyen legyen elhelyezve.
A légo!tahni 1nenliitúska kizúrólag a következii felszerelést lartahnazhatja:

1 drb. kötszcr,·ágó olló.
;) drb. kis, f> drh. közl~p köt{•,-;lipus (a részletes leírúsl lúsd a ll-goll:ihni kis nH.•ntiilúdúniil).
;1 drh. húrn1nszögií kcndii,
·t drb. 5 n1 hnsszú 10 en1 SZ{~lt·s steril 1nullpólya,
4 drb. 5 111 hosszú 15 cn1 szl>-les steril 1nullpólya,
a csun1ag 25 g-os zsírtalaníto!I fehér steril
gyapot,
·! cson1ag 10><25 cin nagyságú steril gt>z.
5 drh. an1111ónia púrna. heforrasztolt
cc111-es
urnpullával,
20 drb. g{•zta111ponna! bevont nyakú
cc1n-es
a111pullába jódtinktura.
20 drb. biztosító tii.
20 g hórv.azclin óntuhushan .
l tekercs 5 n1 hosszú 2.5 c111 sz{•Jes ragtapasz.
palent dobozban.
'.! drli. szen1öb!ögt•!ií pohúr.
20 drh. 1 g-os szódabikarbóna lahh·lla.
1 drh, 1.5 ni hosszú 2.5 cn1 sz1'les l{1111pab{>l
l·rleszorítúsra.
100 g paraffin olaj.
fJO g k\oroge11iun1 tipusú anyaghó! k{>szii!t
puch·.r. !{·g111::-nlescn zúrhaló iivegben. sz/irúsra :dka!111asan csn1nagolva.
1
1 clrlJ. l:J literes kulacs. derékszijru akaszlha!ó
fiilll'l a szödahiknrlJúna oldat szú111.úra.
1 drli. larlalon1jcgyz(•k,
1 drh. hasznúlali ulasílús.

1
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(A hasznúlali utasítás szövege nzonos a légoltalnli kis inen!iilúdúnúl közölt szöyeggel -- az
utolsóelölti bekezdés elhagyásúval.)

FII. Légollaln1i orvosi Lóska.
A Iégollalini orYosi ti1skál valódi Yulk·'infiberböl, rozsdarnentes vagy ilyen felülettel ellúlotl fén1böl vagy börhöl kell készíteni.
1\ légoltalmi orvosi liiska kizárólag a kÖ\'et·
kezö felszerelést lnrtaln1azhatja:
10 an1p. 2°/o-os 1 ccm-es sol. inorphini hydro:.
ehJorici,
10 a111p. 20°/o-os l cru-es sol. cuffeini natriohenzoici,
9 an1p. Icoral.
10 drb . .gézt;unponnal hevont Il~'akú 1 ccn1-e::;
an1pullábun jódtinklún.1.
5 drh. kis kiil<~stípus (!eírúsát lúsd a Jógoltabni kis tnenlillúdúnál),
2 cson1ag 2:l g-os zsírtalanitotl fehér steril
gyapot,
1 drb. ~ cc1JJ-es Parntus fl'cskendtí. :J drb. tiivel,
1
drh. sl'lil·szeti z~l'hlúrca. a1nelvet hiirbiíl
hego1nholhaló l·s sll'ri!izúlhaló YúsZnnhct{•ltC'l
Yagy sterilizúlúsra a!k:ihn:is f{•n1böl kell kl·szilcni.
..\ zscbt{1rca lartalina:
:\11alón1iai csipesz B/120i.
llorga.s csipesz. B/la5i,
·! drb. t~rfogó. I\ocher B/l 7H5H.
Szike. hegyes J(i. sz. penge B/ltHifJ5,

,,

Tíifogó,

B/4082.

Tii, sebészi B/8015, és 1 drbi I3/3i5.
(A 1niíszerek a .Tetter-Scherer árjegyzék alap·
jün, n rnegadoll számok szerint.)
2. szá111ú n1ellé!dt•t a ,'JfJ.302/11.

1939. /p. J.1!.

s:án1ho:.

'
.11/. J(ir. OrszáfJOS J{ö:t'[/és:ségiigyi
lnli?:et.
Budnpcsl, IX„ Gyidi-út ·L sz.
szúnL
azaz -:
. darab.

elnevezésíi
{tllal
c1líúllíloll (·s .
:'iltal forgalon1ha hozott légoltahni egi~szségügyi
cik:krül, rnclyel
.-híl
a .
Ip. !.[. :-;z:hnú rendelet
érlcln1l·hen ellenörzii Yizsgúlal céljúra út\·ctlctn.
Budapest. 19 . . . . . . . . . . . . .
a légoltaltni egl·szsl·giigyi cikkel
kiadta:
Úl\'e\lc:
igazgató.
A forgalo1nliahnzö kö!cle,s -az úrusít{)!ól ú!YCU légoltahni egészsl·giigyi cikkért a jelen clisrnerYény ellenéhen az ebhcn Inegjclölt légollahni
egészségügyi cikkel az úrusilónak ellcnérlék nélkül kiszolgál!alni.
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Az egyes :in~·ugké~zlctl~k hcJt lenh'stit•iH .s;.:<116 OUO.
i\I. E. sz:.í1nü rcndl'lt•ihcz 1nt>il~kcit jcg;rzék
1nüdosihís:!.
1

1nan.
-- A.

lll.

kir. iparügyi 1niniszler 2i.700/1940. sz.
;endclete. --

1\z egyes anyagké.~zlctek bejelentéséröl szóló
H90/1939. 11. E. szúntú rendelet U. §-úban foglalt
fclhalaln1azús alapjún a llelügy-. a föld1nívclt'!siigyi-, \·aian1int a honv(·deln1i 1ninbzterrel egyet~
l·rlve, úgyis, 1nint a kcreskcdclcn1- és közlekedésügyi n1iniszlériu111 vezetésével 1ncghízott ruinisztcr,
a következííket rendcleni.

1. §.

~!. E. szún1ú rcudclelnek. az
55.800/19:~0. Ip. :\I. :;zú111ú rcndclcllcl 111egúllaPíto1t
1-VIfI. szú1nú rnci]{•ldclp hrlyébe a jelen rendcl\~f
I-VIII. szú1nú n1Plli'klclhc lép.*
A

ü90/1H:Jn.

Az itl en1litctt ·v111. szán1ú n1ellt-klet azonos

a Zsehkönyvíink ezen kötetének 75. oldalún közijlt
VIII. szá111ú 111elléklcttcl. "fernH~sz1:!cs is, hogy
ugyanazok a cikkek esnek hejelenlési kiHelezclls1•g
:i.lú. an1clyPk zúr nlatt vannak ..·\ hejelenlési kötc~
h:zclf~·ég :iz alflhbi rendelet érlcln1ében a gyógyszertárakra is vonatkozik,

3. §.
.A jelen rendelet kihirdetése napjún lép . ha:
túlvha, cgyidejüleg az ;)5.800/19:.39. Ip. :\l. szan1u
re1;delel hnlúlyút veszti.
Búdapesl, 1040. éYi június hó 21-én.

IJr. Farga Jd:scf s. k.
111.

kir. iparügyi núniszter.

A nyilv:.ínos és u h:.ízi g~·tíg~·szcl'lür·ali. gycígyszi·rk~szlclénck beJclcntést•.
_.-\ni. kir. iparligyi 111iniszler 29.900/lHJH. szún1ú
rendelete. -

.Az ipari nyersanyagok t~s tenn{•kek eHíú!!Húsúnak. forgaln1únak és felhasznúlúsúnak szabúlyozúsa túrgyúban kiadott 12.112/lH:HJ. :\!. E. szúrnú
rendeletben fogl:dl fl'lhataln1azús u!apjún a 111.
kir. heliigyn1inisz!Prrcl egyell'rtve :1 köYe!l;:C'ziikl'l
rcndclen1:
1. §.
2\linden olyan nvi!vúnos és húzi gyógyszer!úr
feleliís YezeUíjc, an1~:y gyógyszcrlúrnak a jt>lt'll
rendelethez 111el!ékelt fl'lsorolt gyógy:;zcrl'khii! Yagy
azok húnnelYikl'hül kl·szle!e van. kii!elcs kl·szletét
az 19·10. évi .június hó :·HL napjún 111egléYt'í úllapot
szerint a 6·L900/19iJ9. Ip. 11. szán1ú rc:ndeleltcl ala-
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kitolt gyógyszeripari bizottságnak (Budapest, \'„
.Szcn1élynök-utca '2i. sz. félcn1elet) 1940. évi július
hó 15. napjáig bejelenteni.
2. §.
A bejelentési kötelezettség azokra nz egységes
összelélelií, kiszerelt alakban (tabletták, co1npnn1aták, injekciók, slh.) raklúro1 i lévö gyógyszerekre
is vonatkozik, an1elyekhen a hatóanyagon felül
legfeljebb köti5- vagy oldóan~·ag és gyógyítóhal:'t.s
nélküli ízjavító Yagy illatosító szer \·an.
... Többféle hatóanyagot tarlaln1azó kiszerell ké~
szílinényckben, gyógyszcrkiilönlegességekhen Jév{í
gyógyszereket nen1 kell hejeienteni.

a.

§.

.A bejelentésben az egyes gyógyszereket (ki·
szerelt gyógyszereknél a hatóanyagot) súlynH~rl~k
hcn, a jelen rendelethez n1ellékclt jegyzéknek 1ue~

felelíl sorrcndhen kell felliintetni.
·!.

§.

:\rnennyiJJcn a cselck1nény súlvosabb híintc!ii
rendelkezés alá ncn1 esik, kihÍtgást ·követ el és az
1H39:II. t.-c. 212. §·ának (2) bekezdése, valan1inl
a 12.112/1939 . .:\L E. szún1ú rendelet 2. S-a alapjún
kl>l hónapig terjcdhetö elzárússal hiintelendíí az 1.
~-han ·111µgjelölt nyilvános i!s Jiúzigyúgyszc·rtárnak
az a felelős vezeliíje, aki a jelen rendeletben n1cg~
ú!lapított hrjelentési kiite!ezetlségnck nen1. vagy
nc1n kellő idr'íhcn lesz eleget. Yagy pedig n Yal6.súgnak 1ncg ne1n fe!-elc'i adatot jeleni he.
A pénzbiintetésrc az 1928:X. törvénycikk ren-

delkcz{~.sci irányadók ..A pén7:biinlell•.s
1 n(~rtéke nyolcezer pengő.

leg1nagasahh

i\ pénzbüntetés átYáltozlatásúra, v:ila1ninl a
kihúgás eléYiilésére az 19:39:II. t.-e. 212. S-ának
(4) és (5) hekezdéséhen, a hcfolyl pénzhiinle!{~s
hovafordítására pedig az 193H:II. !.·e. 212. ~-únak
(1) bekezdésében foglalt rendelkez(~sekel kell al~
kahnazni. A. kihágás miatt az eljárás :i közigazga·
tási hatóságnak, n ni. kir. rendőrség n1üködési le·
riilctén a rn. kir. rcndiirségnek, nlint rendüri hiintetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929:
XXX. l.·c. 59. §-3. (1) bekezdésének i.L ponljába11
foglalt rendelkezés _alkal1nazúsa szcn1ponlj:íhól
szak111iniszternek az ipariigyi 1niniszlert kC'IJ IPkinleni.
i. §.
Ez a rendelet kihirdetése napjún ll·p hatúi>·l!a.
Budapest, 1940. (,,.í június hó 27·l~n.
/Jr. Varga .lú::.scf s. k.
Hl.

kir. ipnriigyi 1niniszter.
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'

Jlclléklct a 29.900/JfJ.íU. lp. J/. s:::dnuí rcndclclhe::..
A 2fJ.[J00/J9.'JO. Ip . .11. s::.ániú rcrulclct s::.crint
l>cjclentcndö yydyys:::erck jcyy::.ékt•.
1.A jegyzék ugyanazokat a gyógyszereket !arlaln1azza, nlint a zúrolt gyógyszerek jcgyz(ike, ezért
e helyen fölösleges újból közölnünk a lislát. :\
zúr alú s egyúttal bejelentési kötelezettség alú '.!.SÜ
gyógyszerek fclsorulúsút lehút Iúsd iü. oldalon.
S:rrk.)
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KERESJ{EDELEi\1- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI
i'llINISZTEIU RENDELETEK.

A r;:íkszt•rn (lapis c:u1cro1·un1j kcl'cskcdchni fo1·gal-

1111ínak eJlillüsa.

-- A,

111.

(3) A kihúgús 111iatl az eljúrús <1 köziguzgatúsi
hatós{ig, 1nint rendőri biintelii liírú..-úg halúsköréb:'
t:irtozik ..A.z 1929:XXX. t.-c. ;}9, 5-a els<'i hekezdésl•nck a. pontjúban foglalt rendelkezés :dkaln1azúsa
szeruponljúból az iparügyi, illel(íleg a hnlúskörl•he
tartozó iparúguk tekintetében n 1n. kir. kercskcdclen1és közlekedésügyi n1iniszlert kPll szakn1iniszler11ek
tekinteni.
a. §. A jelen rcndcle! a kihirdPlt'·s{•t k(h·et(i hnr1nadik nnpon lép hntúlyba.

kir. kcreskcdchni- és közlekedésügyi n11n1sz-

Budapest. 19:19.

fer 78.830/19:19. I\. I\. :\I. szún1ú rendc!ctr. -

1922:XII. !Ör\'én\'cikknck az 19:·lü:VII. L-c.
18. ~-ú\'al 1nódosítoll fi8. ·!:;-n alapjún, ugyis, 1ninl nL
kir. iparügyi 111iniszler. a Hl. kir. heliigy111iniszlcrr{']
cgyetértiíen az alúhhiaknt rcndclen1:
1. ~. Az iparos (kereskedií) ll'nnl,szetes és 1ncslersl·gcs rúkszc111cl (lapi.s cancrorurn) iizletl~hen raklúron nern larthnl t~s fnrgalo111ba n~nl hozhat.
2. R. (1) Aki az 1. §-llan foglalt rendclkcz{:s:!
ruegszcgi. anH'llll\'il)Cll a csclekn1t~nrc súl\'osahb lliinlctií rendc!kczés . alú ncn1 esik. kil;úgúst. köret el t~s
pt~nzhiinlc!ésscl liiintctendt'í.
Az (1) bekezdés a!ú eséj kihúgás büntetést~
tizenöt napig terjcdheti) elzúrús, ha azt olyan egyén
kiiYel!c cl, aki ilyen kihúgús nti::t!l jogeriis ítélettpJ
n1úr 111cgvolt büntetve és hiinlP!l>sl~nl'k a kiúllúsa óta
kt~I (,,.

nt<•g

111•111

telt el.

'

no\·e1nher hó 15-én.
.-\. tniníszlcr rcndeleh'•ldil:
!Jr. Arkay 1''crc11c s. k.
111inisz!Pri oszl:'1lyfc'i11iik.

Az

(2)

c~yj

j
11

A

11111t-i:~·ar

j

lea készilésl>nek és fOJ';{t1lo1nbahoz:.üahínak szahülyozüsu.

1

..\ 111. kir. kPresk;:•delt•111- (•s kiizll'kcdt';sligyi n1i-

nisztcr 91l.:lnt/tH:-HJ. szú1nú n·ndelt•!(•. --i

Az 1922:XII. 1.-c. i>7. !:;-úban. ,-al:1111int az
1.-c. 18. ~-úval 1nódosilolt öS. ~-úba.1
kapott felhatal111azús alapjún. a Ill. kir. hl'liigy- 0s
n nt. kir. fiHd1níreh.'•siigyi llliniszterPkk'Cl egyett~rl\'c, úgyis, rninl nL kir. iparügyi lninisz!Pr :1z
:ll:'dihinkat rf'ndclrrn:

ii

1HaH:\~II.

:1
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1. §,

PÉNZÜGYl\IINISZTERI RENDELETEI(.

.A tnagyar tea (218.500/19:J9. F. J\I. sz{unú rendelet) készítése (keverése) a gyógyszerkészítő, a
drogéria, a gyógyúrunagykereskedő, vala1uint a
gyógynövénynagykereskediíi iparok
iizlclkfir1>JH!
tartozik.

A n1ngyar tea forgalo111bahozatala annak az
iparosnak (kereskcdiínck) az iizletköréhe tartozik,
ki iparjogosílványn alapján tea forgalnn1hahozalalávnl foglalkozhatik.

a.

§.

Az 1. és 2. §-han foglalt rendelkezések nen1
érintik a gyógyszcr!úr tulajdonosúnak azt n jogú!,
hogy az e tckintclben hatályban lévö jogszabúlyok
keretei közölt magyar lc{1t készítht·I \·agy forgaIon1ba hozhal.
·l. §.
:\ jelen
hn!úlyba.

rendelet

kihirdcté!-lénck

Az 1H2i:XXI. t.-c. és az 1H28:XL. t.-c. aJapJ~ín
biztosít(} inlézctelr illetékkiHelezéttsége.
_ :\ 111. kir. pénziigy111iniszter 151.915/1939. XI. l.
száinú leirata. Hiv. sz.: 382/1937„ 108/1937.
Jlfagyarorszdgi Gyúgyszerés:. Egyesiilelnel.: és
Budapesti Gyógyszerés:. Testületnek
Budapest,
VI., llcgediis Sándor-u. 1i.
'fudo1násu!vétcl végett közlö111.
Budapest. 1939. évi deceruber hó 21.
:\ 1niniszter helyett;
Szrís:. s. k.
álla111titkár.
19:Jü. évi 151.915. SZÚlll,
J(iirrendclet a: 1927:.\..X.l. t.-c. és _a: 192~:}{1~. l.-c.
alapján 111iiködö bi:tosíl~ inl_e:t!lek 1/lclckkötelezetlsege lurgyal)(tfl.
Valamennyi 111. kir. pé11::.iigyiya~gató.wíglioz 1 r~ 111.
kir. illelél.:kis:aluisi biuafalhoz es valanu~nuy1 ni.
kir. (tdúhilJalalho:..
- E.ivonat Fehneriill kCtelyek eloszlalúsa és az ~gyönt~.tü
gyakorlat biztosítása céljúból a következoket kozlön1:
ntűki.itlii

2. §.

napjún Jt>p

Budapcsl, 19ii9. dcccn1bcr hó 29-én.
:\. 1niniszter rendele!éhiíl:
Dr. Arkay f•'erenc s. k.
n1iniszlcri oszlúlyflinök.

i
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(!) Az 192i:XXL L-c. és az 1928:XL. t.-c.
alapjún 1niiküdií biztosító intézetek (nz alúbhiaklHlll röviden: intl·zctck) illetékjogi vonatkozúsb:in
ncni tekinlllellik úllan1i i11té:clnck 1 ha11t•n1 Jijrvé11y
által s:eruc:::cll és kiilünlcr1cs joyúllású olyan i11lé:.:clcknck1 a111clycknl'k 111i'iködésc 11c111 kö:hatósági
jclicgií.
(2) Az intézetek illclék1ncntcsségét a külön
szahútvozoll eselcklül eltekintve az 1H27:XXI. t.-c.
20-1., ~s az 1H28:XL. t.-c. HiS. {:;-úban foglalt rendelkezések szal1úlyozzúk.
(8) Az intl>zetcknek orvossal. orvosgyakornok-

irúnt, végül a [Ji/tÍ[J!JS:('rt?ss:cl, [f!J<Í!f!JS:l'rii:er11111el,
q!JÚ[!!JS::crés:ck érd1·kképuiscl1•téocl. a ff!JIÍff!/S:ercf,·
~s g!JÓ[lrJlÍs::ati seyédcs:k6:6k111·k ki>:11cfli>11iif a bi:fosítotiak Yagy az intézetek, Yagy az azok inlé:rlll:ll!JCi rés:érc 11rtlú kis:olgríltaflÍsn irdnf klil{Hf

kal, orvosszakértiível, urvostanúcsadóval, júruléko,;
és díjútalúnyos pénzbeszedilvcl. intPzcti incgbizotlal alkaln1az!atúsa iráni, lovúbbú orvossal, szii!észniivc!. úllandó vagy cscll'nkinli 111unkavúllalüs

róni. ,\'yil11á11ns [J!JÚ{J!JS:crlár s:árnlája a

irúnt. végii! n nl·phctegségek elleni klizdclen1 clü111ozdí!úsa t'.·s az anya- és csecscn1{ív1~dclc111 l~rdcké·
hen kiilötl szerziídést a (2) hekczch"shcn idé~e!I
tiirvt'.·nves rende!kcz\•sek ("rteli11Phcn az illctl·kn1enh•ssPg .111cgillcti. ntert ezek a szerzfídl•sck a IÖr\·l>nrhül folyó kötclezctlségl'k IPljesílése cPljúliól a tli-rvPny rendclkPzl•sci a!apjúu jönnek ll~trc. U9yant':1•11 okokbál ill1·1tíkn1c11/cst'k: szerziidiil! orvossal
a hizlosiloll:ik or\·osi cllútúsa irúnl. kfiz- vagy 1nagú11kórhúzza!.
gyógyintézet lel.
szanalúriun1n1a!.
fiirdövcl a hiztosítotlak gyógykezcl{~sc, úpolása,
üdültetése és élehnczl>sl' irúnt. lovúbliú 111cntiil'gycsülcttel és cgyéh hctcgszú!lit{i iizcnuncl a hiztosítollaknak l•s igl·nyjogosult csalúdtagjainak betegségéből, valanünt a Jialcsct cse!l~re biztosílotlaknak
hall'seti sl•riill·s{•htil kifolyúan sziiksl-gPs sz{1llítúsok

SZl'T:űdések.

(10) Az (5) hckezd{•shcn lúrgyalt szcrzlh!(·sek
és pedig úgy az irúshan, n1int a szóban lé!rcjütt
szerzüdésck alapjún
érdernhc hozott összcgekriil
kiúllitolt és az inlt~:cfl'klic: IUlf/!J a:ok inlé:rnényi·iÍll': kifi:clé.s véyelt be11y11jtotl s:á111lá11 és keres ?!i
Jdn1utatúson a s:11luilys:crii s:IÍ1nlaillelékct le J:cif
1

l/é11yd1j

fc11011ása nélkiili iiss:cucknck llll'f}fc!el6 s:á111!ailll'·
ték alá t'.'iik . •\'y11utaillclékct <1:011/11111 csak r1kkur
ft'hcl kötn'ieln(. ha rt kifi:clésröl alaks:crii Il!Jllf!láf
állilotlak ki. A nyugtaille!(•k leroYúsúra \·unatkozó·
lag az 5.100/lH:-ll. ).!. E. ~zún1ú rL·ndelet fi2. S. az

irúnYadó.
·(12j lllcti."kn1cnlesck az inll•zelek ú!tal :1 lllllllkaadók t>s hizlosí!ollak r{•szl-re az 1H2i:XXI. (•s a·~
1H28:XL. t.-c. re1Hlelkl'zl>sl'i foh·tún kiadotl érlc!-.Í·
ti."sck l•s igazolúsok. lovúhbú ,; h-:özszúllílúsi Sza ·
hú!Yzatlal szaliúJyozotl küzszúllítúsokhan :iz :1júnlatlevií últal a ;-i;130/1na5. ).I, E. szú1nú rendel(•I
l·rtcltnl'hen kiúllított engl'ch'.·lyokiratok.
(21) '.\Icghagyo1n a pl·nziigyí halós:'igoknak.
hogy az clliírúlúsuk alú keriilü esc!ekbL'll l•s a 111úr
fo!ya1nathan ll·vii ügyekben is a jelen rendelci.en1·
hcn foglaltakat alkalinazzúk. Azokban az illcl1."kiigyekhcn, ainelyekrc ez a kiirrendelet ki ne111 li'r
jc•szla•dell. a1ne1111yihen azokra
kiiliin liirYPnyl'S

1
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rcnd~lkezé~el~ nincsenek, az {1Jtallinos iflctéi.:ii•iy'1

szabalyok iranyadók.

1"'1,

Budapest, 1939. évi decen1ber hó 21-én.

..\ 111cstc1'ségcs édcsilöszcrck i'orgalnuínak és ür~í

niéilnyel közzétett eladási árszabúSban n1egjelölt
111 esterséges édcsítöszere:kct szolgúlla!halja ki az olt
n1c(lha!ározott cgycdúruság:i úron, az azok beszerzés~rc jogosított engedélyesek részére.
Jelen rendcletcn1 19.J:O. évi szeple1nber hó
1-én lép életbe.
I3udapcsl, 1940. é,-j augusztus hó 28-án .
:\ nüniszler helyell: .

nak újabb szabiilyoz~isa.
-

Dr. S:ás: Lajos s. Íi..
álla1nlitkár.

A nl. kir. pénzíigyn1iniszter 12B.100/I940. SZ<ÍHJÚ

rcndelcle. -

. 1: .Az 193i. é,·i július hó 31-én kelt ll.f.OOO
sza1nu rendelethez (kt.zzéléve a Bud·ti> •s1 1· r··· ·
193- · ·
• e.
\.OZ(~ny. - 1. e_,·1 ~ug~1sz_l,~1s .!1ó l-én megjclenl szúniúhozlonv
1937
c•v
...
·
·
h.tn cs a Penzugy1
•1 01
.
· - . sz,una. ·
1Htn ) csatolt I-Iirdcln1énnycl
közzélelt cl·icl··1 " :
19'
• ·
•
• •SI ,1r.
•
sza b. as.t
":tÜ.
I·
loc
.. 1··1
. . C\'J sze1}te1nher hó 1-1,··,1 .„ezc
u ;_„,
halalyon k1vtil helvezctn.
::i
.
2. 19-10. éri sicplc1nber hó 1-UiI kezdüdiilen ,1
Jelen rer!deletcn1hcz csatolt I-[irdctniénnvcl ]- ··.~ -:
f fi ] l • . •
l .
\.OZZl.C e ac asi :irsza Jasl>an • n1cg1·clölt
n1cstci·se~" . : 1
. ·1 ·· .. , . •]· ]·
. .__. .
· ties l le- .
s1
1. oszc1e . . nc ... az errycd·1rt1s·1rr1
ti~ , •
· • o 1·0J-1··
„ . . ' 11. t·1··
I 11111 va 'J
forgalon1bahozatnlúl rcndelc111 el E ]1·11.-11:1· 1··
·
•
• •
•
' C O U 1H!l
az egycdarusag1 raktúr kizürólag a csatolt I-Iirdet-

,„

A gyógyszerészi érdekek
bátor harcosa

a Gyógyszerészi l{özlöny

J/clléklcl a J26.JOOÍ19-t0 . •\. a. s:dnní pén:iigu111ini.'i::lcri rcndelclllcz.

J-lirdet 1nény.

-

I\.ívonat. -

A ni. kir. pénziigyniin.iszlcr últal a 1ncstcrséges l·desi\üszerek úllan1i
cgyedúrusúgúról szölfl
lH12:XXIII. t.~c. vCgrchajtúsa túrgyában kiadott

G2.100/11J12. szán1ú utasítús 2. §-ának (2) bckez~
dése, illetőleg a 3. §-a II. részének (1) hekL·zdl•sp
alapján a pénzügyigazgatás a 11.J:.OOO/IHa7. szú111ú
rcndclelhcz (111.cgjclent a Budapesti Közlöny IH:J7.
,é,·i ;1uguszlus hó l~i szú111úhan {•s a Pl·nziigyi
Közlönv 1937. évi 21. szú1núban) csatolt l1irLlct111énnv~l közzétcll E1'adúsi Arszahús hat:"tl\·on kívül
hclvc;.ésc 111ellelt, a 1nestcrségc.s (·desíiüszcrckcl
tu-io. évi szepten1bcr hó 1-tiil kczdödiileg az alúbhi
úr;.;zahúsban 1ncghatúrozotl

(1rukon hozza forgalomba,

l'So111agnlúsokhnn
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c!adílsi

A n1estcrséges t?desílií'izcrckct nngyhan csak
az erre jogositolt nagybani úrusítóknak. kicsiben
pedig csak az igazn!vúnnynl ellúloll gyógyszer!úraknak szabad úrusítani.
A nagybani úrusítóknak :i nH:stl'r.~0gcs l·desitliszerckct kizúrú!ag a jc!Pn llirdeln1l'llY cladúsi ltl'sznbúsúhan jelzett cso111agolúsokhan szabad a szt'.'kcsfih·úrosi nL kir. pl·nzügyigazgalúsúg ú!lal kezelt egycdúrusúgi raklúrbó\, az eladúsi úrs1.abúsha11
fclliintclct! cgyedúrusúgi úron beszerezni. ;\ gyógys~ertúrak a n1cstcrségc.s édesíUiszcrckct .kizúrólag
az igazol\'únyukban 1ncgjclöll nagybani úrusílóktól, a jelen llirdcllnény cladúsi árszahúsúban jelzett cson1ago\úsokhan és az oll 111cghalúrozott
nagybani c!adúsi úron szerezhetik hc . .A gyógyszerlúrak a 111estcrsl·ges édcsítiiszerekct kizúróla~
a jelen liirdelnH•ny p]ad:'isi úrszahúsúhan jclz\:!tl
c~ornagolúsokhan és az ott 1neghal:lrozolt kicsihcni c!adúsi úron úrusílhatjúk a rogyaszlók ré.szérc.
A 111cslersl>gcs édcsítiiszcrck hcszerz(;Se (·s clad{p:a lekinlcléhcn Pgyl·hkl>nt \oY{dilira is az 1012:
XXII. t.-c. \'l·grellajtúsa túrgyúban kiadott t\'.!.100./
1912. szú1nú utasílús a. ~-únak III. pnnljúhnn foglalt rendelkezések 111aradnak l>r\'ényhen.

Hutlapcsl, 194-0. éYi augusztus hó 28-ún .
.-\ nliniszter hc!yl'tl:
f)r. S:ás: Lnj<1s s. k.

úllnn1tilkúr.
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.wo110.w. P. M. sz.
Pénzügyminiszteri rendelet
a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és
erdélyi országrész területén működő pénzügyi ható„

ságok, hivatalok, stb. területi beosztása és az ügy„
vitel szabályozása tárgyában.
(Kivonat.)

Xl.
Jlf eslerséges

lövedéke~

édesítőszerek

állan1i egyecláruságu.
8i. §.
(1) A visszacsatolt keleti és erdélyi országrész területének 111eslcrséges édesítőszer ellátásáról kizárólag a
székesfővárosi pénzügyigazgatósúg (Budapest, V., Szalayulca 10-14.) n1cJlcll ntiiködö 1neste.rséges édesítőszer
egyedúrusági raktár gondoskodik.
(2) A nagykereskedők közvetlen az egyedúrusúgi raktárból, a viszonlclárusilók pedig a nagykcreskcdöktöl J~ö
lelesck n1eslerségcs édesítőszer ké5zleleikct beszerezni.
(3) Akik a visszacsatolt keleti és erdélyi orszúgrész
leriilclén n1esterségPs édcsíti.íszer nagybani úrusíl:"isúnil
foglalkoznak és ezt a tevékenységiikel a jövöhen is folvlatni kívúnjúk, kiile!esck szúndl•kukat a jelen rPndel~t
élethe'.épésél kö,·etö 10 nap alatt nz illetékes pénzügvigazgahiságllúl bejelenteni és egyiclejíileg az érvénvl;;,n
levő rendelkezések szerint niegkivúnt engedély kiadiísát
kérni. Kérvényiik végelinlézéséig tevékenységiikel az ideronatkozólag fennúlló n1agyar törvényes rendelkezések
he.tar!úsúval foly!alhaljúk,

(4) Akik a visszacsatolt keleti és erdélyi országrész
területén mesterséges édesítőszer ldcsinybeni árusításával
foglalkoznak; a 62.100/1912. P. 11. számú rendelet 3. §.
{1) pontjában előírt bejelentést a jelen rendelet éle.lbe!épését köYető 10 nap alatt az illclékes pénziigyigazgatóságnál bcnyujtani kötelesek.
(5) Akik n1eslerséges édesilőszcr árusitásával foglalkoznak, a jelen rendelet életbelépése napjától kezdödöleg
vezetni kötelesek azokat n 1nesterséges éde5itöSzer beszerzésére és forgnlo1nbahozatalára vonatkozó feljegyzéseket,
nn1clyeknek vezetését az érvényben álló rendelkezések
előírják.

(6) A jelen rendelet élelhclépését követő 15 napon
túl n visszacsatolt keleti és Crdélyi orszúgrész területén
csak állan1i egyedárusági csomagnlúsban lévö mesterséges éde.sítöszcrl szabad forgalon1ba hozni.
88. §.
(1) A visszacsatolt keleti és erdélyi országrész terii-

lc!én 1nesterséges édesítőszer elltrusílásával foglalkozóknál n jelen rendelet életbelépését követő tizenötödik napon
tároló nem állan1i egyedárusági cson1ngolásban levő n1estcrséges édesilöszer incnnyíségckct az egycdáru5ági raktár nlegfelelö édesílöercjií áll:uni egyedárusági cso1nagoJásban levő mesterséges édesitöszerre becseréli.
(2) 11inden iues!erséges éclesílöszerárusitó köteles a
jelen rendelet életbelépése napján nála tároló nen1 állami
e~~·edárusági cson1a?olúshan h~Yií rnesterséges fdesltöszer!S
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készletet legkésőbb a jelen rendelet élelbelépését köYetö
2-1 óra alalt jegyzékbe fog!a:ni, a teriilctileg illetékes ptlnziigyöri sznkasznúl bejc!cn!cni és 1nindazokról a 1ncnnyiségekről, a1nelyekcl a jelen rendelet életbelépését kö,·etö
15 nap alaU forgalo1nha hoz. feljegyzést Yczetni. Ezt a
feljegyzést a jelen rendelet életbelépését követő tizenötödik napon kell lezárni és :iz ezen a napon nu~gJC,·ö
ne1n egyedárusúgi c.:son1agolúshan leYÖ n1esterséges édesítőszer készletet az illetékes pl•nziigyöri szakasznúl írúshan isn1ét be kell jl'icnteni.

_Életbeléptetés.
121. §.
Jelen rcndeletc111 lfl·lO. évi dcce1nber hú 1. napjún
lép életbe.
Budapest, lfl:lü. é,·i no,·einher hó ilO-ún.
Dr. Rcn1ényi-Scli11cller Lujos s. k.
1n. kir. pénziigyn1iniszlcr.

(3) A pénzügyöri szaka.sz a bejcJenlés alapján a készleteket haladéktalanul feHih·izsgálja és ,·izsgálatánn.k eredn1ényéröl a készletek n1enn)riségét és édesitöerejél feltiintelö igazolvúnyl állít ki.
(·1)

il
ij
~

:\. tnesterséges édesitöszerclúrusílúk a jelen ren-

delet életbell~pését követő tizenötödik napon n1eglévö ne1u
egyedárusúgi csoniagoláshan levi) n1csterséges c~dt:sílilszer
készlcliikel az előzö hckezdéshen e1nlílelt JH.'nziigyörségi
igazoh·{iny knpcsún lH•cserélés Yégett :iz Pgyedúrusúgi raktúrnak posta útjún legkésiihh Hl·HJ. évi decenibe.r ::31. nap
júig beküldeni kötelesek.

11

li
.[

Rugalmas

(fi) Azokat a nenl á!latni cgyedúrusúgi cso111agolúsh:tn levö 1neslerséges édesi!őszennennyisúgeket, an1e!yek

a \'isszacsatolt leriilctekeu türvénycs úton a fogyasztók
hirlokúba kerültek, az 10·11. évi január hó utolsó napjúig fel kell használni. E hatúridön túl ne111 úllan1i egyedúrusúgi cson1ago!úshan levő n1cstcrséges édesítőszert hir·
!okolni nen1 szabad.
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VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI
MINISZTERI RENDELETEI{.'''

A Gyügyszcrészi 'I'ovúbhképzés Iíiizponti Hizolls:igának szct•vezésc.
-- A

kir. vallás- és közoktalásünvj 111iniszte1~
a?.384/1939. l\'. száinú rcndel:le.

Ill.

1. §.
.
/': _Gyógysz~rés:-i Továbbképzés 1\.özponti Bizot!saganak (alahh1nkban: :i Bizottságnak) székhelye: Budapest.
'·
2. §.
1\ Bizottság célja: lov:íhhképzö tanfolvan1 oJrc1~c~ez~s_e gyógysze~·észel~ r~szé:c; a Bizottság gon~
d?s~\.~thk a hallgatok szainara allarni, törvénvhatósag1 cs túrsadalrni segílsi·gériil l·s az előadók -tiszleletdíjúról;
· ,
a Bizott.súg a továbbképzést a tudo111únycgyete111ek székhelvén tniiködö helyi bizollsúgai úljún
honyolilja le. ·
3. §.
A Bizottság elnökét i·s alelnökél a ni. kir.
vallús- és közok!alásiigyi 111iniszlcr nevezi ki:
;\ Korn1úuyzú frr últnl n1egeriísitelt kiképziS.si
H l\arkii7.i hi7.o!tsítgit pedig

"-Zahítlyzalol 1. :1U. old.,
f11i. old,

t>löhbil a kir. 1nagyar Púzn1ány Péter 'fudo1núnycgyctc111 ui·vostudo1núnyi karúnak nyilvúnos rcn·
des és nyugahnazoll nyilvános rendes tanárai kiizül. 1\ kinevezés öt évre, illetőleg az ötévi évkör
,·égéig szól.
A Bizol!súgot az elnök képviseli s vezeli és
irúnyítja annak inüködését. Az alelnök az elnököt
akaclálvozlatúsa est•tl·n helvellesíti.
.
4. §.
A. Bizotlsúg tisztikarúnak tagjai a :·L ~-ban
111cgjelölleken felül:
a) a titkúr, aki tiszleleldíjas alkn.hnazott is
lehet s akit a n1egbízás visszavonúsáig szóló hatállyal az elnök bíz 111eg; ·feladata az igazgatási
ügyek intl•zése az elnök utasílúsai szerint; a tilkár
111egbizalúsu egy havi fch11ondással n1egokulús nélkül hárnükor visszavonható;
b) a pénztúros, kit a Bizotlsúg kCt 0vrc választ;
e) a két tagú pénzlúrvizsgáló hizo!Lsúg. inelyel
a közgyiilés a Bizo\lsúg tagjai sorúbúl (~venkinl vúlaszt.

5. §.
A Bizottság tagjai a tisztikaron felül;
a) a ni. kir. vallús~ és közoktatásügyi. heliigyi
és honvédelnli 111iníszter egy-egy képviselője,
b) az Országos l\.özegészségügyi 'J'anács és az
()rszúgos Felsőoklatúsi 'l'anács egy-egy képviscHijc,
e) a 111. kir. Országos l\.özegészségiigyi Intézel
i:~s Budapest Székesfiíváros egy-egy képviselője,
d) a budapesli kir. 111agyar Pázn1ány Péter
'fudon1ányegyeternen és a szegedi 111. kir. Ferenc
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.Júz!ief ·rudo111únycgyPtt·n1cn a gyógy!izerészi k~1nia.
a. gyógys~.cri~1nc·rc_t, :~ gyó~y!izcrészet és a közcgész~
seglan cloado tanarai, tovabbá a debreceni 111. kir.
'l'isza lsl\"Úll t'•s :t pécsi ni. kir. Erzsébet 'J'udo1núnv·
egyeten1ck egy-egy y[tJasztoll képviseliije.
·
e) n :\Ingyar Gyógyszerésztudon1únvi 'l'úrsasúg. a ~Iagyarorszúgi Gyógyszerész Eg~·esiilet. a
Budapesti GyógyszL'rész 'l'estiileL az · <HdeYeles
Gyógyszert>szt~k ()rszú!..!os
Ei...''.·csiilt•l(~ll"i:
"'
„. c:t">y-egy
kl·pvisclilje.
. f) a Bizotlsúgnal~ jogában úll ezenkívül 1nég
haron1 olyan l:igot vala!izlani, kiknek ,1 BizoltsÚ"
1nüködéséhen való részvétele az Ü"Y l·rdekébe1~
kívánatos.
o.
[!) a 111egvúlaszlolt, kiküldött l~s :i hivatalból
tagok lagsúga öt l•\Te. ille!iílcg az ött•vi l'.vkör vPg(•ig szú!.
0. § .
.-\ Bizottsúg l·vcnkl·nt !egalúbh cgyszt•r kiizgyiílést tari. 1nelvet nz elniík a lúrgv!ioroz11\ nie•r.
jeliHé!i{•vcl legalúhh l-l nappal clilhl; .köteles üssz~.
hí\'ni . .-\z {yj rcndt'!i közgyíilés túrgyai: aj elnöki
jelenlé!i. b) titkúri jelentés az iigykezeh~sriil. e) a
pénztúr\·izg!iúló hizollsúg jelentése. a feln1entvény
111cgadása l's a k{•l tagú pénztúrYiz.sgúló hizotl!iú:,
v_[daszlÚ!ia. ~J) a j~v~ l·vi köllség\"clés 111egúllapí~
!asa, e) cgycb folyo ugyek. f) indí!Yúnvok, 1nelvek
:1 nappal a közgyíi!és clt'íll ir{1sha11 nvi1jlandók. hc
:iz elnökségnél. A rendki\·üli közgvíill-s lúrgysorozalát az elnök állítja össze.
·
'·
A közgyíílés hatúrozatképes, ha a tiszlikarhól
az t>lni.ik (alelnök) és leglahb húro1n (3) tag, valau

._.

1uinl ezenfeliil 1nég legalúbh hét (i) bizollsúgi tag
van jelen. Hcndkíviili ülést az elnök· húr1nikor
iisszchivhal. illctéileg azt a Bizottsúg !íz (10) l<tf!·
júnak irúsheli kh·únsúgúra l.t napon hc>liil össze·
kell hh·nia.

i.

s.

A tudo111únyegyctc1nck szt.'•khelyt·11 iniiküdii
helyi bizollsúgok a gyógyszerészképzéshen kiizre·
1nííködö tudornúnykarok, Budapesten: nz orvos~
tudo111ányi és a bölcsészeltudo111únyi, Szcgedt•n: az
orvostudornúnyi és a 1nale111atikai tis !crn1észcl·
tudon1únyi karok szakjuk szerint ilicl(•kes nyilvúnos rendes és rendkívüli tanáraiJJó\ alakulnak. :\
helyi bizottsúgok kivúlóan alknln1us szakcn1ll!.!rrk
n1eghívúsúval n1agnkal kiegészítik; Budapesten a
helyi hizottsúg nagy!iágúra való tckinlcltel kiiliin
elnökség t.'.·s öl taghól úlló v{·grchajtó hizollsúg is
\'Úiasztható. Az elnökség (•s a vt>grehajló bizotls:·ig
tngjai közül lgcalúbh hár111at a kir. 111agyar Púz·
111ány Péter 'l'udo1n:'1nyegyetc111 lanúrla~jailiól kel!
vúlaszlani.
A. helyi hízott.súg elnököt (•s titkári vúla!izl:
ki\·élcl a budapesti helyi hizottsúg, 1nelynek elnöke
sé titkúra a Bizoitsúg elnöke. illctúleg tilkúra.
.-\ helyi bizollsúgok a
(I\:iizponti) Bizoltsúg
1ncg:híz:'1sa alapján JH'lll csupún a szt.'•ldtl•lyükön.
hane1n a környékiikün !évö vúrosokh:in is rendezhetnek lo\'Úhbkt>pzíi \anrolya1nokal.
8. §,
A Bizottság ügyrendjét inaga állapítja 1neg l·s
az! <1 111. kir. vallús· l~.S közokl:it;isiigyi 1niniszter
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EGYÉB HATÖSÁGI INTÉZKEDÍ,SEI\..

hagyja jóvá. :\ helyi bizottságok ügyrendjüket sa·
ját hatáskörben állapiljúk rneg, de érvényiikhöz a
(Központi) Bizottság hozzújárulása szükséges.

9. §,
A Bizollság hevélcleiröl és kia<lúsairól elszán1olás készítendő; a bevételek és kiadások a nl. kir.
postatakarékpénztárí csekksziunlúra folynak he,,
illetőleg arról folyósítlatnak. U!al\·ányozúsi joga
általúban csak a llizoltsúg elnökCnek van, kivéve
a pénztárost, aki készkiadásokra 50 pengöig utalvúnyozhal az elnök hozzájárulásával; ez utóbbi
összegről a pénztáros az elnök és a pénztúrvizsgáló
bizottság lngjai állal hitelesített kézipénzlárnaplót
köteles vezetni. A postacsekkszún1lún átfutott tételekről és ·az egész pénzkezelésről a pénztáros külön szabályszcrü könyvelést köteles vezetni. Az évi
rendes közgyiilés eliltl az összes könyvek lczárandók és a n1érleg összeúllitandó, s ez ,1z elnök, a
pénztáros és a pénztúrvizsgúló bizoltsúg tagjai últal hitelesítendő. :\ vidéki helyi hizotlsúgoknak
nincsen önúllQ pénzkt•zclésük, azt a (Központi) Bi·
zoltsúg látja. el.
10. §.
Ez a Szervezeti Szabúlyzat a 111. kir. val!ús- és
közoktatúsügyi n1iniszler jóviihagyása után lép
életbe.
Budapest, 1940. évi 1nájus hó

l~én.

A miniszter helvctt:
Dr. Szily !(álmán ~- k.
államtitkár.

.\. Széli:csfővál'osi n1. kir. Pénzügyiguzgatús~íg kih·rentlelcte a t:írsas viszonyban levő szen1élyJog1í
gy1igyszertárak kel'cseti és JHvctlcln1i atlú.1únak

kivetése
-

tál'gy~íban.

A Székesfővárosi 111. kir. Pénzügyigazgatóság
59427 /!9:!9. I. körrendclelc. A

. . . kcr AdáfeliifJ!Jt'lüségnek.
Budapest.

A ~lagyarországi Gyógyszerész Egyesület azzal
a panasszai fordult a kir. pénziigyig~~zgaló~úghoi,
hogy egyes kir. adófelügyclősége_k a t:lrsa:v1szon;:·
ban lévö sze1nélyjogú gyógyszerlarak, 11lctol:g azo1\.
tulajdonosai adózúsi rendszerén válloztat~11 a~-.ar:
nal· s "1övedehni adóval kizárólag a sze111elyesjogu
• \.
.
"d
. 1 "l
gyógyszertár jogosilványúnak tulaj onosJ.t a \Ur.Ja.;;:
1negadóztatni.
Az C"\'Önletü el1"úrús szabályozása céljából el•·
.
rendeli a kir. pénzügyiga.zgatósúg, hogy a tarsa:
tulajdonban lévő gyógyszertárak általános kereseti

:;: Székesfővárosi n1. kir. pénzügyigazgatóságtól.
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adója a jogosítYúny lulajdonosúnak 1'·s iizcn1!úrsa.
nak nc,·t!rc. cgyiittescn, a ji.iYedeln1i és Yagyonad1í
pedig a lúrsak terhére kiilön·kíilön a jöYt>dclcn1hcn, iHel\'L' a Yagyonhan YH!ó rl·szp:.e(h~snck n1~·g
felelc'i a1únyhan kiszúrnilott jöYedelcn1. illeh·e \':t·
gyon ulün irassék (•lil. n1indazon cselekhcn. a1nikor·
a gyögyszcrtúri jog lulajdonosu a kir. adófelügyp.
liiség felhíYúsúra
illetékczetl szerzticlé.ssel bizonyítja azt, hogy a gyógyszertúr jöYedel111l•Ju'íl szú-'
znlékosu11 részesedik s y{•giil, hogy a gyögyszertúri
iizcinek \'L'Zeh~séhen t·s
irfinyílú.s:íh:t11
lt~nylPgP ..;
részt Yesz.
0.'incs lillö rcndPlkezés ugyani:-; arra néz•:1•.
liogy Yalan1e!y gyógy.szerlúr iize111én· és husznúra.
i!Jctye közüs ht1sznosílósúra a jog birtokosa iizen1lt1rsi szerzc'iclést ne külhPSSC'!l. Ezen szerziídl•sek
a!npjún az iizcnitúrs a gyógyszcr!úr t;rll•kl•nek
arúnylagus rl·szét lll{'gkapja s :i gyóg!·.szcrlúr iill'·
n1l•hiil szúr1nazó rnindcn
jiiv<'dclen1 l-s \·agyon
arúiiy!agos rl'szP a szcrzc'idés SZl'riut n1cgoszlalik.
Ezek a .szerzc'idt;SPk illl'il~lddszabús ct;!júhúl be i,<:
inutalandók .
.\Iinthogy pedig a .J. \". 1-f. (). 8. ~-únak (l)
hekcdl·síi hatúrozala szerint n !úr.sas vúlla!a!okuüi
111l'g ahhan az esethen sc111 lehet a jö,·(:dl'hni adót
az ii.sszes jövedclc1n utún az cgvik laglúrsra ki\'eln[. ha <'iihe az adózúf(.I cliízöc1~1 belt• 'is egyezel'
volnn.
Budapcs!, HJ-HJ. t~,·i januúr hó 25-én.
Csilléry s. k.
111iniszleri osztúlvfűnük,
pé11ziigyigazg~1 lcí.

i1flA2i/lH39. L

SZÚlll.

· · l"•)"'.'")·.szcrész
Eu,_·é.sülelnck
A .\lngyarorszag1
"
"

2.410/193H . .sz. headvúnyára szíve.s ludo1nú.sYéle1 Yége!l közli n kir. pén~iigyigazgatósúg.
Budapest. 1940. {•vi j:n111úr hó

~ü~én.

Csilléru s. k.
ininisztcri osztülyfönök.
púnzügyigazgató.
i /19-!0. hhi.

(iytíg:\'·szc1·ck (s gylÍgyszcrfszcli_ ~c~é<h~szkiiziik
úriinak részbeni 111cgle1·1tcsl'.
·• i
r; 11 iir-Sopron-Jiln•nfurfi \ ,<ISll·1 ll e t c(fsey

·

Bi:losilrí

Jnté:clc.
( Jlauyarors:<iyi Gyúuus::erés: f '.'[!!Jf' siil cl nr k.
U1ulapcsl.)
~- 1::rtesíil•s. -

IH~
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rnegjclölt szolgú!lalntú11yok úrúnak 1ninde11 n1rJgkezdelt pcngöjc utún 10 (tíz) filh'rhen it!Japilo!la
1ncg; a rész1ncgtérítés ezen n1érvc a n1. kir. belügy_
ininiszter 19a9. évi dcccn1bcr hó 29-én kell i.lül.51,l/
1939.-.XI. sz{unú jó"áhagyása alapjún 1940. éyi
február hó 1-étűl fizctcndü .
.A rész1ncgtérítésl a gyógyszerek és gyógyyizek
kiszolgálásakor a gyógyszcrtúr, a gyógyúszali segédeszközök kiulalásaknr pedig az intézet ügyveze-

tése szedi be.
Felkérjük tehát a gyógyszertárak felelős vezetőit, hogy betegségi bizlusíló intézetünk terhére kiszolgállaloll gyógyszerek l~s gyógyvizek kiadása alkahnával f. évi február hó 1-töl kczdödiJicg a szolgáltatinányok úrúnak nlindcn n1cgkczdett pengiljc
után 10 (tíz) fillér rész1ncgtérilést beszedni szí.
veskedjék. A. gyógyszerszútnlák kiulalúsakor a tagok és csulúdtagok últal fizetett résztni.!glérítésck
összegét javunkra szá1nlúzzák.
1Iegc111lílcni kí\'únjuk, hogy a :\lagyarorsz:igi
Gyógyszerész Egyesi.ilcltcl kötölt egyczrnényiink.
értcln1ében a tagok és csalúdtagok által fizetendő
rész111cgtérítések a gyógyszerlúrak részéről cl ncn1

Bayerlax a megbízható hashajtó
Contratussin köhögés ellen
Rectal aran vérnél
B A Y E R A N T A L gyógyszertár
Budapest, VT., Andrássy-út 84. szám.
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.. .
hitelczhetök, sem pedig n~ils
cngcdhetok, nen1
. . I·J·cl cl nem sz;hnolhatok
. · ·be ncn1 vett \'Cl1) e '" '"
• „.1
1gen)A. rryó(1yszcrszi1n1Ják összeállításakor 1tCl'JU .t _<l
• • o
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kénl jelentsék be. A. felárakat az ()rszúgos Küzcgészségiigyi Intézet az elöúl!ító és forgalo111hahozó felelü~
ségénck fcnntartúsa n1cllell tu<lo111úsul vette. Ugyan·
akkor intézkedett arra Ynnatkozólag is, hogy u n1úr
rnktúron lévő készítn1ények felszútnHhatú felúrúl a
gyógyszerészek a készíln1ények kiszolgúltntúsakur a
készítmény külső burkolatún tüntessék fel.

Budapest. 1940. június 5.
Budapest, 1940. július 13-án.
Igazgató 1ncgbízásúhü!:
IJr. Schulek Elcniér
egyeleJni Ill. lunúr,
oszlályYezell'.í.

Igazgató tnegbízú!iúbúl:
Dr. Schulek Elcn1ér
cgycle111i 111. tanúr.
osztúlyYcZetii.
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· ·
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ill. kir. '1rs;;ágos /(ii:egés;;séuii(l!Ji Inté:cl.
C.--11.785/1940. sz.

A Jfagyarors:ági

Gyógys;;cr(~8:

l:.:oyesiiff'f

Elnökséaénck.

'l'elefonon törlénl felkérésükre lisztclet!cl érle·
sítc1n a tekinleles Elnüksl~gc!, hogy a B.:-l00/1940. ).1.
E. szú1nú rendelet értelinében úthúritható fe\úrakr:i
\'onalkozólag a csatolt útiratot inll'ztc1n a ).{agyar
Vegyl•szcli Gyúrosok Orszúgos Egyesületéhez. Ugyaníiltkor azonban 1negjegyzen1 azt is. hng~· a fC>nlhh·:i\-

l
1
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kozott rendeletben foglaltak értehnében az előállító!.;.
és első forgalombahozók felelősségének fenntarlúsa
mellett tudon1ásul vettem, hogy addig is, n1íg a gyógy.
szerkülönlegcsségcken a felárak feltüntettctnek, a
Ve")'észeti
Gvárosok
álla'l .Jdsz{nnítoll 2.5°/o-os felúrat
0
•
.
szánlÍtjúk fel. Ez a 2.5°/o az áthárítható fel:ir. .

.15 7/1940. sz._
,\

Budapest, 1940. július lfi-ún.
Igazgató 1negbízúsából:
Dr. Schulek Ele111ér
egyeten1i rn. tanár.
osztúl yvezc!ii.

II.

II.

T

Magyar gyártmány!

a köxgyógysxerellátás,
a MABI,
OTI és
az összes közkórházak részére
szabadon rendelhető.

E R S D 0

GYÓGYSZERÉSZI EGYEZMÉNYEK.

R F, Budapest.

S:ékesfővárosi

Alkaln1azotlak Segitóalapja
nagytekinletii Igazgatóságának
Budapest.

\'ettük Önöktöl az alábbi levelet:
2ifi2/19-!0. S. a. sz. Budapest 1940. 1nárcius.
:\lugyarországi Gyógyszerész Egyesület tekintetes
Elnökségének Budapest.
1. Alulirott Székesfővárosi A.lkalrnazollak Se*
gilőalapju Budapest székesfőváros törvényhatósági
hizottsúgúnak közgyülésc által alkotott 385-b/
1938. közgyülési szún1u szabályrendelet VI. fejezete
szerint tagjainknak és igényjogosult családtagjaik
riiszérc kü!önbözö szolgáltatásokat nyujtunk, :öbbek közölt üket gyógyszerellátás cín1én segélyben
n'.szesítjiik, olykén!, hogy a gyógyszerrendelési utasilús órlelrnéhen rendelhető és az általunk rendelkezésre hocsútolt v6nyfiizetbc beírt gyógyszerek
úr:'u1ak bizonyos szúzalékát és ezen felül Yényenként 10 filll·rt nz igényjogosult köteles Inegfizetni,
a töhhletösszegel pedig inegtérítjük.
Ezen általunk nyujtoll segélynek a tagokkal
y:\ló közyetlcn elszán1olása sok adnlinisztraliv ne19
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h "zséneket
okoz és a tagok anyagi tnegtehelésé\·eI
0
e
..
1 a ~YO?Y.
júrnu,
ezért az últulu.~1 1'- 1··1.ze t cn a··
.o osszcg~
szer!úrnnk közvctlcnul n11 akar.1uk rncghzetni. l•gy
haf{1rozlunk, hogy ahclyetl, hogy egy, vagy töhh
gyógyszerésszel külön kötnénk 111cgúllapodúsl nri_·a
vonatkozó:in. hogy tagjainkat a
gyógyszerckkPl
lússa el, az Üniik \c.slii'.·ch'~be larlozó 1nindcn gyógy~
szerlúrnak rnódol nyujlunk arra. hogy tagjaink
gyógyszcrszü ks églet énc k k íc légi tés l·lH! n ri;sz 1vc hcssen, fc!téve, hogy az ille!ií gyógyszcrlúrak a 1nellékelt .,últalúno.s fcltételek"-bcn foglall rendelkezc~
scknck n1egfclelűcn - hclct~rl\·c a gyógyszerek úrának n1cghatúrozúsút is (25°/o-os kedYezn1t>nynycl n1cgúllapílot1 n1unkadíjak, egyesii!eti úrszabás) szolgú!!atjúk ki a gyógyszereket.
1'ovúbbi fcltételkl~nt szabjuk azt is, hogy a
gyógyszcrlúrak szabúlytalansúgoknl és az „últalúnos fcllélclckhc" ütküzö 1nagalarlúsl nc111 kö\·etnc~z cl, i:lclvc hogy nz így okozott kúrokal 111eglérítik.
Ncn1 kívúnjuk (jnüktül az!, hogy 111indc11 tagjuk kötciczcl!ségct vú!la:jon arra. hogy a fcnlcbhi
feltételek ér!ehnében a gyógyszereket ténylegesen
szállítani fogja, 111ég kevl·""bbé azt. hogy ()nök válla:jannk !agjaik nevében ily kiill'h:zctlst~gel. Cs:ik
azt kérjük, sziveskedjcnck e fe!t(~!Pleinket tagjaikkal közö:ni, azzal, hogyha tagjaik közül valaki a
vl~n~·rc felírt gyógyszereket hilelez{•s flll'lletl kiszolgú!tatjn. akkor úgy vesszük. hogy az c1szún10lús lckinlc!éhen ll n1clll•kpJt úl!alúuos fellé!elt•kct a
n1aga n.~"zéröl is tudon1úsul \·ette.
2. Idecsaloljuk az 11 Alta!ános feltételeku alatt

·izon szabálvok összességét. :unelyck betartását kia g):ógyszerck kiszolgúlúsúnúl. inert kü~.ön
hen azok ellenértékét iuég részben sern leszunk
hajlandók rncgfizetni, lovúbbá, :uuelyek a ~yóg_Y
szerek szú111lúzúsúnúl betartandók, hogy a sz;_unlnk
késedele1n nélkül kifízclhctök legyenek.
a. Ne111 jelenti azonban fenti készségünk azt.
hogy fellétle1;iil 1ninden egyes tagjuk szún1úra_ úllandóan biztosítani kívúnnók azt, hogy a gyogyszerkiszolnú\tatúshan
részlYchesscn.
Az ~sctrc
ugyanis, l~a a gyógyszerészek kö:üI val:unelyil~ az
úllalúnos fcltélelcket ncn1 tartana hc, akkor tenn
kívúnjuk tartani niagunknak a jogot arra:. h~gy
az illetőt ~ az esetleges folya1natha lcen?o hu_ntetii cljúrústól fiiggctlcnül ---· a gyógysz?r~.:1;zolgal
latáshól ideiglenesen \·agy •;églegcsen k1zar.1uk oly
(~rtele1nhen, hogy az ideiglenes. Yagy a \·églcges
kizúrús tartnn1a alatt hitelbe l'lkészíletl gyógyszp.
rl'k úr:'ll lH'lll fogjuk llH..'gt{•ríteni.

~·i~njuk

Az okok. unu.'1yck llll'lll'll 111i ily !i~p{>.sn~ cl~
!1alúroz11únk 111agunkat és a kizúrús 111egl1nlún1zandú l:ir!a111a a kiiYl'ikcziik lcnrH~lll'k:
r1)

do11os~1,

Abban az esclhcn, ha a gyógyszerlúr lulaj-

(hérlöjc, kczelé_ijc. vagy ~tlkaln1az.:1.ll.j:i:1 az
idecsaloll últalúnos fell(~ll•ll·kben loghilt l'lo1rasok:it
a "YÓ"vszerck elki·szitt·sc. kiszolgúlta!úsa, Yagy
l"'\~f.Jd~Jnt :iz últal:'n1os feltétell'k {•rlehnében lnnu·
sÍlandú 1nagalarlús lPkintclr'bc11 1ncgs7:cgné, l_1u _1·
szal1úlvlalansúg. vagy niulaszlús c.:.sak kisebb sulyu.
t•zért '1egfeljehh :i húnapra kívúnjuk kizúrni :11.
ilietéi gy,ógyszcrtúrat a szúllí!ús lchcllisl~géből.

i1
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bJ Abban az esetben, ha a mulasztás oly sUIYosabb elbírálás alá esik - ideértve azt az esetet,
J;a a gyógyszcrtúr a gyógyszerkiszolgúllalús ellenürzl~sét · 1ncgakadúlyozza, ,·agy n1eghiusílja (általános feltételek ·L pontja:1 vagy pedig, ha a csc~ _
Jekn1énv hárn1ilvcn hiíncsPleku1ény tényúlladl'ki
cle1ncit ~is kiine1:íti. az illető gyógyszerész n szúllitús lchcliíségéhül véglegesen kizárható.
e) Bünvútli cljúrús esett•n az cljúrús 1negindu\ús{t\'~~1 annak tarla111úr:1 a gyógyszerlúr au!oxnalikusan kizúratik.
d) :\zt a gyógyszertárat. an1ely ideiglenes kizúrús tarta1na :dalt tagjainak részére a vényeket
elkészíti és a gyógyszert
kiszolgállatja a vény
vísszatartásúval azt színlPIYc. hogy a kiszolgálla!ús a Segitiíalap kt•dvcznH;nyC~vcl történik, n1é.g akkor ís, ha a sz{unlút cgyúllalúban netn nn1ta!Ja he.
ragr, ha n1ús gyógyszerlúr útjún kísérli Ineg nnnak- hen1utalúsút. végleges{'ll kírúnjuk kizárni.
e) _.\zt a gyógysZl'!'!úniL an1ely ndis gyógyszt~r
túrban elkl•szílPI! vényekl'l szún1lúz. rl·glege.sen ki-

zúr.iuk.
..\ kizúrús l:irla111n :dali a gyúgyszertúr a lagiaink részl·re fl•lírl rl~11yekel esak nlint 111agúnv{~nyl
kl·szílheli l'l s annak hill'i<'zPtl részl~t Illl'glt:ri!eni
1H•111 ,-agyunk ld)lc\est•k.
.-\z ideiglenes kizúrú~ liatú!y:'I! Yc:-;zti. ha a
gyúgyszcr!úr'- új tulajdonos. bér\c'í ,·ngy kt•zf~lö \"t>zt~lé:-;t' alú keriil. feltl~Yl'. hogy az új tulajdonos.
hl·rlií ragy kezeli) n kizúrl gyógyszcn~sznck i1en1
fel- vagy lc·n1enü úghcli rokona. sógora, unoknlcslrére, ,-:1gy t'lltll:l kiizl'li•hhi oldalrokona. hóza.s-
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társa, jegyese, házastársának tesl\·ére, t~stvérének
húzaslúrsa, örökbefogadó, vagy neveló szülője,
örökbefogadott vagy nevelt gyennekc'. gyá~uja.
••ondnoka, gyán1oltja vagy gondnok~ll:J.a, n1c? a
~úzaslúrsi vagy sógorsúgi viszonyban lt•vokrp n_L'ZVC
tekintet nélkül arra, hogy fennáll-e n1ég a huzass{l'r an1elven ez a viszony alapszik. A kizárt gyógy~
~z~;·ész a· gyógyszcrkiszolgú!latúsba11 a ki_z{~~á:~ t.1rta1na leteltéig akkor sen1 ,-ehet r('.szl, ha 1<lokozhc11
inús gyógyszertár tulajdonosúrú, hérlüjévé vagy
J·ezelö jévé rúlik.

~ .-\· végleges kizúrús hatúlyál veszti, ~ut úJ.. tulajdonos, hérléi ragy kezcléi Ví.'ZClésc. ala keru_l ~'.
gyúgyszertúr egy eszlcn~lii\·el a lul:1_1donos. hcrlo

nl"V

kezelc'í vúllozú.s ulan.

A kizárt gyógyszcrtúr tulajdonosa. hérlüjt~
, ; 1gy kezcliíje kizúrlialö akku.r is, ha új g~·úgy~zer
lúral szerez 111eg. vesz út hcrhe. \"t1gy \·a!lal.1a td
annak kezell,sl~I.
;\ kizúrús liüute!l~sének alkal1nazúsún !~h-ü!
ndndl'n t~st:lbt•H fenntartjuk a jogunkat arra, hogy
hog\" a halósúgnúl a gyógyszertúr tulajdonosa, hérlii ic: kezel~'ije vagy alkalinazollja ellen feljelentést
lt>i1es.siink t~s ha ennek folytún hüntetö ítélet szahalnék ki, fenntartjuk jogunkat ahhoz is, hogy a
"YÓ"vszertúr tulajdonosa, Dérlüje, kezeliijc vagy
~ik;:~l1nazoltja ellen az elkövetett szahúlylalansághúl feltneriilt kúr n1egtéritéséhez vagy költség1ncglérítéséhez való igényiinkel - akúr hcsz{nní!ús útjún is - l~rvénycsítsük.
·L !\Ii, az ()niik számára a kari érdekek n1egúrús:1 érdekében széleskörií közremiíködést !dván.

'i
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nunk hizlosilani t· kizúrúsí l'\júrús teki11\Pll•l1<•11. (•:;

pedig:
l. (•gy hónapig lartú kizúrús
kiszahúsúluiz
Yaló jogunkat 1nindl'!I korlútozús nélkül fení1\arljuJ.:. e ll'kintt'then tehút Oniik<'I st·In ,·agyunk ki"ill'lest•k n1egh;dlgal11í.
'.!. cg~/ hónapon tú: ll'rjedii. ,·agy y{·glegcs ki-

zúrús lckinll'léhen csak C>nökkcl egyetér\l·sben .iúrhatunk el. ha azonban ()nükkcl e tekinlethen lllt:~
cgyezni nc1n tudnúnk, a kt~rlh:" fl'lcll 111ind :1 SL·gítöalap. 111ind az Egyesület 111eglulilgnlú.'>n 11!:'n1
Hudapt•sl Szl•kt·sf{iyúrus polgúrntPs!ere dönt.
:·L HZ {'Sethen. h:1 vala1nl'ly gyógysz;,:rl·szl a
terhünkre elkÖYl'll'll ki_izegl·szsl•gt:llet1l'S. vagy nyc-

resl>gYúgyhól ('\J.;Ö\Tlel! hüntl'll 1nintl elilt~!11l•11;;.•k.
vagy ugynnily('n vl~\sl·g 111i:ill egy hónapot Illt'ghaladó szaliadsúgvesz!t:.'i l1ii11tcl{~s:;<'l hiintetuénck.
:1z íll•let jogl•riirl' l'tn:·!k('d{·sc• utún az itlelü gyúgyszer{·sz! az ()n()\;, 1nt•gh:1n.'..!nlúsa nl·lldil is kiz{irlialjuk.
()!van L'se!ben. 1nidün a
fL•nlebbit·k SZL'l'i1ll
csak ();liikkel egyett'.·rtl·shen júrunk el. a lt"•nyúllúst
l~s a bizonvítl~kokal ()nőkkel részlelt•spn közöljük.
hogy ()nök-nek inódjúhan últjon :i panaszolt gyógyszerészt is incghallgatni és l'llllPk al:ipjún a kizúrús
tekintetében úllás! foglalni.
Fenntartjuk 1nagnnknnk .az\ a jogol. hogy vzt
a ll'honvolítási rcndszl'rl az ()nök elfogadúsa l'llt•nérC is ·húrtnikor húron1 havi halúridi\re ff'ln1ondhassuk, de fenntartjuk a jogul ahhoz is, hogy
a1nennyiben Budapest székcsflivárosi törvényhatósága vagy ennek n fenlid1ízplt szab:'ilyrendelc!hen

nJcgjelölt sze.r,·ei a tagoknak gyógyszer.segélyben
\'a:ó r{~szesítésél n1ús alapokra helyeznék, ezen
gyógyszerheszcrzési (·s e!szún1olúsi 1nódot aznnnali
h:itúllya\ Il1C'~sziintcssük.
E jp\·cJünkPI fe!ll•lelesen illclék1ncn\Psen ke"
rl':~kedclrni h·vl>'.nck tudjuk. Kivúló tisztclcltcl: Du!úcska .len() s. k. igazgaló.
A fl'nti levél tarialinút és az ahhoz csatolt „.A.ltalúnos felt{'.!elck"-el !udon1ásul vessziik és az ab~
ban foglaltakat Egyesü:ctünk kötelékébe tartozó
tagokra 1H'z\·e kiill·lcziínck elisn1crjük azzal, hogy
ahhan az csclhcn, ha az enged111ény n1ega<lú·úl a
gyógyszerárak nagyohhn1l~rvü e1nclkedésc lehetellc11nt' tennl-, \·agy a Segítüalap húzigyógyszcrlúr
fe~úlli!úsúl kl'.re!n1ezné, úgy az Egyesület és a Setúrgyalúsra ii!nck össze s
gitíia'.ap kiküldü!lci
:unennyihcn 1·1 nap :llall inegegyezni nern tudnún:ik. akkor a 111egitllapod:'ls azonn:ili
hatállyal
tnegsziinik.
Fenntartjuk n1agunknak tovúhhú azt a jogot,
hogy ezt a n1cgú!lapodást húrotn havi hatúridöre
búr1nikor feln1undhassuk.

Budapest. I 9JO. ntárcius hó 19.
1~i váló

I\orilsáns:ky Olló
ügyv. igazgató.

tiszteleti cl:
Liicherer Ta11uÍ.<;
ale:nök.
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;;~ fi:Hftt'lel;; g~·tíg;yszcrcknck a székesfővárosi
;'··.,,:;zolíak ~egílűnlnt>.i:innk szolg:íltahísa kerctt"ht•n
tül·lénö kiszolg:íltattís:'irn.

1. 1\ Segítőalap állal tagjai részére uyujtott
_..,z 0 !rr{\llalás keretében gyógyszer csak akkor szol·
"Úll~tható ki, ha azt szahályszcrü, a Segíl?al~p
~ltal rendelkezésre Locsútotl vényfüzethen írtak lel
{~s a vény lap összes rovatait szabálys~eri.íen. ki~?l
töllék. Nevezetesen: a vl·nyalapon lel kell lu!1·
telni a tagsúgi sz{unol, az igényjogosult tag nevet,
a bele" nevét és a taghoz való viszony.át, akinek a
szúniá;a a gyógyszer fcliratotl, végül a rendelés
kellét.
1\ rendelvényt csak a Yénykönyvben ineg.i_elü.11
1 irvos írhatja, azt sajálkezü alúírásáv.<ii kell ellatn1a
l•s név bél vegz(\ jét n1clléjc alkn\n1azn1a.
:'.\-lin<l.e1; re.ndelvény jól olvasható átüt{:ses tnúsn\atlal k{~sziil.
<1) Ezen feltélelek Lúrn1elyikének hiúnya a
\·(·nvt, :i Sl~gitilalapnúl való he111ulatásra alka!rn:1tlani1ú teszi.
A ayórryszerésznek a rendelvényen sennniféle
vúltoztal;,\sl-tennie 11e1n szabad. <>rvosi névbl•lycgzii
vagy aláírús nélkül kiúllított vény~ csak~s a ~ag
köllsé"ére készítheti el a gyógyszeresz, raJla a teljes ö;.<;zeg felvételét igazolja
fc.ll~ívj.a ~ t~1g~t
arra. hogy esetleg gyógyszcrsegely 1ra1~l1 kerc11~1e·
vel a Se"it(íalaphoz forduljon. An1enny1Len a vcny
elkészité~e nen1 sürgüs, akkor a kiszolgáltatás elé.Hl
kell a hiányokat pólollatni.
b) :\ vények a kiállítás keltétől számított ó

é:

nap elteltével a Segítöalap szolgáltatása keretében
többé ki ne1n szolgálhatók. A kiszolgáltatás n1e"tiirlénlét a gyógyszerész gyógyszertúri bélyegziíj%nek olvasható n1ódon való alka!Jnazúsúval igazolja.
:\ bélyegziít a 1núsolali lapra is rú kell ütni.
~\ vény taxúlúsa a kiszolgúltatús alkal111úval
történik oly111ódo11, hogy az átütés a nui.solati la·
pon is láthaló legyen. A kiszolgúllatás keltél akár
írússal, akár kclctbélyegzövel szintén fel kell iüntetni.
.
e) l·la a vény szövegében olyan lényeges javílasok vannak, 1nelyek a kiszolgáltatott "YÓ"yszcr
úrút 10 fillérnél nagyobb összeggel növelik, ~tkkor
;1 vény csupún abban az esetben érvényesíthetü,
ha a javílúsok n1egtörténlét a kczPliiorvos külün1\ii!ön olvasható alúíráss:.d igazolja.
:\ \'l•nyek 111indenkor szigorúan az orvosi e Hí ír:'ts szerint készítendiik l'L I [a az orvosi eliiírús
s':erinli gyógyszer szabad rendelésre engedélyezve
111IH'se11, akkor a beteget életveszély esetéliíl ell1•ldnlve, a gyógyszersegély ellenőrziíorvosi enricdé!yezlelésc végell a Segítőalap hivatalába kell ula~
sílani. (Gyógyszervények engedélyezése a beten
feliilvizsgálala alapján történik, ezért szigorúan ti~
los, hogy az engedélyeztetés körül a gyógyszerész
saját közbenjárását felajánlja, vagy 111egkísérelje.)
Abban az esetben, ha a n1agis.trálisan rendelt
orvossúg egyik alkatrésze védjegyzett néven rcndeltt;let!: azonban. az annak n1egfelelő vegyi össze·
tet~lu. szer a luvalalos gyógyszerkönyvben foglaltatik es szabad rendelésre van engedélyezve, nincs
kifogása a Segítöalapnak az ellen, hogy a gyógy·
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i;;zer('iiZ n lag kcllö felvilúgosílúsa után a Yele n

\"édjcgyzclt ncvíi és az ugyanolyan vegyi össze.
lételíi hivatalos szr.:r úra közötti kii!ii1ll1sl'get n11:glél'itlessc s a Yl:uyt elkészítse o!ykCpen, hogy a
taxúban a Scgitöalap úilal nyujlu\t szu!gúllalá:; kcrclé}_1cn csupún az engcdélyezell szer hivatalos úrút
úllílja be.
1-ln a rendeh·énvcn 111ús szabad rcnde-lésre cngedélyezcll szerekhc~ kc\·crl egy ne111 cngcdélyeze!t
gyúgyszc;r van felír,·a s ez ulúbhi teljes úrút tag
snjútjúbó! kifizeti, a liihbi gyógyszer és uz elkészitési díj az .Alap szo!gúllat:isa kercll~he tartozik..
Egyébként rendelt nc111 engcdélyczctl gyógyszernek
az(luhan 111ég nn111k:1díja scn1 esik az Alap sz:ilgúl!alúsa keretébe.
~- :\Iivcl a Segítiíalap sz:ihad
or\·nsvídasztús
rPIHiszerl•\·eJ 1níikiidik i•s így a kezcltior\·os a
gyógyszerrendelési utasítús szig(irú helarlúsúrn. \·a·
[a1n111t az okozott túlkü:tségek n1cgtérité.~l~re !'l'gyeli11i úton csupún korlúto!l 1nérlékhcn küleh•z.
hcliik, a kiszolgú!lathnló gyógyszereket a szúllíló
gyógyszerészek kötelesek nyilvú11tarlani. Idcvun·.11~
kozó 111indenne1níi értesítést a Scgílöalap hivatala
a l-,lagyarorszúgi Gyógyszert'.·sz Egyc!'lülcl útjún, de
egyénenként is idcjl~hcn eljuttat az Egyesület érdckcll tagjaihoz és gondoskodik róla, hogy 111indcn11en1ii YÚitozúsnúl a gyógyszereket
kiszolgúllaló
gyógyszerészek anyagi fclelüs::ége csak egy hónapi
út111eneli idü utún érYényesiiljön.
:\ gyógyszcrlúrnak a vényre n1úst. inint pontosan az orvos últal rendelt gyógyszert, vagy 1nás
i>sszetételíi gyógyszert kiadni tilos.
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.\ vényre n1ús gyógyszer vagy cserecikk az
igényjogosull kh·úns:·tgúra és kCillsl·gérc scn1 szolgúltathaló ki.
:\ gyógyszcré::iznek, vagy a gyúgyszerti"tr alkal1nazolljúnak akúr az A!:ip, aki"lr az orvosuk n1üki.idésél bírúlni, a ·rendelt gyógyszer gyógyhatúsúra
111egjegyzésl lenni vagy a rendeli gyúgyszl'r hl'lyctt
111ús gyógyszert ajúnlani li!os.
:\ Segítilalap szo:gúltalúsa kcretl·hcn c'>upún
azon gyógyszerek szolgáltathatók ki, a111elyck szahad rendelésre engedélyezleltek, vagy pedig c\lcni;rzöorvosi hélycgzüvcl lettek ellúlva.
A szabad rendelésre engedélyezett szerek ré,:;zIH.'ll t>0°/o~us, rl·szben :io 0 /0-os hitelezés n1clletl szolgúllalandók ki olyképL·11. l'.rtvc, hogy a fenn111aradó
'.!0, illetve 50°/o-ol a tagnak sajúljúból kell a gyó~y
sz<'rlúrhan kifizetnie. E ~zúzalékon felül bizonyos
n1cghalúruzotl i..°lsszcget
(czidlíszcrinl
10 filll·rl,i
szinll-11 a tag sajútjúból fizet a gyógyszerlúruak.
'l'ilos a gyógyszertár lulajdunosúnak, hl~rHijé~
nck, kezehijénck, alkahnazotljúnak az igényjogosult, lovúbhú az AJap alka~1uazottja, vagy az Alappal szerződéses vagy búrrnifélc szolgúlali viszonyban ál'.ó egyén részére a gyógyszcrkiszolgú\l:tlússal
kapcsolatban jutah'.~kol, ajúndékot, visszatérítést.
vagy egyl~b cngedn1ényl és cllínyt adni Yagy ígérni.
Az cllcniirzc'i orYos últal láttan1ozott (szabad
rendelésre nen1 engedélyezett) gyógyszerek úrúhól
csak a vénylapon feltüntetett százalék esik az .\lap
szolgúlla!úsa keretébe, n1íg a fenn1naradó összeget
és a Yénycnként fizetenclü hozzújúrulúst a tagtól
kell hr,·(•telezni.
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3. a) A szabad rendelésre engedélyezett külön~
legességekhöl kiilön cllcnörzöorvosi engedély nélkiil az Alap szolgúltatúsa terhére niindcnkor csakis
a forgaln1nhan Jt~vő lcgkischh cson1agolús szú1nit1'1ató fel, hacsak egyes gyógyszcrcknl>l nz Er:.:y2siilctnek kiszolgúltatolt hivatalos lista killön kifejezett kiv{itclt ne1n lesz.
Ez utóbhi esetben is, az cnge<lé!yezell nagyohlJ
cso1nagolús kiszolgállalúsúhoz a kczellJorvosnak ,l
recepten fclliiniilcg kifejezett kiilön utasílúsa szilkséges.
l>) Szabad rendelésre c11gcdélyczelt külünlcgess(~gck közül n1indenkor csupún annak a gyúrnak kl·szílrnénye szolgúlta!haló ki, n1clynek nevét
az orvosi elöírús feltiinlcli. L'gyanazon elncvcz('.'iÍÍ
vagy többféle gyúr állal forgalo111ba hozott kiilönlegcssl~gek köziil, ha a gyúr nevél a recept fel IH'lll
liinleti, rnindenkor n legolcsóbb szolgúllalható ki.
('hht:n az esetlien a kiszolgúltató gyógyszerész :i
1--(\'Úr nevét :i taxa rovatába fclliinteti. A „Noslr;1";1;ozgalon1 keretében forgalon1ha11 levö lah\ellúk
(con1pri1natákj a Segitöalap terhl,re n1ás jelz.:!s cset{·n is kiszolgáltalhalók, akkor azonban a gyógyszerész köteles a ,.Noslra" jelzést a vényen feltiinlf'lni é.s azt a tnagistrális rendelt>sek csopor!júhan
sz{nnlázni.
e) lla az egyébként szabad l'l'IHlclésrc engedélyezett vényen a kczelöorvos :i fiíorvosi láttrnnozús
sziikst'.~gesség(~l jelöli n1eg, a vény csupán ennek
111egtörténte után készíthet() el.
d) I\.ötszer és sebészeli eszközök a Segitöalap

szolgáltatása keretében nem szolgáltathatók ki, ki·

l
'
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,·éve, ha a kiszolgáltatás fő-, illetöleg ellenörzöorvos által erigedélyezctetctt. vagy a kezelőorvos
az életveszélyes sürgiisségel .,életveszély", „pcriculu1n in n1ora", .,Cito;, ,·agy .. Slati1n" jelzéssel igazolja.
Életveszély esetén olyan nen1 engedélyezett
gyógyszer vagy gyógyszerkülönlegesség is kiszolgúl!alható, n1elynek receptjére a kezelőorvos n
fenti kifejezések vala1nelyikét rávezeti. A kiszolgáltatús ebben az esetben 25°/o hitelezés tnellell
lörténik olyként, hogy a gyógyszer árának i5°fo-út
és a 2. pont hatodik bekezdésében e1111ített s re·
ceptenként a tag által fizetcndö összeget a tug a
gyógyszerésznek sajúljúhól köteles n1egfizetni.
4. A.z Alap a szahúlyznl alapjún történő gyógyszerkiszolgúllatást hárnlikor cl!enörizheli. E célból
a kiszolgállatott gyógyszerekről szóló és a gyúgy~zertár bélycgzöjével elútotl vényeket igazolt 111cgbizottja útján a helyszinen a gyógyszertár iize111énck 1ncgzavarúsa nélkül útvizsgúlhalja t;s az intézeti vényt, vagy a inúr elkészített, dc tnég ki neni
szolgúltatott gyógyszert elisn1ervény cllenl·hen clYiheti.
:\. gyógyszerkiszolgúllatús ellenürzúse <'l'ljúl)ó!
a µyúgyszcrlúr az :\.lap 1negbizotljúnak a gyligyszerl kiszolgáltatja. Az útvc\l gyógyszernek a fei('l
eHen1ni11!akCnl a gyi'Jgyszcrtúrhan Yissza kell
hagyni. Elil'llllli11l:t visszahagyúsa a gyógyszer{•sz
kíYúnsúgúra Sl'Ill rucllözhetö.
.A nlinlakl>nt r!Yitt gyógyszer tartályú\. hurkolatúl, a gyógyszcrlúr pecsútjével, az ellen1ninlúl
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kifizetés nélkül visszaküldött vCnyek értékének
n1cgfe:elö levonások összegéről.
A szún1lál bcnyujló gyógyszerész és jogutódja
a jogszeriien 1ncgú!lapíloll és az elszún1olús henyujlúsútól egy éYen belül köziilt rctaxúlási kü\önbözctekérl teljes anyagi szavatossúgol vállalt.
Helaxúlús ellen a gyógyszerl·sz ::>o napon belül szólalhat fel. Ezen idö ~dalt jogában ú\l a retaxa :d;'i
vont recepteket a Scgítönlap hiYalalúhan 111egl•!kin·
leni, siít azokat az Alap ú\lal tc\.iesítell fizelt~:;
Yisszatéríll>se ellenében rnegkaphalja. 0ien1 adhal6k
vissza olyan vények. 111e1yek visszatartúsn, ha1ni<>ítús, visszaélés, vagy n1ús súlyosahhan tninösülü cse\cknH;nyek gyanuja n1iatt loYúbhi vizsg{datok vCgclt szükséges. IIanninc napon túl l'rkezell febzóhunlúst az Alap nen1 klilt>]C's figycle1nbc Yenni c)s
a levon\ összegeket ncrn ki.itc~cs \·isszaléríteni. Azokat a vl·n~·eket, n1clyeknek ellent?r!Pkét nz Al:tp
tel icsen levonúsba hozta, a gyógyszl'rl·sznek \'Ísszn-

pedig az ..\lap pecsétjével kell lezárni. Pecsétviasz
és pccsétnyo1nó hiányában a burkolat ragasztással is lezúrható, dc a ragasztás helyét 1nind a
1nind az Alap n1cgbizultjúnak
szlikst>g szerint több helyen is tintúval történö név
gyógyszcrl~sznek,

aláírással út kell írni.
A 1ni11\av{:lelröl nz :\lap 111eghizoltja je"vzt'iköny\·ct k1!szit. a1nclyct a gyógyszerész aláír ~s a
0

gyógyszcrlúr hl·lyegzőjévc\ ellát. A 111intavélcti .eljúrúsnak a gyógyszerész n."széröl történü szúnd{~kos
1neghiusilúsa kizúrúsra okol szolgáltató rsclc:k1nény.
5. :\ Scgí_liialap a
tnagis!rú\is
gyógyszerek
bruttó úrúbó\ ;) 0 /o-ot cngcd1nényként levon. Ugy,inily clhírúlús alú esnek a .. Nostra<;-jclzésü con1pri1nútúk is. A taxú!úsnúl 1nindcnkor az úgyncvczclt
c•gycsii!eti díjszabús az irányadó, a „l\oslrn;·-jclzésií
tahlctlúknúl pedig n1indcnkor a \Iagyarorszúgi
Gyógyszerész Egyeslilet últal kiadott „0.'ostra'' úrsz:d1úsnak a betegbiztosító intézetekre \·nnalkozó
kcch·cztnénves úrai az irúnvadók. A havi bruttó
20.- pcniiil PI nein l·rii gyúgyszerszú1nlúkliól ;1
St•gíHía!ap
levonúsl
"YÓ"YSZ~·r•
.
•
. lll~lll nlkaln1az. A o.
o.
\urak altal k1szolgaltalolt gyógyszerek elsz{uno1ús'.Ji
a Scl{iliíalaphoz nyujtandók he. A kifizet{~~ a
szú1nla bcérkez{•sé!iil szún1ílotl 21 nap alatt til.r!.!nik. l'llcnkez(í esetben nz 5°/o engcdn1ényre való
igl·ny í'lenyé~zik. A pl·nz folyósítúsa ~dat! nz ösz·
szegnek poslúra adúsi napjút kell é.r\cni, ne111 pedig azt a napot, a1nelyen a posta az! kl'zbcsíli.
A pl>nz folyósítúsú\·al cgyidc.iiileg a gyógyszcrt{1;·
értesílést kap a relaxn. a szán1szcrií c.ltér.és és a

kiildi.
Az elszú1nolási iirlapok 111i11cl('nknr :i hónap
10. napjúig nyujlandók he :i SPgítii;daphoz l·s azokon csup:'in olyan gyógyszpn•k YC'hC'tiik fel, nH·ly('kl't az pgye:-; recepteken felliinll'IPtl dú!un1ok sz~
rinl az il\etl>kes kezelf1or\·os :i il'gH!óbhi hnt hl•\
ala11 írt eli). :\ inegú!lapí!(l\l szún1szPrii és {1r•z,d1úsi
kü'.önliüzet a g~·ógyszerlúr JdiYt>lkc•z(í szúni\ú_júnak
kifizC'\0s0nél kl'riil c lszún1nlúsra. ;\ Segilí'ialap re!axútorai rnindt'nkor a hiv:il:dos (Pgyesiilt'!i) gyógyszcrúrsznh:'1s rendí•lkl'z{·,-pih\'Z kii!L'lest>k :ilka~rnaz
kodni és 111ind a Segítiíalap. rnind a gv6~yszerész
kárára vagy javúra 111ulatkozó különhözctckct ki·
1
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111ulalni .•.\n1ennyibett valamely gyógyszerész a kárúra kin1ulalotl kiilönbözetet kifogásolja, a levonús
helyességének 111egvizsgálásúra a ~Iagyarorszügi
Gyógyszerész Egyesület titkárút vagy Incgbizott
relaxúlorát küldi ki, aki a lanácskozúsba a Segiliialap föorvosút, illcti\leg igazgatóját is bevouja.
ü. Az elszún1olások clkészílése a Segítöalap által önköltségi áron rendelkezésre bocsálolt űrlapok
felhasznúlásúval a kövctkezöképen történik:
A. Scgítöalap a gyógyszerészeknek kétféle· ürlapot bocsát rendelkezésére. Az egyik (fchérszínü)
a 111agistrális vények, a inásik (halványzöld) a különlegességek szánuíra szolgál.
1-linthogy a segitöalapi tagok a 111agistrülis
gyógyszerek u!ún az úr 80 és 50°/o, a különleges·
ség után pedig 80, 50 és 25°/o-ának. n1egfelelő segéiyhen részesülnek, a vényel\: a segély 111érvc szeri-ni csoporlosilandók és az így nyert vénycsopor·
tok zsineggel útfiizencliik.
.-\z elsz{11nolúsl lintúval keli kiállilani. A szá111ok olvashatósúgúra és az összeadúsok. helye:-.ségl~re külön ügyeljünk. Egy 10-cs sziünoszlopba 10
l·.s egy 50-cs túblúbn ;"JO tétel írható ..A szá111rovatokha inagynrúzatol vagy egyéb szöveget írni nexu
szabad.
A vl~nyck az ürlap inegfelelö rovataiba bruttó
üsszegükkel (a gyógyszer forgaln1i úra lcvonúsok
nélkül) írandók. 1-la egy vénylapon több vény rendeltetett, azokat külön-külön tételszC:un alall, tehát
NE:'\l OSSZESI'fVE, kell !Jcyczetni. ?\!inden egyes
vén_ylapot alsó szélén a wegfelelő rovat előnyomott
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sorszán1ával kell ellátni. Az ürlap
hátlapján készítjük C'l az összesítést és pedig az engedélyezett
HO. 50 l~s 25°/o szerint kiilön·kiilön.
A nyert bruttó ·végösszegből levonjuk:
a n1agistráli.s vénycknél:
l. a tagok últal inúr fizetett 0 /o-ot,
~. a tagok által 1núr fizetett tételenkénti 10
fillért,
ii. tételenként 3 fillért a Gyója javára,
·L a Segítöalapnak a bruttó összeg után nyujlott 5°/o-os cngedn1ényt, ha a számla öszszege a 20.- pengőt n1eghaladja,
kii l ön legességekn él:
1. a tagok últal n1úr fizetett 0/o-ol,
2. a tagok által 1núr fizetett tételenkénti 10
fillért.
A. levonásokkal kisebbített bruttó összeg adja
az elszán1olás nettó összegél. E neltó összeg kiszárnitúsa tehút a gyógyszerész feladata.
Az i.irlapon 1nindcn táblán fellünöcn jelezve
van az, hogy a táblában 80, 50 vagy 25°/o-kal engedélyezett \'ények vcendök fel. Tia a gyógyszerész
több vényt mutat be, 111inl an1ennyi egy ürlapr'.t
ráférne, a szükséghez tnérlen több iirlapot hnsznál
fel, az összesítést és a nettó összeg kiszúnútúsát
azonban csak egyszer - a le[!lllolsó iírlapon végzi
el. Az eHízö lapok összesítésére szolgúló részét pedig „az ... lapon összesítve" vagy csak .,()sszesílve"
zúradékkal írja keresztül, vagy egyszcriicn kercsztiilhúzússal scmn1isiti incg.
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Gyógyszl't'Szállit1'isl l'gyezn1éuy,

n1e:\' köttetett a Budapesti l1elyi J~'rdcki'i \'nsú!(/k
Ré.~;vén:1 ttirsnsúg BcleysJoi Bi::.losító fnté:ctc és r1
J1/ag:,arors::óyi Gyúyys:cres: E:gucsiilcl között.
:\ Budapesti llclyi I~rdekü Yasu!ak B~'tegst,g!
B'.zlosíló Inl(:ze!ének (alúbbiakban: Intézel) lagj;ii
és ezek igényjogosu:t csalúdtagjni részére szük<iéges gyógyszereknek (gyógyyizek, tápszerek, sz~ru ..
n1uk is) a- ~lagyarorszflgi Gyógyszerész Egyesületben (alüLbiakLan: Egycsü!el) tö1nörült nyilYúnos

gyógyszer.árak állal történt kiszolgúllatása, ille·
lüleg azoknál beszerzése az alábbi pontokban foglalt .szabályzat Crlchnébcn történik.
A.z Intézel kötciezeltségct Yállal arra, hogy
tagjai és ezek igényjogosult csalúdtngjai részéi-e
rendelt gyógyszereket az a!úhhi kivélcleklöl ell,:kinlYc, kizúróiag az Egyesület kötelékébe larloz,)
nyi:vúnos gyógyszertáraktól szerzi be.
A .• C1lo". \'agy „S.ati111" jelz!,síí or\·osi \':~*
nyek az Egyesület kötelékébe nen1 tartozó gyógy~
szerlúrakban is beszerl'zhetük.
Az Egyesü:et köteles gondoskodni arról, hogy
a kcbeléhe tartozó gyógyszerészek az Intézel tagjai
és ezek igényjogosult csa!údtagjai r{'SZt~re rendelt
gyógyszereket a 1nind('!!kori rninisztcri rendeh~t
szerint fclszún1í!haló úrakon az Intézet terhére kiszolgúttassúk. ha a ,s-yúgyszerekct :iz lnlt~ZI'! orYosa
az Intézet ú'.tal e ~élra kiadutl !~s a 111indenkori
kezelési rcnde!kezC.:.cknek IIH~gf'eleUícn kiidlitolt
iirlapon. \·:igy pedig az Intézel últal rnegbizott rnús
Betegségi Bizlositó Intézeti orvos vényén rendelte.

A.z Egy~sület fcleliísség 1ne.llett gondoskodik
hogy a tagjai .sorúha tartozó gyógyszertárak
az Intézel j~tv:"tra a \"ényszcriicn (1nagiszlrúlitrr'·
rendelt gyógy.szerch úrszabúsi árúból, ideérlYl' :,
..~ostra" 1negjelölésü compriina!ákat is. 5°/o, azaz
öt százalék pt>nztári engedn1ényl
(cassasconto11
hizlosilanak. A h:n onkint 20.- P ll)"~rsösszegt:i
1nl'g ncn1 haladó ;.i) óg~ !'>Zl~rsz{lni\a utún ez az cn-

; 1 rrúl,

gl~d111l·ny IlPlll

júr.

A Ycgyileg t'gységcs gyógyszerkészitnu!11ycknél
az lnll·zct gyári 111egjcliilt'sekrl nen1 nlkalinaz. A
.\'ostrn" 1negjC;"iö\1~s 11e1n jelent gy(tri 1negjelölésl.
Az I~gyesiilet ki.itelezellségel és szayatosságo·.
rúl!a! azt'.·rt. hogy tagjai az itt foglalt rendelkczéket ús az l11il>zcl1H k :1 gyógy!<izcrek kiszolgálla\;·1:,úrn l•s sz:"unlúz.1:.ara \ onatkozóan az Egycsü11 l ·
lel közösen n1cbúli !pitoll igazgatási ,i1.dlcgií intézked1.~seit nH:glarlj!lk. El inlézkcdésekel az Intéz(d
{•s az Eg:resiill'! c.s,1k kilziisen vidtozlalhal.ia n1Pg.
Az Intézet {•s a1. Egyesiilc! a 1nódositolt szahúlyo!,rúl a sziiks0ght'Z k{•pe.st az 1.•gy1.•s gyógyszi>r{•szc>k1•t
e~etriil~rsctrc .11don;ús11lY!'t(•l
c{•l.iúl1ól Pgyiittesl 'l
fo(!ju l·rlt>sileni.
'l'ilns az l11l{•z1·! tagjuinak és ezek c~alúdl'i ...;·
jainak. tovúhh;i az Inll'zetn0! alkahnazúsi. illei.vt·
/Júnnif!,h· szolgúlali Yiszon~·h:111 :'d16 ,~gyt'.•neknek
liúr111if{·]e jutalékot. aj;';ndékol. Yissz:dt'.·rilést vag\·
egyl>h t'ngechnényt ígérni vagy adni.
"l'ilos szabúlYszcrii-.'. 1 kiúllílott intézeti or\'1)~~
rendc\y(•nyrl' rnú; c1k1,ei, pt'.~nzhcli ellcn(!rtékct, n
rendel\'L~nyen elöíroil<'•I 1,•!lfiuhiizú 111ás gyógyszert
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kiszolgáltatni, vagy a rendel!. n1ennyiségnél kl'Yi··
sebb, vagy 1nás összelételü gyógyszert ki;1dni.
Tilos továbbá a t:•'ógyszer kiszolgáltatása :ilkahnával az ln!t'.zel f;~·\·osainak a tagokkal szen1
Len való n1üködését krilika tárgyává, vagy a n1eg. ·
rc:ndelt gyógyszer~k ;yc.'if.yhaliisúra vonatkozói[~/
ruegjegyzést lenni, illetőleg a 1negrendelt gyógy:
szerek helyett ;uást ajúnlani.
Szerzi.idő felek visszaélések 1negakadályozisa
céljából n1egegyeznck inég abban is, hogy a szerződött gyógyszertárak últal kiszolgáltatott gyógy.
szereket az Intézel és az Egyesület jogosult verrvelemezni. E célból a kiszolgáltatott gyógyszereki·e
vonatkozó vényeket, valan1int gyógyszereket -- elisn1ervény ellenében - jogosultak a gyógyszcrtt1r·
tól bármikor elvilelni. A. gyógyszer kiszolgáltatása
helyességének n1egvizsgúlása érdekében az átvetl
r,ryógyszer felét ily esetben ellenn1intaként a gvórrv~
szertárban vissza kell hagyni. Az ellenn1inta vÍss~Ü~
hagyása n1ég a gyógyszerész kívúnságúra se 1nel~
lözhetö. Az elvitt gyógyszer tar!úlyút. burkolatát
a gyógyszertár pecsétjével. az cllen1nintút pedig az
IntVzet pccsétjé\·cl kell IL•zúrni. E: 1nel\{~ az intézeU
n1cghízoll és a gyógyszertár fcle!ií::: ,·ezetöjé~1ck
:llúírúsa is szükséges. Errii! az inll·zl'li kiklildritl
jcgyzlíköny,·ct felvenni. t•zt alúírni t•s a!úírúsra a
gyógyszerészt is felhívni tartozik. :\ nlinlavételi
eljúrúsnak a gyógyszerész rl>széröl lörlt;nlí búrrnin()
1neghiusítása a gyógyszerszúllítúshúl kizúró uk. A
vizsgúlatol foganatosítö IutézPI a \apuszlall eS(~lle
ges szabúlylalnnságról. Yagy \'issza(•lésröl (>s intéz~
kedésekriH az Egyesiilt•l\'i értesíti.
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lf:::i a ·gyógyszcrtúr h;la.ídonosa {bérlője, kezP!i)jl', Yagy alkalinazollju) e szabályzat határozat:.1il
és az ahban 1negúllapítolt köh·lezeltségekel a gyógyszerek e!k('szíll~sl·re, kiszolgúl!~1\úsúra Yonatkozó
törvényes rendt·lkPzC.seket inegsérlelle, az Intézet a
gyógyszertúrat, illelYe lulajtlunosát (Lérlöjét vagy
kczclt'íjél) a kiliúgúsi, illetve n1ús bíiniigyi eljárástól fi.iggellcnül ~ az 0rdckcll és az EgycsUlet 1neghallgalúsa ulún
a gyógyszerszállításhól határo
zott idlitarla111ra. vagy véglegesen kizárhatja. ~.\
kizárús kischh szabálytalanság {>.s innlnsztús esetén
háron1 hónapig terjedhet. Súlyosabb szabálytalan~
súg és n1ulasztús, Yagy u gyógyszerkiszolgúltatások
kapc.sún elkövetett búr1ni1Yen biinc.sclekn1énv csel{!n a vétkes, illclYe n1ulas~tó gyógyszerész vJgiegesen kizúrható. ;\ gyögyszcrszúllítúsból kizárús csak
az Egyesülellcl egyett'.·rlé~heu türténllel. :.Icgegyezé:-;
hiú11yúhan :i ni. kir. lielügy1ninisztcr dönt. A.z In!l·zcl :izonl>an jogosult a szahúlylalansúgnt elköveti)
gyógyszertárat a szúllitúsból az Egycsiilcl hclcegyezése . nélkül is egy hónapra kizúrn.i. Közegészség
t'!len1 vagy nyere.ségvúgyból elkövetett bíínlelt,
rag\' egy hónapot rneghaladó szabadsúgvesztéssel
liiinlelcll vétség n1iatt jugerüsen elítúlt ·gyógyszen«szt a szúllítúsból Yl'glcgesen ki kell zárni.
Az Intézel a gyógyszertúr tulajdono'iút (hérlöjét, kezeliíjét) sujút halúsköréhen az Egyesület
hozzújúrulúsa nélkül :i gyógyszerszállílúsból kizárha~ja, ha közegészség el!enL ,-agy nyereségvágyból
elkövetett vétség, vagy húr1nilyen hiintetl 1niatt
joaerösen elítéltetett.
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A kizúrl gyógyszcrtúr. illeliílcg lulajdonosa.
!Jérliijc, kczcHíje, vúgy alkahnazottja. a kizúrús iclötarta111a alatt az igényjogosultaknak gyógvszerl az
Intézel terhére - a .,Cito". vagy .,Slatin1" jclzt!sü
vényckcn rendelt gyógyszerek kivélcl1'.>vC'·l --- nem

szolgállalhat ki.
Ideiglenes kizúrús esetében a tilalo1n 1ncgszegése a végleges kízúrúst vonja n1aga u!ún. A. kizárás a 1nulasztást elkövctií gyógyszerészre külön határozat nélkül is hatúlyos 1nindad<lig, n1íg a kizúrási határozatban tnegállapílott idii rcú, inint
gyób'}'szcrtártulajdonosra, bérlőre, ,·agy kezellire
vonatkozóan le ne111 telt.
A. véglegesen kizúrl gyógyszerlfirt, ha tij tulajdonos, vagy bérlö, vagy kezelö vezetése alá kerül, a gyógyszerszúUí!úsi jogát csak a kizúrús i<löpontjútól szúrnílotl egy esztendő után nyerheti
vissza. Az ideiglenesen kizárt gyógyszertár a kizárási idii letelte elötl a jogot csak akkor nyeri Yissza,
ha az új tulajdonos. bérli) Yagy kezclü a kizárt
gyógyszerl~sznek ne1n fel- vagy len1enö ágbeli rokon11, nen1 sógora, 1u1okalestYére, vagy ennél köze.
\ebbi oldalúgi rokona, nent húzastársa, vagy jegyese, nen1 húzaslúrsának testvére. teslvl~rénck .házastársa, ncn1 örökbrfogacló, vaµy ne\·elö szülője,
ne111 örükbefogadotl, \'agy nevelt gyern1eke, ncn1
gyúrnja, gondnoka, gyú111nltja, vagy gondnokoltj[l,
111ég pedig a húzastúrsi ,·agy sógorsági viszonyban
leviíkre nl:zvc tekintet nélkiil arra, hogy fennúll-e
1nég ez a húzassúg, a1nclyen ez a viszony alapszik.
;\ gyóg_,·szerszúllilú•bfil kizúrt

gyúg~·szt>rész :t

szúl·

:ításban a ·kizárási idö leteltéig akkor sem vehet
rl·szt. ha idiiközben 111ús gyógyszertúr tulajdonosa,
berliljc· vagy kczt·liije Icll.
A gyógyszerész. iUctölcg a gyógyszcrlúr kizárúsa e.~etéhen az 1~gye.siilet gondoskodik arról,
hogy a gyúgyszere·!!útús znvarta!annl !Hrténjék; ha
l'Z 111ás nyih·únos gyügyszcrlúr titjún nen1 lehetséges, az Egyesület az Intézettel cgyültescn a kizúrús közlésétöl ~zú1nított húro1n napon belül a
gyógy!:zcrtúr kizúrl vezetője hely6hc hatósági gondnok kirendelését kéri.
Ilyen esetben u ,.Cito", ,·agy „Slatim" megjegyzésekkel ellátott vények értékét -- kivéve, ha
a vény 111cg nen1 fele'.iien készíttelelt volna el, az
Intézel a vény alapján 111cgfizelni köteles.
:\. jogeríís hiinte!Ü ítélettel elítélt tulajdonostól, hérlfítéil. vagy kezelií!iil az c!lPnürzé:;i eljúrással felnteriilt kö:tségcl (vcgyvizsgúlali díj, slb~t)
és H kúrt az érdckl'lt gyúgyszerl~sznek, vagy jogulódjúnak sz(1111:úibúl - i.-'.iize!cs hozzújúrulús nélkül is. - a jogcí111 1negjl'llill·séYel le lehet vonni, ha
az t~rdeke\1 gyógyszeré.sz. illetiilcg jogutódja a vele
közölt kö'.tség. illetiiteg a kúr k.icgye.nlitt;se irúnt az
l-rlesítésé\tíl SZ:Í.lllÍtO{( :JÜ nap alatt llCl11 in\(>zkcdik.
Va!an1ely gyúgyszcrtúr lulajdono:-:úban, vagy
hl:rlii szen1élyéhen heúiló vúltozás cscté!Jcn a jog(•\iídnek az Intl•zcllt~i szen1he11 búnnc!y eín1en fcnn111aradt tarlozú.sút uz Intézet jogosu:t a jogn'ód
.szú111Júibül a jogeí111 n1cgjcli.J;és{~,·(•l -· n jogutód
hozzújúrulúsa nélkül is le\'onúsha }lczni.
A g~·ógyszerlúrak a gyógyszerek kiszolgii.lla.tii.-

: í

il

Sl2
~áriúl nr, alábhi .rrndclkezi;seke-1 · kötelesek n1egtartani:
Osztatlan porhoz - kivéve a nedvszivó, leve~
gön bon1ló szereket, a szen1- l·s sebhintö gyógyszereket - doboz csak akkor adható, ille!ölcg szún1ílható fel, ha azt az orvos, vagy a gyógyszP.rck
kiszolgállalúsát szabályozó rendelet előírja.
Pilula, suppositoria, globulus rendelésnél, ha
az Or\·os a vényen a vivöszer n1ennyiségét ncn1
jelöli 111eg, hanen1 ahelyett „quantu111 salis" jelzést
használ és ha az alkatrészek a szükséges n1ennyiséget niegengedik, a pilula súlya darabonkint 0.20
g lehet, a suppos-itoria készítéséhez darabonk(~nt
legfeljebb 2" g, a globuluséhoz pedig darabonként
legfeljebb 3.5 g Butyrun1 cacao használható fel l;S
az ár szerinl számíthaló.
I-fa az orvos a rendelt anyagok súly1nennyiségeit ne111 olvashatóan írja fel, a vonatkozó 1niniszteri rendelet szerint kell eljúrni.
:\ gyógyszcrtúrnak n1inden olyan vt':nyl. an1elycn az orvos kiirbélycgzöjc hiúnyzik - :! „St:1ti1n"
vagy a „Cilo" jclzésíiek kivételével ~- vissza kcH
utasílani, inert ellcnkczö esetben értéküket az Inll·zet ncrn fizcli 111cg. !-la a kürhélyegzö a .. Stalirn"
vngy .. Cilo" jelzésü vényekriil hiúnyzik, a gyógyszcrtúr ezeket az orvossal utólag lehl~lycgeztcti. A
sze1nélyi adatok hiúnyossúgúért az egyébként szabályszerűen kiállított vénynél az orvos fcil:']Ös.
IIa az orvos a fl)orvosi t~ngedéJ~·hez kötött
gyógyszer vényén az arra vonatkozó figyelini:ztetést,- va.gyis ,.föorvosi engedély szükséges". vagy

31:!

„Híorvosi Cngedéllycl" szól~~ll- elhal~ja,I .n d?yógl)l'szertár a gyógyszert ;iz Intczcl tcr 1ere \.Hl Jll: ·a
az orvos a gyógyszer kiszolgáltatú:át kiff?j e~_et tc 1~
főorvosi engedélyhez köti és azt a vcnycn e tun e I
és a vénvről a főorvos bl•lycgzüje é.'> aláírása
hiányzik,~ ez esetben a gyógyszertár a gyógyszert
az Intézet terhére nen1 szolgáltaU1atju ki.
E.ivélelt képeznek a „Cito" vagy „Statiln" rcn~
tfell g)·ót_,'}'Szcrek.
I\.ütszer és gyógyúszali segédeszköz az Intézet
sz{unlájára csak akkor adható ki, ha az orvos a
vényen a .,Cito" vagy „Stati111" jelzését használta.
I-Ia az orvos vala1ncly gyógyszcrkülönlcgcsséghiil az eredeti gyári cson1agolús forgalomban levő
n1e11nvisl·.rrénél kevesebbet rendel (pl. 'fonogen, Adi"an. ~tb.) azt ncn1 szabad drágábban szún1ítani,
~lint a1ncnnyi a rendelt n1ennyiséghez legköz.el~bb
esii urtyanannyi, vagy <Utnál nagyobb 111cnny1seget
lltrlal~lazó eredeti gyári csonu1golású készítn1ény
úra.
).lindeu gyógyszerkülönlegességct,
tápszert,
.,Cil.o". vagy „Slatinf' jelzésii kötszert, ha az orvos a ,-ényen a n1cnnyiséget, nagyságot és iné-rtéket közelcbhröl 1neg nc111 jelölte, csakis közforgalon1hnn levő legkisebb eredeti cson1agolásban
szabad kiadni és fclsz{unítani. :\ gyógyszertár
ugyanabból
a
gyógyszcrkülönleg_csségböl . egy
vénvrc kél darabol csak akkor szolgaltathat k1, ha
az ~rvos a <larabsz{unot sz{nn1nal és hctüvcl is kiírja, ha a darabszútn bctüvel nincs kiírva. az Intéz(;! akkor is csak egy kiilönlegesség úrát téríti meg,
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ha :·1z orYns :1 v1'•1Jycn szí1111111al két darabot rendel.
Az\ a gyógyszerkü!önlegcsséget és !:'tpszerl
idcl~rt\·t:' a flíorYosi cllenjcgyzl>scs vl>nven n't11lcitel
is, anH.>ly .. küztllapi". vagy „pénztári"- cson1ago:úshan is forgalo1nhan van. csak ebben a cso111agolúshan szahacl kiadni (•s felsz(unílani 111l-g akkor is,
ha :iz orvos az r1Te vonatkozó rcndc!kezést a vényen cl111ulasztotla.
A vegyill'g Pgységes hivatalos gyögy;;zernél az
In!ézl't JH'lll írja elc'í a k(~szílii gyúr 111cgncvezt"sét.
- dc a ncn1 hivatalos egységes összelélelií gyógy.
szernt-l csak az úrban Icgolcsóhb gyúri ké;;zíl111é-ny
ún;zabúsl fogadja el. .-\. Nostra elncvl'zés gyúri 1negjclö'.l~snek nc1n lckinthctü. A ~Iagyar11rszt11si Gyógy.
szcrósz Egyesület egyeniörc rendszcrcsítcll Noslra
eon1prin1útúinak 111cgadoll úrail a gyógyszerészek
sz{unlázúsuúl hctartnni kötelesek.

Az Intézet lcrhén.• n:ndclt vények ne111 l:rvéha a YényrCi\ a tagn:ik, illc!c'íll'g 111cghalalni:1z1)\tjúnak az Úl\'l•tell igazoló a'.(1írú:-1;1 l!i{~nvzik.
Az ilyen Yényt krc kisznlgúllaloll gyógyszerei\ t~S
kiHszcrek {~rtékél az Intézel n~n1 téríti nH~g.
Az Intl~zel alkal1nazuttaina.k és orY11s:dnak
nH·gtiltja. hogy a tagok \'l·nycit iisszegyiijtsék és
azokat egyes gyúgys;o;erlúrakha irúnyítsúk.
Az Egyesii!cl kötelékébe tartozó gyógy~zertú
rak az útlaluk kiszo!gállato!l gyógyszcrckrGl szóló
véf1yckt•l haYon.kén:t, va,gy negyedéYcnkénl sz{uulúzzúk. Az Egyesület tagjai a sz(uniákal az Inlézetné! a gyógyszL'l'l!k kisznlgáltalúsú! kil\'elií lHl 8-ig
lnrlnzn:ik bcilyujtani.
nye~l:'k.

1

Az lnlézet a sz{1111\úkal :i uu:gfelPIÖ engcduH~ny
\c\'onúsa ulún !egkl·siihh :i hónap 2f.l-ig napjúig
köteles kifizetni. lla ezt t>!1nulaszlanú, az cngcd111l'11yrl' igényi ncn1 1<1rlhat. A késedelnH:::-icn henyujlott sz{unlúk csak a kiivcl'kezli hfi folyn1nún
nyernek kicgyenlitést.
A szúnila kifizclésl·n0k napja alal! ininden
t•sctben a szú1nla összegének a nl.. kir. poslalakarl·kpl~nztúrnúl való hcfizelésc napjút kell érteni.
A cassast.:ontó elleni fclszólan1\úsokal az fnlé.zcl csak a fizetés napjútól szú1nítotl ?O napon
he-liíl küteles figyelc1niH' venni.
A szú1nlút henyujtó gyógyszerész. \·agy jogutódja a sz(nn1n ben~·ujlúsú!ól szútnitott é.s. az t~r
clekelt gyúgyszcrtúrr:il egy éven bc1iil közöll rt•laxúlúsi kiiliinbözelekl·rl teljes anyagi sza\'alossúgo! vúllal.
·
A retaxúlús ellen a gyógyszerész a !P•·c1núsnk
közlt'.·sének poslúra adúsú!ól szún1ílotl HO napon
Jieliil szólalhat ft>l. Ehhl'll az í.'Sl'lben n t;~·ógysze
rl~sz kiYún~ágúhoz képest n
kifogúsolt Yl'nyekel
erecletiht•n, vagy n1úso!alban az Intézel·
a gyógy~zPr:'·sz lt>rhl>re l·s \'eszt~lyére
poslún ldildi n1eg.

originalis csomngolásbnn -

legjobb, leg1neg-

hízbnlóbb, élettnnilag titrált készHmények.

l
1
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;\ relaxúlús ellen a liO napon túl érkezel{ fel...,zólarnlúsi az Int0zc! nen1 köteh·s figye!c111be vt•nni
s a levont iisszegekel nen1 köle!l'S visszalt"ríteni.
Az Intézet relaxúlorai 1nindenkor a gvógvszer·
úrszahú.s rendelkczl·scihez kötelesek a\kaln1<i;ko<lni
és úgy az Intézel. 1nint :i szúllító gyógyszere.sz kúrúra, vagy javúra n1nlatkozó kiilönböze!eke! J.:i-

Jelen Egyezmény az Egyesületre elnökének
aláírásával, az Intézetre pedig választ1nányának
elfogadó határozalin·al, azonban csak a n1. kir.
helügy1niniszter úr önagyn1éltósága jóváhagyásútól fiiggö hatüllyal válik kötelezővé.

111utatni. An1cnnyihcn a felszóla111lússal Cili "YéJ<•vszerész a kúrúra kin1ntaloll kiilönhözclct l~Ífo~[1 _
solja, a kifogúsok clbírúlásárn :iz aláíró felek ~·~v
0
háro1nlagú bizotlsúg döntésében úllapodnak n1e ~.
a111ely bizo\lsúg~t'llk egy lagja az OTI., 1nósik tag.~1
:1 .).JABI. rc!axatora. harmadik tagja pedirr az
Egycsii1ct litkár:1. Az Intézel részéről kiklil'dött
is1ncrteti :i tl·nyiill:ísl. :\ kifogúsol! különbözet elbírúlúsa tekintetében a bizoltsúg döntését az aláír6k iuagukrn 11i::zvt' kütelezönek clis1nerik.
Ezt az Egyez1nény! :i felek hatúrozallan idiílarta111ra kötik n1eg. dc' húrotn hnvi -- 1nindenkor
a hó végérP szóló -·-" fphnondiissal a fC'lek h:írlllP"lyikP állnl húrn1ikor n1egsziintethetf-í.
J·Ia a túrsadaln1nhiztosí!úsi gyógrszercllútús
v:.igy a szcrziiclés {Illa\ szabálvozolt h:ír111ilv inús
kérdPs. törvény vagy korn1únyi1atósúgi rcnd~lel útjún az Egyt'zrnény rendelkt>zéseil<'íl l'ltéröcn szah:ílyoztatnék, az Pgy('zn1é·ny azonnali hatúllval ft>lhontható.
·
Ez az Egyezrnény az 1~l2i. é,·i XXI. t.-c. 20-1.
~-a szerint illelék111enlcs, ha azonhun ez az Egyez1nény a pénziigyi hrt!ósúg által illctékkölclesnek
nyilvúníttatnék. az illetéket az Intézet fizeti.

.-\ 1fagyarországi Gyógyszerész Egyesület . nevében:

Budapest, 193H. január hó 17-én.

/{orilsánszky Ottó
ügyv. igazgató.

Löcherer Tamás
alelnök.

A BHI~V. Betegségi Biztosító Intézet részéről:

Bencze István
iigyvezetö.

Himn1el ·ilfiklós
elnök.

:11. kir. belügy1niniszler.
152.636/1939. s:rín1,

Xl.
.-\z intézeti alapszabály 118. §-a alapjún jóvúllngyo111 azzal. hogy az egyezmény 6. oldalán a
harn1adik bekezdés utolsó előtti sorában „legfeljebb :·1 · g Butyru1n cacaó'; szavak helyett „legfeljebb :1.5 g B11tyru1n cacaó" szavakat kell felvenni.
Budapest. lD-IO. (·vi n1újus hú 1fl-ún.
..\ 1ni11iszter rcndclelébií!:
Dr . .lús{Cl!J
n1iniszleri tanácsos.

"I
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EGYESÜLETI ÉRTESITÉSEI{.

1 rn;rn;fü.

..\ i\f:ív. B. B. 1. h1gjainak gyügyszerltiriti-sl"
l~rlcsítés. ---

A 111. kir. úllatnYasutak betegségi bíztosíló inlézeténck közlése alapján értcsítjiik a gvógyszcrlúrak t. felelős vczc!iiil, hogy ha az intézet orvosa
egy Yénylapon két gyógyszcrkiilönlcgességcl rendet.
.a -Hl fillérnyi lérítt!st kc~lszer kell 1ncgfizctlelni.

nuúr hó l-tiíl az Intézet terhére rendelt ningisztrális gyógyszerek úrából 5 (öt"I szúzaltík a pl•nztiln
cngcd1né11y.
Azért hh·juk fel erre kü!ön az érdekellek figyelinél, n1ert 1939. december hó 31-ig kiállí!ol!
\·ények alapján kiszolgáltatott 1uagisztrúlis gyó3yszerek árúból a szún1Iacngcdn1ény hat szúz;llt''k
volt.
:\. 20 pengőn aluli gyógyszcrsziuni:tk' engcd1nén~·-n1entcsségét a fenti változás ncn1 érinti ..,
ugyancsak ncn1 jár szúzalékengcd1nény a gyógyszerkülünlcgességek árúból.

l.r"il'hcrcr Tr111uí~·
alelnök.

Budapest, 19·10. januúr lH.
/\-flllrÍcs Odiin
ügyY. ignzgnl<Í.

h"orifsáns:ky Otfií
iigy ignzgató.

35i/J9.JO.
A zü1·0H

gytlg~·szerek

heszel'zése.

·-· I~rtesítés. 118/1940.

A i\Iag~·a1· lia,iüzási B. B. J. "'~szCre
sz~íntlaeuged1né11 y.

11,l'H.ilniHlü

-- f~rtesí\('.s.

.-\ 2\Iagyar l-lajózúsi B. B. 1.-Yel külött t11eg(•gyezl>s alapjún \•rlt•sitjiik a \'idéki gyógyszertúrak
tu!njdunosait l's ft>ll'lÖs yezetőit. hogy f. évi ja-

1 1
1

i:
'

Budapest, 19-10. januúr 10.

l\oritsdns::ky Oltrí
iigyv. igazgató.

'!"

A 111. kir. 1ninisztériu111 12.ll:J/19:19. Z\1. E. sz.
rendelete intézkctlik az egyes anyagkészletck zúr
alú véte'.lTiil. E rl•ndelct \'III. sz{unú 1nelléklc!('
tiin!cli fel a zúroll gyógyszerek jcgyzéköt, an1elyel
n 12.117/1939. ~1. E. szún1ú rendelet cg~szitelt ki,
illetve: n1ódosílott. :\ 1n. kir. iparügyi n1i11iszt~~.·
4ti.908/1939. Ip. ~f. szún1ú rendelete inll~zkedik .i
zúr alú vett gyógyszcrúru cikkek fnrgalon1hnlHlZH ·
tuláról és felhasználásáról.

'

.,..
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.-\.z Anyagellátús Gyógyszerészipari Bizottságának elnöke arra hívta fel egyesületünket, hogy a
szabálytalan gyógyszerigénylések és rendelések ki*
kiiszöhölésc céljából nz alábbiakban lújékoztassu1-.
:1 gyógyszertárak tulajdonosail, il\e\\'C felelős ve7.Ptc'íit.
A zárolt gyógyszereket a gyógyszcrtűrak a
.;yógyszerúrunagykereskedőktöl külön rendeli) lapon tartoznak n1egrcndclni. A. zárolt gyógyszerek
jP~Vzékét
a
gyógyárunagykereskedök
tninden
u.yó.gyszertúrnak 1ncgküldötték. Az Anyaggazdálkodás. Gyógyszeripari Bizottságához csak abban az
esetben lehet fordulni, ha valan1ilyen panaszos
hejéientést óhajt tenni, vagy a zárolt gyógyszerek
1negrendelt~sénél az alúbh xuegjelöll cseh~l\.ben.
A gyógyszertárak zárolt cikkekkel való nor·
niúlis ellátása a nagykereskedők útján szabad<l{l
van léve . .!t gyógyszertúrak külön anyagigénylésekkel tehát csak abban az esetben fordulhatnak :t
Gyógyszeripari Bizottsághoz (V., Szen1[~lynfik-utca
27 .) , ha valan1ely kiilönleges ok következ:.Shen (pl.
újonnan 111egszerzelt kórházi szállilús). '':1gy nuis
ilyCn ok nüatt a forgalnntk hirtelen és léuyegese11
növekedett.
Ebben az esetben is halósúgilng igazolni kell
az 1938. évi fogyasztáshoz képest bcúllolt tényleges
szükséglel növekedését.
l'i.z iparka1narúktól beszerzett szabályszPrÜ új
unyagigénylési ürlapokon az indokoláson kívül az~
is fel kell tüntetni, hogy a nagykeresk~dö, akinél
a kért cikket beszerezni kívánja,_ azt a kért meuy..-

nyiségben valóban ki tudja szolgáltatni. Ezért célszerü az anyagigénylésekct nern köz,·eiicnül, h,1nen1 a tároló nagykereskedő útján beterjeszteni.
Ne111 szabúlyszerü ürlapon, vagy ncn1 eli!ggl~
indokolt anyagigénylések henyujtúsa céll:tlan, inert
azok az orszúg jelenlegi gnzdasági helyzete 111cilelt
úgy sezn teljesíthetők.
Felesleges znunkút okoz nlindcnki ö:a111agánuk,
valamint a Bizoltsúgnak, aki nen1 alka!n1azkodik
szigorúan a fent közölt előírásokhoz.
Felhívjuk a gyógyszertárak t. lulajdonosail l·s
1. felelős vezetőit, hogy a jelen értesítésben foglalt
intézkedéseknek a legnagyobb gondossággal és
pontossággal legyenek eleget.
Budapest, 19-10. fchruár hó 19.
Löcherer 'f'runrÍs
J(oritsánszu Ollú
alelnök.
iigyv. ignzgaló.

107,1 Jn-HJ.

378/19-!0,

I\:atonai szolgülatra hcYonuH otll;:aluuiznHak illt'.itnén;yénck és szolgúlali viszonyünak sznbúi;;u~~i!s::.
-

Felhívás. -

A ni. kir. 111inisztt'·riu1n iii7/l~l:18. :'II. E. sz.
rcndelcll' értcln1t'.·bcn a n1unkaadó a l'l'lldkh·ü!i
fegyvcrgyakorlatra heYonull alkahnaZ<)I laknak heti
fizetés esetén a bcYonulús hetére és a kiJYctkezii
hétre, havonkénli júrandósúg eselt!hen pedig n lie'.;'l

1
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\'011ulás hónapjára szóló teljes járandóságát tarlo·
zik kiadni. l!:gyebckbcn a nu1nkaadó a be\'onulús
lart::una aluli csak a ter1nészclbeni lakást köteles
adni. J·la az alkahnazott a legénységi úllomúnyban
teljesít szolgálatot, ellartoltai részére, a1ncnnyibe11
rászorulnak, a n1unkaadó haYonkint tart:jsi hozzájárulást köteles fizetni. lla egy ellarlott \'an, a
hozzájárulás a szolgúlati járandóságnak :;o 0!o.a.
1Iindcn loYábhi eltartott u!ún a szolgálati járandóság 10-10 százalékúval cn1elkedik a fizelendt'i
összeg, dc nen1 haladhatja 1ncg a szolgú!ati járandóság teljes összegét. [-Ja az alkalrnazotl tisztviselő,
a n1unkaadó összesen legfeljebb havi 100 pcngüt.
ha pedig a rendelet hatálya alá eső 111ús szen1ély.
legfeljebb havi 70 pengöt tartozik kiszolqáltalni.
A tartási hozzájárulás kl·szpl·nzben havonkint, tninden hónap 5-ik napj:'iig fizPIPndií.
A hivatkozott rendelet 2. 8-únak l. hekczdú"l~
!Jen foglaltak szerint a 1nunk:iadó. a n11111kavúllalót
a bcvonulús ideje ::dalt feltnondússal sern hocsúthatja cl. Az alkahnazoll bc\·onulúsúnak ideje eliítt
történt feltnondús esetében n felinondúsi idü folyása a hcvonulús ·tarta1na :datl sziinetel. l-Ia <iZ
alkalinazoll a rendkívüli f('g~·vcrgyakorlattól \'aló
elhocsátását kövelii nyolc nap alatt u 1nunkaadó11ál nern jelentkezik. a n11111kaadó a szolgúlali
viszonyt azonnali hatúllyal felbonthatja.
A szóhanlévií rcndcle!nck h:i!álv{tl a 82()0/
19:·H). :JL E. szú1nú rendelet ki!crjt~szli ni inden
olyan szen1l~lyre. aki tartaléki. ,·agy pöllarlalt~ld
szolgálati kötrlczrllsl-gc alapjún tényleges katonai
szolgálalol teljesít.

Az Egyesület és Tcsti.ilet elnöksége felkéri a
gyógyszertárak tulajdonosait. vagyo.ni helyzetükhöz n1érten, a bevonult csalúdos n1unkatársak és
alkaln1azottaikat az e1nlitett rendelet intézkedéseit
1neghaladó n1értékben segélyezzék.
Budapest, 19-10. február 22.
nén1etprónai lVolff Lajos
Dr. Tauffer Gábor
Bp. Gy. T. elnöke.
M. Gy. E. elnöke.
l(ovócs Ödön
J(orilsáns::.ky Oltó
Bp. Gy T. üv. igazgatója. ~1. Gy. E. iiv. igazgatója.

42411940.
~rtesltés

az uAcisal" szó ·védjegyeztetése tárgyában.

Alnpszabályaink 3. §. e) pontja alnpján védjcgycl':lettiik az „Acisal'' szót, hogy az .,Acidun1 acctylosalycilicun111 elnevezésíi gyógyszer a közönst;g által
J>.cktm111yen megjegyezhető rövid néven keríilhessen forA Budapesli l{ereskcdeln1i és Iparkan1ara
száni alatt az „Acisal" szót egycsiiletünk rl·lajstro111ozta és ezért a hclügy1niniszter últa!
jóváhagyott nlapszabályaink fent hivatkozott ~-a
annak hasznúlalúra ezennel visszavonú.sig
az egyesiilcl 1ninden tagját.

egyesület fenntartja 111agúnak azt a jogút.
fegyelnli eljárás útján a védett árukkal való
visszaélés, vagy a kari közérdekkel ellenkez~·;
esetén, egyes gyógyszertúraktól, illcl\'l'

;,
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azok vczetöitöl a Yédjegy használatának jogúl

455/1940.

\·onja.
A belügy111inisz!cr által kiadott rendelt·!
111ulac Nornulles Yényn1.inlúi között az
acetylo-salicylicun1" pulvis és co1nprirnata
lák n1egjelölésére is az „Acisar· n1cgjelölésl
Ennek következtében, n1ihel:vt a n1ég kl~szletben
„A.cidun1 acetylosalicylicun1'' fclirású .. Nostrn"
kék és dobozok J,:-ifogynak. úllériink az .. Acisal<; elnevezésre.
Felhívjuk a gyógyszertárak t. tulajdonosait l>s t.
felelős vezetői!, hogy a fenliek alapján az „Acidu1n
acetylo-salicylicun1" porkapszulúira az ,.Acisal" szót
nyo1nassúk, hogy czúllal is lá111ogassák azt a kari
sze111ponlbó! rentlkíviil fontos törekvésünket. hogy az
„Acisal'' szó a küzünség körében 111iclöbb cllerjedjen
(~s általánosan is111ertté y{djon. Ennek c!Ciscgítésére
az egyesület dijn1cnlescn hocsúl rcndelkt·zésérc ruindcn gyógvszcrlárnak 1ncgfclelii túb!ókat és kl·ri. hngy
nzokat u gyógyszertúr fclliín(i(•n szc111hcöllií helyén-,
clhrlyczni szíveskedjenek.
·

I\oritsáns:::ky Otló
iigyY. igazgató.

IJich1•rt•r Tanuis'
a!t,lnök.

Az Ipt•cacuanhae-fiizct
-

szahii.J~·szct•íí

elkészítésl'.

Fclhívús, -

Egyesülctiinknck tudornására jutott, hogy hi·
\'alalos hclvcn történt 111cgállapílús szerint egyik111úsik gyógyszerlúr az Ipccacuanhae főzetet ne111
a győgyszcrköny\·ben előírt szabúlyoknak n1eg·
feleliíen készíti, :1111inck következtében ne111 fejti ki
·tzl a hatúst a1nelvel tőle a rcndelöorYos vár. A
:\[agyar 6yógys~€rkönyv a „Főzetek és forráza·
!ok'' fejczetl~ben az Ipccacuanhac gyökérnél :i
IV-es szán1ú felaprítás 111érlékét írja clö. Ezzel
szen1brn értesülésünk szerint vannak gyógyszer~
túrak. an1elyek a III-as felaprítúsú drogol hasznúlják.
Felhívjuk valan1cnnyi gyógyszertár felelős vezellíjl·l, hogy a gyógyszerkönyY rl'ndelkczéseit a
legszigorúbban tartsa !Je, inert az cllenörzési el·
júrás .sorún n1cgállapílotl szabálytalanságok súlvos kövctkczn1ényckkel járhatnak.
Felhasználjuk czl az alknhnnl cgyútlal arra.
hogy f'igycln1cz!essük a gyógyszertárak fclclös ve·
zeliíit és 1nunkatársait a gyógyszerek pontos és
szahályszcrii elkészítésének fontosságára.

i\i.

Budapest. l H40. 111árcius 2.
I\.oritsúns=k!J Ottó
iigyY. igazgató.

Lüchcrcr Tomás
alelnök.

326
4 iil/1940. sz.

A Forn1ulae Nor1nales.
-

l~rlesítés.

-

.A 1n. kir. lielügy1niniszler a közgyógyszcrellátás, illetiilcg az ú\1a1nkincstár terhére nlintaszcrüleg rendelhető gyógyszerek, továbbá a közgyógyszerellálús, illetiíleg az úlln1nkincstár terhére
rendelhctö ne1n hivala!o5 gyógyszerek, gyógyszerkiilönlegességek, tápszerek és széru1nok lárgyúbnn
rendeletet adott ki. (A rendelet a Budapesti l\.özlöny februúr 29-i (48) sz{unában jelent n1eg. Ara
48 fillér; n1egrendelhelií Budapest, I., Vár, I\:apisztrán-lér 1 .. vagy \'" .. Szalay-utca 10.). Ez a
189.5-19/19:"1H. B. ::\I. szún1ú rendelet 259 szahv:inyos vény1uinlút és azzal kapcsolatosan az nrvos
és gyógyszerész szátnárn fontos tudnivalókat tnrlnln1az. :\ rendelet 1nel\{·kle!c pedig a közgyógyszcrellútús, illctöleg az úllarnkincstúr terhére rcn-

r'(örök-EaOor
9yógyárunagyfieresfiebés és Vegyészetigyár 1?1.

clclhcHí ncn1 hivatalos gyógyszerek és gyógyszerkiilönlegességcfr, túpszcrck és széru111ok lajstron1út
tartahnazza. J~rtesítjiik valan1ennyi gyógyszerl{tr t.
tulajdonosát, illetve fcleHís vezetöjét, hogy Egycsü!cttink a rendelet és annak 111elléklctcit pontos
lúrgv1nulalóval. elií:i:zóv:li és a szabványos \'L"nv111i1;Íúk közül azoknak, a111elvek
a ..,No;lra"-n10.z.
galo1n kcrctt·hen forgalornha kerülnek, túhlázatos
összefoglaló kinn1lalúsá\·al külön könyvalakban
fogja kiadn:i. Ezt n könyvet nlinden gyógyszertár
,·a\an1int 1ninden or\·os díj111entescn kapja n1eg.
Budapest. 19-10. 111úreius 5.
l\·orilsáns:k!f Ottá
iigyv. igazgalú.

Dr. Tauffer (;rifu1r

elnök.

_.\ SzfkcsfHvúrosi Alkahnazoltak ScgiHialapjával
kiiH;n gyógyszcrszúllihísi cgsczntény.

Budapest, VI., Király-utca 12.
0 y á rt el e p : Ill., Bécsi-út 269.

;\. Székesftivúrosi Alk:ilinazullak Scgílőalapja
igazga!ósúgúval lU·lO. 111úrcius hó 19~éu rnegúllapodús! kiilöttlink a vidl·ki gyógyszerészek rl>szérül

T e l e f o n o le *22.5-460.
Lcvéldm: Budapest 4, postf. JGO. Siirgl.lnydm: Drogtnrök 8udnpest.

kozóan.

türtl~n()

gyógyszcrkiszolgúllalús

feltl>telcirc

\'nnat-
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:\ n1egúllapodús értchnében a gyógyszerész a
2;-) 0/o-kal csökkcnlell 111unkadíjakat alkaltnazza. :\
Scgítiíalap a 1nagiszlrú!is gyógyszerek bruttó úráhól 5°/o cngecl1nl·nyt von le. ligyanily clbírúlás alá
esnek a :\ostra-jclzésü con1prin1átúk is. Gyógyszerkiilünlegcsségck úraihól PllgPd1nényt 11e1n adunk.
A taksúlúsnúl 111indcnkor az ú. n. egycsülcli díjszabús az irúnyadó, :1 Nostra-jelz0síí tahlct!áknál

pedig 1nindcnkor az Egyesület últal kiadolt Nostraúrsznhúsnak a betegbiztosító intézetekre vonatkozó
kech·cztnénycs úrai az irúnyadúk . .:\ havi 20.- P-t
cl 1H·1n érö gyógyszcrszárnlúkból a Segítöalap lcvonúst nen1 alkahnaz. A kifiZclés a szún1ln beérkczésl~tiil szún1ílott 21 nap alall történik, ellenkezö
e.:;etben az 5°/o-os engedn1(~nyrc való igény elenyészik. 1\ pénz folyósítása alatt nz összegnek postára
adúsi napjút kell érteni, ncn1 pedig azt a naPot,
a111clycn a posta azt kl·zhcsíti. :\ folyósítással cgyidejiíleg a gyógyszrrtúr {·rtcsitést kap a rclaksa
szún1szerií L·llérl·s 0s a kifizptés nl>lkiil visszaküldött
\·l·nyl'k {•rlék(•nek 111egfelelií levoníi'iok összcgériiL
fí.oril.HÍ11s:ky Olfrí

tigyv. igazgató.

Löchercr 'J'runás
alelnök.

55211940. sz.
í~rtcsílés új ~.Nostl'a•• készíhnényeli: hevezetésériil.

;\ ,.Nostra"-n1ozgalorn keretében egycn\öre rendszeresített készíl1nénycket 1940. úprilis S-tól a nl. kir.
beliigy1niniszler 189.549/193H. 13. :\I. sz. retHlt>lcll•hL·z
c~alolt Por1nu!ae Norn1ales-hen fp\vetl löhb ké:.;zítrnénnyel szaporílolluk. Szükséges lehúl. hogy nz ezidőszerint „Nostra'' kiszerelésben forgalontlnl hozol\
készítmények jegyzékét újból összeállítsuk és az alábbiakban a cson1agolás ne111ének és nz eladúsi úraknak
feltiintetésévcl t. J\.artúrsnink tudon1úsúrn hozzuk. ;\
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:\ „ph.'. jelzés ÜYcgfiolút .Jt~lenl. :\znkal <\ lali\cllúkal. a1nclyeknél
„karton"
jelzést
t;ilillunk.
.,Noslra" 11yo1nússal n1úr cllúlotl kartondnhozokb:1
1:son1agoljuk. Azokat a kés·líluu:nyekcl. :;111clyL'kn;"\
„db" jclzl•st alkahnaztunk, a 111egfele\i) gyógyszerlúri
kerek dobozba cso1nagoljuk és azokra a kcrl·k
„Nostra" cÍinkéket ragasztjuk. Az „ii\','· jelzés gyógyszertári Üyegcl jelent. A 89-cs Suppositorin hae1norrhoidalia részére clkészilell cí111két a 1neg!"ell'lii t'.•:-.
rninden gyógyszcrtúrhan raktúron tartott supposil<triás dobozra alka!tnazzuk . ..\ kartonokat. cilnkékcl
és a fiolúkal az eddigi 1nódon és árban szl'rzik bl' :i
gyógyszertárak.
A .. Z\oslra" kiszcrelésií készítn1ényvk 1nagisztrúlis vénynek sz{unitanak és ez1~rt a b(~\egbiztnsilc'1 inll·;:1nényck terhére kisznlgúltaloll YényP-kl'l a sz:'unlúzúsknr ebbe a c:soporlba kell li1'úllílani s a nH·gúllapodús szerinti szúzalékengedrnc'·nyhPn n'·~Zl' ...,Íll"ni. :\
H?agúnvényre ki.szolgúllalo!l ilyP11 készitn1c'•11yl'k :1
\'ény~NyilYúnlartó l\önyvbe hP\'ezclcndük e'·-, 11túnuk
.11. illeték \erovandó.

FelhíYjuk a gyógyszrrtúrnk t. tula_jdonusnit t;s
vpzeliiil. hogy az új .. \"oslra·' csoJJ1:1!-!o]{l
anyagokat szen~zzí:k be, n1erl ezeu l·rle'iilésíinkkel
t. felclös

r,

'
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egyidejiílcg a betegbiztosító intézclck vezetőségét is
s n1erl
felkértük azok rendelésének cn"edélvczésérc
0
.
a Fornnilac Norn1alesekel tartaltnazó Szabványos
Vény111inlúkat n1inden or\'os n~szére díjn1entesen 1ncgküldöttünk.
Budapest, 19·10. 1nárcius 2H-ún.

Löchcrcr Tnnuls
alelnök.

J(oritsóns:.ky Ottó
ügy\·. igazgató.

idejííleg a gyógyárunagykereskcdiíknél is \1e~ze
rczhctik.
Felhívjuk a gyógyszertárak t. tulajdonosait {'s
1. felelüs vezeti)it, hogy a gu111isapkáhól ell'gend<i
darabot kl~szletben tartsanak, nehogy annak hiányában a gyógrszer kiszolgúl!alúsúban zavarok
kö\·etkezzenck he.
Budapest, 19,10. n1úrcius 29.
/\orilsáns::ky Ottú

[Jr, 'l'flll/fer (;ábor

ügyv. igazgató.

elnök.

(\:\2/1940 .
.A gu111111isapluik beszerzést.'.

!~rlcsités a For1nulae 7"iol'Jnalt>s vt>n~·niiniüin~!k

1~rtesílés.

k iszo lgül la tüs árc~ 1.

kir. belügy111i11bzll'r 18~Lf>·!9/IHa9. B. ::\I.
rendl'lell:vc\ :1 közgvógyszcrcllútás, illetiílcg
az álla1nkincstúr terhére is n1inlaszeriíleg rendelhető gyógyszerek szabványos vényrnintáiban több
l~sctben úgy rendelkezik. hogy az injectiora szolgúló oldatok üvcgjcit a gyógyszcrt~sz gu1nisapkúval zúrja le és slerilizúlús utún azonnal szolgúltassa ki. Ezeket a gu1nisapkákat a 1:Jagyar Ruggyantaárugyúr H.-t (Budapest, X .. 1\erepesi-út 17.)
cég készíti és a gyógyszerészek kbcbb 1nennyis{~g
rendelése esetén azokat többi rendelésük.kel egy-

Crtcsítjiik \·a\an1ennyi gyúgyszl:rlúr tn!ajdonn-ú ,
illelve fell'lös vczetiíjét, hogy a
crrI t~s a :\L\Bl !t·rhére a kerületi orYosok {dla! szahúlyszeríícn rclírl.
Fornu1hH' Norrnaleshcn fclYctt vény1nintúkat. a gyúgyszcrszúl!itúsi egyczn1ényck alapján akndúlylnlanul kiszolgállathaljúk, ha a vényen .,fiíorYosi enged(~\>·
sziiksl·gcs" vagy 1nús hasonló feljegyzés nincsen. :\
l\:IAV BBI terhére rendelt gyógyszcrYényeknél az új
gyógyszerrendelési ú!n1ulaló n1cgje!enéséig, ugyanezek az elvek az irányadók.

.-\

~zú111ú

111.
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A Foriuulae Nor1nales v{•nynlintái 1nellell feltünlelell úr~Ík a 1nagúnbetegek részére· is irányadók abban az esetben, ha azok nincsenek tételenként rl·szielezve és kcrekszúrnban végzödnek. A.zok az árak
ugyanis, an1elyek egy kerek.összegben vannak fe\tünlelvc, n1egállapodáson alapulnak s a 111agánbe!egck
részére i.s érvényesek. A. 1I. Gy. E.1-Iivatalos I\öz!cményei úprilis 1-én 1negjelent szán1ában a ko1npri1naláknúl és piruláknál 111ind a kél úral feltiintcttiik
azoknál a készílinényeknél, :1111elyek a betegségi bizlositó intézetek és a 1nagúnfclek részére cltén')en úrszabvánvozhatók. A niixlurac cl soluliones csoportban az Űleun1 ad vul-nera, Spir. l\Ienlhae cu111 salc és
:1 Supposilorin hacn1orrhoidalia úgy a 1nagán. 1nint
a helPghiztusiló intézeti v{~nyckcn a n1egadott úrh:in
pgyfor111:ln szú1nitandó. A többicknt~l csupán a betcghizlosí!ó intézeti árak vannak 1negndva. Ugy ezcknl·l. 1ni11! az elöhh hivatkozoll t!s :iz úrak ll'lL·lvs fclsurolúsút fcllüntetü vény1ninlúknúl. 111agánvt!nyekre
történlí kiszolgúltalús esch~11 a gyógyszcn~sznek jugúhan úll a Gyógyszcrárszahús szerint az úral kiszá111ílani. illetve a n1unkadíjkülönhözelel és az edényzet,
úrkiiliinhözclct a n1cgadolt úrhoz hozzúszú1nitani.
Az Elixiriun1 thynli con1positu111 vényn1intánál
!ilO granunot cgysl~gcscn. edényzettel és kiszolgúlúsi
díjjal együtt. 2 P-érl szolgúltat ki a gyógyszerész úgy
a h~ 1 lt•ghizlosiló intézeti. nlinl 11 1nagúnvényckre. I-la
az orvos aoo ~ran11nol rendelne, ez esetben úgy nz
t>gylcli. 111inl a 111agúnvényre figycle1nbe kell Ycnni a

3B7
\·ényn1inta árút és 4 P-nél több nen1 szú111ílható fel.
I-fa azonban 100 grnnun vagy 2.50 gran1111 Yan írv:i.
úgy a vény 1nagisztrúlisan úrszabvúnyuzható, tekintet nélkül arra, hogy egyleti vagy inagún\·ényröl van
szó. Ebben az esetben ugyanis H Gyógyszcrúrsz:ihús
6. pontja nen1 alkalrnazhaló.

A. visszacsatolt leriilelek gyógyszertúrai a 10:!/
19-10. B. l\I. sz. hclügy111iniszleri rendelet :L pontja
1~rleln1ében jogosultak a Forrnulae Norn1alcs
azon
vénynlinláinak árút. a1nelycknél a tt':IPles fp]sorolús
1negtalálható, rendes rnunkadíjjal úrszabvúnyozni és
az OTI terhére írt vényeknél az így t•h:rl n1agasabb
órai alkali11azni. .-\ Por1nulae ~on11ales 111inden vény~
a1intúja a Co1npr. antirachil.ca (:S az Olcun1 anlira~'.hiticun1 kivóleléyc\ 1nagiszlr.fllis vénynek sz{nní! Ps
így azok úrúhól a visszacsatolt IPriilelrn 1niíküdii
gyógyszcrl•szck az ()'I'J~nak 2i.il 0 /o l'llgl'dnH'nyl kii!eJpsck nyujlani.
A Fonnulae Nnnnales vl•11y111i11túi az cliibb \'ll!lílett 28. és 102. sz. készí!1n1>ny<>k kiY,~ll'll>vpJ nuq„:isztrúlis vénycknck lekinlent!íík. s ennek kÜYl'lkPzl1;br11
Gyoja júruh;k köteh~sek. ;\ hetcghiztnsító inll:zt•\p\.;
!r-rhére történö sz:"nnlúzúsnúl pl'dig :1z ilyl'n Yl'11yek
a 1nngiszlrális vények csoportjúha úllítandók hl' l•s a
1ucgfclclií engcdn1l·11ylH'll részesíll'ndiík.

:\ \'t;nyrninlúk ki)zfi!l felsorolt 1•gyl's inj1·kci6k
kiszolgúltatásúra a gu1nisapkúval cllútotl. !úgnH·nl<'S
üvegek gyártása folyan1alhan van és azok clk('szülte
22
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után a gyógyszcrtúr 15, 30. és 75 ccn1-cs 111érclhl'11
a gyógyárunagykcrcskcdök és az üvcgnagykcrcskc<liik
útján beszerezheti.

Budapcsl, 1940. április 13.
L.öchcrcr J'HllHÍs
alelnök.

J{orilsánszlqJ Ottó
iigyv. igazgató.

111égis nlint a gyógyint(>zctek fogaln1a alá esö olvan
közegészségügyi intézetek, a1nelyek ezeket az ai;vagokat gyógyszereik készítésénél feldolgozzúk, kÖtelesek a szabúlyszeríi bejelentéseket n1e.-rtenni. A
.
i' l
, '
.
b
gyogyszer
ara\: rcszere
a gyogyszerek
készítéséhez
szü~séges cukorn1ennyiségeik kiutalása iránt a vár~s~k polgiitn:eslerei, ill~lve a községek eliiljárósagahoz kell fordulni. A szükséges nyo111talvánvokat (ürlapokat) az illetékes clöljárósánoknál J~cll
igényelniök.
b

Budapest, 1940. úprilis hó 17.

/{oritsánszky Oltó
ügyv. igazgató.

íil/19-111.

A cukor- és zsírkészlctcli. beJclcntése, vahuninl
igénylése.
-

r~rtesítés.

-

;\ ni. kir. föhl1nÜvL'i(•sügyi 11Iiniszll·riu1n ki_iz{•lchnezési osztúlv{u1 rövid úton nyert l·rtcsitt's
alapján. fclhh·jt;k a vidéki gyógyszertárak l. tula jtlonosait és fclelils vezctöit, hogy a Budapesti
KilzlönY 1940. úprilis 14-i (83./ szá111áhan 1ncgjclcnt Í53.800/1\J-IO. F. ill. és a 153.900/1\J-IO. F. >I.
sz. rendeletek cukor- és zsirkészlctükct -- a1ncnynvibcn a rendelet helytelen érlehnczése folytún
e;cn kötelezettségüknek nc1n lettek volna tuég eleget ·- azonnal jelentsék }Je. Búr a gyógyszertárak
·1 n·ndelcl szüvcgéLH'II kii!ön felen1\ílve nincsenek,

Löcherer Tanuis
alelnök.

7i2/1940.
.·\ Széh:esfö\'<irosi ..\lkalmazoUak .SegíHialap,ia
te1·hérc l'endelt g;róg~·sze1·ek szá1nláziísa.
-

Értesíté~"i. -

_A Szt~kcsfövárosi Alkahunzoltak Segítöalapja
lcrhere rendelt 111agisztrális- és különleges uyóuvszerekröl szóló orvosi rendelvények.el külön~l~iiföu
nyorntatványon kell szinnlúzni. Ennek alapján érlesí~jük .. a vidél5~ gyógyszertárak t. tulajdonosait
és t:Ielos ~ \~eze_to1t, hogy a 111agiszlrális gyógyszerckrol szolo venyeket fehér·, a gvógvszerkiilönlc·
gességek vényeit pedig kék sziunlÚ.ny~n1ltÜványon
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kell kiállítani. A szükséges nyoinlalYúnyok a ~\la
gyarorszúgi Gyógyszerész Egycsülellöl is igl~nycl
hetök.
Budapest, 19-!0. április ltó 1i.

L6chcrl'r Tarnás

[{oritsáns:ky Ollú
iigyv. igazgató.

alelnöl~.

773/19-lO.
A glicerinnel és ricinusolajjal valú lakarékoskod:.is.
-

Figyeliuezlelt~s.

-

Érh.•sülliink, hogy fontos érdekek .1nia_tt. a
gyógyszertáraknak a glicerin és ricÍI1~~:0.~aJ ellatasa
csak 1neoszorítotl keretekben lesz a .iovoben lehetst•r1es. E~1nck kfrvctkeztl·ben fe!hivjuk vahnnennyi
,,,'.ó"vszertúr l. tulajdonosát és felelös yezeliíJét,
Ji·0 ,,~.· csak indokolt t~selbcn és csak közegészségügyi
b.
1
ct·lra szolgállassák ki e szere ~el.
.
I\ívúnatos tehúl, hogy e szerek n1as célokra
ne fordíttassanak. nehogy az cgészst·gügyi c1lútásnál zavar álljon he.

Budapest, 1940. úprilis 17.

1\oritsánszku Otlií
ügyY. igazgató.

1001/1940.
l~rlesHés u „~osll·a„ co1n111·inu1t:ík cg~·ség{;S
IlléreleiriH és csornagohisi 1nfídj:Íl'fíl.
1\ „Nostra" 111ozgalo1n keretében egyelőre rendszeresített készítn11~nyckel 1940. úprilis 8-tól a rn. kir.
helügy111iniszter 189.549/193H. B. fif. szá111ú rendeletéhez csatolt For111ulac Nornutles-ben felvett több ké.szítrnénnycl szaporítolluk. A.z előiratok azonbntt
csupán a con1prin1aták súI~·iil határozták n1eg, de nern
írták elő a co1bpritnaták n1éreteit. Ennek következ·
!ében a kiszolgállat_oll con1prin1aták 1nére!ei töhb
esetben eltértek egy1nástól és lehetetlenné tették a
lec~o1nagolásnál egységes phiolák és kartonok felhasználását. Szükségesse vúlt tehUl, hogy a c1in1pri1nala és phioln 1néreteit kidolgozlassuk és azokat a
gyógyszertárak t. tulajdonosaiYal és l. felelős vezetiii\'t•I l'hhez ,·alü alkaln1nzkodús t·.'ljühól kiizüljiik.
F. N, sz.
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A codein tablettáknak (0.01 és 0.03) a Noslr:i
eliliratgyüjten1ényhen megadott e\őállití1si n1ód.i:1

hatályút veszti s e comprimatákal is a For1nul:u·
Norn1alesben felvett 42-es vényn1inla clőirala alapjún - tern1észelesen a hatóanyag súlyának értelen1szeríí változtatásával - 0.20 súlyban kel\ készíteni.
A Barbil 0.10 és a Barbiletta co1nprÍlnata ugyancsnk
a F. N.-hen tuegadott 0.20 súlyban kf.szítendií.
.4z iivegpl1iolák n1l>retci:

II.
1:1

mCn~I

A phiola n1ére1ei lapos felületií con1prin1atúkra
\·01u1tkoznak. A.n1ennyihcn a co1nprin1ata do1nború
felületií, akkor a 'rI-os számú helyeit ''II-es, \TII-l's
ht>lyel.t pedig \'III-as sz{unú phlola alkahnazandó.
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58. Phenace.tini
59.

XL
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F. N. sz.

Phiola ml-rct

VI. b:irna

m.

'12X 8- 9
52Xll-12
55Xl5-16

VI.

80>~15--,~l(i

VII. 90X 15-lü
VIII. lOOX 15-lH

i14!l
IV.
\r.

);.}j

IX.

60X18--19

iOX 18-l!l

x. uo><21- 22

78X 8-- - H

Xl. !30X19--1i
FclhíYjuk a gyógyszertúrak t. tulajdonosait t~s 1.
felelös vczclöit, hogy a co1nprilnalák készítésénél a
fent n1cgadoll n1éretekhez, a csonu1gol:ísnál pedig a
phiola 1111.'.~rctckhez szigorúan alkaln1azknc111i ?Zívcskcdjenek.
Budapest. 19-10. 1nújus lö-án.

Liichcrcr Tanuí,o;

/\oritsáns::ky Ollú
iigyv. igazgató.

alelnfik.

1o:H/1 H.10.

297/19-10.

Az ()rszügos 'I'úl'Suclulo1nhiztosílú Intézel és hel~·i
i;zerYei le1·h{>rt· ldszolg:íltatolt g~·cíg~·szert>k sz:ín1láz:isa hit·g~·:íhan.
-

J~rlesít(>!'i. -

A nl. kir. bclügy1niniszter 44/19-10. B. ).{. sz.
rendclele úgy intézkedik, hogy ·az Országos 'I'úrsa*
dalon1hiztosít(i Intézet (helyi szervei, inh~znu~nyei
(~s a vúllalati pénztúrak terhl>re készített gyógyszen!kért az egyl's gyógyszerek 1nindenkori díja alap- • •;<.•'.
jún ntPgúllapíloll úrnak 72.6°/o-a sz{unílható fel.
EnnPk rnpgfp}eliíen (•gyhPVC'lve :i hivalkozolt .i'~i'!f;·•••.

rendelet 2. §-ában előírtakkal - a rt•1Hlclc! ntt'g·
jelenésének napjától, tehúl ez évi 111ájus 21~liH a
gyógyszerészek nz 01'1 vények úrszahvúnyozúsúniil
a 1uagánfelek részére 111cgú!lapítot! inu!l'kadíjakat
jogosultak felsz{unítani.
A. 1nájus havi kétféle laksúlúsJ rendszerre le·
kintettel a szúntlúzás 111egkünnyítésc í•rdekében a
tnájus hónapban kiszolgúllalotl gyógyszerckri;l két
szán1lát kell benyujtani. A n1újus hó 20-ig kiszolgáltatott s az eddigi rendszer szerin! árszabványozott vények úgy sz{unlázandók, nlint eddig. A 1nújus 21-töl kiszolgáltatott 1nagisztríilís (fi'I vényekcn a gyógyszerek úrtételei, a 1oon/n-os tnunkadij
és - rnint eddig - a legolcsóhh C{h>uyzc\ úra szú1uílandó s az így 111egtaksúlt \'l•nyck végiisszegei
állíta:ndók be :1 szá1nlába. tnelynck végösszegt"ldil
27.5°/o-ot kell levonni. .\ gyógyszerklilönlegcs~l·gc
ket renclelü vények 111újns 21-c ul:in is külön í'so~
portban szún1Iáza11dók: l'Zek uttin aztlJlli<in sen1111i
círncn rngechnény nc111 júr.
Budapest. lH-Hl. 1náj11s :!1.
f\011rícs Odön
n BGy'I'. üv. igazg:llója.

a

l\oritsáns::ku Oltú
:\Hiyl~ lív. !b:1zgatója.
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3·18
1082/1940. sz.

:\

szahYán~·os vén~·1ninhíknak

tii1•ténfi

az O'I'I részé1•c

á1·szahYún~·ozása.

l~rtesilé-'i. -

Figyclenunel :i liclügy1ninisztcr 4·1.J./llJ·iO. sz.
rcndclclérc, an1cly szerint a 1nagisztrúlis vényeknél
a gyógyszerész csak a gyógyszeranyagok l·s ·nu1nkadíjak 72.5°/o-út jpgosu\t felszánútani, szükségesnek
111u\atkozolt, hogy a gyógyszertúrak l. felelős vezetiiit :1 szaliYánvos vt··nvn1inlúk úrszal>vúnvozúsúra
Ynnalkozóan a~ :dúbhi~1kban tájékoztassuk:
:\. szabYúnyos vé11y1ninták ruagisztrális gyógyszcrrcndelésnck szá1nitanak és czl~rt azok árából
a gyógyszcrl~sz 27 .5°/o engcd111ényl nyujtani köteles.

'l'ckinteltcl azonban arra. hogy a hivatkozott heliigytninisztcri rcndclcl 100°/n-os n1unka<lijnak felszú1nílúsúra jogosítja fel a gyógyszc'részl. Inindazoknúl a yényrnintáknál, a1uclycknél az árak tételenként vannak felsorolva, a µyógyszerész a
1ncgfelelü 111agasahl> n1unkadí,iat szán1ítja. Azoknál
a Yény1nintáknál, arnclyeknck ára egy tételben van
1ncgaclva és nz kcrl'k szú111han végződik -- n1inlhogy ezek az árak n1cgállapodáson alapulnak azokhoz hozzúsz{unílani a gyógyszerész sen1n1it
sen1 jogosull. Azoknak a szabványos vényznintáknak úraihoz azonban. an1clyck bár egy lótelben
Yannak n1cgadva, dc nen1 kerek szán1ban Yégzödnek. a gyógyszerl'sz jogosult a munkadíJ-ldilönbö-

zetct hozzászárnitani. Igy pl. a co111pri1nalak{~szit111énycknél a 19-cs vényn1intúnúl 10~<0.5 ..\cisal
úra ű4 fillér, 20X0.50-cs csornagol:is ú1:a nzonban
1negállapodáso11 alapszik l·s ezért Yúlloznttanul 70
fillér . .A. 20-as ,·ény1ninta úra SS fillér, a -!ü·es
\'l~ny111intúnál az l. dosis úra 1ncgúl!apodúsos úr.
tehát n1arad 1.+0 P, a II. dosis úr;.1 2.7-! P. n -12-cs
,·ényn1intának ára 1.17 P. az 55-iis Y.:.nynlin!únúl
az i. dosis ára fi4 fillt~r. a II. dosis :íra 88 fi!!t„r.
az 58-as vényn1inta úra 78 fillér.

Budapest, l H-10. 1nújus 28. ·

Löchcrer T(/ll/<Ís
a:clniik.

l\orits<Íns::ky Olló
ügy\'. igazgató.

1190/11140.
A C:-;ch-.l\lor\'a Protckl<n·ülus l-.s tl SzudéiuuénH·;
it•riHeh•n fcnnüllü kiil'etclt':-;t•k {'s g:rúg;\"·szt.·rhn•it:
züsok.
l~rtesíll•s.

A

:.\!agyar

\t•n1zeti

Banklú]

úlir:tlunkra.

a111elylic11 a Cseh-uHirYa Prult·k\orútus l•s

ti

Szu-

détanl·n1el IL•riiletcn fc1111úl!Ci kilvctclt'·~ek {•" tar!o·
zúsuk hehajlúsúra engcdldyt ne adjanak. illetve a
visszacsatol! lt•rüleh·n l(•vii µyúgyszl'r{•sz1•k ell\'ll
az eljárást 1nindaddig ne engedjék r11cgindílani.

350

351

:11nig Sz\ovúkiúval a kölcsönös gazdasúgi megállapodús IH'lll jötr létre, a következö vúlaszt kaptuk:
•. Fe 2650/1 ~l·HL
~[agyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület Budapest, 1940. tnájus 14. 946/
19-!0. sz. a. érkezett beadványukra értesítjük Önöket, hogy ti Cseh-xnorva Protektorátus és a Szu~
dl'lanP1net leriilch'n f1•n1iúl!ó követelések és tarto1:isok tekin'1.•li·i1t•:1 :ii. t;rdekelt kortnánvok, illetőleg jegybankok közölt fizetési egyezn1ény jötÍ
Jótre. ennek folytún nen1 áll inódunkban eleget
lenni annak a kérclen1nek, hogy a \'isszacsalolt területen lévií gyógyszertárak tulajdonosai részére a
tartozásaik 111_egl'izelését ne engedélyezzük. j\fegjegyezziik azonban. hogy a kiadúsra keriilö engedélyekben n1úr hónapok óla az adósok részére 90
napos tcljesílési hutúridöt úllapítottunk n1eg. ?\-!agyar Ne111zeti Bank B:1nkoszl:í!y."

·r.

Budapest. 1 H-!O. június 8.
/{oritsá11s:y Ottó
iigyv. igazgató.

Lih·herer Tr1nuís
alelnök.

1:!80/194.0. sz.

E1·tesítés a fo1·galn1iathi-vúltsúg: üthú1•itúsH ·
l;irgyúban.
:\ ;};)(){)/ UJ-10. :-ii. E. szú111ú rcndclel a!apjúu a
l~S az egySéges szerek ulún
úlhúritandó fclúrak rendezése túrgyúban a 111. kir.
Orszúgos Közegl'.szségiigyi Intézet C. 11.36011940. sz.

gyúgy~zcrkülün!l'gess{•gck

úliratúban úgy intézkedelt, hogy a gyógyszcrlúrakhan
raktúron lcvö olyan készítn11'.·nyckc11, an1elyek felúrcírnkével c\\útva nincsenek. a gyógyszerész a kl,szílük
úttal közölt fe!úrakat k{>zírússal tüntesse fel.
A j\Jugyar \Tegyészcli <iyúrosok ()rszúgos Egye·
siilcle az ()rszúgos l\.üzeg{:szségligyi Intézel hozzújúru!úsúvn\ lúblúkat bocsútotl rendclkczésiinkre abból :1
cúlhól. hogy azt a gyógyszcrlúrakhoz eljuttassuk. E
1úb!úk szövege a!apjún uz úthúrithaló i'clc1ucll forgahuiadó\·úllsúg összege a 111agyar gyúrak védjegye;.;
gyógyszerkészitn1énycinek eladási úránál közl·pl~rlék
hen 2.5°/o-ot lesz ki . .\ fclúrcí1nkével n1l·g L'l nen1
\{iloll 1nagyar készíl1n{:nyek eladúsi ára tchút ~.:> 0 /o-al
111 agasabh a készíln1{•ny ci1nlu\jén feltünle!l'll úrnúl.
A 2.f> 0 /n-os fclúr kizúrólag a 111agyar gyúrak vl·djcgy{'s gyógyszerkészí\111{~11ycire vonatkozik. a külföldi
gyógyszerkiilönlegességckrc, a be!- és külföldi túp~
~zcrekre. széru1nokra, a i>l'l- {'::.. küll'i'lldi kozn1elik:11
eikkt>kre ncn1 alkaln1azható .
..\ \"Ún1kiilfüldrc'.íl behozott gyógyszl'rkülünlL'gL's~{·gL'k felúrúnak ügyében a túrgyalúsok fnlyan1alban
\"annak. E k{•szit111{·nyeknél a gyúgyszen'.·sz jogosult
azoknúl a eikkcknl,\, a1nelyekcl a forgahniadtn·:'dlsúg
fi.ilenu•lL~St' küve\keztl~hcn n1úr drúgúlilian szerzel! hl•.
:1 sz{nnla szerinli ft'lúra! azonos iisszeghcn a 1negú!lapíloll eladúsi úrhoz hozzúsz{uni!ani. A lúpszt•n•k.
szl·ru1nok {·s knznH•tikai tikkl'k fe\szún1ílilnlú felúrú1
:1 kl·szi\éik hozzúk 11 \"iszonte!adók tudo1núsúra.
Az ArPllcnlirzii J\or111únybiz\n:'; ú\talúnos t·ngL'-
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délyc alapján, ha a felúr kíszán1íliisiinúl lört fillér
jelenlkezik. úgy a gyógyszerész jogosult f{d fillér.
vagy azl n1eghaladó tört esetében az egész fillérre ki~
krrekíleni, ezzel sze111ben az ennél alacsonyabb tört
filléreket köleles figyeln1en kíviil hagyni. ·
:\ fclen1elt forgalnliadÓ\'Ílilsúg kiilönbözetét a
g::ógyszcrész jogosull a kii!önhözci bctegs '·gi bizto"í!ó inlézn1ények terhére kiszolgiillatott <~s a felsorol.
csoportokba tartozott gyógyszcrkészítnH~nyekt'I tar
lalnutzó vényeken is felszán1ítani.
Budapest. 19,10. június 19.

l\ori!srins::ky Oitú
iíg~·y.

igazgató.

Löchercr Tnnuís
a!Plnök.

sorolva, akkor az ártételek összegezése utiin a \'égösszeghcz a felszámítható pótdíj hozzúadandó.
lia a rendelt mennyiség értéke egész filléreken
felül 111ég IÖrl fillért is erechuényez, akkor a fél filléren aluli összeget el kell hagyni, a fél fillért vagy
ezen felüli összeget egy fillérben kell számítani.
A. \'ény ilyképen n1egú1Japítotl összegéhez a forgahui adókulcs felen1eh'.·se folytán a ni. kir. belügy. 1niniszternek a i\Iagyarorsziigi Gyógyszerész I:'.':gyesület
el-nökségéhez 221.389/19-10. XV. E. !\I. si{unú rendelete alapján n1ég 3°/o fl'lár szárnítandó.
Például:

Rp. Natrü jodati

art. quinque
l,l!U/19411. sz.

.)90/l\l40. sz.

''Iagyarüzalul a gyügyszcrefi: ;.Íra utün felszá1nithatü JH'ihli.i és fchh· hírg;)-·:.íhan kiadott beliigy1ni11isztcri 1•t•ndelt-fckhez.

25*

Nalrii phenylaethyl barb.

gri. cluo

'!ll

Aquae destillatac

ad. grt. cluccnta
Ill. !'. s.

10
60

22
A Ill. kir. helügy1niniszler ide111ellt~ke!t 220.100/
lH-!O. B. ~I. sz{nnú rendelelc l>rtehul~heu fol\'ó {;vi
július h<i 7-tii! ke-:::diidiHcy a rnagú11\·1~11yckcl a. köYelkez(ikl>pen kell úr:;zabályozni:
.·\ \'ény árút az érYénybcn levő úrszahús .szcri11!
kell kiszú1nílani. I·Ia a vény olyan gyógyszer! tartaln1az, an1ely u rendelethez tartozó túblúzatban fel vau

163

12 pótdíj'"
175
5 3°/o felár
180
23

:154
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Az úrcngcd1nényck a fclárból és a pótdíjból
nc1n júrnak. E1H11.'•lfogva a hcteghizlosí!ó intézetek
lcrh{:rc kiszolgúllatolt gyógyszerekről szóló vények
úrszabúsúra és sz{unlúzú~úra vonatkozólag az Intézetekkel folyan1alba11 lcvii lúrgyalúsok hefejczl•sc után
kellő időben fogjuk karlúrsainkal a szaklapok útjún

l·rlesíteni. 'fchút ezek a vények az újabb tújékoztatús inegjclcnésúig ncn1 úrszahványozandók.
Budapest, 19.fO. július 8.

/\ovcícs Üdün
Bp. liy. ·r. Uv. igazgatója.

l\orit.wíns:ky Ottú
J-1. liy. E. iiv. igazgatója.

1486/J 940. sz.

Értesítjük a gyógyszcrlúrak l. felelős yezctüiL
Jiogy a közkórhúzak gyógyszerrendelésre jogosult
orvosai úll::il kiúllílotl és a betegbiztosító intéze:ek.
vala1nint a közgyógyszerellátús terhére íroll vénveken rendelt ln.sulin az illetékes vúrosi vagy közs.(gi
(kör-) orvos, Budapesten a kerületi tisztiorvos kii'.ün
engedélye nélkiili is kiszolgáltatható.
Budapest, 1940. \'II. 17-én.

Koritsáns:.ky Ottá
iigyv. igazgató.
1-Hi/19-!0. sz.

392/19-!0. sz.

G;rúg~·szerkiiliinlegcsségek
l~·ezésc

a l'osla

l~ctegségi

1·cndcl~sén<·k

eugcd1_~

Bizlosílö Intézet lerhé1·e.

A cin1hen 111egncvczcll intézet igazgatósúgúnak közlése szerint a Bonin lablet!úknak az intl·zet
terhére való últalúnos rendelése és a Vitaplcx „B„
nc,·ií kt!szíln1é11ynck orszúgos Uí11r\·osi engedéllyel
\"aló rendelése cngedé!yczlctctl. Ezek n gyögyszcrkiilönlegcsségek lchút a inegje!ölt 111ódon lörténlj
rcndc!l·s csel{•11 az intézel tcrh{·re kíszolgúltalhatók.
Budapest, l H-10. július hó 10-én.
J{ouács Üd<in
/\orils<ÍH.~:ky Olló
ügyv. igazgaló,
ügyv. igazgató.

I~rtcsílés a küzg~·<Jgy.szcrclhíhís és a hcteghiztosHú
intézetek lel'hérc íl'I vények árszuln·iin~·oz:ísa és
sz:i111hízúsa tü1·gy~íban.

A nt. kir. hcliigynüniszlernek a Gyógyszerúrszahás L Pótfiizclévcl lnÚr 1negkiildö!l :2::!0.100/tfl.tO.
és 222.389/1940. B. :.\I. szúntú rendeletei értchnéhcn
folyó évi júliu.o; hó 7-llH kczdiídtlleg a vények úrszabús szerinti úrúhoz pótdíjat lehet szún1ílani, ha egy
vagy több olyan gyógyszPrl larlahnnz u vl~n~-. :11nely
ulún pótdíj fcl-szútnítúsa cngedélycztctetl és 1ni11<len
111agisztrális uény ára 11/án .'] 0/o ft'lrir(ff. A jú!iu." 8-íin

:l5fi
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szétküldött körlevelünkben az úrsz{nnílásnak ezt az
új D:1ódját a köv-etkezö példával világilottuk 111eg:
Rp. Nntrii jodati
[!rl.

quinque

25':=

Natrii phenylacthyl harb.
yrt. duo
Aquae desti!Iatae

;lli

ad. art. ducenla
M. F. S.

10
GO

22
163
12 pótdíj*

175
i:i

;)

:·~ 0 /o felúr

180

Igy kel! árszabványozni a közgyógy::zerellúlús és
a heteghizlosíló intézetek terhére irt vényeket is nnnak a figyclc111!Jevételével, hogy az o·rr ~és lúrspénztúrai, val::unint a Inagúnhelegbizlosító egyletek terhére
írt vénycken teljes n1unkadíj, a I\üzgyógyszerellútú~,
n l\I:\Bf, Posta, ~I:\\'. B. B. I. slh. terhére írt vényPknél pedig a n1unkadíjak 75°/o-a sz[unitnndó. l\Iinthogy a póldíj és felúrhúl engedmény nen1 júr, ennélfogva a sz{unlúban a vény árszabás szerinti árút, vala1nint a pótdíj {•s f'clúr összegét külön-külön rn\·athan

kell feltüntetni. Ez a n1ost forgalo1nban levű szúntlapapiroson nen1 lehetséges. Ennélfogva új szá1nlapapír kibocsútásása váll szükségessé, an1clynek egy
példányát 111_inta).:.épen 1ninden gyógyszerésznek n1egkiildöttiink. A n1inta vilúgosan útbaiguzít nrra vonatkozólag, hogy az úrszahús szerinti árat s a póldij és
felár összegét hogyan kell külön-külön a szúu1lúba
bevezetni. Az egyes oszlopokat {I. II. Ill.) az eddigi
inódon fiiggölegesen kell összegezni és az összegeket
az „Összesítés" cín1ií rovatba beírni. :\ nlintaképen
1negküldöll sz{11nlanyo1nlatvány az O'I'I és túrspénzlúrai, a i\L\131, Dohányjövedéki, tiajózási, stb. biztosító intézetek vényeinek szúntlúzásúra szolgál, s az
Egyesiilct ügyviteli irodújúban, illetve a 'resliilel titkúri hivatalában beszcrczhetö.
A Székesfővárosi Alkalrnazotlak Segítö Alapja.
a ::\!agyar .-\llainvasutak Betegségi Biztosító Intézete.
a 01. kir. Posta Betegségi Biztosító Inll·zctc, a :\l.
kir. Postatakarékpénztúr BPlcgségi Biztosító Jnlézele
.szintén olyan új szú1n!anyon1lal\·ányokat fognak
készíltelni és a gyógyszerlúrak rendelkezl~Sére bocsátani, a1nclycken a tagjaik részére írt vények úra
ugyanilyen 1nódon, vagyis az úr.szabás szerinti úr. a
pótdíj és felár összege elkülönílve lesz a .szún1lúba
beállítható.
A I\.özgyógyszercllátú.s terhére írl vénynPk szútnlúzúsához szintén az Egyesület, illetve a 'l'estült>!
készíttettek megfclelö új szún1lanyo1nlatvúnyl.
Azl :i férífésl. nn1elyet egyes heteghiztosítú in!l~-
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7.elek lagjai a gyógyszcrkiszolgáltatúskor fizetni tar~
loznak, a \'ény úrszabás szerinti úrúnak a pötdijjal és
a felárral együltescn szú1nílott végöss:l'(ll' 11/án kell (/
fn~lcggl'l

nicgfi:::cllctni .

. A 1nagyar guóyys::crkiilünlcut'sséyck közül azokat, t11nclyeken a felúr 1núr fel Yan liinlcl\·c, a felúr
hozzúsz{unítúsúyal, azokat pedig, a1nelyeken f(,'lúr
n1l:g feltiinlctve nincsen 2.5°/o felár hozzúszú1nílásúval az eddigi inódon kell szún1lúzni. llangsúlyozzuk,
hogy a kiilönlegcsségek után felszá1nílható fclúra!
inindcn egyes vényen fel kell tüntclni és felárral
együtt szi1111ítotl úral kell a szúinlába beú!lítani.
:\ július hó i-c elölt kiszolgállalott gyógyszcrekrül szóló vényeket pótdíj és felár nélkül úrszahványozva kell ugyancsak az új szá1nlanyon1tatvúnv elején sz{11nlúzni. Ezeknél a póldíjfclúr rova! !en;1észclt>scn üresen hagyandó.
Az úrszahvúnyozús és szúrnlúzús az újahb rendelkezések l'olytún sajnos az eddiginél ís köriiln1énvesebhl! és bonyolultabbá vúlík. Ezért kérjük, hogy. a::
!Írs::afir1á11yo::ást is_. a s::úrnló::ást is, a 1negadott útbaif!a:ílás s::eri11/ r1 lf[!IICl(l!JObb figyclc11unel Péf!e::::e . a:
ilss:cge::és hl'l!Jcsségére és a: oloashalósúgr" kiilöniis
unndot fordítson_. n1ert ellenkezö esetben 1negneheziil.
~iit lehetetlenné válik a vénvek és szúrnlák fcliilvizsgúlnla és ellenlirzése, arni a~zok idejében való kifizl'lésél nagy 111értékben húlrúllatnú.
Az eddig használt szán1lanvorntatvúnvokból cse1li·g hirtokáhan Jcvö készlclé! s;.íveskedjL'I~ 111egiírizni

nlcrt azok n n1osl elrendelt árszún1itás és szá111lázús
n1egsziinése után újból hasznúlhÜtók lesznek.
Budapest, 1940. július li.
/{orifsáns:ky Ofló
JJ. Gy. E. iiv. igazgatója.

J\.nvúcs Odiin

Bp. Gy. T. iiv. igazgatója.

1546/1940. sz.
i~l'tcsités

u gycigyszcrkiili.inlcgességcknél felszán1íthaló felárról.

A. Ill. kir. Országos l\.özegCszségiigyi Intézet a
:\lagyarországi Gyógyszerész Egyesiilel elnökségéhez
C.-11.360/1940. szún1 alall június 5-én áliratot inll·zelt a 3300/1940. i\J. E. szú1nú rendelet alapján a
gyógyszcrkiilönlcgességck és egységes szerek forga.Jn1i
adójának áthárítása, illetve e szerek után áthúrílandó
felúr lúrgyúhan. Az Intézet úliratának alapjún a forgaln1i adóváltsúg áthúrítása túrgyáhan értesítést adtunk közzé. A i\Iagyar Vegyészeti Gyúrosok Országos
Egyesiilele, -- az ()rszúgos Közegészségügyi Intézet
hozzújárulásával kibocsátoll azon táblúzalokat.
111ncly az úthárítható fclc111clt adóváltsúg összegét a
tnngyar gyúrak védjegyes gyóg-yszcrkészíl1nénycinek
eladási áránál középértékhen 2.5°/o-lnin állapítja 111eg.
1ninden gyógyszertárnak incgküldölliik. l\.izárólug a
1nagynr gyárak \·édjcgyrs gyógyszerkészíln1énycire
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vonatkozó 2.5°/o-~s fcl{1r fclszán1ítása tárgyában a
m. kir. Országos 1\.özegészségiigyi Intézetnek egyesületünkhöz intézett értesítését, - a felár felszúrnílúsa
jogossúgúnak igazolásúra - t. I\.artársainkkal alább
közöljük.
i\feg kell jegyezni, hogy a 2.5°/o felúr fclszúrnítása, az Országos ](özegészségligyi Intézet június 5-i
elsö leiratának keltélöl érvényes. A. külföldi gyógyszerki.ilönlegességekrc, a bel- és külföldi lúpszcrekre,
széru1nokra, a bcl- és külföldi koz1nclikai cikkekre
a 2.5°/o-os felár, az Intézet értesílésc alapján, nen1
alkahnazhaló.
Budapest: 1940. július 24.
f{orilsdns::.ku Ottó
ügyY. igazgató.

1593/19-10. sz.

ú.f kiképzési rendriíJ és az
cgycletnt'C vultí heiratkoz:isl'ól.

Előzetes l:íjékoztatú az

Egyesülcliinknek és egyben a rnagy~tr gyógyszerészrend összességének, több é\'lizedes törekvése
valósult n1eg, szívós, kilarló, lankadatlan 111unka,
a kar példan1utaló egysége folytán az ilJ.etékcs kurn1únyténycziík n1egérlii készsége alapjún.

A. gyógyszerészképzés új szabúlyzala a 1\.uriuányzó Ur állal n1cgerősítctt Hl. kir. vallús~ és
közoklatúsügyí nlinisztcri rendelettel, az 19-1041-es tanévben, lchút folyó év szcpten1lJf~rében
életbe lép. Ennek n1egfclelően 1nostanlól kezdve a
gyógyszerészi tianuhnúnyok ncn1 a gyógyszerlúrban
való gyakornokoskoclússal, hancn1 az egyelernre
történő beiratkozással veszik kezdetüket. A.z új kiképzési szabályzat életbelépésével a gyógyszerészpúlyúra lépni szánd{~kuzó érettségizett egyének kér\·ényiiket a bu<lapesli kir. nl. Púzn1úny Péter, illelvc a szegedi ni. kir. Ferenc József 'fudu1nánycgyetc111 rektorának, az egyete111i
beiratkozásra
vonatkozó hirdetéseinek 1negfelelöen tartoznak beiratkozásra vonatkozó hirdetéseinek 111egfelelüen
tartoznak henyujlani. :\Iindkét egyete111en a beiratkozás az 1940-41-cs tanév első ff~lévére 19-'-10.
szepte1nbcr hó 2-án kezdödik és bezúrólag szcptcinbcr hó 16-ig tart. Aki az egyctcrnre elsiíízhen óhajt
beiratkozni a felYé!clérl 2 pengös olonúnyht;lyeggel
cllútoll folv:unudvánvt tartozik bcnvu j tani f ol\'ó
évi auguszius hó 1-~t()J - Iludapesle1{ auguszt.us
25-ig, a bölcsészet l11do111únykari dékúni hh·atalhoz
{Budapest, \'III., :\Iúzcurn-körút H-·-8.). Szegeden
pedig a 1nate111atiktd és tennészettudon1únyi clékúni
hiYalalhoz augusztus :J1-ig .
.:\ felvétel irúnti kt;r\·ényck nyo1ntal\·únyai az
egyele1n en1lílett dékúni hivat:ilúnúl kaphatók.
.:\ kérvények.cl a köYclkező l'rcdcti okn1únyokkal kell felszerelni.
1. Szülelt'.>si anyaki'inyvi kivonat.

') ).Iindl·él szülő sziilctés·i bizonyílvánva. (Sze;1 lHl'~YszÍiiök s;.ii\clési, vala~nint ;t szülök
~s na"vszii:~11--. húzassúgi anyakönyvi kivonatút is
~
. 1 •
csatolni kell). Zsidó vagy az 19B9:I\r. 1.-c. crlc 1nchcn zsidónak tckintendi'i folya1nodók ennek .c;.;alolúsa alól n1cnlcsitve vannak.
a. Középiskolai érclt-sl·gi hizonyíh·ány, a latin nvclvből tcll ércltsl·gi igazolása ruellct!.
.t·. l\.özépiskolai tanulinányi (·rtcsílií.
5. Euv évnél ncn1 n'.·gihb kclctii erkölcsi bizonyilvá1~)-, folya1nodó nc1nzethiiségériil (•s crk1ilcsi
111cghízhatóságúról.
6. l-Iatósúgi tisztiorvosi hizonyítvúny, eg(•szségi
ú\lapotáról.
7. lla a folyan1odú hadiúrva. ennek közha!üsúgi igazolása.
S. J·Ia a fo\ya1nodó atyja harctl•ri szolgálatot
teljesitetl. :i l~úro\y-csap;1\kereszt elnyC'rl-sl·nck
igazolása.
9. Egv l>vnl·l ne111 régihh kelelíí közhalós:'"1~i
hizonyílvá-ny a folyan1odó szüleinek fogla!li:oz.'.tsftról. vagvoni helyzetér61 és arról, hogy a szulok
iniÓta la.knak jelenlegi lakhelyükön, hol laktak :izc\ötl s an1ennvibcn löbh helyen laktak volna. ini
voll a foglalk~zásuk régebbi lakhelyükön.
A gyógyszen'.·szí lanuhnúnyokat az . érvl·nyhcn
volt ré''ehhi rendszeríi kikl>pzési szabalyzat sz2rinl a ,';YÓ"Yszertúri c•vakurnokoskodússnl rncgkczdPt! s .~-pál)·úra a GyÓ-gyszerészg~·al~orn?ld 1\.ijelöl!.í
Bizoltsúg állal felvPll. gynkornok1 v1zsgat tett egye-

.rcde~·

nek n felsorolt ok1nónyokon kívül csatolni kü!elesek 111ég:
10. törzslapjuknL
1. gyógyszcrészgyakornuki idejük a gyakornoki vizsga idöponljt'tig nen1 telt volna le és cs::ik
ideiglenes hizonyílYúnyt. a gyakornoki lclcjiik lclellc után, ennek igazolása alapján kl;zhezvclt vl-g·
leges gyakornoki bizonyítvánnyal tartoznak n1ajd
kicserélni.
I·Ia a felvételt kérlí egyének egyúttal tandij1nenlességért vagy tandíjked\·ez111ényérl is folyan1odnak, kérvénvükct ezirúnt a ÍC'lvl>teli fnlv:nnorlványukkal cgyiilt nytijlsúk hl'.
·
Azok, akik az Egyelctnre felvéle!lek, 1940. évi
szepte1nhcr 9·ig értcsiil'lli fognak n hatúrozalról
és Budnpesten szepte1nhcr tfi-ig. Szegeden szcplt>n1hcr 15-ig Ll'intlkuzni tartoznak.
Egyben utalunk a Budapesti Közlöny júlitv:;
21-i (1H2.) sz{unúnak 3. és ·L olda!ún, valan1int a
július 30-i (1G9.) szú1núnak ;>. és H. oidalún Incgjelent IIirdelrnényre, illetve I-Iirdct{·sre.
.i\-Iindkét Egyctc111 a gyógyszerészhallgatók felvételére nézve pályúzali hirdct111ényt fog kibocsátani, ::unit a szaklapok is közölni fognak.
Budapest, 19-1-0. l>vi július hó :-!0-itn.

/(oritsáns::ky Oltó
iigyv. igazgató.

dr. T<111fil'r Gríhor

elnök.

1.
,1
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H\46/ 1940.
r\ .l\I:iv.

n. u.

-l lll / 19-lO.
J. egyes yény11~·01utaiviinyuin J(oyc'i
nyonulahiha.
-

J:'clhívús. -

;\ .\IA \'. ll. B. I. iigyvczetöségt'·nek érlcsítés !
alapján közöljiik, hogy az Intézet últal kiadott
rendes vényfi.izclck egyes lapjain, nyo111dahih<1
folytán „a tag által fizetett összeg rovatban" lé\'Csen 10-20 fillér lctl nyon1va. Felhívjuk a gyógyszertárak t. tulajdonosait és felelős vezclüit, hogy
ezen nvo1núst áthúzússal kell .érvényteleníteni, illetve {igycltnen kívül hogyni. A kc<lvcz1n(~nyes
vényfüzclck lapjain, atnclyek
„kcdvczn1l·nycs
vén)''; szöveggel és átlósan vörös nyo1n<"1ssal van-.
uak iucgjelölve, ezen szöveg lovúbhrn is érvénye:::;.
1

Budapest, 1940. augusztus hó H.
J(ovúcs Ödön
iigyv. igazgató.

/(orilsáns.:y Oll6
ügyv. igazgató.

nyiségLen lehel az egészségügyi intézn1ények. r:'iszére biztosítani. l\.z eddigi havonkénti 50 q ricinus olajat 23 q-ra kellell csökkenteni.
Felhívjuk ennélfogva a gyógyszertárak t. tulajdonosait és l. felelős vezetőit, hogy csak ilvlokolt esetben és csak közegészségügyi célra szolgáltassanak ki ricinus olajat, annúl is inkúhb, inert
a belügy- és fölchnivelésügyi n1iniszlcrekhez elő
terjesztést leltünk a riciuus olajnak az úllalgyógyúszatban történ(/ rendelésének elliltására.
Budapest, 194'1. augusztus 10.

Löchercr 'J'arnás
alelnök.

f{oritsdns=ku Olló
ügyv. igazgató.
Jf. Gy.

!~'. ad J.'J51/í9.'IO.

B. Gy. 1'. ad .Ti 8/19-10.

Liy6g)'SZl'l'kiiliinJegességek rendelésének engedéI~·e
zése a 1n. ld1'. J>osh1 Betegségi Riztositú Inlé:r.t·t
terhére.
Fenti szúrn alatt fclyó évi június hó 2i~i ke·
lelte\ l·rtc;.;ílésl adtunk küzzé. <nnelyhcn tüllhck kü-

lö88/19-l0. sz .
..\ gyúgyszcrtürak részé1·c kiutalt 1·icinus oh:_i
n1cnnyiségének lcszúliilúsúrül.

Az Anyaggazdálkodús Gyógyszeripari Bizottsága rövid úton értesitetlc egyesületünket, hogy
a jövő terruésig ricinus olajai csak kodúlolt ineny-

BAEDER

C A 0 l A
szappan, shampoo
nagy hasznot hajtó cikk
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zött az Ultraseptyl tabl., Perhepar inj. és liquid.
nevű gyógyszerkülönlegr·sségek föorvosi engedélylyel kiszolgúltathatók az Intézel terhére. A szöv·egböl leírúsi hiba folytán kinu1radt, hogy „or.<.::ágo~
főorvost' engedéllyel rr.·ndelhetök a fent 11e..-ezctt
gyógyszerklilönlcgességck. "I'chút csakis orszúgos
fiíorYosi enged&!~· tnelletl rcnde!hetíík a fenti kl·szil!nények.
B~idapest,

hogy készletük.cl hozzúk a gyógyárunagykcrcskc·
dök tudo1núsúra és n1indaddig, an1íg felcslcgeik
vannak, újabb Insuhnl ne rendeljenek.
Országos ~rdek, hogy a cukorbetegek a szük·
ségcs InsuHnhoz hOZZÚ.JUSSanak s ezért r~lk.érjiik
E:arlársainkat, hogy n közegészségügyi érdeket
szern elölt tartva, e fell1ívúsunk,nak 1nindcnbe11
szíveskedjenek elegt·I tenni .

1940. augu!izlus 12.

/(ovcícs Odö11
B. Gy. 'l'. üv. igazgató.

/{orilsánszky Olld
:\L Gy. E. üv. igazgató.

Budapest, 1940. augusztus 31.
n. \Volf[ Lajo.~·
dr. 1'au//er Gábor
Gy. rr. elnöke.
a CII. Gy. E. elnöke.
J{ovúcs Üclön
J{oritsánszky Olló
a B. Gy. 1'. üv. igazgatója a 1!. Gy. E. iiv. igazgatója.

a I3.

1816/1940. sz.

Insulin hián:y.
-

Felhívás. -

lllelékcs hclyriíl nyert közlés alapján felhh·juk a gyógyszcrtúrak L felcliis vezetüit, hogy az
Insulinhan kiizisnu'rle.n fennúlló hiúny 1nialt egyegy beteg részére egy hónapi Insulin 1111.~nnyisl·gnl•l
többet scnnni körii:n1ények között se szolgúltass~1nak ki.
Egyes gy6gyszcrlúrak. hír szerint, n:tgyohli
ln.sulin kl·szlcllcl rendelkeznek . .-\ betegeknek Insulinnal való egyenletes ellútása {·rtlekéhen fel·
kérjiik uz ilyen ~yó~y~zerlúraknak fc>lelij<; vczt•!iiiL

184H/1940. sz.

Az l". Jclzésíi Sacchal'in htblctla forgalo111huhozatala és annak beszerzése.
-

f:rtcsít{·s. -

A ni. kir. pénzügy1ninisztériu1u 19·10. é·;1
12fi.100. sz{unú rendclc!ével az egyedúrusági rak.
túr útján is111ét forgalo1nba hozta az F. jclzé:iÜ
(régebben közfogy:tszlúsi) tabletta alakú 110>'
édesílö erejií Saccharinl 100 darabos cso1nago!úsba-n . .-\z erre vonatkozó rendelkezés a Budapesti
l(özlöny 196. szútnában jelen! 1neg. :\ pl·:1ziigy.
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igazgatósúg egyidejiileg utasította ai összes pénzügyőri szakaszokat, hogy a· gyógyszerlúrak Saccharin beszerzési igazolványát az F. jelzésü cson1ago·
lúsra is terjesszék ki. A. gyógyszertárak az F. jelzésü Saccharint nünden további nélkül 1negrendel·
hetik a gyógyúrunagykcrcskcdőknél (~s annak úrusílásával foghtlikozhalnak. :\ Saccharin bcszerzl•si
igazolványokat az l'gycs pénzügyi.íri szakaszuk rö·
vid úton fogjúk az F. jclzésü cso1nagolúsokra i"
kiterjeszteni. 1:'.:bbül a cso111agolásból cgyeliíre nagyobb rnennyiség is kapható.
,;\ H.otnúniúból visszacsatolt területen levi'j
gyógyszcr!árakn<:tk Saccharinnal való kiszolgálásáról a pénziigyn1iniszlériu1nhan a Saccharin-osztály
yezetöjc azt a tájékoztatást adta, hogy a fclszabadílot.l területen levő gyógyszertárak éppen úgy elláthatók Saccharinnal, n1int az a visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai teriilctekcn ley('í gyógysz~r
táraknál történt. E szerint tchúl a visszacsatolt területeken lcvtí gyógyszertárakat a gyógyárunagykereskediik Saccharinnal 1ninden további n(·lkül
clláthatjúk. A· gyó3yszcrtúraknak csak a sznkúsos
nH'gTetH1elési lapokal kell kiliiltvc beküldeni.
Budapest, 1940. szeplctnher 9.

Prcucr De:.~6
iigyv. igazgató h.

Löchcrcr Tarnds
alelnök.

1922/1940. sz.
Az Oleocbemia cég által gy~írtott Ungu. paraff,

ulbiss. és ulbun1 fclhaszn:ílásür<íl.
. A~z .A.nyaggazdálkodás Gyógyszeripari Bizoltsuga o032/1940. szán1ú átiratában arról értcsílePe
Eg?·esiiletünket, hogy az Oieocheinia cérr ált;l
gyartolt:
"
Ungu. paraff. albiss.,
Ungu. paraff. albu111.,
Ungu. paraff. album-: .pro tech.nic„
Ungu. paraff, flavum. és
Vaselin. fia v. se111iviscos.
közül az országog K.özegészségün"yi Intézet e
12.021/1940. sz. úlirata szerint az Üno·11 j>.ai·· 1·1··
11.
. u
" " . ' ,1 •
a )tss.„ ~ .n?u. ~araff. albun1 n1egfelel Ph. J"I.
II~., sz: lua~as~1 gyogyszcrkönyv követchnénvcine:c
nt~crt _is az inlezet a_z e1nlítetteknck gyógysze~rcs ké~
sz1llncnvekbcn
kenőcsala1)a11v·1nl·énl
"I' • •
o" '
' 110• t· C11 UlSZ ·
na as::~l a ny~rsanyag~hiányra való tekintettel nein
ellenzi. 1\z Ungu. paraff. albun1. pro technic
~~1g~. i:araff. flavurn és Vaselin. flav. se1niviscos'.
1(esz1trncnyek
gvóni·szerfélesé•reJ·l>en
, • ,
•
•
ti
•
o "
'110· f·e 11lUSZ·
nala~ ara, az intézet vélcn1ényc szerint neni alkal·
1
inas.
w

'

,„

,„

A. _fentiek. al:1pján felhívjuk a gyógyszer!{irak
tulaJdonosall cs t. felelüs veze!iiil
ho")' JZ
. ceg
.
'
0
:· 01„e?.c 1len11a
gyárln1ányainak vúsúdúsánál
a
!;:ozolteket veg!'ék fig~·eletnhc, nehogy a gyógyszer-

"
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tárvizsgiilaloknál a n1eg nem felelő anyag tárolását
és kiszo~gáli1sát az eljáró hatóság kifogásolja.
Budapest, 19-10, szepte1nbcr 18.

I\oritsdns=ky Oltó
ügyv. igazgató.

Löchcrer Tarnrio;
alelnök.

1937/1940.
A vö1•ös alapon fehé1·kcreszt Jelzés használatának

eltiltása.

szerlárún a svújci cin1er - a vörös alapon állö
fehérkereszt jelzés - húr1nily forinúhan fel van
tüntel\'c, annak hai;1dl~k1alanul eltávolílúsúról gondoskodjék, n1ert ellenkezc'.í csethen kellen1etlcn kö.
vetkezn1ények érik.
Budapest, 19·!0. szcpten1ber 20.
~11 agyaror s::dui Gyóyy ,~·=e rés:: 1::!f !JC siilel:
dr. Tauffer Gábor
J{oritsríns::ky Otiá
elnök.
ügy'" igazgató.

Budapesti Gy<;yys=erés:: Test illet:
11ú111etprónai lVolfj Lajns
/{ouács (j<Jö11
elnök.

iigyv. igazgató

Értesítés.

A svújci követség a 111. kir. küliigy111iniszt,~
riun1ba1n panasz t:.irgyúvú tette, hogy sok gyógyszertárban a svújci nc1nzcli jelvény - vörös abt·
pun a fehérkcreszl -- van feltüntetve. I·Ih·u!kozotl
arra, hogy 2\Iagyurorszúg is 1nagúévú lelte a genfi
konvenciót, a111cly a \'Ürüskereszt jelzés últalúnos
hasznúlalát n1cgtiltotla s an1elynck n1cgfclcllíe11 :1
gyógyszerlúrak a rl!gehbcn használt ilyen jelzést
n1eg is szünletlék. Ezzel szc1nhcn nzonhan niind
útalúnosabhú \'Últ a \'Ürös alapon fehér kcre.szt jelzés hasznúlala, nn1i úllalúnossúgban szi11tén lilo'>.
Ezért felkérte a kliiiigy111iniszlériun1ot, inlézkedji·k
azirúnt, hogy a gycígyszcrlúrak e jelzés hasznú!atút inegszüntessék . .:\ helügy1niniszll~riun1 felhirús:ira felkérjük vala111c1111yi gyógyszertúr !. lulajth1nosúl és fcleliis vezetüjt:-1 hogy a111en11:·iben gyúgy.

1944/1940. sz.

A. gyógyszcrhirak t. tulaJdouosaihoz és felelős
Yezetiíihez.
Fig~·e!n1 eztelt;s.

'I'udo1núsúra hozzuL valan1ennyi gyúgyszerlúr
!. tulajdonosának l's ft•leliis \'CZetiijének, hogy ~1
..'Nostra„ cín1kék l·s dobozok utazó úllal liirlé1úi
propagálásút folyó é,· augu~zlus hó a1 ·{'\'el lieszlintettiik. Igy senki sincs jogosilva nevíinkben rcndelé!-icket és pénzt felvenni. „Nostra" ciinkt~k és do·
hozok csakis gyóg~·szerúru nagykereskC'dí)k út;ún
szerezhetők hc.
·
BudapL·sl, 1H.J:O ..•;;,:l·plen1her 2:1.

li.orit.wíns=ky Olt<!
ügy\'. igazgató.

/Jr. Tru1ffcr (,'rihur

elniik.

i
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2159/1940.

A gyógyszerhiri jogosítványokra pályázú
karhírsakhoz.
-

bélyeget is vigyeil 1nagúvaL Az ideiglenes úlla111polgársági bizonyílvúny!, 1nihclyt lehetővé vúlíl~.
végérvényes áll:.unpolgúrsúgi bizonyítvúnnyal kell
kicserélni.
Budapest, 1940. október 10.

Felhívás. -

1\ n1. kir. helügyn1inisztcr 204.620/19-10. XIII.
szá111ú pályázati hirdellnényével - felállítandó
szen1élyjogú gyógyszertárak szen1élyes üzleti jogo·
sítványának elnyerésére - kiírt pályázatban résztvevő gyógyszerészek és gyógyszertártulajdonosak
kötelesek a n1agyar álla111polgárságol igazoló ható·
sági bizonyítványt is beterjeszteni. A belügy1ni·
niszlériun1 illeli.;kes oszlúlyának rövid úton tör!ént
figyehneztctése szerint az~ álla1npolgársúg igazolására illetőségi bizonyítvúny nem elegendií.
l\Iiután az állan1polgársúgi bizonyílYúny rneg·
szerzése hosszabb időt vesz igénybe, a nüniszlé·
riun1 n1egelégszik ideiglenes úÚan1polgársúgi bizonyílvánnyal is. A.zok a folya1notlók, akiknek úlla1npolgársági bizonyítványuk nincsen, kérjenek
ideiglenes álh1n1polgársúgi bizonyítványt. Erre \'Onatkozó kérvényükel a szükséges okn1únyokkal felszereh·e és két pengős ok.1núnybélycggel ellátva a
bclügyn1iniszlériu111 közjogi oszlúlyún dr. J·Iorvúth
Gyula rendőrfötanácsos úrnúl (Budapest, I"V., Ferenc József-rakpart 2·1.) nyuj!súk be. Az így kapott
ideiglenes ú\lan1polgúrsúgi hizt1nyítvúnyl rncllékcljék a pályázati kérvényiikhöz. Az ideiglcne~ úll:unpolgúrsúgi bizonyítván~·t kl·ríi 10 pengiís

Preyer Dezső
titkúr.

Löcherer Tr1111ús
alelnök.

J

i~
m

i
!!

2160/1940.

A szappnnkészletek bejelentése tál'g~·:íhan.
Er!esllés. A. n1. kir. nliniszlériun1nak ()890/1940. J.I. E.
sz{unú rendelete alapjún a n1. kir. kercskcdele1n- és
közlekedésügyi rnini~ztcr 9G.000/1940. E:. J~ ?\!.
sz{unú rendeletével intézkedik a szappankészlelek
bejelenléséröl és forgalotnbahozatalúról. A beliigvés kereskedele111ügyi 111inisztériun1 illetékes uszi{llyúról rö\~id úton nyert értesülés alapjún közöljük,
hogy a Iuegjclent rendeletek hatálva a nvó"vszertárakra nen1 terjed ki és így az abban f~gl~-lt bejelentési kötelezettség a gyógyszertárakra nem vonatkozik. A. bcli.igy1niniszlérium hatáskörébe tartozó inléz1nényck közül csupán a rendelet 4.
§~ában felsorolt intéz1nényck kötelesek szükségletüket bejelenteni.

lh!il
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'zol·\. ·1< bni·ó"\'SZertárak
azonban, a1nelyekf ipar.-,.,
o.
szerücn és nagyban hoznak pipere_.sznpp_ant o:galoinba, a rendeletnek n1egfclelií hc,1clenlt•sckct nzc1niikrc vonatkozóan tegy_ék n1eg.
Budapest. 1940. október 10.
Liichercr Tauuís
Preyer De:::sö
alelnök.
litkúr.

2HH/1940.
A I;-orn1ulue Norn1alcs Yény1nint:íinak a i\:Iugy:i1•
I\h·tílyi Posta Betegségi Biztosító Intézet tcrh(~l'l'
való rendelése tárgylíbun.
-

l~rtesítés.

A ~Jarrvar l\.irúlyi Posta Betegségi

B~zt<~sí!ó

Intl~zcte 14~Í87/19-!0. szú111ú útiratúban .a~T~l l~rl~
"tctte errvesii\ctiinkcl, hogy az 19-!0. PVI fchruar
o.
[
'
'
1 1 11 1
1-l-én kelt
189.5-!9/l~HIH. B. :. . sz:unu r~!nc e _e e a
köz•rvónvszerellútús. illctölcg az alla1nk11~csl<u: le_r1 "r·e~-e 11°0r;e<lc'•l\·ezelt Forniulae Nor1nales venyn11ntak
1 11 ieto"I~. :\ z_ I n•
.lLz Intézel tcrlu~rc
is szabadon rence
~~~ct crr61 összes orvosait külön kürlcvélhen erle·
SI

~dtette.

Budapcs!. 19-10. október 10.
Liicliercr Tanuis
/\.nritsáns:ky Ottó
alelnök.
iigyv. igazgató.

2193/1940.

;j76í!940.
11

A. gyúg,yszel'l:i:ri scgédtnunluísok 111nnlu1hérc.

J~rtesítjiik valanicnnyi gyóg-yszcrtúr felclös \'Czetöjét, hogy a n1unkahl·rek szabá!yozúsa lúrgyúban kiadott 7290/1940. }.I. 1~. sz:'unú rendelet hatúlya kiterjed a nyilvúnos és húzigyógyszerlúrakhan és az ezekkel összefiiggö üze1nekben alkahnazott 1niíszaki scgédcrökrc (technika). raktári alkal1nazottakra, cson1agolókra. laborúnsokra, takarítókra és kifutókra is. :\ rendelet 2. !*. és 3. §-han
foglaltak értchnéhen az ilyen nu1nka\·úl!alóknak
az 1940. évi októher hó 5. napja után teljesített
n1unkájáérl fizetetl cgységhl·re (óralJf.'~re, napibére,
hetibére, havibérc) nen1 !ehet kevesebb, n1int az
1940. évi oklóher hó 5. napjún érvényben \'Oli
n1egállapodús, szokás (gyakorlati) a\apjún júró
cgységbér. I·Ia a lllUnka:uló az 1H-10. ('.vi október
hó 5. napjún valan1ely 11111nkakörhl'll nutnkuvúllaJót nen1 foglalkoztatott, az illct6 nn111kakörhen későbben alkalrnazolt n1unkavúllaló cgységbére ncn1
lehet kevesehh, n1inl az illelií n1unk:rkörbc tartozó
1nunkáérl az 1940. évi ofotóher hó .:>, napját 111egclözücn utóljúra fizcll'll egységlJér. A:r. 1940. évi
október hó ;). napja után teljesített n1unkáért a
nu1nkaadö klilön hé.rpótlékol is· köteles fizetni az
alkahnazollnak. .\ bérpótlék az összkeresel (ideértve a túlóradíjat ís) hét (i) szúznléka. A lizeclfilléreket felfelé kell kikerekíteni.
:\ trnnész<:-lhrn j:írfi !'Zolgfillat{is (járnndóság)

~~

H
11

!

1
1.
11

!i'
il
Hipl

;li

:;jJ

377

376
utún - a111ennyiben azl a tnunkaa<ló ne1n
n1eg, hancn1 valóban ter111észetben adja -pótlék netn júr. :\ bérpó~lékot a bérjcgyzékhen,
illetve a n1unkavúllalókkal való elszú1nolúsban külön kell kimutatni. A bérpótlék azonban egyébként n1inden tekintetben 1nunkabérnek szúrnfl.
A szolgálati szerződésnek (111egállapodásnak)
a jelen rendelet rendelkezéseilöl a 1nunkavállaló

hátrányára eltérő kikötései érvénytelenek.
Iludapest, 1940. október 14.
ll.

Wolff Lajos

B. G)·.

'r. elnöke,

llovcícs Ödön
B. Gy. 'I'. üv. igazgatója.

219-1/1\l-IO.

dr. Tauffer Gábor
M. Gy. E. elnöke.
Koritsánszky Olló
M. Gy. E. üv. igazgatója.

és -Dragée, Pnulocain, Per-Abrodil és PerAbrodil-forte, Plas1nochin. Pronto:;il rubrun1 és
solubile, Solu-SalvarSan, 'frypaflavin Inj. l·s
Tabl., Uliron és Neo-llliron.
E. Jlle_rck, Darn1slad~. Oral- és .Jodlelragnost.
Sclter1ng :1. G., Berlin. Progynon-B-Inj. forte.
Uroseleklan.
C; fi. Boehringer, I ngelheini. Lobelin, Sy111patok.
f{noll A. G. Luchvigsltafen a. Ult. Dicodid.
C. F. Boehrinocr, 1'\!annheim-\Valdhof. 1{0111betin, 1Iyokomhin.

n. Wolff Lajo.<
dr. Tac1ffer Gábor
n. Gy. T. elnölie,
11. Gy. E. elnöke.
f{ouács Odön
J{orit.wlns=ku Ottó
B. Gy. T. üv. igazgatója. i\1. Gy. I<:. üv. igazgatója.

A ein1ben 1negne\'ezcll intézet igazgatósága a n1agyar-né1nct gyógyszcregyez1nény alapján az intézet terhére országos főorvosi engedéllyel a
követkczií gyógyszerek rendelését engedélyezte:
,,Bayer" Lt•uerkuren a. Rli. Atebrin-Tahl. és
Jnj„ Ca111polon, Devegan, fJolantin, En<lojodin,
E•.<paH-Tan1'.., Gono--o;{atren, ::\litigal, Pndutin-Inj.-

2228/1940.

618/1940.

.A gyógyszertári nlknlu1azottab: sze1nélyi adatait,
szolgálati beosztását és illehnényjegyzékét tartalmazó nyilvántartási ívek vezetésé1•ől.
-

1i1

:11

í'lí

!lJ

Budapest, 1940. október 15.

571/1940.

Gyúgyszerkülönlcgességek rendelésének engc<lé~
lyezése n nt. kir. Postn Betegségi Biztosító Intézet
terhére.

iJI

1i1'
:'L

Értesítés. -

A ni. kir. beliigyn1iniszler 800/19-10. B. ~L sz.
rendeletében a gyógyszertárakban és ezekkel össze~
függü üze1nekben foglalkoztatott segédszemélyzet

378

1n11nkaidejé1, tcgldscbh 1nunkah15rt:I l·s fizetéses
szahúlyozza . .-\ rendelet 20. §-a elő
írja, hogy a gyógy.szerlúr tulajdonosa. haszonélveziíjc, vagy fclclös vezclöjc nyilYúntar\úsl köteles
Yezctni a rendelet halúlya alú tartozó alkahnazottak szcn1élyi adatairól. sznlgúlatbalépé.s idejéréil,
r11unk:d1eoszt·úsúról. a nnuü;.aidö esetleges n1eghosz'izahbitúsúról, fizct0séröl és fizetéses szabaclsúgúnak
:diitarla1uáról. A 150/1939. és 160/19:39. U. :\!. sz.
rendeletek, n1clyck az alkaln1azotl gyógyszerészek
"izolgúlati viszonyait szahályozlúk. kötelezik a
gyógy: zertúr tulajdonosúl, illetve feleliis vezeHijét,
hogy az alkahnazott gyógyszerésznek szen1l~lyi adatait és il1Pl1nényél nyih·únlartúsba foglalja. E renrleletek
figyelcn1heYélcléYel
a
:\Iagyarorszúgi
Gyógyszerész Egyesület t·s a Budapesti Gyógyszcn"sz ~r('s-tiilet elkészíttette a n1cgfeleHí nyilvántartó
lapokat. ainelyck a 260.520/19:1·!. B. :\1.. sz, rendelet lfL §-a (·rteln1l·hen vt•zelell szc1nélYzeli nvilvúntarlúsi napló adatait is tar\aln1azzúk." lchút. annak
tovúhhi vczPlését feleslegessé tették. A 1nnst n1egjclcnt fcnl'l1ivatkozoll rendelet ha!úrozatai nlapjún
vczetcndii nyilvl111tarlás céljúra az t9:Hl-ben kihncsútotl ÍYck 1ncgfelclnek t~s ezért fclhí\"juk valanicnnyi gyógy~zcrlúr t. tulajdonosú! é':i t. fcleliis
vczclii.il•l, hogy :iz alkaltnazotl gyógyszerl•szek (okL
11cn1 okl. t·s gyakornok) adatain kh·ül a gyógyszertúrakhan alkal1nazott segédszeniélyzel 1nindegyike
részére l>venként egy-egy nyilvúnlartúsi lapot úllítson ·ki és azt az clöírúsnak 1ncgfelclc'ie11 vezesse. A
nyilvúnlarló íveket n1eg kell iírizni l•s ezért célszahadsúgidejt~l
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szcrü azokat összehajtva egy irallartöban elhelyezni, vagy pedig a gyógyszertúr szükségletéhez n1ért
n1egfelelü szón1ú nyilvúnlartó lapol köny,·aiakln111
beköttetni.
A. nyil,•úntarlúsi ívek darabonkint 10 fillén'.~rl
az Egyesület. illelv-e 'I'estülct ügy,·iteli irodájában

kaphatók.
.A nyilvúnlartási lapok kitöltt'.~sc (~s vezetése az
1939. március hó 29~l~n kiadott „i\Iagyaráznt;'~Lnn
foglaltaknak n1egfelelően történik. A „;\Iagyarázat"
a ?\Iagyarországi Gyógyszerész Egyesület „I~özlc
n1ényei"-nek 1939. éyfolya1na :3. sz{unáhan jelent
n1cg a gyógyszerészi szak.lapokon kíviíl.
Budapest, 19·10. október 17.
Budapesti Gyógyszcn\"ii".
1'estület:
l\.011ács Üdön
iigyv. igazgalú.

:'IIagyarországi Gyógyszerész Egyesület:
l(orifsáns:.ky 0!11í

ügyv. igazgató.

22-15/ 1H-10.

..\. Noslra-készitntények cso111agol:.ís:irúl.
-

trtesítés. -

A Nostra~co1npri111aták egyes 1néreteir6l és
csoniagolúsi 111ódjúról szóló 1001/19-!0. szán1ú érlcsitésünkhc hiba csúszott be. A. 30 drh-os Cornprin1ala Laxantia phiola 111éretét \'fI·el jelezliik a
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l\'. helyeit. I\.érjiik ennek a 111óch!~iÍtúsnak keresztülvitelét.
J\ Co111prilnala Phenolphlaleini 20 .>< 0.20-as.
vahunint a Supposiloria hacn1orrhoidalia rész<!re
karton dobozokat ké~szítteitünk, hogy a cso111ago1ásnak a 1nódját olcsóbbá tehessük. :\ Con1prirnata
Phenolphtaleini kartonok úra 10 drb-orikinl :3H
fillér, a Suppositoria haen1ori·hoidnlia kartonok
úra 10 drb-onkin.t 60 fillér.

Budapest, 1940. oklóher 21.

/\orUsd11szky Ottó
iigyv. igazgató.

I„JicherL'r Tarnás
alelnök.

városba, kiírt jogosítvány elnyerését ké5.- P, 100.000 lakosig 10.- P, ha a lakosság szán1a ennél is több 15.- P okn1ánybélyeggel kell ellátni. Budapesti jogosítvány iránti kér,·én\·ek bélyegillelékc 20.- P. Abban az esetben,
ha ·a folya1uodványhan több község vagy város
van n1egen11ítve, a legtöbb lakossal bíró község,
vagy város veendő figyelembe és annak n1egfelelö
bélyeget kell a kérvényre tenni. Pl. Budapestre is
folya111odóknak 20.- P-s okn1únybélyeget kell kérvényükre lenni az esetben is, ha n1ás község és
\'áros teriilctérc kiírt gyógyszertári jog elnyerését
ugyanakkor kl!relmezik . .-\ n1ellékletck .bélyegilletékc 30 fillér.
Budapest, 1940. október 21.

,\

p~ílyiízatra

kiírt

elnye1•ése

ir~ínti

g~·úgyszcrhíri

JogosítYiínyok
kél'vényelt bél;yegillctéke

hh•gy~íhan.

-

Crtesítés. -

1~rtesítjük a gyógyszertúri jogosítvúnyért folyan1odó púlyúzókat, hogy kérvényiikre a fií.293/
193U. P. \.1. szán1ú rendelet, illetve az illelékkiszabási hi,·atal 190.759/1936. szán1ú rendelkezése szerint, a lakossúg szúmarányának n1egfelelö ok1nánybélyeget kell tenni. .Azokat a kérvényeket, inelyckhcn a folyarno<ló legfeljebb 5.000 lakossal híró

/{orilsánszky Olló
iigy\'. igazga ló.

Lüchcrer l'anuís
alelnök.

:12Gi/1H40.

A

g~'ög;rszerszútnhíli

fclbélyegzése tül'gyáhan.

Allandóau clüfordul, hogy a Betegségi Biztosító Intézetekhez bcnyujlott gyógyszerszúrnlúkal
hiúnyosan lútjúk cl a szúnilabenyujlók sz{uulabélyeggel. .-\ hiúnyosan felhélyegzelt szú1nlúk húlrúllal.Júk a töbhi szúrnlúk kintalás(ll is t>s ezért
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egyesületünk szátuos esetben pótolja a hiányzó bélvegeket. A. jövőben azonban nen1 lesz 1nár 111ód a
l~iánvzó bélyegek pótlására. 111iérl is is1nételten felhívjt;k a gyógyszertárak \. fcleJÖs \"CZeliiit, hogy
az aláhbi inódon lássúk el h(·lyegekkel a szúmlúkat:
200 P-ig .
2 fillér
200 P-től 500 P-ig
5 fillér
500 P-liil 1000 P-ig
10 fillér
1000 P-tiil 2000 P-ig
20 fillér
2000 P-tül 5000 P-ig
i>O fillér
az c"Y íves, 4 oldalas szú111Ia bélyegillet(~kc. Ahhau
az ~Setben, ha a sz{unla \ühh ívre terjed, ininden
.sz{nnlabélyegcl kell
1ncgkezdcll ívre ugyanannyi
tenni, 111inl az első íven kütclczii. Pl. az 1000 P-s
szún1la G cildalra terjed, lchút 2 oldalas pólívct kell
hozzúfüzni. ehhcn az esetben az clsií ívre 10 filh"rcs bélyeg tecncliL a 111ásotlik. vagyis pótívre, daeúra annak. hogy csak egy. vagy kél oldalra !cr~
jcd. ugyancsak 10 filléres sz{unlabélycg tccndc'i.
~-\ a íves szútnlúnúl húro1nszoros a hl•lyegilleték s
így tnvúhh. Nc111 jön figyclc1nhe .:1 bélyegillcték
'iZcrnpontjúból, hogy a inegkezdct! 1v esetleg csak
tiirt oldal, illch·e ncn1 terjed ki a '1· oldalra.
:\ Betegségi Bizlositó Jnléz111ényck a hiúnyosan fclbl>Jycgzl'lt sz{uulúkat a jö\·ö!Jcn visszakiilclik
n1i11den cselhen a szún1ln licnyujlójúnak.
Hud:qiesl. 1H40. oktúher '.!·!.
J\orilsdns::.ky Oltrí
ügy\'. igazgató.

Liiclil'rcr 1'a1111ís
nlelnfik,

2:355/1940.
il

A IV. l\Iagya1• Gyógysze1·könyY kedvez111ényes beszerzése tárgyában a kel.etn1agyu1·országi és e1•délyi
visszalél'I te1·ületek gyógyszerhí1·ahiak t. tula.fdonosaihoz és feleli)s Yezetöihez.
Értesítés. :\lúsodik szú1nú körleYelünkben 1uúr jeleztük,
hogy egyesüleliink a bcliigyn1iniszter urat 1ncgkereste, hogy az anyaorszúghoz n1ost visszacsatolt
területek gyógyszertúrai részére a n1agyar szöyegíi
IV. ?\!agyar Gyógyszcrkönyy bcszerzésl-1 kcdvezn1l·nves áron tegye lehetővé.
. :\ belügyininiszler úr október 28-ún kell na17/
Hl-HL cin. szún1ú leiratában értesítette egycsiilctiinkct, hogy clőlcrjeszt{~siinket inagál>Yú tette 0.s annak alapjún a ·10.- P beszerzési úr helycll, 111él!:ínyossági okokból kiYélelesen 2U.-- pcngüben úlJapílotta n1eg a I~arlúrs l'rak állni he.szerzt'tHlii
IV. ,\!agyar Gyógyszerköny,· úrút.
:\ beliigy111iniszleri leirat szó.szerinti .szÖYegc a
,\fagyarorszúgi Gyógyszeré5z Egycsiilet Közlenll"nveinck n0Yen1her hó 1-én rncgjelent 8 . .szú1núhan
t:~lúlh;r!ó.
,
:\n1idiin {'l'l'Ül értesíljiik. közöljük azt is. hogy
a :\lagyar Gyúgyszcrkönyy a heiíigy111inisztériun1
Kókai Lajos könyvkereskc<lií és
ú!tal
Yúllalattól
1Budapest. IV„ KntllllH~l'l{úroly-utca a.1 szerezhetii he.
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A miniszteri leirat értelmében felhívjuk a fi~
gyeln1el arra, hogy a 111egállapítotl kedvez1nényes
úrért kizárólag csak a saját szükségletükre szabad_
a Gyógyszerkönyvet beszerezni.

2399/1940. sz.
A. Gyógyszcl'észi tiil'vénycJi: és rendeletek gyiijtc1nénye, Yahuuint a Gy<'igyszcrkiilfinlcgesst!gek ürsziduísünak \'II. ki.itt~téhcz kiadoU I>óthís n1eg-

l!

jclenéséröl.
Budapest, 1940. novetnbcr hó 2.

Löchcrer 'f'cunás
alelnök.

J(oritsánszky Olló
ügyv. igazgató.

nu2;rn,10. sz ..

633/19-10. sz.

A 332. számú l\fABI 1·énybélycgzö11ek n
hói ''aló kivonúsliról~
-

fol'galo1n~

Érlesílés. -

I~rlesítjiik a gyógyszertárak t. tulajdonosait és
felelős vezetőit, hogy a f.Iagánalkahnazoltak Bizto~

sitó Intézete dr. I\.ovúcs István kürzeli orvos 332.
sz. vénybélyegzöjét 1940 október 26~úval kivonta
a forgalo1nból és a 394. sz. bl•Jyegzt'.ít adta helyette.
A. 13:12. szún1ú vénybélyegzlivel ellátott vényeken
rendelt gyógyszereket ezen közlés 111egjclenésétöl
kezdve nen1 kell kiszolgáltatni, n1erl az ilyen vények úrúl az Intézet nen1 fizeti ki.
Budapest, 1940. évi Bovc1nher -!.
/{ovács Üdön

iigyv. igazgat(),

/{urilsd11s::.ky
iigyv. igazgató:

- 1~rtcsílé~. ..\. Yisszacsatn'.I keleti és erdélyi országrészek
gyógyszertárai rl·~zére összeállítottuk a gyógyszerl·szi törvények és alapvető rendeletek gyüjten1ényét és azt tartalo111jegyzékkel ellúlva füzet alakjúban kiadtuk. A Gyógyszcrkülönlegességek ''II.
kötetéhez póllúst készilet!ünk, an1ely lartahnazza
az 1938. évi jú;ius hó 15-től 19-!0. évi október hó
l-ig történt idiiközi úrvúltozásokat és újonnan
lörzskönyvezel t gyógyszerkiilön lcgességek árút.
Az anyaorszúgi és a visszacsatolt felvidéki és
kúrpúlaljai gyógyszcrlúrak részére is rendelkezésre
hocsátjuk e fiizctekeL a Gyógyszcrl'szi törvények
és rendeletek gylijtcn10nyl~t, tagok részére 2.50 P,
llClll tagok rl~szt'.re r).- prngüs, a Gyógyszerkü!ön!egcsségck úrsz:1l1úsúnnk póllúsát tagok részére
:\.~- P. ne1n tagok részére ti.- pengt"is úrhan.
F'elhh·jnk az e f'iizetekre igényt tarló L tulajdonos és feleliis \·ezc\ü kartúrsaka!. hogy a kívánt
füzet úrúl a aa.77fl sz. csekkszúrnlún az r.gycsü~
!C'ihez 1nielübb küldjék hc, tekintettel arra, hogy
azok csak korlútol! n1cnnyiséghcn úllanak rendelkezésre.
J3uclapcsl, 1u.10. nnven1lier H.

f{(lritsríns::.ku Ottó

Löclzerer Tamás

· ügyv.· igazgató.

alelnök.

,,.,..,
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2462/1940. sz.
A

k~íhítószc1·ekct

tartahnazú vények
hírgyúban.

kiszolg~'iltahísu

-- l~rtesílés. Genfben 192fl. é\· feiJruúr lfl-én kötött „11e1n~
zetközi ópiu1negyez1nény'' bccikkelyezéséröl szó!ó
19.JO :XXX. VlL t.-c. és a kúhítószerck gyárlúsának
korlálozúsa és forgalon1bal1ozatala szabúlyozúsa
tárgyában Genfben 19Jl. évi júiius hó 13-án kell
ncn1zelközi cgyeznu!ny becikkclyezéséröl szóló
19J3:Vlll. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott
2222/1934. J\l. E. szúrnú rendelet i. §-ának 2. bekezdése szerint a gyógyszerésznek a kúhílószert
tartaltnazó gyógvszerek kiszolgúltatása alkaln1úval,
a "YÓ!!Yszerck 1:i.szo1 0rr{lltatúsára vonatkozó állaláe. •'·· ··1 ~
i!''>
;·,·i:d,.·;Lez('.~l'ken
fetiil, a legnagyobb 1\.oru
"'""u.·,:-i:'tgot kell tanusítania és nlin---·· " ' , •. il t:!>C.l1t:n. a111.kor a rendelet kábító~zer
readell~tésszerü. vagy gyógyiló c{~ira való felhusználúsa lckintelében kétely n1erül fel, lújékozlatás
céljából a legrövidebb Úl(;ll a rende:öorvoshoz kell
fordulni. I~ppl'll ezen oknúl fogva szükségesnek
!útjuk, hogy a kúhítószcrek kiszolgúltnlúsával kapcso:ato:;an a gyógyszertárak L tulajdonosainak és
felclös vezetőinek újból nyo1natékkal !'igyei_1nébe
ajánljuk az alábbiakban a vonatkozó jogszabúlyukal.
·
A. gyógyszerészi n1íiködés és eljárás szabályozúsa túrgyúban kiadoll 2G0.510. B. ~L szúrnú ren-

delet 6. §-a szerint az egy- és kétkeresztes szereket
!arlahnazó orvosi rendelvénvl 1ninden eselben
olvan vénypapíron kell kiálJ(tani. an1elven a rendCiöorvos .neve és lakása (telefot~ szún{n) fel ,·:u1
liintetve. \!inden orvosi rendelvénvt . szahálvszerííen, ininden kétséget kizúró 1uódo;1. jól olv;:;sható írússal kell kiúllitani. A rendelYl>nyen az or\'OS a ·rendelés helyét és kellét fcljcgycz1li és a nevét olYashutóan aláírni tartozik. Az egy- Yagy kélkereszttel 1negjelöll gyógyszerek rendelése esetén
úgy az orvos, 111inl az állatorvos kiHcles annak
111ennyiségc'.~l betüvel és szá1n1nal kiírni. Ha pedig
az orvos a kétkeresztlel incgjclült gyúgyszcrekn
nézye 1negúllapítolt legnagynhh egyes.
illeliíleg
napi adagnál többel kíván n~ndelni. t.1rlozik a
rendelt inennyisége! n1ég néYalúírúsúva! vagy kézjegyével külön is n1egeriisíteni. .:\"en1 ,·unatkozik
azonban ez utóbbi rendelkezés a kiilsií hasznúlalra
szúnt kenőcsök.re 0s ohh1tokr~1. Az egy- l's kl~l
kereszltel jelölt gyógyszerek rentll'.10sekor úgy az
orvos, zninl az úllatorvos küte\es a rcndelvl>nycn a
gyógyszer hasznúlali ulasilúsút tüzetesen 1negje!ölni, lehút h:isznúlati utasításul ,.rendelet szerint".
vagy „utasilás szerint'' 1ncgjclölt~sekel hasznúlni
ncn1 szabad. :\ hasznúlali ulnsítús pontos fe!tünlelése abból a sze1npontbúl is nagy jelenlöséggel
bír, hogy azokat a kétkercsztc.s ~zerl tarlnhnazú
rendelvényekcl, an1elyek a hasznúhlli ulasitúshól
megáilapíthalóan a lcgnagyobh egyszeri, illetYc
napi adagol 111eghaladjúk. ,·issza ];ell tartani l•s a
1uércgkö11y\·IH: IH~\·ezcli1i.
1
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Kétkereszles szerl lartalnH1zó gyóg~~szer is111{>lelt elkészílésél az orYflS ugyana~on a. ;·t:nyen csak
Úí1Y rendelheti cl, ha a rcndelvcnyt u.iahb kelettel
é;~ alúírásúval ellátja. Kétkcrcsztes .. s~ert, tartalnulzó rendelvényt ,.Sctnper rcpclatur·· ;1elzes:el cl:
· "\lelve ilyen Yénvrc gyógvszert k1szolgaltatn1
I,\rt 111.
l
•
.
..
·• 1··1·
•
1 ]lül'
ncn1· szahatl. J\.étkcrrsztlcl n1cgJc u.1 gvo?yszc~·
alakban osztatlanul rc1Hlclni (·s k1szolµallatn1 IH'Tll

szabad.

.

.

.

E:étkereszltel 111egjelölt ~zerl tar\al11i:1zo gyogyszer oly helységben, ahol gyó~yszcrt{:~· van. csak a
rendelés napján, vagy n kovetkczo
hclysén'ben lakók részén' pedig, ahol "'·ó"vs:1.cr·tin
nin.csc~l. csak a rendelés napjún, vagy körn.etl<,ni'
rúkövctl\.ezü háron1 napon belül l:dhnt_ó k1.
kcreszltel n 1 egjelölt szert tarlalnHlZO gyogy.sze1~t. .
a kábítószerek kivételével --- újabb ~rvo_s1 a1:un~s
nélkiil csak abban az csclhPn szabad 1sn1eteltcn J_-.1·. Ju1 .1' J·e'•ti·e1·cszllt>l
a <l 111.
~
~
·
.·1l·lült szr.:rnck az. cgl~sz
gyógyszerben foglal~ 1nc~11Jyi~l'ge _1_1r.:1\1 halad;i:~ ~ncg
a szernek, a 1negnllap1to\l r.:gysz~~11 IC'gn<tp~ol:~i
0
· • t I·I•a ·izo11b·u1
·1 rendeli 1:1vogvszcr
n1cnn~ 1a <l a''Ja.
< •
•
•
'· • •
·e'"rc"· ., le"IHtnvohh
adagol
n1cghala<l_pl.
vagy
az
0
:-; b
'
::>•
1 ll
kábítószernek n1inősiil. akkor a Vl'HY csn \. a l 1:'.~1
·tz esetben készílhclti l'I is1néte.llen, h:i a .rcndclo_:
~)rvos az isinétlésl ,.rcpelalur"' .vag~~ .. ,rciterelur
'izókkal elrendeli (':; ;i rcndeh·ényt tqahb kPll'lltl
t>s újabb névalúírússal l'llútja.
.
Oly kél kí.:rcsztlel 1negjelöl!. szL•rl larlaln1azo
vf>n 'i aine\\·en a l'ellrt szl!r allancto 11asznc.11"''"'-'
p,;JJ~ülözhet~llen L·s ezen körühnényl a hatosa~

1

ti.sxlíorYn~ :i

v(•nyen igazolju. újabb orvosi aláírfis

Cos kelet nélkül is llH'g_ lehet is1né!elni, a halósúg1

or\'os últal 111c~jPlölt idöponlig. tl<' Jegf<>ljchh egy
naptúri é\'ig.
1\ legnagyobb egyes \'agy napi ndagot túlhaladó és belsü használatra rendelt kélkcresztcs
szcrriil kiúllíloll or,·osi rende!vényekel a hiYalko~
zott rendelet szerint Yissza kell tartani és a 1néregkünyvbe be kell Yezctni. A 111éregkönyvbe be\·ezetendö vények clhírúlúsa (·s a 1naxiiná!is adagnak
értchuezé~c túrgyáhau az ()rszágos 1\özegészségiigyi
·ranúcs 'I'. 501/19:.l·L szún1 alatt a köYetkczi\ úllúspontol foglalta cl:
.

„1. Az a lény, h1lgy az or\·os a n1axi1núlis adagol Lúlll-plc, n1egúllapí!oltnak lckiutencUí. ha akúr
uz egyes adag elöírúsúhan, akár a napi :1clag t•Uiírúsúhan is történt I!ICg az. :.Iindkt~t l'SC!be11 fC'tÚ1;"tl! lehúl a be\'CZl'il•si kötclczeltség.
2. ?\e111 kí\·únatus azonban ezt a rendelkezést
últalúnossúghan a kiilsüleg hasznúlalo~ szerekre is
kiterjeszteni. 111crl pl. a keniícsök ne111 \'cszedel1nesek. A kiilsöleg használt szerek közül csak a fertiit!PníHiszerkénl használt hydrargyr11n1 hich!oraltunra és a c:vanatun1 Yagy oxycya11atun1ra véljiík
kiterjeszteni a bejegyzési kötelezettséget. ezekre is
csak abban az esetben, ha azok in suhstanlia \'agy
0.2°/o-tlsnúl
tön1énvebh oldatban
rendellcl11ck.
Fl•lret~r!és elkerülés~ végett példakép en1lílji.ik.
hogy ezek szerint ne1n tartjuk bcvezelendönck n
10-20 gr összn1enny1scgu 1-..:2°/o-os inophinoldutol vagy cocainoldalot sen1, ha bevételre 3---·5-

1
•i

,j

11

l'

j,,

~

:il
·d

il.!11

390
szür naponta 10 vagy 20 cseppet rendelnek belől('.
noha az orvosság ö::~zn1c11nyiségl~hen t>\etvcszedel~
111cs 1nércgadag foglaltu!ik. l'.:s ugy:1nígy lH'lll volna
hcvezctcndö az 1°/o-[ls atropin-oldat 10 granunjn
se1n, ha abból naponta 1-··2 cseppel rendelnek
sze1nhecseppentésre. noha egész 111cnnyisl·ge 0.10
gr atropint tartalnu1z. nli egyszerre bc,·l•\'C végzetes lehelne ..A ·ranúcs nézete szerint a bevezetés
és recept 1ne"Örzésc ncn1 a közönség 1ncgvédelmeo
. ·1·
zésc érdekében történik, hancn1, hogy a n1ax1nu1 is
adag tudatos túllépése esetén az orvos, illetve az
ilv rendelések vagv n1érgck szabálytalan kiszolgÍ1llatúsúért a gyóg.y:,z~rész felclössége haj esetén
n1egúllapítható legyen:·
- :\z a körüln1énv, hog~· az orvost szeniélyesen
is1neri a gyógyszeri ldszolgúllaló gyógyszerész.
ne1n 1nenlcsil az általános szahúly alól, :uncly szerint kábítószert 1nég az orvos saját használatára
is csak szabú!vszerüen kiúllított i's pontos hasznú·
lati utasítússal· eUúlolt vl>nyrc szabad kiszolgúltatni.
:\ kúhítószerck jegyzéke a .J;:úbitószcr1ncgrendelési füzet 1. oldalán n1cgtalálhaló.
Felhívjuk a gyógyszertúrak t. tulajdonosait és
t. felelős vezetőit, hogy a fcntisinertetelt szabúlvokhoz saját jól felfogott i·rdekiikben a legszigor.úbban alkahnazkodjanak. ?'yo111atékosan felhívjuk továbbá a gyógyszertúrak felelüs vezetőinek
figyehnét arra is, hogy a kúhítószereket lartahnazó
orvosi vények elkészílési~nél a lcgnagyohL gonddal
(~s körültekintéssel júrjanak el. A vény hilelesség:i"! i"s vnlódiságát ilh,t<_i legkisebb kétely

gyanú esetén igyekezzenek 111agútól a vényürlapon
inegnc,·ezetl orvostól a vény va!ócli~úga, vagy az
adag helyessége fe!iíl 111eggyiíziidésl szerezni és az
esetleg h:unisnak bizonyult Yény bc1nutatójút a leg·
közelchhi rencHirörszen1111el igazoltassúk.
Budapest. 19-1-0. noven1hf•r 19.

J\orils<Íns::l•u Ottrí
iigyv. igazgat<>.
2·l80/!9-IO.
A gyógyszertárak

Löchcrct Tamás
:ilelnök.

li.lih~lczii

ld.iny,·vt•z(•it-sé1'{il.

Felhívás.
A gyógyszerészi n1iíkiid(•s l•s t•ljúrús sznbúlyo·
zúsa lúrgyúhan kiadfltl 2íi0.510/tU:-1-t. B. :\1. sz{11nú
rendelet 5. ~-a intézkedik a gvógvszertúri nvilvún·
tartó könyvckrill. E szerint
g;·Ógyszertúr .fe!elös
vezetöje a kövctkczö könyveket köteles beszerezni
és azokat pontosan vcezlni.
. 1. nu·arendelő (dt•fcktus) kiill!JVCI. an1clyben
a n1egrendelésre vúró gyógyszerek ne\·t~I Ps 1nenynyiségé.t, a 111egrendeli~s idiípontját, a szállító cég
nevét és a gyógyszer beérkezésének napját kell s:
bevezetni;
2. laboratáriunli 1111tnkokö1111vet, tnnelybe sorszán1 és kelet szerint a házilag készült gyógyszerek
nevét, n1iníísPgl:t t~s llH'Tlnyiségét kell feljegyezni.

;l·
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E könyv elkülönített részében. vngy a jegyzet rovatban fel kell tüntetni a gyógyszertárban elöállítolt s a Gyógyszerkönyv szerint ncn1 hivatalos
gyógyszerkészíltnények pontos összetételét is;
3. 11i::sgálati naplót, an1elybc sorszún1 és kelet
szerint a vizsgúlt gyógyszer nevét, a szúllíló cég
nevét és a vizsgálat crcd111ényét „111cgrclcl:", vagy
„n1cg ne1u felelö" jelzl~sscl kell bevezetni. „ 1-Ia a
vizsgált gyógyszer 1ninöségc netn n1egfelleő, ennek
ok.út is 111eg kell. en1litcni. A vizsgálatot leljesitü
gyógyszerész a vizsgálat ercd111ényét névalúirúsával

lése tárgyában kiadoll 960 59()119 ,
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köteles ellátni;
"!. méregkönyvel 1 arnelynck tartahnaznia-kell
a folyószán1ot, a kiszolgáltatús iclejl~t, a rendclüorvos nevét, az engcd(:lyt kiállító halósúg ne\'{~l és
az engeth"ly sz{unát, s kel!ét, a 1111.'.·reg, illetülcg uz
criishatúsú szer nevét és 1nennyiségél. a célt.
a1nelyrc a 1néreg szükséges, a \'cvö ncvt!L foglalkozúsúl és lakását, a rendch·t·ny elkésziti.ijénck és
kiszolgálójának sajútkezü a!Uirásút és ha a kiszolgúltatolt szer nern gyógycélra szolgált, úgy az átvevő aláírúsút és lr1kás{ll . ..\ 1nércgkönyvcl, vala111int a visszatartoll vényeket {engedélyeket) az
utolsó tétel kellétöl szán1ílolt tíz éven át n1cg kell
örizni.
A. felsorolt könyvek vezetéséhez szükséges la~
pokat <larabonkinl G fillérért az egyesület ügyviteli
irodájában lehet beszerezni. 1\linden g\'ó'r,·sze1:lár
szükségletéhez n1érlen szerezze be ezen ürlar1okat; /j
és kölesse be könyv for111ájába azokat.
5..A gyógyszertárak berendezése és

„,

'"''"'"eieJ1<ze

cs~~lé;~:~~~~~~~~;~nak idő~:~;·tan;rír~~ ~
„

nyilodntartó. lapo~•al tl'.~~·c.llcn1~~cvételével
tart·Iirna :1. ,
. . eszi etlunk, a1ne'
'zz.t . . ,1 felsorolt re 1 l
.

,„

rovalol· t .
.
IH e elek allal n1eg.
'
. . a s ezallal lehető.~
toknak egy íven t „ ·t ~ „
.
• 'e ',1 11k az ada.
.
oz eno nytlvantarlása. i\linden

•f

;195
gyógy~zcrtárban alkaln1uzoll részére évenkint egyegy nyilvánlartúsi lapot kell kiúllitani és az íveket
1ncg kell i\rizni. A nyilvúntarlúsi ÍYl'k darahonkinl
10 fil!érér! az egycsiilel ügyviteli irodújúban kap~
hatók és cl,lszerü az11knl a gyógyszertár igényeinek
rncgfcle!ií szú1nli<lll könyv forinújúhan beköttetni.
fi. A nöi tcr11H;kc11ysér1 T1H'f!!J1Íllósára .-.zolgúló
készülékek l>s szcrl'k nvilvúnlarlúsa {~rdekében az
50.981/1901. B. :\l. ~z. · rendelet úgy intl~zkeclik.
hogy a szóban ll·vli szerek, eszközök és készülékek
slb. kizúró'.ag csak írúsbcli orvosi rendeletre adhatók ki. I·logy a hatósúgi köz2gck esetenként vég·
rehajlolt ellenőrzései alkahnúból a forgalon1ha
hozoll összes ilyen L'SZküzök Ps ktisziilékek ellen~
iirzése 1negkönnyillessék. ·ra11úe~os. lla 111inden
gyógyszertúr egy pontos 11y1lvúntartúst fektet fel
;iz ilyen készülékek kiszo:gúlialúsúrú!. Ehhc a nyil\·úntartú füzclhe kell n1cgürizni az nrvosi rendel\·l,nyl. :\ fiizel !arla!1nazza n fo'.y()szúrnot. a kiszed~
gú!talús idejét, a rendeliíorvo'- 11!''·(·1 t'•s a k(·szüll·k, illetve szer Jncgjelö'.l~sél.
7. A Gyógyszerészek ()rszúgos ,Jóléti Alapját
illetö járulékok befizetése, ellcnörzése é<:; bchnjtúsn
lí\rgyúhan kiadott 309/19il5. B. :\!. szú1nú rendelet
:·L ~-a értehnében a 111agún-v{'nynyih·úntarlús cél.iúra erüsen bekötött, ol<lalszú1nokkid végig e:lúlott
l's a ::\Iagyarországi Gyógyszerl·sz Egyesület által
hivatalosan felülbélyegzett küny\· hasznú~ható.
1nelynek rovatai a kövelkezilk: ll·tclszán1 (folyó~
szá111), a vényen rendeli gyógyszer összetételének
kivonatos leírúsa. n rendeléíorvos neve (vényn1áso-

latoknúl az erre vonatkozó jelzés_), a gyógyszert e!ké.szítö gyógyszerész neve és az elkl~szítés ideje. A
Vény-1Vyi/orí11tar!ó J(önyv
uz egyesület ügy,·iteli
irodújában 2.50 pengőért beszerezhető . ..\. VényNyilvúntarló E:ö11y,· vezetésére vonatkozó ludniYaló a könyv elsö részén rneglalúlható.
8. A pénzügyn1iniszlériun1 i:J7.885/1923/\TII. a.
sz{un alatt hozzújúrult ahhoz, hogy adóalapjuk
inegúllapítúsa céljúból a ~lagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület úllnl kiadott _.,Eoyesífell Pén::lári
;Vapló"-t és _.,llilelnyilvántrtrlúsi :Vaptó·'-t vezessék.
A Pénztári Napló és a llitelnyilvúntarlúsi Napló
darabonként -1.- pengőért az egyesiilet ügyviteli
irodújúhan beszerezhető. I-Iasznúlatbavétel eliítt e
könyveket az illetékes pénziigyigazgalósúgnúl, illcl,·e adóhivatainúl hitelesíteni és felülhélyegczni
kell. .A Pénztúri Napló illetéke 7.- P, a IIitelnyilvúnlartúsi Napló illetéke pedig ·Lf>O P. A könyvek
Vl~Zetl·sére vonatkozó {~s a Pénzlúri Nap!óhan 1neg·
\alúlható .. Kezelési ulasitás'·-t azzal az eltéréssel
kell alk:tl111azni, hogy a hevl·teli oldalon a H. és a
S-as rovatok vezetése felesleges. tekinleltel arra.
hogy n forgalmi adórendszer n1egvúllozolt.
Budapest, 1940. noven1ber 1H.

J\nritsáns::.ku Ottó
iigyv. igazgató.

Löcherer Tanuis
alelnök.
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,\ bclcghizfosíic> intézetek és péuztúrak iel'h<~1·t~
li:hizolgúltato~t gyiig}szt•1•ek sz<intlúz:isa f:í1·1.!~·üha11,

.·\z a11vaorszúghoz Yissza!l'.rl keleti és erd{•h·i
orszúgrész · gyógys'"zertúrainak lújékozlatúsa cé!jfthól, 111ihczlnrlús végett küzüljlik, bogy a hctegségi
biztosító intézetek - az Orszúgos 'I'úrsadalo1nbizlosíló Intézet kivételével -·, \'alan1int a közgyógyszere\l{1tús terhére rendelt gyógyszereknél a g~·ógy
:-.zerészi n1unkúlatok díja. a helügyn1iniszleri ren(!elelnek n1egfeleliíen 25°/o-kal csökkentett üsszegge! szún1íthntú csak fel. Ezenkívül a szún1lúk vl<giisszegéhiíl :1 fcunúlló cgyezn1ények szerint a J.di\'t~l
k1·zii engedn1ényeket kell nyujlani:
kiizgyögyszerszúllítús terl1l·re
k iszolgúl l<1 t (1t 1
ndnd u 1nagiszli'úlis. 111iHd a gyügysZl'rldilönlegességek végösszegéhéíl -± 11 /u:
az _.\J!an1vasulak Betegségi Biztosító Intl:zelén(•l a gyógyszerkiilönlegességek úrúból szúzalékenged1nényt nen1 nyujtunk. a 111agiszlrúlis vények
ulún 5°/o;
a Posta Betegségi Uiztosító Inlézell•nél a
gyógyszcrkülünlegességck
úrúhól szúzalékenged111énvt nen1 nvu jtunk. n n1agisztrúlis Yények utún
\·(~11yekné!

5%:
nl·!

- .
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a f)ohú11yjlivt•dl•l.: Betegségi Bizlosíló In!ézetégyógyszerkiiliinlegességek
úrából - százalék

e11gedn1ényt nL·n1 nyujtunk. a n1agisztrális \'ények
utún 5°/o;
az Orszúg(is ·rúrsadalo1nbizlosító Intézetnél a
·l·1·1/1H40. B. :'IL szú1nú rendelet inlt~zkedése szerint
a· teljes 1nunkndíjat kell frbzún1ítani. a n1agisztrúlis vények Yégösszcgl>liiil 'pc>dig 27.;> 0 /o-os engedn1l>nyt nern nyujtunk .
.-\ ?dA \r., Post:i. Dohányjövedék terht~rP kiszolgúltaloll havi 20 pengö nyers összeget 1neg nen1
haladó gyúgyszcrszún1la engcdn1ényn1cn!es.
A közkórházak terhére kiszo!gúllalotl gyógy·szcrt•knél a 25°/o-knl csökkentett n1unkadíja! kell
alkaln1azni. Ezenfelül PngedrnÍ'nynyujtúsra egysfgcs 1negúllapodús nincs. Az engedn1l>ny n1értóke :t
kórhúz fogyasztús:'ihoz fiiggiiPn :"illalúhan a 111agisz\rúlisa11 fc,lírt gyógyszt'n'knúl !0°'o köriil 1110zog.
A :-.zúnii:'lzús a biztosító iutl·zetek úl!al kibovsúlot! szú111laiirlapokon liirténik. Kiilön kell szú111J(tzni :i ui:igiszlrú!is Yény1•kel l·s kiiliin a ;.:yógyszerJ;:iiiüJJh:gl'Sségl'kl·L Az egyes licteghlzlosilú ínlézctek
jay(ira a Yonatknzt'i rendelC'!ek szerint n1egúllapi!otl kiilönbüz(í. a g~·úgysZl'n;sz ;í!tnl n hetegtiil heszedt'!I gyúgys;:pr hozzújúrulús iisszegc. az enged~
1nl>ny 111L•r!l·kl·t 1H:n1 liefolyúsolja. :\ tag ú\\al Jefizt.>letl lisszcgekel a szúnda \'l~gén kt>ll levonúshn
hozni. ahogy 1•zl a !diYelkczii pl~ldúk inulat,iúk:
;\ Posta Be!t·~.'·t~gi Biztositó Int{>z('tl;nl·I a tagok
a gyógyszer (1r:i11:1k 11:-\-úcl fizetik. Ennek kfr\·e!kt>zlében HO.--· P lTtl>kií n1agisztrú\is gyligyszersz:'nn!(1húl uz iJu/u le\'OllÚ.sa után fenn1naradó 85.50
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pengöböl 30.- pengőt kell levonni, mint, amit a
tagok a hclcghizlosíló intéz<:>! javára készpénzben
a gyógyszertárnak n1úr rncglérílellek.
.Az OTI. terhére kiszolgáltatolt vények.né! a
tagok vényürlaponként 30 fillér hozzájárulást fizetnek. Ennek kö\·ctkezféhen, ha az (YfI. terhére
kiszolgáltatolt 111agisztrúlis vények összege 90.-pcngöt tesz ki, úgy 27 .5°/o levonása után fenn111a!'adó G2.25 pcngöböl annyiszor 30 fillért keli
levonásba hozni. ahún~· Yényiirlapból lcvödik össze
a szú1nla.
A tagok úllal az egyes he!cgbiztosíló intézetek
javúra a vények kiszolgúllatiisakor ll'fizctendö öszszcgek a kö\'elkezök:
Az Orszúgos TárSadalon1biztosíló Intézetnél
Vl~nyürlaponként az arra felírt gyógyszerek szárnúra lekintct nélkiil -- ao fillér.
Az „\l!a1nvasutak Betegségi Biztosító Intézeténél a tagok a gyógyszcrkiilönlegcsségek utún 40
fillér, n1ugisztrúlis vények ul{n1 20 fillért térítést
fizetnek ... Kedvezniéuycs vliny„·eken történt tnagiszlrúlis gyógyszerrendell·s t•setén a tagnak csak
10 fillér, gyógyszerküfü11lcgességnél csak 20 fillér
térítési díjat kell fizetnie. ;\z ilyen kcdvezn1ényes
vénvekcn útlósan halról
johhfelé haladó vörös
nvt;n1ús van. Csakis az en,11itctt vörös nvn1nússa!
eÚútott vénynyon1tatvúnyra kiszolgúltatoÚ gyógyszer utún fizet a tag csökkentett. térítési díjat (10
és 20 fillér), egyébként a rendes hozzájárulási öszsz(•gt'I {20 és 40 filll·rl\ kPI\ 1negfizPlnh>. Egy \'l~ny
lnpo11 liirlé11t kél 111agiszlrúlís •yögyszcr vagy két

l}vóay~zerkülönlegesség
0

rendelése eselén kétszer
a tagnak a n1cghalározott térítési díjat fizetni.
:\ kötszerek, gyógyúszali segédeszközök (szen1cseppentö, fecskendők, leHkoplasl és idetartozik az
oslva is) rendelése esetéu térítési díjnl a tagnak
fiz~lnie ncn1 kell. A. 20 és ·Hl filll'.rl'S (10 és 20)
térítési díjak összegét a vénvcn kijelöll helyen fel
kell tüntetni olvan 1nódon, hogy az az összeg. a
1núsolaton (copi.án) is szerepelje1;. A térítések öszszegét az Intézet vonja le a sz:'1111la végösszegébül.
A Posta Betegségi Biztosító Intézeténél a tagok
úgy a gyógyszcrkiilönlegessl·gek, 1nint a n1agiszlrúlis gyógyszerek érték1!nek lí:i-út fizetik le.
A l)ohúnyjö\·cdék Betegségi Biztosító Intézelénél a tagok a gyógyszerkiilönlegességek és a tnaaisztrúlis vénvck értékének 20°/o-út fizetik.
b
A közgyÓgyszerel!ú!{is IPrhérf' felírt vl•nyf>knél
a beteg hozzújárulásl nen1 fizel.
A. 220.100/19·10. B. ?\I. szún1ú rl'udelc! l'rleltnében a gyógyszerész jogosilotl egyes gyógyszerekhez pótdíjat hozzúszá111ílani. Ezek a pótdíjak niinden t•11gl'd111l·n.\' a'.ól n11:nlcsek. A 221.H8H/1H40. B.
JI. szún1ú rendelet. a nu1giszlrúlis Yényckrc kiszolgúltatolt gyógyszereknek a fenti rendelettel enge·
clldYezell pótdíj szú1nhavélelével nu~gállapítolt úra
ul:';n, a recept végösszegéhez :~ 0 /u fclúr hozzúsz:'unítúsút engcdé:yezi. Ez a felúr is enµcdn1ényn1entes
s ezért úgy a póldijak, 1ni11t az igy kiszún1ítntt felár összegét a sz{unlaürlapH:ik erre a célra szolgáló
rovalúba kell bcúllitani és külön összesíteni.
.'\ sz{unlázúsnúl a gyógyszerkiilönlegességek
árát a rclúr-szúzalékkal együtt kell a számlába be-
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rezelni. inert ebböl sz<izalékengedn1ényt az Intézetek nc~n kapnak . .-\. 111agisztrális gyógyszereknél
azonban külön rovatba kell beírni a pótdíjat és a
3°/o-os felárat egy összegben.
Azoknál a betegbiztosító intézeteknél, an1elycknek. tagjai a gyógyszer végösszegének 1neghatúrozolt szúzalékút fizelik hozzájúrulásk0pen. a
gyógyszerész a pótdíjjal és felárral növelt összeg
után köteles a hozzújúrulúst kiszú1nítani é" a ht•teggel megfizettetni.

1. li.ltalános stnbály. hogy mindenkit be kell
J:Ienteni, aki munkabér cllenl!ben szolgálatot te1jes1!. .A n1unkások és húztarl:isi alkahnazottak javadaltnazása nngyságára tekintet nélkül hete<:1séni
biztosításra kötelezettek, 1níg a tisztviselöknel~ t~~
kintcndö alkahnazottak csak abban az esetben, ha
javad.ahnazásuk a havi 300, illetőleg az évi 3600.pcngüt nen1 haladja n1eg. Öregségi biztosításra
azok kötelezettek, akiknek javadaln1azásuk havi
500.- pengönél, illetőleg évi 6000.- pengönél nen1
több. A biztosílát.:i kötelezettség szen1pontjából Iényeg_le!en a. munkavállaló álla1npolgársága, alkal1nazasanak allandó vagy ideiglenes jellene. A törvény szerint az úln1eneli!cg Yagy kise~ítésképen
alkahnazott n1unkavúllalót is be kell jelen!cni.

Budapest. 1940. 11oven1ber 23.

Löclicrcr Tarnás
alelnök.

J{oritsáns:ku Ottó
· iigyv. igazgató.

24i9/1940. sz.
J\ gyógyszcrl~íri alkuhnazottak betegségi t:s iin:~g

ségi

biztosítüs~íY:il
~

kapcsolatos kérdésekri)I.

Felhívás. --

~\ gvóg\":izertúr:ik tulajdonosai {'.s fclelös vezeliii, túh~~·o~1;ó részben az 192i. úvi XXL l.-c. nen1
isn1créslÚ>öl n1ind süriíbben fordulnak cgye:>iile·
tiinkl1öz felvilúgosítúsért a társadalon1hizlosítással
kapcsolatos kérd{~sckbe11. Sziikségcsnl'k n1utalkozott ezért a n111nkaadó gyógyszerészek .~zámúra a

legfontosab~ tud~i~·alók öss~efoglalá~~'

1

lláztarlúsi alkalmazott, aki e111ellett laborafó.
riun1i tnunkát végez, vagy a gyóqyszerlúr takarításút végzi ipari je!legü 1nunkavállalónak 1ninösül és
1ninl ilyent kell bejelenteni rnég akkor is. ha a
takarítói 1nunkát túlnyo111ó részben a n1unkaadó
n1agúnhúztartúsáhan és csak kis részben a biztosításra kötelezett gyógyszer!árhan végzi.
A. háztartásban foglalkoztalo!l bejáró takarítónőt csak akkor kell bejelenteni, ha a napi n1unkaleljesíllnénye az öl órát eléri. (Oh. 60.::!4-!/1932.).
Be kell jelenteni a bejáró takarílóniit abban az
esetben, ha öt óránál kevesebb ideig van elfoglalva,
de 1nunkúját nern egyfolytúhan, hancn1 a nap kii·
lönbi.izii időszakára elszórtan végzi. A gyógyszertári takarítónő, n1unkaidejére lekintet nélkül biztosításra kötelezett.

.1

!08
}1„
kiképzésben
részesül6
n1unkavá1lalót
(gyógyszerészgyakornokot), akkor is be kell jelenteni, ha javada!111azúst 11en1 kap, söl a kiképzésért
ő illetőleg hozzátartozója fizet a inunkaadónak.
Azok a családtagok, akik a munkaadónak biztosi:úsára kötelezett vállalatában, gyógyszertár:iban, vagy húztarlásúban dolgoznak. biztosításra
nen1 köle:ezettek, így őket bejelenteni nen1 kell. Ez
ne1n vonatkozik arra a csalúdlagra, aki gyakornoki
nl'.niiségben, szerzűdé:-;sel, vagy iparossegédként
tg) ógyszerészkénl}, stb„ illetőleg gyári n1unkásként niunkakönyvvel van alkahnazva, úgyszintén
arra a testvérre se1n, akinek a vúllalatban teljesített 1nunkája a rendes n1unkaYálla'.ó nlltnkújúval
fc'.ér. (:\!. E. %00/1935. 'l. §.; !>l. E. 12ii0/19illi.
3. §.). Ne1n kell bejelenteni a 111unkaadó házastúrsúl, inert a házastársak közölt biztosításra k(}telezelt n1unkaviszony ne1n lehet.
FL·rjcs asszony alkaln1azottat akkor is he kell
tl' I;:· it'·1·j\' 1i:ztusítva Yan és így az asszony
.... ~,, ... au .•1g jogosu:l az o·r1, vagy :\L\BI. szolgúltalú aira. :\legbe!egedése ~selén ugyanis túppl·nzt csak saj:1t 111unkaviszonya alapján kaphat, s
így ha nincs bejelentve, lúppénz igényét a rnunka~
adó terhére érvényesíti.
Aki több hizlosítúsra kötelezett vállalatnál van
ulkaltnazva, az csak főfoglalkozása alapjún kötele~
zell hizlosításárn. A n1cllékfog:alkozás alapján
biztosítúsi kötelezettség nenl áll fenn. rr. 8. §.)_.
·, " '

:\Ietlék!oglalkoz~s az, an1elyböl szár111azó jövedele1n kisebb az egyéb keresií forrásból szár1nazó
jövedele1nnél.

A gyógyszerészi képesitésü alkaln1azottakat.
~yak?rnokokat, irodai és pénztári tisztviselőket és
1~lt1a:iban hasonló állásban le\'Ü rendszerint havi
r:7:elesben r~7zesiilü alkahnazottakat Budapes.len.
~'Jpesten, h.1spcsten, Pestszenterzsébeten. Budafokon, Csepelen és Rúkospalotán nen1 az Q'fI-nál.
hane111 a l\IABf-núl kell bejelenteni. :\ felsorolt
h_el.ységcl~en. kívül a betegségi hiztositást az OTL
latja el es 1gy valan1ennyi rnunkaváilalól alka!rnazottat oda kell hejelenteni.
2. :\ biztosított javadn!Jnazásó.ba szúniít: ;i fizetés, u bér, a 11apih1'r. a lnkáspénz, a 1niiködési, H
drúgasúgi. n lúlóra. vag~· 1nús pótlék. az állandó
k~zlekedési köllség. a jutalék. a jutalon1„ a n1érlegpenz. az egycz111ény vagy darabsz{un szerint járó
díj 0s a 111unkaviszonyból szúrn1azó 1ninden I~t~sz
pénzben. ,·a\arnint ler1nészelhen kapott júrandóság
és a borravaló ('I'. lH. §.L
a) Az nlk:tln1azoltat terhelö, de a iuunkaadú
<:1.ltal vállalt kereseti adó üsszegl't a biztosításban
l1gyclen1he \'enni a javadalu1azús bejP!entt•st•nt'I
nem kell (Oh. J:!~-lliH8/19:!7.).
·
l>) :\ juta!o111 (n.'Jnunerúcíój csak akkor szúnlÍl a jaYadahnazúsba, ha :n1nak fizet{~sére szerziidés kötelez. A jutalorn összegl~t - ha nincs cl6rt·
1negá1lapíh«t -·- a fizetés 1/12-ed részében kell

':iZÍllHÍhllli (:\1. E. 9600IJ9i12.

:?. §.'!.
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e) .-\. lern1észetben adott szolgáltatásuk beszá111ítási (pénzbeli). értékét az OTI. negyedévenként
úllapílja n1eg. A hcsz{unílási l>rtékeket az illetékes
helyi szervnél lehel 1ncgtud11i. Ezidiíszerint a teljes
havi· ellátás bcszú1nítúsi értt''ke Budapesten 42, Budapest körynékén és egyéb vúrosokban 38, a közs1~
gekben és egyéb vidéken :1.t P. Az; alka hnazoll
gyógyszerészek tern1észetbcni júrandóságának értékét a n1unkabér1uegállapító hizollság határozata
~1lapján kell értékelni.
3. Jia a n1unkavállaló keresete ne1n úllan<ló,
hanetn hétről-hétre változik, akkor a 1nunkaadónak nlinclen alkalo1nnu1l változást kell jelentenie.
Az ezzel járó 1nunkának kiküszöbölésére szolgúl az
utólagos bejelentési jegyzék, amely lehet heti vagy
lHn·i jegyzék is. 1-Ieli bejelentési jegyzékkel az a
n1unkaadó jogosult alkaln1azotlait bejelenteni. aki
rendszerint ötnél töhh, havi bejelentési jegyzékkel
pedig az a n1unkavállaló jelenthet he, aki ötvennél
tübb változó keresetű 1nu11kavúllalót foglalkoztal.
;\ g)'ógyszertúrak tehát ezzel a bejelt'ntl~si n1óddal
csak akkor élhetnek, ha gyó:;?yszertúruk 1111.~llett
laboralóriurnukban gyógyszerkészíl1nényiik
elő~
úllílúsával foglalkozó hctibl>res cso1nagolónökct i_s
foglalkoztatnak. A tiirvén.y n1ódot ad arra, hogy
vúltozó kercselií 1nunkavúllaló java<lahna;i:úsát köl~
csönös n1cgállapodússal útalánvösszcgbcn állapítsa
1neg az OTI. vagy a :\11\BI. Az ilyen n1cgúllapodásl
a 111unkaadó és a n111nkavúllaló az illl1 lt~kcs Intézel
hn;i:zájúrnlúsa nt!lktil IH'lll küthet.
:\. gyógyszertárak a!kaln1uzottuü1ak 1;;zolgúlaF.

405

~-iszonvait szabúl)'ozó rendeletek szerint az ügyeletes 51zZ1Igálalot. ,:agy a túl1nunkút külön kell díjazni és <.•z{·rt a gyógyszcrlúrak alkahnazotlai időn
ként Yúl!ozó üsszegü díjazúst élveznek. Ennek kö\'elkeziéhcn a ,·úitoznll összegnek n1Pgfelelöen 111indcn hónaplHtn fízctt>s,·úllozúsl jt>lentö íveket kellene a gyógyszcrtúr frlcléis vczctiijt~nck kiállítani
és bekiildeni. Ennek a köriihnényes eljúrúsnak kikiiszöbölésére a;i: 1927:XXI. t.-c. iH. §. H. bekezdé5ie
(•s az 1H~8:XL. 1.-c. :J. \*-a. val:unint az Intézel
alapszahúlyainak 10. §-a értehnéhcn az ()1~r. és a
;\lABI igazgatósúga engedélyezte, hogy a gyógyszcrészn1unkaadónak vúlto;i:ó kercsetíí gyógyszeréSzalkaln1azollaikkal ha,·i fix ,iavadlan1azúsuk és
az ügyeleti díj évi ú!lagúnak 1/12-cd részének firryc le111bcvéte l évei ja vad a l ni:1zás1-•rögzí tii n1egállan.
•
pndást ki1ssenek. A n1egállapodas nyo1ntatvanyokat az 01'1-lól, illetve a ~l.ABI-lól kell beszerezni
l's a javad:d1nnzús-v{1\tozúsról szóló bcjclentölapok~
kal egyiill kitölteni és az illetékes betegbiztosító
intézethez beküldL'llÍ . ..:\ n1cgúllapodás-nyon1tatváilvokat két példúnyban kell kiúllítani. Az egyik
p{~Irlúnyl az Intézet zúradékolja és visszakiildi.
-L I\.üliin nvo1nlal\'únv van a belépés, a változás és a kil0j;l>s bcje!Cntésére. A 111unkaa<ló
gyógyszerész ennek inegfelelöen szerezze be n bejelentéshez szükséges ürlapokat, az 0·1'L és a
).fABI. hl'lyi szerveinél, vagy a Postahivatalokban.
Az ürlapok haszn:"datára Yonatkozó utasítás azok
hátl~tpjún n1egtalálhatók . ..\ n1unkaadó érdc_keit is
sZ'olf!álja. hn az iirliipokat pontosan az alábbiak fi~

,JQ6
gyelembevételéYe\ tölli ki és ezállal a léxes. vngy
helytelen hejelentéshöl eredö hihúknt kikiiszöhöli:
a) A. n1unkaadó gyógyszerész írja oh·ashatóau
nevét és alkahnazza a gyógyszertár hélyegzöjél.
b) A törzsszú111ot n1indíg fel kell tüntetni. A.ki
első ízben jelent be, a törzsszán1 rovatba azt írja
be, hogy új 1nunkaadó.
e) Pontosan jelölje xueg a bejelentett 1nunka~
vállaló alkahnazásúnak 111iniíségét (gyógyszerész,
pénztárnok.nő, stb.).
cl) J\ 111unkavá1laló nevét és sze111élyi adatait
ne bemondás alapján, hancn1 olnnányaihól írja be.
e) A havi vagy heti fizetéses rovat kitöltésére
a saját érdekében gondot kell fordilani.
f) 1-Ia a n1unkavúllaló készpénz java<lalinazá~
son feliil ter1nészelhen is kap járandósúgot (pl. teljes ellátási. Yagy lakást l~S reggelit, stb.), azokat
pontosan fel kell tüntetni, inert a javadah11azásba
ezek is beszán1ítanak.
5 ..A bejelentéseket sze1nélyesen lehet teljesíteni a helyi szerveknél, a pénztári n1eghizoltaknál
l~S n1inden postahivatalban. A postahivatalok a
bér1nentesített jelentölapokat naponta továbbítják.
Sze1nélyesen teljesített bejelentésnél a n1unkaadó
az igazolószelvényt azonnal visszakapja. Levélben
küldött bejelentések igazolószelYényét azonban az
intéz~tek csak akkor küldik vissza a munkaadónak, ha a n1unkaadó azt a hátlapján 1negcín1ezi
és bérn1entesíti. vagy a visszaküldés célj{u·a (ha
több.. szelvény \·an) hén11entesiJ:ett vúlaszborftékot
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incllékel. Az igazolószelvényeket :i munkaadó sa„
j:it érdekében gondosan ödzze ineg.
6. A. bejelentés te\jcsíll>.sére a törvény nyolc
napos határidöt enged. célszerii azonban azt 1ninél
luuuarább beküldeni. nehogy a n1unkaa<ló. a késedehnes bejelentésnél hátrúnyokat szenvedjen. A
hatúridö ehnulasz\úsa esctl·n a 111unkaadó a bejelentés előtt lezúrult járu!ékfizelési időszakra járó
díjat 5u/o-kal 1uagasabh összegben köteles n1egfizetni. fia pedig a n1unkavúllaló a bejelentés eliítt
1ucgbclcgszik, a segélyezési költségek a tnunkaadót
terhelik. \ 7 á:tozús bejelentésénél, ha a 111unkaadó a
javadahnazás csökkenll>sét elkésellen jelenli be, a
késcdeliucs bcjclen!és napjáig a tnagasabb javadal~
tnazásnak 1negfelelö járulékot köteles n1egfizetní.
Javadaln1azás e1nelkl'dése esetén a n1agasabb napi~
b(:r oszlúly szcrinl fo'.yósílott túppénzkiilönhözet a
111unkaadól terheli a bejelentés határidejének el1uu:asztúsa esetén. I·Ia pedig a rnunkaadó :dkal111azottjú11ak kilé-pl·sút jelenti be, hatúridiín túl,
ennek n1eglört{~ntéig külelcs a júru!ékol 111egfiZelni.
A nntlaszlúsl e\köye\éi rnunkaadónak ez a júru'.l~k
fizetl-si kötelczetlsl•gt' nH·gszünik attól a naptól,
a111ikor a nn1nkaYú!la!ól rnús n1unknadó az Intézeln~l újból bejelenti. felt(•ve, hogy ezt a körül1nényt :i n1unkaadó felszú:alúsában az Intézel ludntnú:-;á ra hozza.
~\ bejelentést eln1ulaszló n1unkaadót a fchncrii:ö segélyezési kü:tsl~gek olyan n1u11kav{lllaló uláu
aki tnúr nern úll a:kaltnazúsban. akkor is terhelik,
ha n hc nen1 jelC'nletl alkahnazolt <1 szolgálatból
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kilép·e·ll és utána n1ág 1nunk8.adónak !JZaháJygzerilen Lejelenlett alkahnazásúban be~egedett 1neg,
de scgl·l~·re csak n bejelentést elmulasztó n1unka~
adónál töltött szolgála! idiitarln1nának a beszán1ításával jogosult. (:\If. I. 2.18/7/1939.).
Sze1nélyescn tl!ljesítelt bejelentésnél a benyujlús napjúl kell a beérkezés napjának tekinteni.
l„evélbcn teljesített bejelentésnél a tényleges beérkezés napjával szcrnben a feladás napja (posta
Icbélycgzés kelte) csak akkor tekinthető érkezési
napnak, ha a kiilde1nényt a tnunkaadó ajánlottan
adta fel.
7. lla a n1unkavállaló nevében (névválto:i:ta~
tás) családi állapotában (férjhez1ncnetel), vagy alkal111azúsúnak tninőségében vúllozás következett
be, úgy azt az clöirt határidőben változást jelcnllí
lapon az Intézet tutlon1ására kell hozni. Be kell
jelenteni a n1unkaadó nevében, cégében, sze1nélvében, valn1ninl a vúllalat lakcín1ében történt váÚozásl is. (T. 129. §.).
8 ..A járulékok hefizetl"sének esedékessége az
egy-egy szún1fejlési idöszakot követő hónap utolsó
napja. A befizetés eln1ulasztása e::;e!{:n az OTI. és
a 2\J.:\BI havonta 0.5°/o késedehui póllékot sz{unít.
arnelyct havonként tökésíl. Az Intézel fizetési ineg~
hagyása ellen a kézbesítést követő naptól számított nyolc nap alatt, szóban vagy írásban az illetékes önkorn1únyzati szervhez felszóla1nlással lehet
élni, a1nelynek a végrehajtúsra halasztó hat{tlva
van (T. 189. §.J. A nyolc napos halúridö ehuula;z.
tiisu esetén a közigazgatúsi eljárásban szabályozott

igazOiási kérelen1mel lehet élni. Az illetékes öÍ1korn.1ünyzati szervnek n fclszóla111lás tárgyában hozott
hatúroznta ellen a kézbesítést kövctö naptól szá1nílotl 15 nap alatt az illetékes helyi szervnél írásban, vagy szóban fellebbezéssel lehet élni a 'fúrsadalo1nbizlosítúsi bírósághoz ..A halúrozat azonban
a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. a jogerös elintézésig úrverés nen1 foganatosithaló.
9. A járuléko!;:, fizetésének kötelezettsége a
1nunkaadót terheli, aki jogosult annak fele összegét a biztosításra kötelezett javadahnazásból levonni. Az alkaln1azottat terhelö járulékrészl az illcl1nény kifizetésével egyidcjüleg, vagy legfeljebb
a kö\·elkező kifizetés alkahuával !izabad levonásba
hozni, n1ert az ennél késöhhi idöben bekövetkezii
\·isszan1enöleges levonást a törvény tiltja. !-la az
alkaltnazott fizetést ncn1 kap (pl. a gyakornok),
akkor a járulékot teljes összegében a lnunkaadónak kell viselni, kivéve, ha a járulék felének vise·
lésél szerződésben külön kikötötte. A. járulék felénél nagyobb összeg levonása a törvény szerint kihúgús. Ez alól a szabúly alól csak egy esetben van
kivétel, ha az <)1'I. vagy a \IABI. a 1nunkavállaló
terhére betegség színlelése, vagy a segélyezésnek
jogosulatlanul történt igénybevétele 1niatl pótjúrulékot vet ki. ;\ pótjúrult•k a rendes júrult.'.•k kétszerl'séig terjedhet és a n1unkaadó köteles azt a rendes
járulékkal együtt befizetni, de joga \'<ln annak trljcs összegét a 1nunkaYúlluló f'izetésébill leYonni.
10 . .:\ felmondással elbocsátott alkahnazotl
biztosítási kötelezettsége a fehuondúsi idő lejártáig
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fennúll abb~1n az c~elben i.~, hu a n1unkaadó az:
alkahnazottat a Í'clinon<lás idején nc111 foglalkoz~
tatj. (Oh. -H-iü.02:l/19:H.).
11. A bizlosílúsi viszonyl nen1 tartja fenn, iJlew

töleg ilyent ne111 l~lesít, ha az: alkahuazotl kcresöképtclcn beteg, túppénzes, kórházi úpolúsban részesiil. (:11. E. 7800/1937. 5. §.)
12. Arra az időre, arnelyben a biztosított bew

tcgsége, vagy szüll·sc esetén okozott keresöképtelenség alapján segélyezésben részesül, járulékot fi.
zelni nen1 kell. l"Ia azonban az alkalinazoll a segélyezés tartamára javadalnHtzásút n1unkaadójától
inegkapja, a járulékot erre az időre is fizetni kell
(_T. 23. §.). Viszont fizetni kell a járulékot abban
az esetben, ·hu az alkahuazolt javadahnazús nélkül
szabadságon van.
13. :L\lunkaképteienséggel júró betegség esetében az o·rl. laboránsok, cso111ngolók. lakarílónük,
kifulók 111cgbelcgcdl·sének negyedik napjútól kezd~
ve legfeljebb egy éven út - túppénzl fizet. A
tisztviselőnek tekinll~ndli a!kal1iH1zoltaknak (gyógyszerész, pénztúrnoknö, sth.). a n1unkaadó a beteg~
ség első hal hell~hcn teljes flzclésiiket kiadni köte~
les. Az esetben azonhnn, ha korábbi incgállapodás,
vagy szolgúlati szerzü<léshen kikölölték, hogy a
1nunkavúlla'.ónak ht~tegsége esetére táppénz;igénye kövclkeztéhen - a 1nunkaadó fizetését nem
l'oly.ósílja, úgy csupún a betegség negyedik napjáig~
júró illet1nény\ kc!l folyósítani. 111erl a betegség további tarlarnúra az o·rr., vagy a \!ARI. köteles a
tflppénzt kinlalni.

14. ~\ keresöképtelensCgPI okozó betegséggel
kórh:izba utalt alkahnazoll. igl~nyjogosult családtagjainak a kórházi ápo\ús tartan1úra f6ltáppénz
jár. (T. 47. §.).
15. A biztosítotl nőnek lcrhességi sgeély jár a
terhesség ulo!só hal hetére és gyerrnckágyi segély
a sziilés napjától kezdve hal héten út, ha a szülés
idüponlját n1egelözö 18 hónapon helfil összesen
legalább kilenc hónapon út betegség esetére biztosítva volt. Szoptatási segély jár a gyerrnekágyi segély n1egsziínését követö tizenkét héten át annak
a biztosítoltnak, aki gycriuekét iuaga szoptatja (1'.
30. §.).
Ten1etési segély jár az elhalt biztosított után az
átlagos napi bérének harrnincszoros összegében. A
1'.1ABI, az elhalt igényjogosult családtag után is acl
le1netkezési segélyt.
·
16. ,:\ biztosított alkahnazolt felesége szülés
esetén gyógykezelés és sziill~sznü igényhevéte!érC'
jogosull. Ezenkívül :1 szült:st rnegclözö négy héten
át terhességi segélyt, a születést követő hat hélen
út gycrn1ekágyi scgélyl és 12 héten át szoptatási
segélyt kaphat, ha férje a szülés idiipontjút 111egcllízii
18 hónapon belül összesen legalább kilenc hónapon át betegség esetére biztosítva volt.
17. Az alkah1u1zoll igényjogosullsúgút, hn az
OTI. vagy a :JIABI seg/~l~;szolgállatúsál igl·nyb('ven?i kívánja, 111unkaadói igazolvánnyal igazolhat.Ja. :\.z alka!Jnazott n1unkaadói igzolványl kér~
het a munkaadótól Yalahányszor n saját részére,
vngy igényjogosult esa\údtagja részére az Intézet
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,;inÍgáltalá.'iál kívánja igénybr vc1lni.„ A n1unkandó
:i ·1nunkaviszony n1egszíínése utún b
köteles hároin héten belül a nntnkaadói igazolvúnvl kiúllí~
tani. 1\. n1Hnkaadói ·igazolvány úrac az alkaf1nazotlat
terheli.
18. Az 1927 :XXI. l.-c. 19·1. §-a értelinében
közszállitásban csak az részesilhelö. akinek hat
hónapnúl régebben esedékessé vúlt társadaloinbiztosítási tartozása nincsen. Az O'l'I. és a ?\!ABT. a
nn111knadó kívánsúgára ezl a körühnényl igazolja:
Budapest, 1940. noven1her 23-án.

/{orífsánszky Ottó

Löclzerer 1'arná.<;

iigyv. igazgató.

alelnök.

2556/1940. sz.

n_ek· .. a fogyasztók részére Yaló ki.szolgáltatá!'!a értendö, csak a gyógyszcrtúrakat illetik meg. A
gyógyszertárak felclös vezetői tartoznak a n1esterséges édesítőszerek kicsinbcn való árusítúsú! az illetékes pénziigyigazgatóságnak bélucatclc11 Jieadvúnyhan bejelenteni és egyben azt is közölni, hogy
az árusítást hol (vánncgye, járás, község. vagy város, utca és húzsz:i111i és 1nelYik gyógyszertárban
gyakorolják, n1ennyi lesz az évenkint előrelátható
lag beszerzendő ineslerséges é<lesilőszerek legnagyobb 1nen'nyisége, készletüket n1clyik nagyban
:'irusítö engedélyestöl szúndékoznak beszerezni és
hogy a n1esterségcs édesítőszerek úrusílúsára és elhelyezésére tnely helyiségeket használják.
A gyógyszertár felelős vezetőjének sze1nélyéhcn beállott vúltozúst a gyógyszertár új felelös vezetője a pénziigyigazgatósúgnál 8 nap alall ugyancsak hejelenteni köteles. Be kell jelenteni a gyógysczrlár esetleges :ílhclyez{~sét. vagy tnegszíint'sét is.

A n1este1·ségcs étlcsítőszcrck :irusít;.ís:írtJI.
-

l~rtesil{~s. -·-

.-\. visszacsatolt keli:ti és erdélyi ur.sziigrészeken
!Cvö gyógyszcrtárnk lttjékozlatúsúra az alábbiakat
közöljük:
•.\ 111eslcr.séges édesítöszerek álhuni egyedúrusúgúról szólö 1912:XXIL t.-c. vl>grehaptása tárgyúhan kiadoll fi2.100/1912. P. ~l. szú1nú rendelet I.
fejezetének b) pontja Szerint a kicsiben való úrusílií.s :ioga, rnely alatt a 1neslersége.s édesítöszei:ek-
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Magyar gyártmány!
a közgyógyszerellátás,
a MABI,
OTI és
az összes kórházak részére
szabadon rendelhető.
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A pénzügyigazgatóság a bejelentés megtörtén·
léről u gyógyszertár felelős vezetője részére 1úegfelelö igazolványt tartozik kiúllítani. n1ely a gyógyszertár helyiségében tartandó.
A bejelentett beszerzési forrás rnegváltoztatásu
esetén a gyógyszertár 14 nappal előbb a pénzügyigazgatósúgnak írásban jelentést tenni kötele.s.

A gyógyszertárak a forgalon1 cllcnörzése vl~
gelt szún1ozol! n1cgrendclü jegyckböl úlló beszerzési könyvet kötelesek vezetni és .n1inclcncgyes
1negrendclés alkalinával a tnegrcndelöjegyct háro1n
pé!dányban ki:'illílani. A n1cgrendelőjegyek kiállítására gondot kell fordítani, inert a kijavított vagy
hibús adatokat tartalinazó 1negrcndclőjegyek a
nagyban úrusllók részérül feltétle11iil \·isszautasílnndók. Szabúlycllcncs. \'agy tl~vcsen kiiillítolt jegy
helyébe újal kPll kiúllílani és a·. elronlollnak 1nind
a húroin pélclányút ú!huzva a heszerzl~si kön:•tvhen
kell hagyni. :\ szabályszcriien kiú:lítolt rnegrendeliíjegyek n1úsod- és har111ad-példúnyait az igazolYúnyban n1egje\ölt nagykereskedőhöz kell beküldeni. ;\ har111ad-példányt a nagykcrcskcdii az
úruval együtt \"i:-;szaküldeni köteles. :\ kiszolgúltatolt n1cslerségc>s {·desítöszcrekrlil a gyógyszerlúrak
1negfelelií feljc·gyzésekct kötelesek vezetni. 1uclybe
a kiszolgállalo\l 1ncstcrséges édesítüszerck nernc.
tiszta súlva. t~tlesílii ereje, eson1agolúsú11ak rnódja,
tovúbbú <-~ ki.szolgúltatús napja, va\an1int az úlvevfí
ne\"{~! és lakhelyét
kell bevezetni. ~\ gyógyszerkPszít111ényck eliiúlli!úsúhoz felhasznúlt 111ennyísPgeL nyotnhan l'elnyi!í1su 1 !ún, :.i cso1uagolúson fel1

tüntetett súllyal kell bevezetni. A beszerzési könyvtk és a feljegyzések n1inden naptári félév végével
a pénziigyöri biztosi kerület vezetőjének közbejöttével lezárandók. A. beszerzési és n feljegyzési
könyveket az elöállítási költségek megtérítése ellenéb~n a gyógyárunagykcreskedöknél beszerezhetök
ezidöszernit 32, illetve 18 filléres áron. E könyveket használatbavétel előtt nz illetékes pénzügyőri
szakaszok hitelesítik. Ezidőszerint n1esterséges édesítöszerek a következő csornagolásban vannak for··
galornban:

T. 1.50 tbl-ás cs.-ban
T. 2. 200 tbl.-s cs-ban
'f. 3. 300 tbl-ás cs-ban
F.
100 tbI-ús cs-ban

450X
'150)(
450X
110 X

édes elad. ára 36 f.
édes elad. ára 72 f.
édes elad. ára 2.16 P
édes elad. ára i2 f.
!\.. 2. I\.rislály cs-hun 4-!0X (!des elad. ára liL20 P.

Felhívjuk a gyógyszertárak felelős vezetöit.
hogy a fent isrneretctl szahúlyokhoz gondosan alkaln1azkodjanak, n1ert azok he nen1 tartúsa jöve~
déki kihágás.
Budapest, l 940. no\·e1nber '.!3.

lí.oritsáns:ky Oltó
ügyv. igazgató.

Liichcrer Tarnás
alelnök.
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. Gyógus:eripar1· Bizottsága.
Anyagga:dáfko d as

A kézielad:ísban kiszolg1íltatott higiloU és liintén~·
szesz p6tdijüról.
~ ·- T~rlcsíll~s. -

:\ni. kir. pénzügynliniszter 1940. évi 173.200.
rendeletével a szesz cgyedárusági cladúsi árát újból iuetiúliapította. Ennek következtében a gyógyszerlárak a szesz literjét kb. 2 pengővel. drágábban szerzik be. A. belüg"yminisztériumhoz előterjesztést teszünk a IV. Magyar
Gy6gyszcrkönyvbcn hivatalos szeszes k.észítmények úrpótlékának újbóli n1egállapítására. Az intézkc(Jés megtörl(~nléig a kézicladási árszabásban felvett spirituosák és tincturák az ott megadott úrakon szolgii.Italandók ki. A higílott és a
töinl~ny szesz (tekintettel arra, hogy azt kéziela<lúsban a gyógyszertárak a 260.50011934. B. M.
sz. rendeletben 1negáliapított árnál olcsóbban
szolgáltatták ki) a fenli áren1clés kövelkeztében
annak összegével el'fvezöen 100 gran1n1onként 20
fillérrel 111agasabb áron szolgáltatható ki, a kézicladúsi árszabú.sí1:1 t1 megállapított úrnúl.
:iZÚ1nú

Budapest, Hl40. noYember 26.

l\oritsánszky Ottr)
ügyv. igazgató.

Löcherer Tamás
alelnök.

9i56/ 19-~0. s::..
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n vizsgúlnti ered1nény alnpj:"in az llll(·1:t·I az eliihh e1n!i·
le!! célra való felhasznú'.úsra 11en1 !arlja n1t·gl'L'll·li'1n"k.'·
Fc!kCr<.'fll 1. Cí1net, hogy a fc·nl id1~z!'llé·kt•t a µyú[.;Y*
szcrtúr tulajdonosi kar !udornúsúra hozni szíveskedjék,

Dr. l\ovcícs lstvrín
n hizottsúg c!nökc.

:ln!Jafl{Ja:dál kodá.~
07:i5/t!J.10.

G!J<Í(lys:eript1ri Bi:offsfÍ(la.

s=.

Értesítés paraffinolaj gyártása tárgyában.
( .1! aayarors :ógi Gyór1!f s :e rés: E yyc s iil cl 111_' k.)
l~rh~sí\e1n t. Cí1nel, hogy a YatLHllll Oil cotnp. r.-t.
gyógyfiszati célokra is n1egfe:pJ(i 1niniiségií Purafl'in olajat gyúrt. ,:\ Paraffin o:ajat a ~L kir. Púz1núny Pl"ll'r
Tuclo1núnyq.;yctein Gyúgyszt'r!ani Intézete 1neg,·izsg:'t!la
és a IV. kinrlúsú 7\fagyar Gyúgyszerki"1nyv kiivctl'\n1{~nyd
szcn1pontjúból 1ncgfclelőnl'k talit:ta.
Fclkére1u a 1. Cí1ncl. szivcskt'tljt"k a fen!ÍPkl'l a
gyúl:!yszt•rtúr !u!:ijdonosi kar t11don1ús(1ra adni.

Dr. l\011iics lsturin
a hizottsúg l'lnüke.

J/ ayyarors:::áyi G!f Ófl!f S:::crés::: Eyycs iil cl.
2698/!fJ.'iO. s:.
Budapc.~li Gyóyys:crés:

Tcstiilct.

()8.j/J!J.iO. s:.

Gyógyszerkülönlegességek rendelésének engedélyezése a Posta Betegségi Biztosító Intézet terhére.
A chnllcn n1cgncvczell intézet igazgatúsúgúnak közlése szerint az Etovalclta tablclla és Sccoin forlt' sol.,
tabl. gyógyszcrkiilönlcgcsségnck az in!ézct terhére Yalú
általános rendelését, tovíihbú az Elonil tahi., inj., sol..
knp. Oestrophcn inj., tabi. és Vitaplcx „D" forle inj.nak az intézett terhére s:ukorvosok álfol valú rendelését
engedélyezte.
A felsorolt
gyfigyszl'rkiilönlegcssl·gd;., uz t•1nlile!t
inóclon történő rendPh~.s csct1„n :1z Intézet ll'rhére kisznlgúltalhatc'Jk.
nudapcsl~

10.10. dcccrnhl'I" hú 10-l·n.

J(or'itsúns:ky Ottrí

l\ovrícs Üd6n

ügyv. ignzgaló.

iigyv. igazg:ilú.

·l
688/1940.

2.701/1940.

Értesítés a világítás korlátozására kiadott rendelet
tárgyában.
Ertcsiljiik a gyógyszerlürak t. felelős vezetőit, hogy
a vilúgílús korlátozúsa tárgyúban kiadott 8.700/HJ-10. ~I.
E. szátnú rendelet 2. §-áhan foglalt tilalo1n nen1 \'onatko·
zik a gyógyszertárak jclzőlábláira. Ennélfogva a patika
vagy gyógyszcrtúr felírású táblák, amelyek a közönsl'g
útbaigazitásúra szolgúlnak, a rendelet életbelépése, vagyis
f. hó 12. utún is 1negvilágilhatók. A1nikor a gyógyszertár

nem tart éjjeli iigyclctes szolgálatot, zárús után ezeknek
a túhláknak a kivilágitásál is n1cg kell sziinlc!ni. ;\ vala·
rncly gyógyszert

hirdető

lúbU1kat a rendelet helyes érlel-

111czésc szerint a 1:,•yógyszcrtárak sen1 !arlhatjúk kivilúgitva n1ég akkor scn1, ha azon patika \'ngy gyós:yszerlfir
rncgjclölés is szerepel. Egyéhként a rendelet intenciúinak
n1cgfelclöen a gyúgyszertúrak, gyógyszertári kirakatok
stb. kivilúgílásál a legsziikségcschhre kell korlútozni,
hogy a hatósággal \'aló esetleges összciitközést elkcrüljiik.

2i80/J9.to. s:.

Figyelmeztetés
egyes gyógyszervények kiszolgáltatása tárgyában.
,Jelentések érkeztek be arról, hogy egyes gyúgyszert:irnk nem liintctik fel az általuk elkészítell vényeken n
pilula massza súlyát és ncn1 alkahnazzák a ncn1 isn1élclhelő vénycken „Isn1éllés esetén az orvos állal újból al{tirandó" fclirású bélyegzőt.
Felhívjuk cnnélfog\'a vala1nenny.i gyógyszertár !.
tulajdonosát és felelős vezetőjét, hogy a 111. kir. belügyminiszter 260.500/193·1. B. 1I. szán1ú rendeletnek 5~ik
pontja szerint a gyógyszerész által felhasznúlt tnennyiséget a Yénycn pontosan jelöljék 1ncg és a „tola n1assa'·
súlyút a vényckcn 1ninden alkalomnuil IUntessék fel, hogy
a gyógyszer is111ételt elkészítése esetén a pilulúk azonos
súlyhan legyenek clkészithetők. Kérjük tovúbhá, hogy
azokon a Yényekcn, a1nelyek újabb orYosi alúírús nélkiil
n1eg- nen1 is1uélelhelők az erre utaló figyehnez!Ptö hélyegziit 1ninrlrn esetben alkaln1azzák.

Budapest, 19-10. decen1bcr 10-én.
Iludnf•f'SI, Hl40. decen1hcr 13.
n. l\Tolff Lajos
elnök.
!\ ovúcs Odön

iiv. igazgató .

dr. Tauffer G<ilior

elnök
Koritsáns:ky Olló

üv. igazgató.

/{orilsáns:ky Otlá
ügy,·. igazgató.

Löcl!ercr Taniás

alelnök.
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2120/19.;o. s:.

Ertesítés
a Paraaminobenzolsulfamid és származékainak
kiszolgáltatásáról.

11
•)

1

Illetékes helyről nyert fc!hívús alapján figycln1ezte\jíik vala1nennyi gyúgyszl'rtúr !. Tulajdonosú! t~s f('\eliís
Vezetőjét, hogy a Pnrnan1inohenzosulfa111id és annak n1inden szúrn1azéka így pl. :\1nbesid, Dcscptyl, Panaflu, Ronin,
Ultrascplyl. stb. egy kcrcszllel jelzett gyligyszer és igy
csak orvosi rendelvény alapjún szolgállathatú ki.
ílud~1pesl,

1')·10. dcccnihrr 13.

{{nritsríns:::ku Oltó
iigy,·. igazgató.

T.Jícherer Tanuís
alelnök.

272()/19-íO.

72.1119-iO.

Értesítés
a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának kor~
Játozásáról szóló 1939:1V. tc. végrehajtása tárgyában
kiadott 7720/1939. M. E. számú rendelet szerinti
bejelentési kötelezettségröl.
Az HJ39:IV. tc. végrehajtása t:írgy:íban kiadott 77:.!0/
1939. !'II. E. sz{unú rendelet szerint: ?llinden n1unkaad<"i

köteles az értehniségi n1unkakörbcn foglalkoztalol! alkaltnazo!lainak személyében, rnunkakörében és il!Phnt~nyPi-

hen beállott vúltozásokat, a rendelethez 1nel!ékelt \". sz.
1ninta szerint, f{·lév(•nkr!nt hejc\enteni. :\ 1núsodik fé!é,·röl szúlú hejclenh'st. a1ncly az lfMO. é,· július hú 1-ső
nnpjúlól, dece1nhcr hó :11-ik napjúig terjedéi időben félévre történt \"ú!!ozúsokal ke!I kiniulalni. lH·ll. januúr hú
::ll-ig kell lllL'gtenni. 1Ia \'Úllozús az illctéi félth·hen neni
\'Olt, azt szinl{•n be kell jelenteni.
A rendeletben en11ite!t kirnutatúst hetürcndbcn foglalva, c:ldilünih·c - ha ezt uz alkal1nazollnk sz{una indokolttú teszi, külön íven - kell készitcni egyfelől a szolgú!ulhúl a félév alatt ki!épetl!ckröl, tnúsfdö az újonnan
aka!1nazollakrúl és végiil az olyan foglalkoz!alo!!akró\,
akik u szúniaclúsi félév :dalt érle!1niségi tnunkakörhö!
cgyi!b n111ukakürbl', \"agy egyéb 1nunkakürhiíl az l·rlchnis(>gi inunkakörbe léptek.

1

:\ hcjclen!éshcz sziikségcs V. szún1ú nyon1tat,·úny
Budupcslen a kerületi cli.i\jún'1ságon, vúrosukhan a polg:írinestcrnl=I. kiizst~geli.hcn az c\öljúrúsúgokon szerezhctö hc.
:\ visszacsatolt Keleti- és ErdC!yrészi területen lévő
gyógyszerész n1unkaadúkra 1nég nc1n történt konnúnyintézkeclCs s így az olt levő gyúgyszertúrak fvlclös ,·ezetői, újahh korn1únyinll·zkccll·sig a fent küzült hcjc!enlési
ki"1telczelLségnek, czidüszcrint 1nCg nen1 tartoznak eleget
lt•n1li.
Budapest. Hl-10. deccn1her hó Ui-ún.
l\orilsdn,~·=k!J

Oltó
iigy\·. igazgat«i.

,j

Kovács ()dön
ügyv. if("azgn!6.

1

j
-l

2787/tfJ/iO. s:.

Értesítés

a 9150/1940. M. E. számú rendelet alapján kötelező
1010-os fizetési pótlék bejelentése tárgyában.

'l

1

A n1agánalkahnazollak fizetésének szabú!yozúsa túrgyában kiadott 9150/1940. '.\!. E. szíunú konnányrcndc:e1
arra kötelezi a gyógyszeré~z nlunkaadókat, hogy az alkalniazásukban álló gyógyszerészek, gyógyszerész jelöltek, gyógyszerész gyakornokok, pénztúrnok-nök, gCpírúnök, vagy n1ás tisztviselőknek n1inösiilö alkahnazottaiknak H)·lO. noven1ber 1-sö napjától külön 7°/o-os fizetési.
póllékot adjanak. E rendelet alapjún li.irlént illchnényvUllozúst az OTI-nak, illetve i\I:\Bl-nak akkor kdl hcjelcntcni, ha a bérosztúly 1negvúltozik. A béroszlú!yok havi
:100 pengi.is illet111ényig hezúró:ag 50 pengiinként t'Inelkcdnck, illeh·c vúltoznak. aoo pengön feHil a béroszlályok 100 pengönként einelkcdnek. AnH'nnyihen a 711 /0-os
pótlék figyelen1hcvételével a bérosztály nein vúltozik.
úgy fizeléspótlékol bejelenteni nein kell. Azoknúl az a:kaln1azotlaknúl, akik csak öregségi hiztosílús szt•n1ponljúhúl vannak hcjclenlve, a vú:tozús hcjclcntésl ugyani.::snk. n1cg kell tenni abban az esetben, ha a hl'.rosz!ály
n1egváltozotl. A bérosztúly vúllozúsúnúl a fizl•U·si pútl~
kot az e célra szolgáló „vúllozúsl jdcnlű iven" kell bejelenteni. Fel kell tlintetni a pótlék összegét és 1ncg kell
jelölni, hogy ezt a fenti szú1nú rendelet intézkedést> alap·
jún Hl·lO. novt~mber l-élöl {•!Yt'ZÍ a 1nunk:1vú!la\ú. ;\ rizc-

l

tésvültozás bejelentésére szolgáló nyo1nlalvány 1ninden
trafikban és postahivatalban kapható.
Az nlkahnnzotti kercseliadó lerovásúnúl a fizetési pótlékot be kell jelenteni annak összegére való tekintet nélk.iil.
A nlunkaadó a fizetési pótlékot mind n fizetési jef!yzékben (bérjegyzékhcn), 1nind az alkalmazollnkknl val1'1
elszlunolásban kiilön köteles kin1utatni.
Budapest, 19-10. decen1ber 23.

1
[(orilsáns:ku Ottó
Hgyv. igazgató.

Löchercr Tantás
alelnök.
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Kérdések és feleletek
a gyógyszerésd

gya~orlat

(NEGYEDIK

i\IcI~·ik

uz

köréből

SOPOZ~T.)

lelet pedig hatályon kíYiil helyezte. Ez az újabl1
rt•11dclcl eddig sehol -~ern jelent n1cg, éppen cZl~rl
szükségesnek lúttuk a Gyáyys:crés:ek f'pkönyuc
111ostani killcll'bc fehTnni. (Lúsd a 2-10. oldalon.) Ez
az Pryénvben Il>ví\ l>s irúnvadó légoltalini kö!szerrcndelcl · (sziüna: 39.:l02/l~li~9.), légoltalini cikkek
(kölszercson1agok, 111entölú<lúk, stb.) lisszeúllílúsúnúl, úrusi!úsúnúl lehúl a gyógyszcrl·szre is ennek
a rendeletnek rendclkez(•sei kiite!cz6k.

*

é1·vén~'hcu lcYií légoHuhni
ki.Hszcl'ren delet·?

:\ polgári légoltalon1ra vonatkozóan az utóhhi
években sok rendelcl jelent rncg, Cí'.ck kiizö!! több
olyan is, a1ncl~t a po!gúl'i lakossúgnak léo(/lfalnli
eqés::séyii{!yi cik/;c/;];cl való ellútúsút szaliúlvozza.
A rendeletek pontosan cliiirjúk, n1ilyc1111ck. kt•I\
lenni, nlil kell tartahn:izni a ll•gollalini t'gt:szsl•giigyi cikkeknek. 111cntiílúclúk11ak. gúzsebcso1nagnak.
stb., azaz ezek a cikkl•k s::r1b11ányosff11a v,11111ak. :\

lt.'goltal1ni n1c11tiilúdút. gúzsebcsun1ago!.

klúr111l·~z

pudcrt a gyógyszertárak is úrusítják, fontos lt•hút
tudniok. 1nclyik rendelet az irúnyadó. :\ Gyógyszerészek i::Ykönyve 1~)-H). 0\'i kötele 1nagúhan foglalta
az iparügyi ininiszler 15.500 szú111ú, 19;H). l:Yi rl'ndeletl•l, 111clynek 1nclll.'.•klcle lartal1uazla a szahYúnyosílott légollahni egészségügyi cikkek jcgyzékl~t.
Azonban n1l·g ugyanannak az éynck y(~;j't~n új<thh
ipariigyi n1iniszleri rcndclt·t jelent n1cg s ez a rendelet az egész kérdést újból és sokkal részlelcscbhPn szabál~·ozza. nz c\iíhhi (1;).;)00. szúrnú) rende-

!l

Alkuhnaz.:ísn:íl kit kell ellin~·hcn 1•Cszt•síit_•ni?
.-\z 1n:is. ('Yi 7777 . .sz{unú 111iníszll'relniiki rendelet C>rtchnl·bcn n1in<lazoknak at alka\111.izoltak~
nnk, akik nz 1UlO/lU20. ~[. E. szi11nú rendelet ha!úlya alú lartozn-ak (idetartoznak a gyógyszcré.sz:dkaltnazot1<1k is), rendkíviili ft'f!!JV('f!l!/<tkurfatro
Yaló hcYonu\úsuk vagy pedig lai lalékos. il:eb'ih·g
pÓllartalúkos szolgúlali kötelezetl.sl·giik al:1pjú11
té11ylcycs katonai s:olyálalra vnlú hevonu!ú.suk
rsell·n arra a naplúri hónapra, a1nL>lybcn beYonullak. a lcfj('s fi:cfés júr. Ez a fiz,•lt•s n1egil!L•ti az
a!kaln1aznttat, ;ikúr liszti. akúr legl·nysl·gi úllo111únyhan teljesít szolgúlalot s azt a szokúsn.s L'Sl'dl'kes.sl'g idiipontjúhan kell 1nrgadni. i 1-l>n. 15-l•n,

stb.).
A l!•yényséyi úl!o1núnyba tartozó he\"(l!lUltuak
igl·nye, ha családtngjai (Yele é\íí fclesl·gc, gycrn1c.ke, jogszahúly alapjún cl!arlandó n1ús hnzzúlartozójn) rászorn~nnk. A
!<1rlrísi ho::ríj<irulósr<1 is Y:lll

1

í

'1il
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tartási hozzájárulás egy elturtott esetén a fizetés
50°/o-a, 111indcn lovábbi eltartott utún Inég 10100/o, dc összesen legfeljebb 100 pengü kövelclhctii.
.'\ rendelelileg n1egúllapítolt járandósúg a Inini~
n1u1n, n1indcnkinek n1ódjúba11 van azonban egy(:nilcg 1néltányulni alkahuazottja köriihuénycit !-i a
n1egúllapílott járandóságnál többet nyujtani; :.1n1int
erre az Orszúgos Egyesület és a Budapesti 'festülct fel is hívta tagjait.
i\ honvédelrni mnnkakötele::cll~éy teljesítésére
bevonult alkalrin1azottat ugyancsak :.1 fenti járandóságok illetik n1eg.

lán), vagy ha a gyógy~zcrtúrtulaj<lonos kl:rcl111ére
a ?.Iagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület (Budapcslen a Tesli.ilel} az Okl. Gyógysz. Or.szúgos
Egyesületének 111eghallgalúsa utún clözetesen
igazolja, hogy az illclö gyóg-yszcrészi úllúsra nincs
111egfelelö igényjogosult jelcntkczií. E rendelet rncgtartásút a lisztiföorvosok szigorúan elleniírizni kötelesek. Az igényjogosultságot (hadirokkant \'agy
hadiözvegyi n1inüst!get, Yi!l·zircndi lagsúgot, tüzharcosi nlinüséget) a rend~lclhcn clüirt 1nódon kell
igazol11i. (Lúsd Gy. 1~vk. 1940. évi kötet 158. ol.).

\Iilyen jü1·andós<ig illeti n1cg munkaadója l'észériil
a katonai szoJgülah·a hcYonult alkahnazottat•?
A tr'i::::harcos törvény értchnéhcn okl. gyögyszcrész alkahnazásúnúl clünyben lu:dl részesíteni a
hadirokkant, \'itéz Yagy tiízharco.:1 gyö;.:yszer{~szt.
I-Ia lehúl \'ala1ncly nH'gÜresedii gyóg\'szerészi úllúsra hndirokkanf~ Pifé: vagy tii=h<trcos gyógyszerész jelentkezik. feltéve. hogy n1agyar úllarnpolgár.
az clüírt képesítéssel rendelkezik, feddhetetlen Pliít~lelét halósúgi hizonyílYúnnyal igazolja l·s t•gészségi állapota a szolgúlat ellátásút JeheliiYl'. teszi. uz
állúst vele kell betölteni.
OkleYelcs gyógyszerészi úllúsl e rendelkezi'stiíl
ellérőlcg betölteni csak az esetben Jr;het, ha a liizharcos törvényben előírt arányszáinot a gyógyszertár n1úr elérte (1938:!\r. t.-c. 10. §. 2. bekezdés,
lósd Gyógysz. Évkünyye 19·10. é\·i köll:t 1;}5, olda-

t\likor isn1crhclö cl a kiskortí g~·cr1nck gyúgsszert.tír-haszonélvczcti joga'?
Adott esclbí)\ kifolyólag fölincriill az a kérdés.
hogyha a gyógyszertúrat ha.szonl•l\'czii Üz\·cgynek
kiskorú gycnnc-kei is vannak. el:is1nerhe\l'í-c egyidcjiíleg ezeknek haszonl•Jyczcli joga is.
A.z 187H:XrY. t.-c. 1:12. §. erriíl Yil:ígo:.an intézkedik. Eszerint: .,A gyógy.szcrl·sz clhunylú\'al a
~zeinélves gyógyszerészeti jogosílYúny ha~zonélve
zelc nz- özvegyre szúll. lla az özvegy ;rycrinekci kiskorúsága alatt újra fl·rjhez incgy, \·agy elhal, a jogosítYúny haszonélvczclt' a gycnnckck nagykorúsúgáig ezekre száll át."
.:\ törvény idézett szövegl·böl k0!séglclcniil kitünik, hogy a haszonl•\yczeti jog a kiskorú gyerineket csak az öz'Yegy elhalúlozúsa vagy férjhezn1enctclc után illeti n1eg. Nincs tch{\t ltirvénycs lehetö-

.wo

4Hl

sl~ge annak, hogy a haszont?lvezeli jog a kiskorú
gyerrnckek jaYúra a fenti feltételek J1eküvetkezése

elült c1is1nertcssék.

;,nt

hird<~lhct

a

g~·ügyszcrl:ír·?

:\. g-yógyszerlúr hirdetési jogára Yonatkozóan
csak c!szórYa. küliinfé!e rendeletek kereléhe heiHesztve tnlúiunk szabúlyokat. :\Ianapsúg a hirde-

ll!snek nagy a jelenlüsl>ge, ezl·rl fontosnak tartjuk
üsszefoglalni. hol, hogyan és nlit hirdethet a gyógy-

szcrtúr.
Elsiisorban hirdetheti ün1nagút. Ez cl·gtúhlúk,
reklún1lúhlúk segílsl·gl•\·el törlénLk. „Gyógyszertúr;',
.. patika·· feliratú cl·gtúh'.a. vilúgító túbla, neon, slh.
a gyÓb')"SZcrtúr bejúrata. portúlja feleli, últalúhan

azon a húzon helyezhe!ií el. a1nelylien a

~yúgyszer

túr van: a húzlc!c'in is. Ila a l('.r\iszonyok 1ncgkíYú11júk és nu gen.gedik. ti közönség úlhuigazílása
c(•Jjúból „f!!JÓ[!!JS:crtár"
Yag,v _._.J1afif;r1"
felir<?!Ú
túl1la a gyógyszcrlúrral szen1hen, közl•lc."c'i utcasarkon. s!h. is clhclyczhcl(í, dc csak oly1nrJdon, hogy
a szon1szl·dos gyógyszcrtúr l>rdcke:it ne sl>rtse. A
gyógyszcrlúr utcai licjúrutúnak .,gyógyszPr\úr.; fel1

iratú t:'tb!úYa\ Y:iló

n1egjcliilé.~él

sz. Lcliigy111iniszteri rendelet

a.

;1

2fi0.5~0/1Ha.1.

§-a is elrendeli.

A gyógyszerlúr hirdelésl~nek ön111agútól kínúlkozó. tcnn(·szcles eszköze a kirakat. Ill a gyógyszerész hirdetheti sajút készítn1énycil ,·agy inú.sok
gyúrhnúnyait, tetszése szerint. 1\.ö!e.lcs az<.inbnn f.i.

g·;1.•'.e111be Yl'lllli :1 gyóg~·szPr0szi 111iiküdl•s (·s eljúr;"tsl ~z. liú:yczü !2CO.:il,(!?H:l-L s;.-;Únlll1 _hl·liigy111!11iszl~.·ri !'L'lldt•le!
10. S-al. llH:Jy
..;Z\'!"!lll: .. :\
;..::.·ú;:::ysz~'rl:'tr kirakalúhan. a gyógysz<:rt:'1r ki.iz..:gl·sz·
. . ,·,giig,\·i jl''.legl·t ~l·r!ii Yagy ezzel l'!ic.'nll·ih~n úl!ú
\·ús:'tri ,i1·'.'.vgii. ti júíz'.1."st hún!ú lúrgyakal. lúhlúka!,
fl•lirattd~u! alkal111azni tilos.'·
A gyógyszl'rtúron kíPiil (sajtó úijún. ujs:'1gukhan·. sz;tklapukllan. \0Yúlil1ú utcún, púly:111d\'llro11.
Yonaton. Yilla1nosnn. hirdct,'íoszlo1;on. liúzfalon.
sth.I !iirll·11í) h~rdcll·s bizonyos sz,tliidv;lk.h()z Yan
kötYe. )lindl'nekc'.li!I 111egjeg}·zl'ndíi, ho-gy ú. 11. snjú! kc~·szít111P11Y! lhúziszert. h:"!zi kli!ünlcgessl>gel) a
gyögyszPrlúrrln kh·iil 11e1n szabad hinlPlni. Csak
olyan kt•szíln1l>n~· hi_rdethetü. atnely ,-iszon!cladói
forgalon1lnt kl'riil. .-\11 ez c!.~iisorl1,t11 arekrl•111re,
szapp:nira. últalúhan kozn1clikai kt~szítuit•nyekrc.
Dl' Yonatkozik gy(Jgyszl'rkl>;.;zít11H:ll\'l'kre ;s. I~zekrc
nl·zYl' is f!gye!l'1;1hc. kl':l Yenni a ·:!l.000„IHan. sz.
li:l·resk. n1in. rendelet i11tPzke1IL·seit (l(i-17 ---18llJ. ~~.). A hirdet0s sziiYcg0rc: Yonalkuzóan ugyancsak a 1nos! l~Jnlilelt paragraru~ok
irúnYadúk.
(Lúsd Gy. 1::\·kn11yve JH:-17. l•\·i kiitei 70--7:1: nldalún ..1 '!'iirzsk(inYYl'Zl'll kl·szílnH~n\"el,rP \·onatknzó
hirdell·snt~l tekintettel kell lPnni ·az 1n::;L (\'i 200.
SZÚ!llÚ rend~~Jr~t 0. §·úllak l'I ponljúr:!:
..A1ne11nYibe11 cse!t-kn1l·11\"e súlyosabb rc>ndelkezl·s a'.ú llt';ll esik. pl·11zhii11l~'\l•s:-l'l. liiin\!'[cndií az.
aki nlynn hirdet111ényt lesz kiizzt:·. \'.tgy a ll·rjl·sztl•s
olyan n1údjút YPszi ig1'·11ylie. an1ely az egysl-ges
üsszetételü gyógyszer larlahnúnak Yag_,. ('i!s111erl
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"YÓ"vhalásának nen1 felel 1neg és a közönség félt:>"
re\'Czetésére alkaln1as.
Ezenkívül figvelernbe keH venn·i a 21.000/1936.
sz. I\.. J\.. l\1. rentle"Jet 19. §-át, 1ncly szerint: „gyógyszert, gyógyszcrfélc anyagot _cs:il~ . a_z h~rdethet.
aki annak készítésére vagy arus1tasara ,Jogosult.
Olyan xnegjclölést, vagy adatot, an1ely (a_ Ui. ~s Ii.
§-ok értelinében) az úrun ncn1 haszn:tlhato, ~1z
árura vonatkozó hirdetésben se1n .!.zabad hasznalni. llirdctésbcn az árura vonatkozó hatósúgi engedélyre vagy bárnülyen n1ús hatósági engedélyre
va,;v
o. rendeletre hivatkozni tilos."

o.

*

Oly községben, ahol több reál- vagy szetnélyjogú
g,·ógyszertár van, szembeótlö helyen, oly híhlát is
ki kell fi.iggcszleni, a1nely a gyógyszerlúr cin1él
vagy lulajdo 1 ,nsának nevét is feltünteti."
Ebliöl a rendelkezésbül vilf1gosan kiliinik,
hogy több gyógyszerlúrral bíró helyen vagy a
bYÓt;y.szertár ci111él (pl. Segítő i\lária, Púz1nány Pé
le_r t:D·rlgyszerlár), vagy ,\ tulajdonos ncuil kell kifü;;i;eszteni. A gyógyszcrliirak leggyakrabban a cínlÍil \·.',l;:1szl• ll elne\'ezést tUntelik fel, an1i véle1né·
nyünh. szt.r.1~1 l·clyesebb is, inert ezzel a gyógyszerlú;· !-,ZC111Cly!t·len, közegészségiigyi intéz111ény jel·
lcgr~I do1ni.1vr;1,júk ki. Tén~· az, hogy a g:yógyszer1: r H fL•11'.ipJ;: szerint nen1 kötelezhető a iulajdono:;
1J;•\'l~n1:k u;1 11\eai bejúratnál való feltünt;.~résére.

l"cl kell-e tüntetni a gyfigyszcrész nevét
a cégtáhhín·?

*

J·latósúgi rendelkezés folytán az .. iizl1~Uuli~)do
nosokat arra kötelezték, hogy ne\'ukel nz uzlel
hejárntúnál kifüggesztett táblán tünt,essCk fe_l. Ezt
a kötelezettséget egyes helyeken a g_yogys_z.e.rtaral~~a
is ki akarták terjeszteni. l\.artársatnk laJckozla1a~
súra közöljük, h~gy a gyógyszertár 11c1n esik ez
alú a kötelezettség alá. :\ gyúgy-sze1·túr külsii 1negjelölésére Yonatkozó:~n a „~yógys7:ertár 1k ,here.n.~
dezése és felszerelése" túrgyaban loadoll 19;J-L C\ 1
2G0.520. szíunú belügy1niniszteri r~ndelct intézkedik. I~nnck 3. ~-n így szól:
„A reúl- és szen1{:lyjogú, vala1ninl a fiók"VÓ"<·szer!ár utcai bejáratát ~ze1nbctünii inódon
:(iyÓgyszertúr" feliratú túblúval kell n1egjclölni.

l\Iit kell az iigyeletes szolg~ilalol ,iclz(} lübhh·n
kiíl'ni?
„Oly J,(.';;i;ségben (vúrosban), ahol a ~yéigyszcr.
lltrak . - h1i!tisúgi engedély alnpjún - az t",jjeli, va.sar- és ünnepnapi szolgúlatot felvúltva "égzik, a
szolgálatot ne111 teljesítő gyógyszerlúr 1.'>,ljcli csengiijc n1cllett, éjjel is könnyen olvasható oly táblúcskúl kell kifüggeszteni, ainely a ~egközelebb
fek vö i.igyclcles gyógyszert úr nevét és helyfl feltünteti." (250.520/1934. B. M. sz. 4. §.).
Egyes gyógyszerlúraknál olyan túhlút látni,
arnely csak :!z ügyeletes gyógyszertár hclyft tünteti föl (pl. .. Ejjeli .szolgálatot tar!: íl:íkóczi-úl 91.")
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i:„z 11e1n felel 1neg az clüirúsnak. Ki k~ll ín~i az
ügyclcles gyógy~zertúr c:ln~'Yezésél is. (Igy: „l::jjeli
ügyclc!es szo!gú!aiot lurl: Segílö :\Iúria gyógy.:izerlúr. Húkóczi-út 91.".l
Az iizlt•lz~í.róra utún úrusíhísi !ilulunt ulú t'.Sii ~;i:·~·r
(pl. Diana st'.ishorszcsz) 01·,·nsi rcndelvén~·i·c ldudhah'.i-c'?
:\ nyi\vúnus ~yúgyszertúrak úrus1l:'isi küri:•t
szabúl vozó (:2H0.0 70/1 O:i.I. sz.)
beliigyn1 ini:~zleri
rcndel~t értcli11~·h~·n a rendelet 2 .. szún1ú n1elll·klelélJen felsorolt kl·sziln1l·ll\'Cket az ú\\alúnos llzlctzúróra u\ún úrusltani lil<;s. :\dolt cset111i! kifolyólng l'chncrült ;1z a klTd0s, hogy a fentiek szerint
úru:.itú.'ii !i!alt•n1 nlú Pst'i kl•szíl1n(•ny :1rt1l!Si rcndclv<i11un· kisz1>lgúl!atandú-l'. :\ szóhanfnrgó ese\hen :iz orvos Diana sósborszeszt rcndcil.
:\ kl·rd1."s e!liírúht:iúnúl egybe kell vetni a jug-.z:ihúh·ol·~:ll l\r"l li··nv ú!! itt e~\ 111~tssal szc111IH'll.
~-\-z eg;·ik a~. hugy :; rt't1(leli ~-~~l~r az ~:zlc!zúróra
u!ún úrusítúsi tila!o111 :i!ú esik. H 1núsik p:.:dig
lio"\" az urvusi n·ndel\"l·nven rendeli szer kiszolgúil~t!úsa alapos ok Hl·lkiÚ 11c:1n lagadhciló 111eg.
:\linlhugy két. l'gy1nús11uk ho1n!okegyeilcst ellt'lll11101Hló jogsz:d1úly lll'BI sz~diúlyozhalja ugyanaz! a
kl·nil„~L 11yilvúnv~dó, hogy a jogszabúly llrlyes 0rtel111ezl·sl'.!1~·11 Yall a 111q..;01clús kttlc sa. ;\ z:'1rórúY:t!
knpcso\ntos \ilalon1 árusitrísra vnnalk(1zik. 111úr
pedig Yalan11•ly szeruek urvnsi vl•n)Tl' li.1rl(•11(i ki;nlúsa IH~lll úru.:.;ilús, hall('t\l a µyó;~yszer~~;zj hi\·:,itú~

körébe tartozó közegószségii"vi cselekntl•ny \z
„árusítás" kifejez0s csak a ~:1>nv nélküli J~ézi~l~
adú~~Jan történő eladásokra vo1u~lkozha!ik'. Ebben
a korben csakugyan tilos a rendeletben felsorol!
k~szíllnénycket az üzletzúróra ntún kiadni. c)rvosí
vcnyrc azonban ez a szubúly nen1 érvl·n..,·es. DlÍYcl
az .or,·os a gyógyító eszkiizeinek n1eg,·úl;1~zlúsúhan
tel.1es szabadsúggal rendelkezik. Ebben ,t !ekintel!1c.n a ~yógyszerkönyv alapeh·einek 15. pontja az
u·.:1nyado:. „A. gyó~yszerész ... n1indíg azt a szert
kolclcs k1adn1. a1n1t az orvos rendel .. :· ,.\z iizlctzúrór:1 ulún {u:usílási tilalo1n al{1 csii -"Lt:r lehúl
orYos1 rcndch·enyre ki:.idhntó s a kisz1ilt.{úllalúst
nc:n1 lehet 1neglagadni.

*
liogy érlehnezcndö u déli z;.irüs·!
:~ g);ógyszerlúrak iize1ni idejének (·s Ü"vclel\!s
..-zt.1lgt~lala11ak szabúlyozúsúról szóló 1n:1n. t~,:i lfiO.
sza111u. IT'_Hdclel H. __§-a szerint: „A gyüt(yszerlúrak
a helyi ,·1szonyok l 1gyeJ.c1nhevélclé\·el l :2 ~ · 1:-- • ..
l .• ••tt 1 . 1·
(s
,) OI .!
~~17:~
cgl_e Jebh azonhan k0t ótún ú! 1·b(;ds::iint'f
t'l'IJahol :::arva~(ll'f hal<ík. Siirgiís s:di ks!~g esetén
<~zonl_inn.. a gyögyszcrtúr n küzöns0g rendclkczt~sl·re
:111:~111 kule\es. Az erre uta!ú túhlút az 0. ~-han incg.rc!ol~. hl·ly_cn (a gyógyszcr!úr szl~n1hl'iiliii helyé;i.
'.l h_e_.iaralnnlj kell kifüggeszteni. .-\_ dt~li zúrYal:;r!ús
1dl'Jl'l :IZ clsc'ifnkú
kÖZ('"t~szsl"riio\ j
!i·ii<'Js'i"<l'll·
l .
.'
"
0
o.
'
- '" ' \
( u~- e; nagyközségekben a füszfJlgahirónak.' ine~ye1 ."a1:'.lsokhan a polgúnncsler úll:tl 1negliízott
t1szl ,·1sctonek. Budapesten a keriileti L·!iiljúrónak;
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be kell jelenteni és a gyógyszertár hejilratánál
szen1bclünii helyen ki kell függeszteni." :\ rendeletnek ez az intézkedése n1ódot ad a gyógyszertárak
déli zárvalartására. I\:érdés. hogy ha vala1ncly községben vagy városban több gyógyszertúr van, s
azok ebé<lsziinelct kívánnak tartani,

valan1cn:nvi

gyógyszertárat ugyanegy idöbcn kell-e zúrvala~r
tani, vagy pedig az egyes gyógyszertárak cgy1nástól eltérő i<löbcn is bezárhatnak? Tovúbbú tart-

hat-e az egyik gyógyszcrtúr ebédszünelcl. ha a
többi esetleg ncn1 kíván élni a dl~li zúrús jogával?
A rendelet szövege ne1n tartalmaz olyan intézkedést, tuncly a déli zárást több gyógyszertár
közös clhatározúsától tenné függővé. l~szerinl a
rnegjelöll időponton belül (12-lfl óra kcizölt legfeljebb 2 órún út) bár111ely gyógyszcrtúr tetszése
szerint zúrvatarthat, függellenül atlól, hogy a többi 111ikor tart zárva, vagy cgyilltalálian bezár-e.
Csak azt küli ki a rendelet, hogv a hclvi Yiszonyokat fi"Yclen1be
kell \'enni (ha 1){•ldúul ;l ;:-..
"\'Ó"\'S~eroo.

\
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1
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túr 1nelletli rendelöinil·zclhcn 12· -l-ig re1HlPll~s
\·an, akkor ezalatt ne111 szabad zúrvala;:tani}, ln\'ábbú, hogy a zúrús idbjét be kell jelenteni s a
küzönsl·get tábla kifiiggesztés{~\'t'l kell lú.if!kozt-atni.
:\ rendelet sziivcgéhöl t.'.·s szcllcn1éböl. dc a dolog
ler1nészell~hiíl is az következik. hogy a déli zúrús
l'fJ!J(~fli jou„ 111cllycl az egyes gyógyszcrtúr,1k bclútú~.uk szerint l·lhctnek.
:\Iin<la1ncllctt helyénvaló.
Ila az egy-egy község vagy vúros lerül~lén Jevii
gyógyszcrtúrak a déli zárásra és annak idéiponljúrn
nl·zvl· egy111ússal 1ncgú\lapodnnk,

i\Iennyi az 01'1 "\'ényck GyoJa-.fth•uléka'?
. A. jogsz.abúly alapjún 25°/o+ot:. n1unka<líjkedvcz1ne1;yben reszesílcndü betegbiztosító intézetek vé+
nye.1 ut{~n 1ninl is1ncrelcs - a .Jóléti :\lap jti.~·ulek venyenként 3 fillér. Ila azonban valainelY
1nlézn1ény a 25°/o-os 111unkadíjkcdvez111é1n:en feliii
a _hclügyn1~~1iszter últal jóvúhagyolt kiil•Jn c('ryez~
lllL'llY t~l_apJf~l1 tovúLhi en~edn1énybcn ré':iZ<!sül~· ak~
kor a JHrttlck kevesebb. Es pedig ha a külön cngedn1ény
ö-töl
10°/o-irr
ler1'ed
a ,1"ír11li'•l·
•J ft'll \
O/
•
..
. • ti
•
' •
•
• '" er, I,
i.l
10 o*nal tobb, a ,1arulék 1 fillér . .-\z Orszúgos Társi!?alon1biztosító Intézet azeliHl a 2.5°/o-os n1 unkad11kcdvcz111énven
felül a 1na 01 risztrrllis
• • •
•
•
- \·é·l\'el·
'
\. ltl'in
<
,1ovahag?·ott külön egyezn1ény alapjún tovi1hhi 150/c;
e11?ed111enybcn részesült, cnnélfog\·a az 01'1 vények
11tan lc\·onandó Gy<lJA-júrulók 1 fillúr volt. ·
. .-\ f~ly~ évben az OTI·nak uyujlandó en"ed·
111cn~· ke1~desc hclligyn1Jníszleri rendele;iel n~·erl
sz~~halyozasl. „ Eszerint a 25°/o-os n1unk:1<líjked~·cz
n1e.ny n1egszunt, ehelyett az O'fI a n1agisztrúlis
gy~gss:-erel~ teljc,s {~r{~ból 2_~.5°/o Pnged1n1~nyt kap.
A_ kech ez1neny kerdesenck UJ alapokon való rcnde~
zese
állítása szerint ,. anyarril'l"
I · az O'fl
·
. o • o l"'\"'Zt'I·o . . ,.. ·iz
•
nlezct altal eddig élvezett kcdyez1nénnv~l." Ennek ellenére
az ü'l'I az ú1'rendszeri'i
1·>•
'
•.
,.... 1•'.;O/u
-" -os·)
1>.e <l vcz111enyre való úttéres óta: vényenkl>nt ncrn
e.gy, hanen1 iláro111 fillért von le és f!zct be a
(1y()JA javára.
„
•• :\z O'fI i~1dokolús·a szerint ugyanis az újrend·
szeru .~nge~~ennyel a helyzet jogilag n1egvúltozott.
:\ belugyn1n11szteri rendelet szerint {444/1940.), az
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O'fl a 25°/o-os n1unkadijkcdvez111ényhen 1núr nen1
rí·szesiil, hancn1 a 100°/o-os n1unkadíjjal :..zú1nilott
vényúrak utún a vény teljes összegéből l~lv<'Z 27 .5°/o
cngedtnényl. Szószcrint véve tehát az nlucsonyabh
Gy().JA-júrulékról szóló rendelkezés nz (Yfl vPnyekrc nen1 vonatkozik. ennélfogva az IntPzel v1~
nycnként a fi.llért von le a gyógyszerszúrnlúkhól.
E pillanatban tchúl az ()'l'I-vényPk lt~nylt·oe'i
(iyO.lA-júrull~ka vl·nycnként a fi110r.
:\linthogy azonban úllúspontjúnak hi>!yességéröl 1naga az 01'I sincs teljes inértl·khen 111cggyözöd,·e. a kérdé~sbcn a heliigy1ninisztcr dönt€~sét kérte.
Gyógyszerészi szen1pontl)ól nc111 lehet ells1ncr1ü az ()'l'[ úlláspontjút, 1nivcl n tnost nyujlott kcdvcz1nény iisszeg szerint inegcg)·~zik a n~givcl s szún111nkra közön1hös az. hogy jogi CrlPlr!n1ben kii!ünhség van a régi i'•s új ke(1vez111é11y kiiz(itl. .-\z
óriúsi összegü cnged1nl·ny 1nclletl teljes Jeliclctlcnség az ()'fI vt•nyek ulún :1 fillér liy(),1:\-júrulékol
fizetni. He1nélhelii. hogy a lwliigy1niniszier a régi.
1 rilll·rcs Gy(),J:\-júrull·k 111c!lelt diinl s Hl(·glalálja
azt a fonnulúl. a1ncly a tnegnyug\atú 1negoldúst
jogi alapon is lehctiivl> teszi. Kedvcz(í düntl·s esetén
a gyógyszerészt kúr llt'lll fogja érni. inert az OTI
a 111ostani nagyolih levonási a gyógyszer(sz jnvúra fogja írni. :\rra a k0rdésre lehúl. hogy 1ncnyuyi az (fl'I-vényck (iy()J:\.-júruléka, a·lt kell fc*
lelnünk, hogy ezidiiszerint a fillér. llenu:ny van
azonban arra, hogy c\is1nerik az o·r1-véayek 1 filléres járulékút s ezzel visszaúll a r~gi hcl)'ZCI.

*

llogyan kt>ll

gycígy!-izet·111i11t:it ;_>s l'llt•!itnint:H
venni·?

A (.!yúgyszerlúr:tk r·!lt·11tirzésl·1i1·k l'gyik !t•gfonln.sabh 111nzz:1nala a
µyógyszcnninla ,·étele. :\.
gyógyszeru1iuta hivatalo:- 1nt·g,·iz ...,L:ú!úsra kerül s a
,·izsgúlat l'I'l'd1nl'11yénck fo1,1tos ' <.;Zerep{' va1; n
gyógyszL·rtúr n1in<'ísítl·sébt•11. :\Ii11d:•11 gY·(·)s-v~zertúr·
nak l·nl~·kt"hcn úll 1ninlaYL'lelkor cl/1·111J;in!;ít Yenni.
hogy a llivtltalos nH·gúllapítús h:•lvt•ss:'•!.(e kétcl\'
l'SC'lt·n l'ill'nc'írizhrlíi ll'gycn.
·
·
·
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:·\. Ininla· l·s Plll'111ninta-\'élel kérdése pontos
nyert az HJ-10:\·I. tü 1·vl·nvt•ikk gyógyszc·rl~szcli Yo1Jn\k(1zúsú ret1dt·lkezl>seinCk
t•s rl'SZl·ctes s:a(i(ífyo:rísl

vt·grehajtúsa lúrgyúhan kiadott 7ilO/iH.J.O. sz. bl'lügyn1inisz!Pri n·tHle!etlie11. (Lúsd t• kiilcl 1.)1. nldalún. to,·úhhú
n :\l:igyarorsz[q..:i
{iyij~~\·szvn!sz
Egyesület kiadúsú!Jan lfl-10. no\·t·111hc·n·:1H'; 1· llll'"klcnt .. Gyógyszt'n"szi !ilrYt"nyt•k l~S n·1Hlell'l('k "~~Ü i·
l~111é1~ye„ 1_1-L oldalúu.i .\ gyúgyszl'rlúrak h:l!Ó~'iúgi
\'1zsgaiat:1. 1lletiílt'g n1i11l:n·t·ll'! nlkaln1úvn! tanúesos
az idPvonatknzc'J rt·nt!eil.;~·zl·seket tüzete-;cn útta11u!111ú11yoz11i s az abban roglaltak szerint ~·!júrni. :\.Ii-

,.í.'J a :-.zú!1a11forgú n·nde!t~tlie\v

<1

n1i11t: 1 ~·l·lL'] kl;r-

h1ls:-.zas:1n P:-. niindi·ttn•. kih~rjedii :qlrÚll~kos
gonddal rl·szlclezi. l' hl'l)'C'll UH:lliizziik annak iSliH'r!t·l(·si"t. csak u!:llunk rú. hogy :~ziiks:·g c.•sctén.
vizsgúlal :dkalni:'n·;i] hol kPll a l.;t•rdl•.sni·k utúnan[·zni.
dl·st'•j
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l(ötcles-e a gyógyszct•ész n1unkakö1u:nyt viselni·?
A. gyógyszertárban a n1unkaköpenyviselés kérdése is szalJúlyozva va11. Errlil nz 1.na:L évi
(212.-100 B. ~1. szún1ú) úgynevezett u„•cl111ii;arcndelet intézkedik. A rendelet a nyilvúnos és húzi
gyógyszertárak nc111 gyógyszerészi képc~sílésü alkalinazollainak foglalkoztalúsát szabúiyozza és a
11cn1 gyógyszerészi kc~pcsítésü szc1nélyzctct :i gyógyszerészektöl való 1ncgkiilönböztc\:1sül --- szines
n1unkaköpcny viselés(~rc kötelezi. (Kivétel a pénzkezc-lö, aki nen1 köteles n1unkaklipcnyt viselni, de
ha köpenyt használ, az csak színes lehet.} l'chér
11111nkaköpcnyt csak g!IÚ!f!fs:crés::::i kCpei;ílésíi .'i:crnély::::cl llas:1u.ílhal. A gyógyszerészt azonban 11en1
kölclc:;i a rendelet inunkaköpeny viselésére. ~lind
anzellelt ne1u lehet helyesnek tartani, ha a gyógyszerlúrban lúnylcges n1üködésl kifejtő gyögyszcrész
„civilben'; dolgozik. A fehér 1nunkaköpcnynck lJizonvos erkölcsi halús:.1 és jelképes jeleulösége is
\·an- a gyógyszerészi fogtalkozús kiilsö kifejezésrejutlalúsa sze111ponljúhól. Ezl a többlc!ct k:lr kihasznúlatlanul hagyni.

I\:ötelcs-c a gy<'.igyszcrész jeget tartani'?
Elég gyakran fordul elö, hogy a gyúgyszertúrhan betegápolúsi célra jeget kérnek. A laikus közönség hajl:unos arra, hogy a gyógyszertúrban keresse nlin<lazt, an1i felfogúsu szerint •l betegek gyógyítúsúval akárcsak túvoli összefüggésben is van.
l'er1nészctesen a gyógyszertárban jég nem liapható,

l

1ninthogy a jég nc111 (J!JÓ[J{]s:;er, hane1n cgyszerii
fi.zikúlis képzö<l1nény. 'félen nincs jégproblé1na,
nyúron azonban a gyógyszerész sz{unára épp olyan
prohlen1atikus Yolna jeget ellarlani, nlint h:írki
szúrnára. A l~özöns1.\g néha n1éltatlar1kotlúsúl fejezi
ki a111iall, hogy a gyógyszertúrban nc111 kap jeget,
azonban teljesen alaptalanul. Nincs olyan jogszabúly, a1ncly a gyógyszerlúrat jégnek a larlúsára
kötelezné, nincs elöírva az ehhez szükséges berendezés (jégszekrény) stb ...\ gyógyszerlúrnak ne111
is az a feladata, hogy lerrnészete.s gyógytényczők
kcl lússa el a közönséget, hiszen ezek 1nindcnkinck
rendelkezésére állnak, hanc1n ellr.nkczöleg nz, hogy
ludornányos 1nunkúja ú!lal n1est..:rségcsen clöállflott gyógyító tényezőket bocsásson rendelkezésére.
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;,ut Jditeles a gy<'.igyszerész kiszolg:íllntüs eJiHt

:1

felbontani'?
A I\·. Gyógyszerkönyv rendelkezései t~rtehué
bcn a gyógyszerész kiszolgáltatás elölt kiileles felf1onlani a kcreskcdelcruböl beszerzett töltött a111~
prillák dobozút (ú. 11. konuncr~z injekeiók, 1nint
111orphin, coffcin, con1phor, atropin, strychin, stb.
injekció) és 1neg kell gyözödnic az a1npullúk sértet~
len voltúról. Ila pedig tartaltnukban olyan jelenségeket észlel, arnclyek gondatlan készítésre vagy
az oldott anyag elbo111lásúra vallanak, azokat nen1
szaba<l kiadnia. lla kifogástalannak !alálta, újr3
le kell ragasztania a dobozt és a gyógyszertár pecsétjévt'i ellátva kell kiadni. Ez a rendelkezés csak

1

.142
a gyógyszC'rkönyv últal l'löírl s a gyógyszerl.írba11
kölclczüleg készlc>lhcn lartandó :unpull{i-; k1~szí!111énYckre von:l.tkozik.
·I-Iasnnlóan fel kell bontani kiadú;.; elült a
gyógyszerkönyvlien hivatalos s:érunu1/.:rll (vérsavók), úgyn1int a difléria-Pllcnes és 1.l'lannsz t>llenes
vúrsavól s n1cg kell gyc'izc'idni arról, 111~gf(•\t:l-e nz
an1pnlla \"agy üveg larlahna a 111egs'.~ahui! követel~
1nCnyeknck. Za\·nrns vagy penészes ;;,z\<run1ol nen1
szabad kiadni. Jia a szt'·n11n kifogúsla\:111 s az a111pulla vagy üveg sérlellcu, a dobozt n gyógyszer!úr pc>csétj{•vl'I \pzÚr\·a kell kiadu!.

*
i\lcunyihen i'cleHis a

g~·ögyszel'ész

a kl>sz gyúri

készíhnén~·ekét•l'?

.-\ gyógyszerészi n1ükiídl•s {·s e!júrús sznhúlyozúsáról szóló 2Ci0,;í l 0/1 fl:lt. sz. h1.Jiigynl. rentll'l\'l
:1. §-:1 értehnében: .. kl·sz. zúrt csn1n:igolúsln1n forgalotnha hozott ú. n. kíszerell anyagok, n1int pl.
a selu."~szeti köUíszcrck, gyógyszcrkiilönlt•t!csségck.
11rganothcrúpiús. tncgsz:i!Hitl halúsl~rlékü. liakleriolúgiai készíl111t·nyck, gyógyszeres foly:uh··kka! töllült steril :11npul!úk stb. 1ncgfclclii 1nin1'iségt'·l·rl a
gyógyszertár vczctöje csak oly 111érl1.~kheJ1 ft'/1•/iis.
a1ni\•;e11 111{~rlékhcn az! a
GyógyszcrkiinyY vagy
cgyl•iJ jogszahú\yok a gyúgyszcrl>szrc 1u"zvc 1nc•gúllapitják."
:\Gyógyszerkönyv „Alapeh·ek·· 1a. pontja sze·
rinl a gyógyszerész az e1nlitett készítn1l·nyekért fe!eHisséggel a1111yibr111 larluzik. hogy az érvt"·nyhC'n

lcvii szahúlyrendelcl<-·k kövt!leltnényeinck j('f.:ésbcn
lís J..:iilsi> alakban 111cg 11c111 feleli) anyagot és készít1nényt nen1 adhat ki s iiyyclnic kt•ll arra, hogy azon
a ron1Iásnak vagy 111ús hihúnak :i csonu1yolás sérlct!enségc niellcfl sen1111i észrevehető nyo1na ne legyen. pl. lörl·s. rcpcdl>s. útncdvcsedl>s, p1:111;szedt"·s.
csapadt'·kképziidés. stb. Ehbiíl a szcn1pon!hól tehát
a gyógyszcrl>sz köteles :daposan szen1ügy"e venni
a készíllnl~nyeket s ha ezl ehnulaszlan{i, az ilyen
külsiíleg észrcvehetij hibúkért fcltétlcn'iil feh~liís
séggel tartozik. Ugyancsak feleHis a gyfigyszerész
az{•r\, hogy a kercskedelen1böl hes.zcrzt>ll töllütt
a1npullúk. lováhbú a szúrurnok. sértellcnvk, tnrlal1nuk pedig ro111Jallan ]pgycn (lúsd az l'l('izií kl~r
dést).
A kérdés n1úr tnost az, hogy klilsc'i 1ncgtekinté.sre sertetlennck és kifogústalannak lútszd készít~
1nényl~rl, ha azt a fél azzal a panasszal hozza \'isz~za. hogy a gyógyszer ro1nlofl. fele\iís-l' a gyógy.'>Zl'l't~sz? :\. hh·atkozolt szaliúlyok érll'linél:cn ilyen
t'~elln•n jogilag nern felc•Uis ugyan a gyögyszer(:sz.
azonban a szabályok szcllc1néból kövctkcz;k. hogy
:1 kifogúsoll ké.szí!1né11yl \'issza kell v~~nniP t~s he{'..,l'J"élés vt'.·gell a készíl!'ihliz tovúllhílani.
A gyógyszerész ugyanis a kifogúsnlt gyógyszen1ck a fél kezéhez jultalúsúhan a közvetíltJ szerepét játszotta; inivel pedig a szabúly érlchnébcn
a kifogús alú eső készíln1Cnyért a gyúrló Jclelös. a
gyúgyszcrésznek kötelessége közren1iiködni abban,
hogy ez a felelösség gyakorlati \;rtele1111Jen megvalósuljon. Ezt az álláspontot vallja az Országos

~
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I\özt'gészsógügyi Inll:zel is. lllelvnck hat(1-.könílH'
IHrlozik a gyógyszcr:.:észiliuénycl~ cllcn(írz(se.
. ~en1r~giben a kövclkczö eset liirlénl: Egy fövu:·os1 gyogyszcr!árhan valaki
töhh doboz .500
g'!';11111nos Bt~llrich sót Yúsúrolt. (Hégehhi időből
n1aradt rak!aron, inert ina n1úr cs;:ik a 100 gr-os
só van forgalo1nbnn.) Fclhontás utún a vevő azt
l<tpaszlalta, hogy a készít1nény teljesen összeállott.
kókcinénységü lelt. Panaszt cn1elt a O'yó~vszerész~

n~d, akitiil a sót vásárolta és kérte

0;1

c~ornagok

vi~,szavélclél. A gyógyszerész arra hi,·allüJZYa, hogv
k1,:.;zcrelt készíhnényért ncn1 tartozik fclclösl«rrr~J
(kíviilrííl s:n11ni _jele ncrn voll a hihún:d,:), n~~g
tnga<lta a v1sszavt•!('lt. A vásárló erre pan:)sz! ernclt
a gyógy;.;zcrész ellen az Orszúgos l\.özeg·~szsl·giigvi
Inll·zetnél. Az Inh~ze! arra az úllúspontra hclyezk~
d,,11, hogy a gyögyszcrésznek kütch~sségc lett volna
tl kéíkctnénnyé vúll készítn1l:nvcket visszavenni Ps
b~r·serélés végeit a feleliís fo1:galon1bahuzóhoz to1
' :' bhilani.
:\ gyógyszerész n1ulasztúsúnak az O. E:.
I. szakvélcn1l·nye alnpjúu e!iírClálhatóan hiinEetiijogi kövctelinényei lesznek. Ez az eset i~ alútán~asztja az! az úllásponlol, hogy a gycigyszerész
h:zonyos n1érlékig a n1ár kiado!l és kiilsiileg kifogastalannak !út.szó, de fclhonlá.s u!ún nh·~gb ron1lot111ak bizonyult késziln1ényéri is felcl(is és pedig
annyiban. hogy a hiba jrí11rífétclúiN'J1 k61clcs kö:re-

1nliködni.

*

l

Köteles-e· az

előállítii

becserélni ,a lejárt

készítn1én~·eket "?

A
!örzskönyvezclt
gyógyszerkészítn1ények
hasznúlhatósógún:ik lejárati idejét, ::unennyiben a
készíln1ény tennészctc indokolttá teszi, ;1z Orszúgos h:özegész;.;égügyi Intézet állapítja nH•g. Ezt a
lejárati időt a gyúrtó, illetőleg a felelős forgalon1hahozó köteles a készít111ény cín1kéjén fí·ltiintelni.
A.z Intézet últal n1egállapíloll határidőn túl gyógyszerkészítn1ény forgalon1ban nern tartható ..Az így
lejárt készíhnényl az clöállító, illélőlcg a felelős
forgalo111bahozó köteles a lejárati idiítöl sz:'unítolt
két hónapon belül díjtalanul becserélni. (230.800/
1936. B. :\1. sz. rendelet 3. §.). Ez a rendelkezés
núndcn olyan törzskönyvezett késiítn1ényre (egysl~ges összelé!elü gyógyszer, gyógyszerklilönlegcss(·g, arzcnohcnzol készít1nény. kon1n1crz injekció,
por, lablclla, oldat, injekció, stb-re) ,·unatkozik,
a1nrlycn a hnsznúlhatós:'tgi halúridéi az () 1\. r.
l'liiírúsa alapjún fel van liintelve.

*
Arckré1net kell-e

Hirzskiinyvczll~lni·?

~\ gyógyszertúr {dla! g)·úrlolt és viszonteladók

rl·szl·re is forgalo111ba hozott arckré111! Íl<l rgy vagy
kétkcreszlcs szert is tarlahnaz, fl!JÓ!f!J'i·:frkés:it111é11ynck lckinlendö s n1int ilyet, az Ors;:úgos 1\özcgl~szsl~gtigyi Intézelnl·l szabúlyszl'rlien tiirzsköny·
\.l'Zlclni kelL
1\crcszics szert 11L'111 lartaln1azó l•n~1n 1,<·111 esik
törzskönyvezési kötclezelbég ni:'!,
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Gyógyszertár forgalo111bu· hozhat-e nagyban
111•ckrén1et'!
Arc- l•s kt.'.·zkrl·n1ck, {Ynla1nint egyéb koz1neti-

ku1nokJ ké!"-!zítése n gyógyszertár ősi le11ékcnyséyi
kdrébe tartozik. (257.Hli/lHa-1. B. :.\[. sz. rend.)
Ilyen kré1nekel lchúl a gyógyszertúr :1k(tr sajút \'C·yc')j részére, akúr pedig Yiszonte1árusílók részl'rc
HCl[J!fban is forgalon1ha hozhat. l\"ereszlcs szert tar-

tahnazó

krfn1

törzskönyvezési

kötelezeltség

alú

esik, keresztes szerl ne1n lartaln1nzó krén1 liirzskönyYczés nl·lkiil is forgalo111ha hozható.

*
J{1·é1nek fo1•gulon1huhozatalához kell-e
ipar igazol vün~· '!
:\linlhogy a bőrápoló kcnücsöt k0szít0~e l·s
forgalon1liahozatnla a gyógyszerlúr (isi fe\·ékenYs(•gi kiir{~lle lnrtozik. k«szíll~siik l-s forgalo111hahoz~1laluk a gyógyszertúri jogosílvúny alapjún gyakorolhaló szerzett jog. E tevékenységhez lehúl kiiliin
iparigazo!v(u1y akkor se1n szüksl~ges. h<.1 <IZ eladús nagyban vbzontcladók részére törlé11ik.

*
A1·ckl'én1 kiszolgáltatható-e az áltnl:.'inos
iizlelzi'ir<íru után?
:\. !f!JtÍ!f!JS:1•rtárak
fir11síl<isí köri'! szabúlvozú
1H:i4. í·Yi 2GO.f>GO. szún1ú heliigy111iniszll'ri re.ndt>let szerint oly helyeken h:Yii nyi1Yú11os gyógyszerlúrak, ahol a közsé~ben drogl·rin is \'an, a rench·-

lelhez csatoll 2. szán1ú 1nelh'•klt>llicn !"elsorol! készít111ényekel és túrgyakat a nyíl! únrsitási ii::lctek
::rlnír<Íj(I után és azok kiite\czíí
zúrY<t!arlúsának
idejl' alatt nc1n ÚrI1sithaljrík.
:\. nyill úrnsílúsi üzletek
ú!inlúnos iiz!etzúrOrúja YÚrosokhan ezidiiszerinl escll' {) öra. szo1nhaton 7 órn ..A kötclezö zárvatarl:'ts (1nunli:asziinct'i
ideje vasárnap, Szent Isl\'Úll napja. l~arúcsony clsÍí
napja, stb. l:'.:slc {) óra, illctölcg szutnhalon 7 óra
utún, Ya!an1inl a kötelez() 1nunkaszüneli napokon
az cn1lítetl 1nelléklethen
felsorolt anvagokat a
gyógyszcrlúrak ncn1 szolgúltathatj:'ik ki.~ (;\. fe!sorolúst lásd Gyógysz. i::vld.lnyve 1935. l·vi kiitel 10().
oldalún. Ugyanez megjelent a Gv. 1::\·k. 19:19. évi

kötet 121. oldalún, Yal-a111inl a ~L.liY. E. úllal l\J.10.
novc1nl1er ha\·úban kiadott jogszalJúlygyiijle111ény
17. oldalún.)
A. felsorolt anyagok és ké"'zítn1L•n\'ck

köziill

arckrén1, kézkrl~n1, hürúpoló keni)cs, ~lh. egyúlln·
lúban IH'J1l s::.ercpcl, s ininclezek a rcndclcllicn e1nlílL'!l ,,kcnd<'izö szerek·· rogalrna nlú scn1 vonhatók.
iniYcl a felsorolús sokkal részlele!icbb, !'e1nhogy a
koz1nelikai készít1nényck e legnagyobb i;s !egfontosahh csoporlj:'tl küliinúl!úan 1ncg ne e1nlílelt(•
\·olna. ha ezeknek úrusítúsúl is L'l akar\:1 ~'t>lna tiltani. ?\'en1 is terje!izlhc!le ki a rendl'lt~I az úrusitúsi
tilalniat n liiírúpoló kcnücsükrl'. krl•nJ('kr...:. 1niYel
t.'Zl'k f!!JÚ[l!JH:erk(~s::ff111ényeknck lekintcndilk, legnagyohb rt'>sziik egy- \·agy kétkL l":sztes hatóa11y:1gol
is tnr!aln1:1z 0.s tiirzskün\·vezési kü!C'lcze\lség a1:·1
esik. Clllll•lfngya nen1rslll~ hogy nP111 eshe\J;ek :1
0

'I
1
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gyógyszertárakban idöszakos árusítási korlátozás
alá, hanen1 éppen ellenkenzöleg a tör:skönyve::ett
krémeket csakis gyógys:::erlárak s:olgáltalltalják ki.
Nvilvánvaló lehál, hogy bőrápoló kr.?rnel.: a gyógus::.-ertárban a:: ii:.letzáróra után is 1.-iszolgáltathatók.

*
~fit

kell ccrát kapszuhíhan kiszolg:Htani'?
I\:öztudon1ású, hogy a nedvs:.iuó és illó anyagokat tartalnu1zó oszlott porokat cerát kapszulába
helyezve keH kiszol-gúltatni. Erre nézve jogszabályba ·foglalt rendelkezés is van. ~\ 2G0.510/lú34. B.
1I. szá1nú rendelet (a gyógyszerészi n1iíködés és
eljúrús szabályozása) 7. §-ának {22) pontja így
szól:
„Olyan osztott porokat, an1clyek vízszívó,
vagy illó alkatrészeket, 1nint can1phorl, chloralhydra tol,
theobro1ninun1
nat rio-5a licyl icu111ot,
1ncntholt, bron1ol, jódsókat, illó- é5 zsíros olajokat, extractu1n bcllndonnaet, - cannabis indicaet,
- hyoscyatnit vagy -- secalis cornut.il lartaltnaznak, Yagy ha az orYos ezt kifejezetten elöírja, n1indcnkor csak paraffinnal átitatott papírból \'agy
perg:unenlhöl késziill tokban (kapszulúhan) szabad
kirtdni."
Az újabb tapasztalatok érteln1éhen, dr. <:sipkt•
Zoltún és ,\'é111cdy Intrc közlése szerint tForn1ulae
:-.:onnalcs konuucnlárja) a fenti anyagokon kívül
< .~rdt kapszulában kell kiszolgáltatni :i carbo I1ll'r/{ri11alist, a:opilen. cuffcino citric11n1nl. digitalisf

ipulY. Digilalis cu1n 'l'ht>ohro1nino, sth.\. f!llfvis
!JvtoerÍI és kotnbinációil (PulYis J)c_n\'cri cun1 Bisn1utho ,slb.), sfibiun1 su!fura/11111 aura11tiacun1of
111indcnrt'.~le ko1nhinúcióban (puh·.
Codl'ini cun1
Slibio, stb.), ferru111 laclic111not. EzP.k az in1yagok
a levegőből felvett ncdvc5ség hatúsúra a lcvegii
uxygéujénck scgi!ségéyeJ részleges lü~rnia; hnrnlú~
son, illetve fizikai átalakuláson (carbo 1ncd.) n1cn11ek keresztül és így ha!ásértékiikh1~n ei;,ökkennl'k.
I~z1'.>rl a levegő ncdvességétöl ó\·ni k1.~I! iíket. A 1110dcrn rccepluráhan tehát kís:cí/cscdl'lt :i neclrszívü
s igy cerát kapszulúban kiszo!gál!atandó anyagok
küre.

*
i'\Iil ncru szabad cerüt kapsznhíba tenni·?
Ahogy egyes :tnytigok IPrnH~sze\t· 1negkívúnja
a paraffinnal útilato!l !okban val6 kisY.oig{i!lalúsL
ugyanúgy l)(t1111ak s:crt'k. :1111clycknck ccníl papirosba való helyezését kcriilni kf·,'l. Ilyen ::inyngok
fiíként azok az organikus vcgylill'IL~J\. :i111t'lyL·k laz;1
kütéshcu ecetsavat tnrtal111az11ak. tninl pl. culciur11
acelylo calicylicu111. Allús közben ug~«ulis. an1i11t
e::z egyéhkl·nt közludon1:'1sú. a YPgyiíll'lhii! ('Cels:1\'
hasad le. A szabaddú v{d/J Pt'c·ba\' ill6 anyag 10Yén.
nagyrészt eltúvozik. A parafinnal i1npregnúl!
kapszula azonban n1cgak:idúl\'ozza :iz eeelsay diffuzióját s így a készíln1ény. eriisen l'l'í'IS:tY szugú\·á lesz. Érzékenyebb cgyéncknf.! a ft•lszaporodott
szabad sav gyon1orpanaszokat Yúllhai ki. Ezért kell
a cacisa! (calc. acct. sal.) porl rendes paraffin~
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mentes papírlokba helyezni. (Ugynnez okból kell
a calcium acelylo salicylicun1ot papírdobozban eltartani s üvegbe áttöltése keriilenrlü.) rfcrxnészetcsen cacisull tartahnazó porkcocr(;krc is \·onatkozik
ez a szabály. Igy például a szahvúnyus vény1ninlák
között szcreplö p11lvis combi11nt11snríl is 1nellö:11i
J:L•ll calc. acelylo salicyl. tartal11Hi n1iall a ccrát
kapszulúban Ya\ó kiszolgúllalásl.
Nén1elv esetben az acidun1 ac:(.'f!flo salicylicun1ra is {1gyancz úll. Igy például a szabványos
vlinvininták közé felvett pulvis a11tirbcun1afic11snríl.
Ez ·a porkeverék, n1int is1nerctes. acid. acclylo sa\icvlicu111ol, phenochinoll és calc. carbonicu111ot
1.a1~tai1naz. 1\ keverékben lé\·{) phenochinol fokozza
az ecetsa\'as salicyl észter ho1nlékonysúgát. :\ felszabaduló ccetsa\'. lcköt(•sl·rc szolgúl a calciu1n carbonicun1, hosszabb úl!ús ulún azonban a hotnlús
folYlatódik. (Ezért \':\ll clöír\·a ai'. ex tcmporc kt'·-;zÚl's is.). :\ pu!Yis an!irhcu1nalicust s hasonló kc\'crékct tchút a fenti okokhól uf!yancsak rendes
paraffin1ncntcs kapszulúhan kell ki.<;í:olgúltatni.
(Irodalo111: dr. Csipke Zollún dr. ;\"érncdy
l111r.r.i: For111ulae Norn1alcs ko1n1nentárja.)

*
1\lilJCU h;apszuhiba h.~g~·iik a cacisal -i- cxtr.
hclladonnae keveréket'?
Nincsen nlvan szahúlv. an1clv :dúl ne Yolna
kiYétcl. Igy Y:11; ez a rccc1;turába1; is . .-\. gyógyszerészi foglalkozús egyik lcgclevcnehh jellen1Yonúsn
éppen az, hogy a receplúrázó gyógyszcn~sznek pil-

!analok alatt kell a föhneriilö problén1úkat 111cgu\dani. Ilyen - ha ncn1 is nagyjelentiíségii problé111a az, hogy ha az nrYos calciu111 acl'lylo
salicvlicu1uol cxtr. bellaúonnaeval rl'ndc;.J. a ke\·erékei iuilyen kapszuláhan szolgti.Hassuk ki. :\z
cliízü két kérdésben. eln1ondotlak SZl'rint cxlr. hl'lladonnae-t tnrlahnazó port ned\'szivó Yo\la rnialt
cerát kapszulában kell kiaclui, nlig calc. acety!o
salicyl.-t (cacisalt) lartahn:azó porkev~rél•t'I ne1n
szabnd cerát kapszulúba tenni. i\Ii tiirténjtk lchúl.
ha a két anyagot együtt rendeli az or\ os·? Ilyen
vagy hasonló esetben a gyógyszerl·sznck iinitllóan
kell 1negoldani a kérdést s a helyes 1negoldúsiól függ.
hogy jó gyógyszerész-e \'alaki \'agy scn1. :\ szúhanforgó ke\'eréknél azt kell Yizsgúlni. 111elyik 111cgoldás a kisebbik rossz? I-la az exlr. helladonnae
juvúra döntünk s a port cerúl kapszu\ábt1!l adjuk
ki, n készítn1ény ccelsaY szagúvú Yúlik. hn n cucisalra lekinteltpl nen1 tes>iziik cerát p~tpirosba. u
por 1negned\·t·sedik, összetapad. Ha!ústani .:-;zp111pónthól nyilvún az a kisehh baj. ha a por iisszeáll, n1ert attól n1eg cl lehet hasznúlni. nagyobb haj.
ha a por erösen ccetsaYassil válik. Ezert ~1 111agunk
részéröl ilyen esetben a cacisal tulajdou;.,úgail n'szesíleniik. nagyobb figyele1nbcn s l";tnek 1negfell'löcn a kl~szítn1l·nyl nen1 cerát, hancn1 közÖIL'iégcs
papírkapszuláhall szolgáltatnók ki.

*

_J
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i\Iellőzhctő-c

a dobozban valú kiszolg:iltahis <;getcH
1nagnézi:it és belladonna fi.ivonatot lnrtahnazú
JJOI'kCYCl'éknél'?
A receplurában igen sürün fonlul elü az extr:1clun1 helladonnac ·- rnai,111esia u~ta ·- natritnn
b!carhonicun1ot tartaln1azó porkevl.!rék. Ennek kiszolgállatúsúnúl a gyógyszerész - egyleti vCny esetében - n1indíg zavarban van abban a tekintetben, hogy dobo:ha lcg~·-e a port vagy nen1. A sz,thály ugyanis az, hogy exlr. ht•lladonnac-1 lartaln1azó port - a kivonat ncdvszittó lévén - dobozban kell kiszolgúltatni. ezzel sze1nhen a rela:rátorok (az 01'1-t kivéve) többnyire ilITa az úllúsponlr~l helyezkednek, hogy a kisrnennyiségü belladonna kivonat nedvszh·ó voltát a laza és könnyü.
nagvtiiinegü t.'.·gctctt rnagnrzia teljesen elll'nsúlyo.::n
l·s '·igv a dobozh:111 való kiszolgúllatás n1ellíizhcUi
!évén~ a dohoz úrúl rendszerint levouják.
Ez a relaxálori állúspont azonban !t~ues. ;\
szabálvos \'énv1ninlák közölt .. pulvis alcalinus l'U111
bellad~nnae'; .n0ven helyet foglal :i következ(í Plő#
irat:
Hp. Ex.lr. bclladonnac sicc. O.ta.
l\Iagnesiae ustae
Natrii hvdrocarbonici aa :!5.U
:\z clőiratho~ csatlakozó ula:;í!ús szerint .. dl'lur ad scatularn·· - a porkeveréket doho:han
kl'll kiszolgáltatni. A szabványos vény1ninták gyüj#
joys.:abály 1 Inelynck :1z elkész'ilésre
ten1l•n\·e vuuv · kiszolgáltatúsra
vonatkozó
rendelkPZ(;sei
irri1~!f<1dák. ;\ dr. Csipke Zoltán és dr. 1\'énlcdy

·1511

In11·e által kiadolt For1uulae Norinalcs kon1111en!:'1rja a kövelkeziikben fejli ki a kérdt~'il'<' vonatkozó tudo1nányos úllásponlot:
,.A porke\·erék hygroskopos, összeáll, eltartás
:dalt kellcn1etlen szagú lesz s ezért huzatnosahh
ideig eltartani nt•n1 lehel. :\Iindenkor „ex. lc1npore';
kl·szíten.díi . .fú! zúródú papinlohozhan szolgúltassuk Id:·
Ezek szerint nyilvúnvaló, hogy a !izúhnnforgó
porkeveréket 1ni11de11 t'sclbt'n dobo.:l>an J~e!l kiszolgáltatni s egyleti vényeknél :i dol>n: tirri11uk lcllonása ne 111 jogos.
:\Icgc1nlitcndőnek tartjuk. hogy a dohozok
árút ncn1 súly. hnnc1n a porkeverék befogadására
szolgáló dohoz l(·nylcgcs nagysúga szerint kell szúntilani. ('I'axarendelcl „Jegyzetek" G. pont.) Pl.
Nalr. hicarh. -- ~Iagn. usL aa. 20.0-núl, húr a
súlya ;)0 gr-on alul van, 11en1 a legkisebb doboz.
ha1u~111 a .S-as .szú1nú. aa. :HLO-núl 111úr a Hl·es
szún1ú doboz sziiksl·gt>s s így PZCklll'k :1z úrút kell
fclszún1í! ani.

::I

',,I
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*
1fclliízhclii-e 111agünvén~·cluu•J a;;; <·g~·szt•1•ii kiszolg:illahísra vonatkoz(j 01·vosi nlasíl:ís·?

:\Iagúnvényekcn nl:ha azt az ttlasítúsl t:ilúljuk .
hogy „fial expcdilio sin1plcx·· Yagy ,.dclur ad charl:nn··. „dclur ad sacculun1'· slh. 1\é1neh·kur a
gyóg~·szerész nc1n veszi figyclen1he az ilye1; ulusitásl és ne1n alkahuaz „cgyszcríi kiszolgúltatúst'".
hanc111 :i gyúgyszert do!Jozban adja ki s :i doboz

•
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úrút fclszúnlÍljn. Ez hcl!flt'lcn és a jogszahúlyokknl
cllenkezfi gyakorlat. A. taxarcndelet {2H0.500/193J.
B. \I. sz. a gyógyszerek úrszahúsa lúrgyáhan) 10.
pontja szerint: „l·la a vl~nycn a7: a 111egjegyzés foglallatik: ,.fiat ex.peditio si111plex.", az edények, lartúlvok és borítékok lcgolcsóhh árlt·telcit szahnd
cs~k felsz{unílani.;' 1\ 1.t. pont szerint pedig: ,,\!inden iryór•vszcrlúr
tulajdonosa, il\elöleg •felelős
ven. o.
•
.
zctöjc köteles a jelen rendelet re111.lelkezese1hez sz1"orŰan alkahnazkodni." A rendelet cbhiíl a szern~ontból nern les: kiillinbségct t~gylt,ti és 1nagánp{:ni1 kö:öll, kétségtelen tehát, hogyha az orvos nz
egy~zcríi kiszolgáltatásra vo1H1tkozó kívánságát t~
vl·nven közli, a gyógyszer{·sz ehhez nlkahnazkodn1
tart'a:ik. I-Ielytelen fclfogús az, a1nclyik ne1n isn1eri
cl az orvosnak azt a jogát, hogy 1nagánfélnek rendelt gyógyszert is egyszcrü kiszolgúltatá:3al k\:~zí~
lelhessen cl. Az orvos rendelési szabaclsaga erre ts
kiterjed s ha a gyógyszer{~sz ragasi:koclik hc!yll'len
felfogásához. a jogszahúlyokkal jnthnt Pllcnkezéshe
s l'Setlcg kl·nylelcn viselni a hiintctiíkövl'lkczn1{•nyekel.

*
)li

az ir::ínyudú pol'lolúdiik felsz::ín1íhís::ín::íi·?

..\ 111odern receplnrúl1an egyre gyakrahhan ftirdul elli, hogy nz or\·os nagytérfogatú porokat t!s
porkeverl•kcket (tnagn. usla, n1agn. carhonic. csetll'g tl'úkal, borogató szert>kcl, stb.) elosztva rendel.
Ilvenkor a 20--·-aO-asával rendelt, duzzadó porkaps;11lúk vagy p:ipirzaeskók csak n s:-okúsosn:'il na-

gyobb· bcfogadóképességií portolódába férnek bele.
Pl. 20 drb. elosztott n1agn. keveréket :10 esetleg
50 darabos bcfogadókópességií porlolödúba kell
lenni. l\.érdés, hogy ilyen esetben nti az irúnvadó
az ~trszún1í1:':snúl,
porok darabszán1a vagy Pedig
a le1~ylcg k1szolga!tatoll nagyohh porlolóda; azaz
111ely1knek az úra szún1íthaló fel'! Erre IH~z\·e út·
haigazitúst ad a 'l'axarendelet „.Jegyzetek" (}, pontja (lúsd az egyesített gyógyszcrúrszabás 119. oldalún), 1nely így szól: ..,S:ára: szereknek üvegekben
vagy dobozokban \'aló kiszolgúltalúsúnúl nc111 a
szerek 1nenn~·isógc. hane111 az ehhez szükségell
edl·ny vagy dnhoz iirfogata vétetik 1.sinónni:'rtl~kiil.
az / úrszabúsnúl
azonban a nanys:ín
a \'éll\Te
\'il:1no•
•
t'.I. •
!:"
•
'0
sun fel3cgyzendö.
E 1·cndclkezl·snek inegre!cliíen osilotl poroknúl
is a lúnylcycse11 fclhaszn:Ht porlolóda nagvsúga az
~rú~1ya_cló az úrszú1nítús sze1uponljúhól. ·annyival
is 1nkahh. inert n{•ha lll'lll is tii\ rendelkl•z{~'.';Ünkre
t.>lege1ul~i nagysúgú potolöda s ily~nkor a gyógyszi:rt keny!Pll'Jlt•k vagyunk 1ncgfc!clii nagys{1gú kerek dohozhnn kiszulgú!tatni. (Különösen eloszlott
borogaló szereknl·l. teúk11úl.j Az idézett szahúlv ér·
\e\!uében 1nindíg a !1~11y/1·u kiszolgúlta!olt porl<;lóda
vagy doboz úrúl kl·ll fclsz(unílani.

:1

*
Szabad-e kiíhíltíszert kHlcsünndni·?

;\ gyógyszcrtúrak kúhítószerforgal!ua lud\·a!cviicn szigorú cllcniirz(·s alatt :'ill. Ehh1'il :i szcniponlhól Y:lll fonlossfiga a11nak a kt'•nlt;snek. hogy

1

1
1

1
1
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egyik gyógyszertár a rnásiknak szükség e~etén adhat-e kiHcsiin valan1ely kábitrís;crl vagy kúhítószert:irlahnú készil1nényt. Ezt a kérd1!st ,iogszabúl~·
ncn1 rendezi. ellenlien bírói döntés van ilyen c.sclrc
vonalkozó:111. A pécsi lörYénysz(·k az iígyészsl-g
vúdl'llll~ll>sf• folylún 19B7. fchruúr 8-ún lúrgyulúsl
tartott kúi>ílúszcr engedély
nélkiilí forgaln1nliallozalala túrgyúban . ..\ bizonyítási cljúr!1s lcfolytat:'1sa ulún a liirvényszl~k fel11u·ntii ítélelt!t hozott.
inert bc:igazolva látlti. hogy orvosi vt.'.~nyrc lörténií
kiszolgúlús cl·ljúhól adoll út egyik gyógyszertúr a
rnúsiknak kúhilószcrt. A tör\·{~nyszéki ítélet indokolása n1cgúllapílolta, hogy nen1 képez hűntetentlií
cselck1nényt az. h:i egyik gyógyszcrtúr fclelös vezetiíje egy 111úsik gyógyszcrtúr részére akúr átad.
akúr kiilcsünad kúhílószer lartal!nú kPszíl1nényl.
ha az vl~ll'lleniil inegszorult. raktúrún i\vi:n készít·
n1(·11y nincs ('s ha a n1úsik gyógy::.zcrlúr fclelös vt··
zetiijc szahúlyszl'riic>n, tehúl or\·osi vagy {,llntorvosi
\·l·nyrc szolgúlla!,ia ki az útado\! vagy kiilcsönadott kúhílószcrt lnrlaln1azó készít111ény!.
I-I:isonló szplJp111iH'll hozott fc!Inentií í!életel a
nL kir. 1\:úria B. III. :-!ilH/19H8. 11. sz. ílélet{·vcl.
n1l·i.;t1llapí!va. hogy a vúdloll csclclonény(·hiíl
hiúnvzik az üzérkedés \·agY vissza(·lés szúndéka {•s
így ,~ .. vúd·\·o~.t elj~1rúsa. 1~~-1;1 1nond c_llcnt, n. kiíh!t~
sZí'rekkt·l uzolt \'1ssznelcs rncgakadalyozasara 1ra·
nvulú cl'Jkitiizéseknek, n1clvek az t9:JO:XXX\'IL
s;. t.-c. n1egalkotúsúra vezeÚek (•s a g~·ógyszertú
rakra nézve a 2222/1930. i\I. E. sz. rendelet i.
~-úhan nyertek tiizeles szahúlyozúst."
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i\Iindczck alnpján 1ncgállnpilhntó. hogy kúbí~
tószcr kölcsönadúsa a szorult hf'lyz<:thl' kerilll
gyógyszertárnak, ne1n lekinlhelö vis..,zaélésuek.
:\Iindan1ellctt ajánlatos ily eselbe:n n1csszen1enii
áuatosságot és köriillekinlést gyakorolni. !gy csak*·
is hélyegzih·el ellúloll írúshcli k(~relPn1re lantlcsos
kúhítószert kölcsönadni 0s nagy súly! kt>:I hl'lyl'zni
arra, hogy a köl(síint a gyógyszertar a legrih·idc!Jli
idii alatt terrnés:elbcn szolgúlia?S<J
vi5sza. l'.gy
tudjuk, ilyen ter111észelü kúhítúszer*kii!{'.'.'(inz0s ellen a I\EIZSz (I\úbí!ószen~kt>! Elll'll1'irzií hi'1zpo11ti
Szerv) se1n c111cl kifog:'lsl.

*
:•l_,iqnor Ft•i•ri alhurninnH"" l"í'JH1el{>~;e ('S<'h~n
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kell ldszolgiiltatni?

1

11

:\ III. gyógyszerkönyvheu kél v:1;;ul!Ju111inkl·sziln1t·ny \·olt hi\'a\alos. a liquor ferri tdhu111inati
0s liquor ferri rdhun1inati sacch.1ratus. ;\ IV.
(lyúgyszerkönyv az egyik k0szíln1ényl. tl !iqut"Jr
ferri alhu1ninalil elejtette s csak u s:iceharatus
tnaradt hiYalnlos. Az or\·osok azóta últal:'than ezt
a cukrozolt kl,szítn1l'BY! szoldftk rendelni. Gvakran
cliífordul aznnhan. ho.gy HZ orvos „liquor f~rri alhun1inalit;' rendel .. saeeharalus" Illt'f,!jl~lölt•s nélkül. Az a kérdl's, hogy ilyen esetben a IV. Cyógy·
szerkönyv szerinti liqu. ferri :llh.
~a':('hara\ust
vagy a Ill. Gyógyszerkönyvnl'k 1negfl'l..:!ii ('Ukorn1cntes liquor ferri allnuninali! kell-e kiszo!gúl-
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tatni. A betegsegélyzö intézn1ényC"k retaxá!orai általában arra az úllúspontra he\yt;zkednck, hogy
.Jiqnor fcrri alhutninali" rendel1'se esetén a l\r.
Gyógyszerkönyv szerinti készil1nényl kell kiadni.
tnivel ez u készíttnény hivatalos .s a legtöbb intéz~
1nény túlnyo1nóan csak a hivatalos gyógyszerek
rendelését engedélyezi. Ez az álláspont nronhan
reviz!óra szorul.
A gyógyszerész ,.a gyógyszert úgy HIC'IHtyiség,
tnint n1inöségrc nézve s=iuorlÍan az orYosi rendelvénv ;~zerint köteles elkészíteni". ).[ásrészt pedig
„a ~Ingyar Gyógyszerkönyv valan1ely eliizíi kiadásúban hivalalosnnk n1iníisítctt bi:.·ógyszcrl'k n1iníist'.~gére, készítésére, eltartúsúra és kiszolgúllatásúr:i
nézve 1;!7.Cll e\öirások az irányadók". A hiYatalos
liquor fcrri alhun1inati saccharatusnak az összetétele, készí!és111ódja és hatóanyagának szúzaléktartah11a is 111ús, 1nint a III. GyógyszerkönyY liquor
ferri :t1.b. elneYezl•sü kl>szít1nényének, kt~tségtelcn
lehút 1 hogy nL•n1 azonos k("szítrnényriH \'an szó.
i'~ppen ezért liquor ferri
alhu111inali nil'gjL•löll>s
alatt csakis a Ill. Gyógyszerkönyv ilyenneYií kl'.szítn1énvél lehel érteni. I\:itünik ez az cgycsí!cll
gyógysz~'rúrszahúsból is, ahol a liquor ft•rri nlhn111inati 10 gr-onkint 10 filléres úrral, a iiquor ferri
alhnn1inati saccharalus pedig 100 gr-onkint !i:i filll•rrs úrral szerepel.

i\li a hel;res elkészítés{• az ol;yan ~~·1)g~·sze1·11ck.
•nnel;rhcn sulfogua,facoJ syruphoz a1nidopyrinl

*

syrupnak csak c·gy r{~szl·t 111ell'gí!t•!!íik. a111i (dla!
az :unidopyrinl oldalba yi!lük s a syrup ft·l 11e111
1111•\egí!l'll r(sze e~!t·11súl>·nzz:1 :.1 111·-·~1·gí!l''" ú!!:ll ki··

renclt~llcli."?

111

Hégi prol1ll·1núja a rPecpturúnak az ;1111id1Jpyrint tarlalinazó syrupok helyes ldkl•,1;zill•st·. Lt•ggyakrnhhan syrup. kalii sulfoguajucoihoz n·ndl'lnek di1nethyla1nidoa11tipyri11t. :\z ilyl'll {~ny elkészítése gyógyszerlúrankint YÚ!lozik. Egyes helyeken az an1idopyrint cgy!-,zl'ríicn he]L'szórjúk a syrupba s „1najd feloldódik" jelszóval szo!gúltatjúk
ki a gyógyszert. :\Iúshot l'ldiirzsiill:ssel 'iszik bell'
a szert a folyadliklia l·s .. jól fclrú7.andó .. jelzéssel
adják ki. :\h~ginl n1úsok úgy járnnk ;:!. hogy az

„

a111idopyrint hozzúadYa :iz l\ycghc nH~rl syruphnz.
oldús céljúhól nz cgl·sz folyacll·kot
('{'\11\l'legitik.
Guajaco\-lartaln1ú kl·sziln1{·11yl'k 1nt·!egitl·~t· azo11han ncn1 cl·lszerií. n1crl ho111lús ugyan {Jyu!os c!júrús 111c!!c!t rendszerint !H:111 ki.\Ye\kt.·r.ik lll'. dt•
a gyógy~zcr erösen guajuco:sz:tgÚ\'Ú Yúiik. ;\ kl·-

szíl1nénybcn lt~Yii 11aranrssziirp ~l'tll ulku!J11<1:-i !llt'lcgítl~src. :\ kérdl:s lehúl az. 1ni 111úd(n1 'igyük oldatba az a1nidopyrint·.i Tapasztalat szerint a ht·lycs cljúrús az. hogy a syruphól l•ppL·n <H111yil 1nl·riink az Ü\·eghl'. an1e11nyiht•11 az a111idopyri11 111l·g
feloldódi\.
(l : 10). hozzúadjuk a l'l'lldl'l! :in1idopyrin nu•nnvisl·gc\ s \·íz!'iirdiirl' hclYt•z\·e o!dúsig
n1e!egítjiik, :;zulún az oldatot a n1l•g l;iún\·zú 1ncn\.'nyisl·gíí hideg syrupp:d kil'gt"szítjÚk. 11;·1núdo11 · <1
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letkezetl kevés hátrányt. Ugyanezt az cljúrúst lehet
kö\·ctni rnás esetekJJcn is, pl. clixir. kalii sulfoguajacol, hypophosphit syrupnúl stb.

*
l\io1·phint szabad-e 1ueleg:cn oldani·?
1

'

::\forphiun1-oldat készflése elég gyakori felad:1.~
a rcccplurában. Az ezidöszerint forgalon1ba11 levo
sósavas 1norphin azonban tapasztalat szerint hideg
\'Ízben kissé nehezen oldódik, úgyhogy il sót nt~ha
különösen ha tön1ényebb, 2-3°/o-os ol<latról
van szó - csak-percekig tartó rázással lehel oldatba vinni. ?-.Iivcl a n1orphin esetében fontos a gyors
elkészítés s a percekig való rázogatús egyébkPnl is
n1egakasztja a recepturút, az oldás gyorsítása rrdekébcn egyes helyeken rnelcg vizel alkaln1aznak.
I\:érdés. hogy ez rnegcngcdhetö-c, tekintettel arra. a
köztu<lon1úsú tényre, hogy hő halásúra :t 111orph1n
apo1norphinnú alakul út. 'fapasztalat szerint ez az
:'1lalakulás csak 1nagasabb hőfokon,
100° felelt
yagy pedig hő és fény huza1nosabb ideig tartó hehatásúra n1egy végbe. Bizonyíték erre a slcrilczctt
1norphin injekció, an1clynél n1cgfelelő eljúrús 111ellcll az apon1orphinná való átalakulás ugyancsak
nen1 következik be. i.\Iorphin-só oldatba ,·itell~hez
tehát nyugodtan lehet meleg vizel alk~d1nazni, az
elbon1lás veszélye nem áll fenn. 'l'ern1észetesen a
n1eleg víz hiífoi~a ne legyen túhnagas. 50 fokos
111elcg vízben a 1norphin könnyen és gyorsan oldódik.

*

J.\Iilycn szakmunkák jelentek n1eg az utühhi
években·?
:\ legutóbhi éYek gyógyszerészi · szakiroda\Jnn
eli·g böséges ter1nésl 1nutal fel. A n1egjclcnt szak1i1u11kúk :i kövelkezök:
..t /\'. Jlagyar Gyógys::crkönyu isnicrlelés!.'. A .\Iugyar Gyógyszcrészlu<lon1únyi 'l'ár.susiig kiudúsa.
Al::é! E:Ieznér dr.: A. ~Iagyar Egészségügyi Közigazgatús kézikönyve I-III. kötet.
..
Al::él Elcn1ér dr.: Az egészségügyre 'onutkozó torvénvek és rendeletek gyüjte1nl~nye. V-VIIL k.
Ally11s::tfn Béla dr.: Botanika.
Uaradlay János dr.: - Bársony lilcznér: A 1nagyar
gyógyszerészet története.
Csipke Zoltán dr.: :\ ncn1hi,·atalos Ycgyi gyógyszerek isn1Prlctésc.
Csipke Zoltán dr. -- :\'érncdy lrnrc dr.: A vénykészítés kC:·zikönyve - Forn1ulae l\or111alt·s
kon1n1c!l túrja.
f)ar<Ínyi Gyula dr.: l\.özegészségta11.
/Jáuid Lajos dr.: Gyógyszerészet. l-lll. kötet.
1-·rit:: Gus:l<ÍP dr.: Gyóg~·szerhatústan gyógyszerészek részére.
/-fal111i Pál dr.: ..\.z orYos l·s gyógyszerész gyógyszer-·
zsebkönvYe. (lialnli-kódex.)
.lánossy-J?e~T: :\. rnagiszlrúlis, gyúgyszer1T1Hl<.!ll:s
zsebkönyve.
f{orilsáns::ky Oltó: A 1nagyar gyógyszerészet a prolet:írdiktatúra Ps a politikai út:11<1kulúsok
idején.
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/,ipták Pú! dr.: Gyógyszerisn1ercl.
Lipták Pril dr.: Gyógyszeris111ercti Yizsgúlatok.
.llafolcsy .llikl6s dr.: Köny\· !!s irodalnli gyüjtc1n(:ny 111agy:irorszúgi gyógyszen'•szc!i n1unkúkról. (1578--lHOH.)
Jlikó <;u11la' dr.: A I\r. :'.\!agyar liyógyszcrkönyv
kon1111cntúrja.
;\1é1nedy !111rc dr.: 'l':ihleltúk kt~szíti·sc.
i\'agy Béla dr.: Gyakorlati (iyógyszcrészcl.
i\'agy Ht;la dr.: A slcrilez1;s kl'zikönyvc.
Pa11n:: .l<i11os dr.: ~lagyar g~·ógyszerkiilönlcgcsségek
<~s gyógytényczök gyüjlcn1ényc.
Putnoky lsll1ún dr.: Kon11ncnlúr a lV. ;\Jagyar
Gyógysze rk i5 n yv 1nérü 1nódszcrci hcz.
Putnoky lstvón dr.: Drógis1ncrcL
Sarkadi .Yfl[l!J ,'-.'óndor: O'l'I. gyógyszcrrcnclclési út1nulalójúnak bnlerlctl·.'>c.
Sf!t'rucly Béla: Gyógyszpr(~szcl.
S:tankay fsfllrÍll dr.: .-\ budapesti gyúgyszcr!úrak
tiirll'nete .
.'·if tulénui-\ ·011<! rí/: f I i rJIL'\.l'S gyúgyszpr{>;;zek.
S:ris: Til1ar11ér dr.: l\ozn1elika.
'FcIIH.'SP<Ír!l dr.: :\ kúbílószerekrii!.
F (Í1110SS!f Zoltán rl r. --- ne rkoPif s li. rirnly: ;\ 1v.
~!agyar Gy6g-yszL·rkiiny\· isn1erletés~ gyakorló
orYc1s1lk l·s gyógyszcn"szek szú111úra.
\·u11drr1sek JrJ:scf dr.: :\ gyógyszen!szi gyakorlul
kézÍkÖHYYC.
\l'es:c!s:ku ·Gyula dr.: E.0111in.
lolay lJe:sii dr.: l\:enlicsök a rl'ccpturúb:u1.
!\". ,lJayyar Gyógus:erkönyu.
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atelyelt a n1agiíuegyletek'?
;\lagánegyletck alatt többnyire azokat a heleghiztosító intézményeket értjük, a1nelyeknek vényei
ne1n esnek a kötelezö 25°/o-os n1unk'.1rlíjkcdvez1nény :ilá. Ez a rneghatározils azonban nen1 szabatos, n1ert pl. a Székesf(h·árosi A.lkaln1azottak Segítö
..\lapja nen1 esik a kötelez() kedvez1nény alú, 1négsc1n tekinthető rnagán<;,<lJ'lelnek. (Az Alap 111agánszcrzödés útjún biztosílotta is 1nagúnak a 25°/o
n1unkadíjkedvezn1ényt.) Talán közelebb jutunk a
fog:llo111 helyes 1ncghatározásáho7.. ha azt inondjuk, hogy 111.agúncgyletck azok a belegsegélyzö intPzn1ényck, an1elyek a hctegbiztositást 11cn1 a tör,·{•ny által előír! biztosítási kötelezeltség. hnnen1
a tagok önkéntes biztosítúsa alapján látják cl.
A lúrsadalo1nbizlosílúsi jogszabályok (1H27:
XXI. l.-c. €-s 1928:XL . . t-c.) alapjún betegségi biztosí!úsra Yan kötelezve n1indcn olyan alkahnazott.
akinek fizetése a h:n·i ::100 pcngüt nP111 haladja
n1cg. (Az iircgségi é.s rokkantsúgi kötelezi\ biztosílús értékhatára havi 500 pengö.)* :\ kölelczö heleghizlosítúst az Országos 1'úrsadah.unhiztosíló Intézet.
\fagánalknhnazottak Biztosító Intézete, !ov{1bbá a
:\IA '', Posta, Dohányjövedék. Székesfi)város, lIÉ''·
búnyavállalatok, egyes részvénylúrsaságok, stb .. sajúl vállalati pénztárai látják el.
J\ beleghizlosílásra nen1 kötelezett egyének
(i~OO pengőt 1neghaladó fizetésii aJ-kalinazollak, önEzek az értékhatárok a közeljö\·öben tnódo-

sulni fognak.
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itJ.ló iparosok, kereskedéik. szabadfoglalkozásúak.
slh.J betegség elleni önkéntes hiztosítúsúra különféle 1nagúnintéz1uények úllnak rendelkczi!sre, :nnelyl'k tühhnyire gyúgyszere\lútúshan is rl>szcsítik
tagjaikat. Ilyen in.~ézn1t!nyck: I\"ereskcdeh11i Segély
Egylet. .Allalúnos Onsegélyzii Egycsülel. Rúday Gedeon Bctcgsegélyzü Egyesület. Carilas. Deúk Ferenc Egylet. slb.
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i\Iag:.incg~· letek
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1·észé1·e :i g~·ügyszerkiiliinlcgessé
gckhöl niilyen cso111agolást kell kiszolg~íltatni'?

Jogszahúly hiányában az egyes 1uagtinbctegscgl•lyzii intéz1nényekkel fpnnúlló tncgúllapodúsok
s az últalúnos szokús és kialaktJlt gy:ikorlat az
irúnyndó. !-la az intl~zn1C~nY :-;zahúlYzala va!.!Y az orvos rendelvl·nye ncn1 írja ·l'lö. hog;· Ya\a1neT;· gyógyszc•1'kiiliin!PgPss1~ghiíl 111ilyl'll esonL1golú:;t sznlgúll:isson ki a gyógysz()!'ész,Jeghelyesl'hh nzt az iil\:1lúnossú y(i\\ gyakor\ulol kiiYelni. hogy 1niialíg a
l( gkisC'hb cso111agnlúsú kii\önlc'gess{~gf't udjuk ki.
Ila \·a!a111elyik készít111l>11yh(';J pl·nztúri
lkórhúzi.
kiizalapi) cso111:1golús is Yan. cl·lszerii l'ZI kiszolg:'d!a!ni. húr eg~·es n1agúnintt·zn1t·n~ l'k (111int pl. a
Pesli !ifagyar KcreskC'dt>ln1i Bank tisz!Yiseliiinek
Lúnczy Lt'{i Alnpíh·úny:i ·1
lll'Ill r:igaszkodnak a
pl>nzlúri cso1nagolúshnz. :\!inden kiirii\111én~·ek kiizö!l jc·gyezziik fel azo11bn11 a Yl;nyn· a kiarlol! cson1agolús nagysúgúl. n1er! ellenk~'ZÍÍ s;i;ahúlyozús
hi{inyúh:in a gyógyszf'rész jngszl'rÍÍPll kö\·e!elheli a
1nagúneg~·lc:tektc'il :i lt;11yh g kiadoll gyúgyszer <~llcn
ér!ékét.
1

1

Fizioltighí.s konyhas<i oldat kc'.szítéséhez inil;ren
Yizct kell a!kuhnazni'?
~
·~ l\'. ~~agyar Gyógyszerkönyvben hivatalos
Solulio nalru chlorati physiologica
(fizinlc'igi{is
kon~·hasó-oldu!) l'Jiiirala n küYell~l'ZÜ:
Nalriun1 chlorid
8.5 gr.
víz
ad 1000 gr.
. l'i: ..a~al!_ ~tJdYaleviícn dcsztillúl! YÍZ {•rll'lHlii.
l~h:1t a _Jiz1olog1as konyh<lsóoldalot úllalúbau deszll~l;:~·ll ;'1z_zel keIJ elkészíteni s az oldatot az orYos
k1\·ansagara sterilezni kell.
Gyiijtiiérbe fecskendezés c{>\júra azonban a fi·
z~ológiiis konyhasóoldalot a gyógySZ('rkün\·,· u!asílasa szerint kéts::cr di•s:tillrilt steril 11i::,,/ ken k(~
szíteni.
A~loll esethöl kifolyólag fülrneriil az a kt;rdi'·s.
hogy 1nf11siú cl>ljúra rl'ndelt. töhhnvin_• lI<l"vohh
n1.en~1yis.{>gü. konyhasóoldalol rni•ly~n ,·ízzeln. ki•!!
kesz1ten1. :\I1nlhogy az infuziót rendszt•rint \"l•n{ili:t
de 1~1indíg parenter:ílban adj:íJ;.. n fizinlút.!"i:'ts kony~
ha.sooldalot infusic'.i célj{ira n1indíg J.:l>l.szl·r dt>szlillúlt steril ,-ízzel kell k{·szíleni s !Prn1{·szP!t"-;en .('!lnek figyele1nhe\·{>tel1~vel úrszahYún,·ozni. :\z :idolt
esethen az es•yik hclC'gbizlosí!ó inté.~C'! rt'lax{dnr; 1 :i
fiz. konyhasóoldat készít{>s{>hez felhasz11{dl :)(){) "r
kétszer dcsztilláH steril YÍZ úr:íl azon a cÍill\'ll r:,_
laxúlta, hogy az oldal infusióra szob.!{d\ s ahhoz
nen1 kell k{'lszer deszlil!:íll sl('dl Yi~t·! ,.{·nni. :\
relaxúlor {JJI{1sponlja a fPntiek szerint tl··: 1·s ,·olt.
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l~gési sebre n:dt tegJi!nk'?

.A gyögyszerl•sz igen gyakran keriil ahha n
hclyzclhl', hogy ég(•si .sl·riill•seknl·I cbiis:-gl·lyt kell
nyujlania. ?\Iínlhogy az l>gé.si sl-riill•seknl·l igen fon-

tos a gyors scgít.sf>g, s falun. YÚroson a gy6gy.<.,zcrl·sz az. aki Jeginkúhb kl>znél \'Ull a nap húnnely
idiiszakúhan, (~r!hctií. hogy ilyen sl•rült'st•k11l·I gyakran Ye.szik igl·nyhc scgítstigét. 'f'ör\·{>nycink a
gyógyszerészt cls(isegély nyujlúsra kiilcle::ik s igy
ezt ncn1 is lehet 111cglagadni.
A Gyógyszerészi J.;:özlöny .:l'udninúnyo.s l>s
gyakorlati közlcn1ényck'; rovalúhan .. E\sibegély
(•gési sl-riiléscknél" ci1nc11 dr. Korúnyi )tfiklós budapesti gyógyszerész közölt l:1nuln1únyt :i kérdt~s
röl. Ennek nvon1án is111cr!ctjük az l~gl>si Sl;riill>;.;eknél alkalnu1z;1ndó elsiísegl·lynyujtúsi l'lj;'1rúst.
lia az 0g0s kislerjede\111ií. IH'lll haladja n1eg a
biirfeHilet tizedrész(>!. akkor HZ is1H1'r\ h'ni11H'11f11n1
(!([ cntnbuslinncs-t (oleun1 lini --- aqua ealeis aa)
alkahuazhatjuk. Ez csillapítja a ll'ggyflrsahhan a
helyi fájUahnaka! Ps gyógyítja a <;L·hp\. Nagyobb
égési sériilésnPI. ha a bc'írfe!lilel tizt·dn··.-.:zl~nél nagyohh lerjedeln1ií égl·src'il van szú. csc>rsav-nldatot
kell alkahnnzni. l.'gy júrunk el. ho~y az t'·µett. hiirfeliiletre steril gl>zt borítunk (;S arra hiive11 csurgatunk 5°/n-os gyeng{•n langyos cser-.:uvnlcl;llol (0-8
k:'l\·t;skanúlnvi esersa\·at oldva l'g\· pol1i1r vízhen.)
Csersav- híjjún a jú eriísn: fi'izlill
langyos
orosz tea is jó szolgúhtlo! tesz
(«s1•rsav!ar!:lin1a
folvtún.) .-\ csprsav alkalinazúsa az1i11 :ilapu!. hogy
az ·t:•gelt Jiörl kicserzi. r{•k('\('. perg:lllH'llSZC'rÍÍ húr·

lyúvú alakílja s ez az elhalt hiir 1negakadúlyozza a
nH~rgezií laxalhu1ni11 felszivódúsál. Tapasztalat szerint a csersayo\daltal kezelt égési sérültek nag~·része 111eggyógyul. Tern1észetescn 1ninde11 ko1nolyahb l•gt~si sériill·snél gu1Hloskodni kell
arról, hogy a beteg 1ninél gyorsabban orvosi kt'Zl'léshez jusson. I·fa ez idöhe teJl:ik, a foly:1dl•k \'l~szte
ség pótlására gyenge sÓs\'izel ila!hatunk <1 sl·rlilltel.
egyéh hca\'alkozúslól azonh:in tartózkodni kell.
kl~pziídü!t

*
Szabványos yé11:-·1ninl:íhúl két Yagy tfihb dúzisl
hog~· kell tax:ílni·?
A szah\·ányos \·ényn1in!ák:kal ka11rsolalha11
11en1 egyszer olyan taxúlúsi k(~rdésck Jlll'l'iilnek fül.
a1nelycknek n1cgoldúsa ncn1 l·ppen könnyií feladat.
Szerencsére segítsl;günkre \'<l!l a 1negoldúsba11 egy
últalános érvényii jogszabúly (•s pedig .t taxan·ndelet (260.500/193..J.. B. ~l. szú1n'i, rnl'iynek .. :\
vénykészíl(·snél eliifordu\ú 111unkú\atok úr~zabúsa'·
cín{íi fejczelP V. pontja így rcndelkl'zik: .. I-Ia az
or\·os valan1cly gyógyszerlu'i\ egyszl·JTl' lf'ihh 11dagol
rendel. akkor a \'l;nyt 11e111 uz adagok :'ir{inak .sokszorozúsa szerint. hane111 a rendeli szPrl'k (•s n
töhbszörüs adag 111unka<líjú11-ak úrl(•tel':i SZPrint
1nagisztraliler kl'll úrsz:lll\·únyuzni.'' Ila ll'hút pPlclúul az- orvo:-: .. pulvis coch~ini eun1 .'ilihio.; <~lllP\'P
zésíi szall\·únvos \'t'll\'Jllintúhú! (úra 1.íi~) az or,·o:;
.. doses II."·l· rendeli. akkor lll'lll szú1nílh:itjuk :i
vényn1intn í1rúl kc'lszerPs1·11. hant·n1 az ;i\kollín-;,.„ ..
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kel és a 20 por rlosztúsút 1nagisztralitcr taxáljuk
s az így adódó 2.l·l pcngi.i a kl·t adag .ingosan felszárníthaló ára.
l\:érdés azonban. hogyan úrszahványuzzuk az
olvan vénv1ninta többszörös adagjúi. a1ncly~1ek fix
ú1:a van, r;1inl példúul a .. pilulac roboranlcs" Yt;nyn1inlának, 111elvnek incgúllapílo!t úra (,')() pil.) 1
pcngö. Ilt ugy~tnis két a(~.ag pi~ula __ tnagís:-tTú:bt·t1·1
kiszú111ílolt úra 2.12 pengo. lehal lobb. in111th.1 .1z
acl:l"ok fix úrúl .-.okszornzzuk. an1ikor is '.1~; i P =
2 p~n"Ő. U"vancz
a helyzet a többi összelPll pilu0
.
1·1
•
'
Júnúl t-is, 111íg
t•llcnhen a szahYanyo_s
v1~ny:n11: a;:
ll".'IÖbbjén{~l kél dúzisnak 1ncgisztrúl!san sza1111lolt
ú 1 ~1 11c~1 haladja ineg az egy ad:ign~ 111cgál!npít?tt

fix úr kétszerl·sl·t. ~finthogy a fent !di;Zelt szahaly
a tiihhszörös adagok úrszú1nilú:;úra \"Oll:ttkoz_óan
inipcrn!iYc rendelkezik. kl·ls{·gtcli:n ..l'.og~· :1 gyog:\"·
~zeré!'iznek a szahúly szerint kL·ll 1•t.1an11 l'S a .k(•\húron1-négy slh. ndaghan n·ntlPll ~z;1hY:.1llyl1S \·e11yininta úr:ii in:igisz!rú!isan kell kiszú1ní!n11i. akkf~!"
is. ha ez r:i.nt'.•zyc• eltinyös. dt' akkor is h:i ('Z a ~za
ntílús a f 1;\re y:igy hl•legs1'gPlyzii i1ll{,zn1\·11yn· ked\"l'Ztil \ t'lleh] >.

*
SzahYÜn~·os

r{•n:·inint:íhúl fél dllzisl

!tog~-

kell

tax~ilni?

A többször/is adagok úrszún1ítúsúnú\ fngnsahh
kl·rdl·s az. hogyan laxúljuk a ft"l ,1dagb;1n r„·1Hlell
szahYúnyns vény1nintúl. ;\ nehl·zstigek e]keriilt:sl'
y(•gelt nrrn krll !Örl·kedni. hogy f{·l adagot (.. dns1n1

se111is"') az or\'os leheliileg lH' rendl•ljt~ll. de ha
n1l·gis rendeli, nz (1rszún1ítús kl•nll•.:.ét llH'g kell olda1li. ;\ nchézs1"g itt is a fix úrú sza!Jv(n1yo<; vényrnintúknú! rnutatkozik. \'együk példának az e!ilhhi
>!pi!ulac roborallh's·'-1. Egy adag (flO pi!.) ára 1.--pengii. ;\[ennyi a féladag úra'! l·fa niagisz!rális:lll
laxúljuk. 1.fiO pengii az i:red111Pny. .Nyilvún\·alú
képtelenség. hogy :uni 1.-- pengii. nnu:ik a fele
l.fiO pengiibe kerüljön. Dc sznhúly is \·an nz ilyen
(•sctre. a1ni per analogian1 alkahnnzandó: ..Ila va~
la1ncly kisehb tnennyisl>gii
g)·ógyszl'l' úra 111eg~
ha!adnú az ugyanrzcn gyógyszer nagyobb inennyisl>gl~re rncgúllapított utraúrút. úgy e kisebb menynyiségben kiszolgúltaloll gyógy.szerl~rl az utraúrnál
1nagasabh úr fel nen1 szú1nítható." ('l'axarendelcl
I. fej. -!. pont.) l\étséglclen ll'húl. hogy :1 fix úrú
szabYúnvos Yl°'Il\"Ininták féladagjút IH.'lll lehet 1nagiszlrúliSa11 szú;nilani.
'.
l\J~tl'éle n1cgo!dús kl~pzelhctö el. Az egyik az.
hogy a fix úr felét vt~ssziik s c>hhez hozz.i:-;zún1ítjuk
az expedíció és az ('dényzct. larlúly dij:1t \·agy Jll'-

dig egyszPrüsílvc a k{·rdt:st, egész adagol szolgúltaiuni~· ki s ez! a vl:nyrc feljeg~·ezve, az~ egész adag
n1egúl!apílo!t úrúl szúniíljuk fp]. Ez ugy;1n a jog:-;zabúl\' llH~rc\' {·rlcln1C'zl:se szerint nen1 hclves cljúrús. dc gyakorlati szen1pontbúl. hacsnk ne~n 111{•reg!arlal1nú vagy kúbítószert lartal1nazó gyógyszer~
riil v:u1 szó. tdfogadhat6 111egoldús s :1 helt·gpénztt1rak vagy a fl~l l;rdckl'il Hen1 sérti.
0
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\{ilyen fontosabb l'endeletck jelentek 1ueg az
utiibbi években és hol tahíllu1tüh. uzok '?
A Gyógyszerészek l~vkönyYL' 1U:IH. l>vi kölell~
nck 250. oldalún, inajd folytatólag nz 19-tO. {~vi kötet 42U. oldalán közöltük az ulóbhí években 1negjc\enl fonlosabh rendeletek jegyzékét. ;1 rendelet
('Íiuével. szún1ával és közöltük azt i~. hog.v ezek a
ren<ll'letek hol lalúlhatók n1eg.
I\.iegi:szítésiil alúbb közöljük, hogy rnilyen fontosahh rendeletek (törvények :1
jelentek n1eg az
1939. l~vben.
!Ion,·t~dchni tör,·l'ny (193H:II. 1.-c.), lfnd Gyóg~'
szcrészek }~,·könyve 19-lO. {•vi kötet 15. old.
Zsidólör,·ény (19:~9:IV. t.-c. a zsidók közéleti t!s
gazdasúgi lérfoglalúsúnak kor\útn.i;úsúról), lásd
(;y_ 1::vk. 19-10. 18. old.
ZsidótÜr\·{~ny végrch:ijtúsi utnsítúsa (77:~0/1nan. '.\I.
E. sz.). lúsd Gy. 1::\·k. 1naH. 57. old.
Anyagkl>szh~tck zúr :dú vl>lch• (12.t t:·l/Itl:Hl. :\l. E.
.sz.). lúsd Ciy. I~vk. 10-10. 87. old.
'.\[unkaidil, !egkischb fizet{·s {·s szahadsógidü szabúlyozúsa (t;J0/1n:1n. íl. '.\L sz.). lúsd Gy. l;:vk.
19-10. 11:1. old.
(iyúgyszertúrak iizP1ni idP.il>nck {•s ügyt·lclPs szolgú~
lalúnak szabúlyozúsa
(lHO/tn:·HJ. IL :\!. sz.J.
lúsd Gv. l~vk. Ifi-Hl. t;10. old.
Jogado1nún~·oz:'ls11úl 0s gyógyszerészi úllú~ok hetiiltl•sliné·I a hadirokkant. vilé·z és ltizhareo.s
gyógyszl'rl·szl'k cHínyhen részcsítl>se fi-!-1/lH:HL
ll. }!. sz.), lúsd Gy. Ú:vk. 19-10. 15-1. old.
Allatpgl·szsl·giigyi törvl·ny vPgrehnjt(1si 11\:1sítús:1

4i1
( úlla tor\·clslúsl1an hasznúlatos gyógysierkülönlcge.s:;l•gek, túpporok. rluidun11dc sth :1 ·Ifi.OOO/
1n:-1n. F. '.\!. sz{nn. L:',sd (iy. f:\'k. 19-10. 1H7.
oldal.
Zúroll gyúgyszt•rek forg:r:nia
(•s
fl'lhasznúlúsa.
(.!().H08/19i~H. lp. :\l. :-.z .. \úsd ll~» /'.:vk. l\l·HL
l 8il. old.
Forgal111i adóYúltsúg. (Pl·11zligyigazg. Yég,:t;'i. 57.80a
--19;.18. sz.). lúsd Ciy. !~-rk. 19.!0. 20:1. old.
Az lH-!O. (.y folya111ú11 nH·g_jPlcn\ lörvényc·k és rendclclC'kcl \úsd a n1oslani. 1H-11. é•\'i kfi!clhen.
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Kiizigazgahisilag felt·His-t· a z:.íl'gon<lnok '?
:\ hírósúgi \·égz(•ssc\ (.Úr :dú veti gyógyszertúrhn kinE:\·pzpl! z{1rgond11ok, nc>ni felf'ltis vt>zetiíjc
cgyszersn1ind a gyógyszcrtúrnak. Feladatköre csupún a gyúgyszertúr anyagi részére !erjed ki. Ellcn<'irizuil' kP!I a gyógyszcrlúr he\'ételcil l•:; kindúsail.
s ezPkre nl•zye az adatokat pontosan vezetnie. :\
gvógyszertúr egl•szst"gügYi n1iíkihll•s(•("rt a zúrgo11d·
;1-ok~Í1g alatt lt~Yii gy~'>gy-szt•.rlúrlian ís a llalósúgilng
11yilv:'t11larlot\ felP!iis vezcUí viseli d fcleliissl>gl'I l's
n1ulasz!ús ese\(•11 egyedül ii
vonható kérdc'íre. A
gyúgyszer!úr nyilúsút é.s zúrúsút tehúl nen1 lehet
a zúrgondnokra hízni, ugyanúgy a kulcsok n1egürzését se1n. n1erl a gyógyszcrtúr az éjjeli úrúkha·1
is tartozik gyógyszert kiszolg{tllntni és így nen1 le·
hcl tnegakadúlyozni. hogy a gyógyszer! kiszolgál\ntó gyógyszerész a gyógyszertúrl az l·jjeli órúkhan
is :ikadúly nl>lkiil kinyilhass:i. i!!t·\\·t· n szükségc•s
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gyógyszert olt elkészílhesse. l{ülönben a zárgondnoksúghoz nen1 sziikst:ges gyógyszerészi szakképzettség. több esetben előfordult 111ár, hogy a hírósúg a zúrgondnoki teendőkkel nen1 gyógyszerés·1,t
bízoll n1eg. (GyógyszPrészi l\özlüny 19:15. ::30. szá111,
502. olda!.í
Az el1nondollakhól kitiínik, hogy a zárgondnok kö:::.iga:galásilau ne111 felelős és ilyen jogok
111cg ncni illetik. Egyes esetekben azonban magát
a gyógyszertár felelös vezetöjét bízzák n1eg zárgondnoksággal, tcr111észetes, hogy ezekben az esetekben a gyógyszertár vezetője a gyógyszertár közcgl-szsl~güg~·i n1üködéséért a
közigazgatási halósúgnak, vagyonkezelc'.~séért a zárlatot elrendelő bíróságnak felelős.

*
Szen1éJyjogú gyógyszcrtál' után ehuhís ('Setén
jár-e forgahni adó'?

•
1.921:

A.z állalúnos forgahni adóról szóló
.'\XXIX. t.-c. 37. §-únak 14·. pontja l·s a 30. §. (5)

bekezdése a szerződési illeték lerovása esetén általúnos forgaln1i adótuentességet biztosított. Ezt n
rendelkezést a n1. kir. 111iniszlériun1 3:100/1940 . .l\L
E. sz. rendeletének 11. szakasza hatályon kívül helyezte. ?\Iinthogy olyan hírek terjedtek el, melvszerint e rendelkezés folytún a lerötl szerződrÍsi
illetéken felül a gyógyszeriárak egész vételára után
l'nrgahni adót is kellene fizetni, utánajártunk u
Budapesti Pénzügyigazgatóságnál s ott közölték
velünk, hogy ez a rendelkezés ncn1 vonatkozik a

gyógyszertár egész vételárára. rnert Sl~n1 a jog ellenérték.e, sen1 pedig nz áruraktár l~rléke ulún.
1nely n1úr úgyis forgahni adó,·ú\\súg alú cselt. nen1
kell újból forgaln1i adót fizetni. Egyedül a gyógyszertár berendezése és felszcre!ésc, vagyis a bútorzat, edényzet és gyógyszerészi cszkfizök esnek forgahni adó alá, ezek ís csak az c:.elhen. ha 1nég
utúnuk a forgahni adó a gyógyszer!úr felúllí!úsakor, illetve a beszerzéskor leróva nen1 lett.

"'

1\lennyi a

szerződési

illctéii.'?

Az előbbi kérdésben erulítctl kur111ányrendelel a szerződési illetéket 1H!Ill érintette, cnnélfog\'a
a gyógyszertár adúsYt!leli szerzüdé_., illetéke ,·últozallanul 3.6°/o.

*
1\Iihcz lehet fel:.írat

sz~Ílnítani·?

A n1. kir. kormány 3300/1940. :\1. E. sziünú
rendelete. 111int is111eretes. az 19·10. aug. 1. után
történt áruszúllítások után a forgaltni adót 3°/oról 4°/o-ra emelte, s ennek n1egfcle\ííen a forgalnli
adóvált.Ság összegét is felen1elte. Ugyanennek a
rendeletnek 7. §. (1) bekezdése kiinondotla, hogy
a régi és a fele1nell forgahui adó közli kiilönlJö:::.etel a vcoőnck fel lehet szó111Ua11i és a:::.t a ucuií
1negfi:::.clni tartozik. Ez általános korrnányintézkedés alapján a 1n. kir. Orszúgos l\.üzcgészségiigyi
Intézet a ?\Iagyarorszúgi Gyógyszerészi EgyesülelhPz intl·zell C:. 11785/19-lO ..-.zún1ú úliralúhnn rneg-

·IH
engedte, hogy addig is, 111íg a lörzskönyveze!l
gyógyszcrkiilönlegességekcn a forga!c1111haho.zók :i·~
á_lhárítható fclúrat fel ne111 tüntetik. a gyógyszertarak a 1nagyar gyúrak \·édjegvcs gyógyszerk(·szil1uényei utún középértékhen 2.5°/n-os felúral sz:11níthatnak fel. Ez az engedély nen1 Yonatkozik :1
külföldi gyógyszrekészit1nénvekrl'. a hcl- és kiilföldi tápszerekre, szértunoki:a. a hcl- és külföldi
koziuctikai cikkekre.
A fenti rendelet értelmében az úthúrí!haló i'orgalnli adókülönhözctct (felúr) a kl~szítCík a kl·szít1nényre alkaln1azolt cin1kén kötelesek fclliinlclni.
Az így feltiinteletl felúrat háríthatja :'11 a gyógyszertár a közönségre. Az OI\::I últal engedt!lyezcll
2.5°/o-os felár tehát akkor szánlÍ!nndó, ha a n1a~
gyar gyárak vala1nelyik készítn1ényén a felár öszszcge nincs fellüntelve.
l{ülföldi gyógyszerkészíl111ény. bel- t'·s külföldi
túpszer, széruni. hcl- {·s külföldi kozrnetikai cikkekre, 1nint fönlchh inondottuk. nen1 vonatkozik
az Ol\:I állal cngedt~lyczell 2.f.1°/n-ns felár. Ez ne1n
azt jelenti. hogv e lu'.~szíhnénvek utiin fel:"u· pgy.
últalán nc1n szÓn1itható. hanc;n1 azl. hogy an;1:vi
fclúr szú1nílhaló, an1cnnyi az úrun fel vttn tiintetvc. I-la pedig az ú1·nn \·agy a szún1!ún felúr nincs
jeiPZ\'l', akkor ezl'knl·l f'Plúr 11e111 sz:'111iilh:1!6 fL·l.

*

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ AZ 193839-40. ÉS 1941. ÉVI 1'ÖTETEimEN l\IEGJELENT I\ÉRDÉS-FELELETEKRŐL.

i1

''
Alkalinazott felvétele
Alkalinazoll felvételt·ué\ p\iínyln:n r{'.SZesítés

A111idopyrin oldúsa syrupokli:1n.
Arckré111 kiszolgúltalúsa
iizlclzúrór:1
ulún
Arckrén1 nagybani forg:1\on1l>:ihazalaln.
..\rckr&111 törzskönvvezl~se.
A.rnidopyrin vizes ~ildulúnak i.H1111\ús:1

!(i>!·'I

Uld;1l

rn:1s.

12(i

!\l·l l.
1!14 l.

·!2i
-l-flH

l\l4 l.

-l·l ()
H!i
·l-!;)

1U-t1.

!\Hl.
1\140.

l\l;H).
Allatgyógyúszali vl•nyck \:1xúlúsa
Bejelentése alka\ 111azot t nak. hl·rlc„1111·k.
JH:-18.
kezelőnek
Betegségi és üregsl·gi hiztosít:'tsi júru~
!Sl-10.
ll•kok lúblúzala
Biztosílnndó alka\111:izott lwjelPnl(•st•
!H-10.
vidéken.
i. ~)-i:O.
CasteUani oldal cliiirala
<:erúl kapszu\{1han
kiszn!µúllala111ló
1\).11.
szerek
1\l·l l.
Cerát kapszula n1cllüzt~se.
!H;)~l.
Chlorogeniu1n oldal készítl•se
l)arahonként rendelt injek<"iús an1pulJ\).10.
lák árszal)\'Únyozás:t.

Dl'xlrines kivonatok
nyis{•gllell
vl·!t:le
C'\liiratoknúl.

:1\lil
i 18

1i)'.2
·118
·11 i
.100

HH
4·Hl
2íi:.!
-10(i

e>gyszl'rl'S IllPllY·
gyógyszerköny\·i
1939.

2()ü
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4i6
J)éli zarus érleln1ezésc.

Oldai

1941.
1939.

Digitalis-levél megújítii.sa
Dióolaj kiszolgáltatása üzlelzáróra
után.
l H;~u.
Dobozban való kiszolgáltatása belladonnás n1agnéziának.
1U·11.
Egyleti recept rnéregkönyvbe he\·czeté-·
se és visszatartása.
1H<l8
~llenn1inta vétele gyógyszervizsgálatnál !HiJS:
Elsősegélynyujtúsi kölelessér•e gyógyszerésznel•.•
"
rn:18.
l~rylhroltetranilrát
kiszolgál!alása és
árszabványozása.
19a9.
Exlr. bellad. + casisal krverék kiszolgáltatása.
19-l 1.
l~gési sérülésnél első segély.
19·11.
Ejjeli taxa.
IU38.
l~vente 1negújílandó drogok ldcseréll·se. J 940.
Fúzisadó-mentesség kombinúlt pornúl. l\W9.
Felúr fclszárnilása.
l\l4 l.
Feln1ondási idö.
i038.
Fiola adása l·s számítú!-ia.
rn:1s.
Fiókgyógyszertár kúhílószer rendelése. ln40.
Fiziológiás konyhasó old:it k{·szítl•sl'
1\141.
Folyadékhigítás.
rn.10.
Fontosabb rendeletek felsorolása.
19(18.
Fontosabb rendeletek felsorolúsa.
1nan.
Fontosabb rendeletek felsorolása.
i\HO.
I.;-onlosabb rendeletek fclsorolúsa.
19.11.
Gúzsebcson1ag tartahnn.
l\l:l9.
Gyári készíln1énvckn6l n gyógyszerüsz
felelőssége.
1941.
GyC).JA.-júrulék alá esö m{1gánvények. !9:1s.

435
256

115
143
j.l{)

2-t:-L

·liiO
4öü
119
403
2a-i.
4i:I
12{)
121
414
-Ili;}

422
10\l
'.!fJO
-12;')

4i0
2iH

•142
139

Kötet

GvO.JA-júrulék

lerovása

utólagos

Oldal

át-

• í rúsra kcriilli 111agúnvénynél.
1H:1H. 288
( lyógyszercs folyadékok konzerválása, 1na9. 2()2
tiyógyszerl>sz cltávozúsa a gyógyszcrtúrhól.
1938. Ial
1nss. 1118
Ciyógyszcr{·sz felclössége.
Ciyógyszerész nevének feltünlclt;sc a
eúgláhlún.
1941. ·132
liyéigyszerészgyakornok hizlosílúsi kötelezettsl·ge.
1H-10. ·l 17
( i-yógyszcrk iszol.gál lat ús
nH·gtagadúsa
orvosi bélyegző hiánya esetén.
l u::19_
(; yógyszc rkii lönlcgcss l~g
111 t>gron1 lúsa
esctl•n gyógyszerész tcentHíje.
1n:·l8.
(iyúgyszcrszúllítúsi szcrzödések.
l fi-Hl. 42·1
( lyúgyszcrszún1 ln 11élyegillclékP.
19:18. 12i
1-lG
Ciyúgyszcrtár 11yi!\':1lnrlúsn.
1n::~8.
Ciyógyszerlári jogosílvúny visszaYonús:i
l H:Hl.
az l87fi:XIV. l.-c. alap.iún.
1H:IS. 111
(iyógyszertúrli:111 tartandó künyvPk.

rno

Ciyökreúljogú

gyógyszertúr

jogk(>pes-

I-lasznú!! gyógyszL·rcs Ü\·cgek vb:-;za,·úsúrlúsa.
1n;11.t
!Iúzi ldilönlcg(•ssl•g fognlnu1.
19:39.
Jlúziszer :'1rusilúsa.
1939.
1-lúziszer fogaln1a.
1~):l9.
Jfúziszer v;gy húzi kiilön!t•gcssl·g or\·osi vúnven 11en1 n_'ndelhc!ií.
1H:l9.
I-lúztartúsi. alkalinazott
(lúlnyo1nóa11
húztarlúsi 111unkúl végz(í') nünösítéSf'
az C)TI-bcjclcnll"' szcn1pontjából.
1nau.
llelyettesílés ncn1 approbúlt 1nunka-

2;1-1
2i(\
2i('1
27H

252

'l

1

-liS

-179
kiHet

lúrs últal ;{ napi
111úra.

cltúvozús

!arta-

l 93\1.
1ll'lyi hatós(1g kifogúsolha\ó intl;Zkl1 dl·~t·
eselt!n a gyógyszerész teendiijt•,
iHil8.
llihuhalúr gyúgyszcrcknl'l.
1\1,)8.
fiirdet1."s.
19-l l.
llival:dos szer kiadúsa gyó«vszerkönvYtiil elt0rü iisszelP!P!l;t:tl ::->~·a•ry
111i;1iio.

sl·ghcn.
Illal:-:zcrúrusí!úsi

jogos11!Lsúga

szertárnak.
Injekciók Ps szl>ru111ok
szolgúlta!ús clfltl.
.Jl>g tartúsa.

Oldal

230

1·>-0
1-!2
-!;!()

1940.

408

!!lö8.

12-l

IH41.
1941.

-140

1941.

428

gyógy-

felbontása ki-

l\utonai szolgúlatr:i bevonult
zott júrandósúgn.
l\úl)ítt'iszl'n'k J'elson1lúsu.

Hl

:ilkalina-

rnas.

l\úhítt'iszf•r külcsönadúsu.

1941.

l\J11 isza ppan k iszo!gú l tatúsa.
k1•resz\es SZ('!'! lart:t!1nazó gyógyszer kiadús:1 nz Pngedl·lyczell ide')

1n:i.~.

1 :'~5

·155
\.l-l

1\1"!

u!ún.

l\{•zi gyúgyszl'r!úr gyúgysz1.·rlH'szt·rzt'•se.
l\ist•gít<'i (tiihlJ µyi'igysz{'r!úrlwn 1niiködii) hl'jl'll'lll{~sc• :i \L\BI-hoz.
l\isegíh'í !1t•jcle11tt·s1· a :\l.\Bl-!ioz.
I\i.'ü•gil<'ik \'Úlloz<l i!!l'i111(•nyl'inek kiszú11iilús:1.
.
l\isklirú gyen11t•k gyógyszerlúr haszont~l\'l'Zl'li jogúnnk e!isnH·rPsl'.
l\iszerl'h·t· lnrlandú hivutalos
szerek.
!\úrllúzi szúl!i!úsi joga gyógyszerlúr11:1k.

lH-!O.
1H:18.

l!li-íO.
19a~L

2-10
2·Hi

l ftHL

·120

1941.

-!'.Hl

JH:-3H.
lH:.18.

f<l.l!et

l\özszálJ.ílási gyógyszerszá111lúk szerzlídési illeléke.
rnas.
Krl~1nck forgalornbahozatala iparigazolvúny nélkül.
lH.J:l.
l\iilföldi .szérun1
forgalo1nbahozalala
gyógyszertár úll:iL
19:39.
Laboratóriu1n cliíírl nngysúga.
lH:19.
Lejúrnti idö ellcniirzése gyógyszer-.
kötszer-. széruzunúl, stb.
19:38.
Lejárati idöhöz kölött gyógyszl'tek kicserélése.
l 939.
Lejúrl készillnényck becsen'.•lésl'.
1941.
Légoltaln1i irodalotn.
1 ~-'lil9.
Légoltalnli kö!szerrendL'lcl
érvl·nyl'ssége.
1941.
Liquor fcrri albun1i11ali kiszolg:'iltalúsu. 1941.
~Ingúncgyletek.
19·11.
:\lagúnegylelek n'.•szi."re gyógyszerkiilünlegessPg kiszolgúllatúsa.
·
19-11.
:\lagÍ111 \'l•1~yek egyszci·ü kiszolgúltalúsa. 19·11.
:\[axin1ális adng szabálytalan lúllépl•s1.·
csctt'.·n a gyógyszrrész lccndöje.
19~!8
~lentíiszekrénv lartahun.
1~1:38.
:\Ienliíszekrén;· (ipari) tarlaln1a.
1\llO.
:\Iinla l·s cllen1ni11tavétel.
19-11.
).[orphin oldúsa 111elegc11.
1H·l1.
).[unkaldipeny-viselés k{)telezellségc.
Hl-11.
Niii ter111{•kenysl>g 1ncggútlúsúra szo!gúló szer isn1étlése.
19:J9.
()Jajos phnsphoroldat levnnúsa a \'iYíiszerbiíL
t 9a9.
{)ldatok tö1nénysl>gél kifejezi) ar:'luy
( 1 : lOi 1 : 20) l~rlehnez<~se.
t 9a9.

O'da!

128
.J:.!{)

2ia
25i
12~)

24H
·14.5
28f>
·1211
·lfl7
-!G::l

·lfi·l
-153
1 lf>
134
·115

.1ag
..tHO
-!40
2f>a
2fi8

2ilí

-

!{i\t t

1938.
19-10.
()'l'f-reccpt ér\·{·nycsségl·nck idötarta1na. 1940.
()1'1. \·ények GyC).J.-\ júruléka.
19-11.
()piu1n tinktúra isn1étlése.
()'J'f-hctcglap érvénye.

<'lzvegyi haszonélvezet rncgszünése.
Pepsin sósa\'as Yizes oldatának heiyes
elkészítése.
Porok készletben lnr!úsa.
Pnrlolódúk f elszú1nítúsúnak iránvel \"Ci.
Pulvis contracidnticus rendelést'in~l Ó\'atossúg szüksége.
H:'!zókeverék fogaln1li és árszah,·ányozúsa.
l~l·ú!.iugú gyógy~zcr!úr hérlctéhcz. kezl'llet1~.~{·JH·z ne111 szükséges 1niniszteri
júvúl1agyás,
Ht•úl- vagy "vi'ikreftl io"Ú "YÓ<•yszertúr
lí•lt·kkii1; .
hekeb~h~z.i>.sl'~- '"'· .
l~t·úl- \"l"\' "Yilkrc„·11 jn°ú
"\·ó.ryszt•r!„1r
lt>kö!{,s~·'. l~;nkhi(el t\•tiezt~léüÍ... . '
!{ t'<'t•pl !snH~!l(.~.
llvccplek vis:-znlarlás:i {•:; a HH'regkiiny\·hp Jip\·ezrtt"•sr.
.Sú~:ivns prpsinnldat nu•gyiiriisiidt~se,
Síirgiis or\'osi segílsPg liell'gpénzlúri
tag sz{11núra.
.Siill·t Ü\'l'ghPn kiszolf!últnlnn<ló gyógys,..;erck.
.Szal1vúnyos \'l~ll y lll i11 lú lió 1 fi'! dózis
\axúlúsa.
.Szain·únyos ,·Pny111intúhól kél \'agy
tii!Jb tl(>zis laxúlúsa.
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Szakn1unkák jegyzéke.

1fl39.

t:l7
-Ili\

-111

437
277

19:·l9.

1941.

401

1940.

tfl39.

2·10

1°'-'CI
·.1. i. •

27·1
274

l H:l8.

';

Szú1n:a kiállítás egy receptről.
.S,..;Pgény
beteg
{községen
útu!azó1
.
gyógyszerének 1negfízc!t.''S('.
."IZl'lltélyjogú gyógyszertúr p\adú«t l'St"
ll·n forgalini adó júr-e'!
.'-izt'rziidési illcti•k.
Sz~·szhigítús.

1940.

1\1·!0.

~81

Oldal

rnn

Szublilnút paszlilln expedi<ilásn Í'.S tax{i!ásn.
l"ng. kalii jodat. e. jodo taxálúsa.
'_!~ovúbbképzésrc .llkaln1:i;; '. ;.-aktnunkúk.
t.'radahn1 vény rclaxál:.i:':i1 \ !~cn felszólal:.ís.
Ügyeletes szolgúlalol jelzü tábla szö~
vegc.
Cres ken~sz!cs allatószerPk is1nét!t~sp
Vények kifizclí~sének 1negtagad:i.sa Í;l·lycgzöhif111~· esetén.
\'idéki :\IABI-lagok gyógyszcrel\útús:i.
\-izsgáló gyógyszcrt~sz rniiköcléséért ft•le„ . JiJsség.
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l \l:H).

12ti

t H-11.
1H-11.

·l 7~
1-„

~l:IH.

2f'i0

1910.

·l 12

rn:is.

147

19.[1.

4H8

19.1 J.
1941.

4fi7
41\l

'"

· 'l'lN

~g;l~·

1 :1:~k:
1-) \,').

,., ..

19.1 J.
19-IO.

.!();

-!il:-l

i~l:HL

'.lti;)

; \!-Hl.

·118

1n:HI.

258

közigazgalúsi felelőssége. 19-! 1.
Zarora ulún úrusitúsi !ilalon1 alú csö
szer kindúsa orvosi rendclvén\'re.
1~)41
Z:"iróra utáni úrusítús.
·
J9:l8:

.( i 1

:-:;r~ondnok

t9:l8.
U1 !CL

llj.1;1 1

19:J8.

. 1

Zincchlorid-oldat k(>szíll!séhez só:;a\· alkaln1azúsa.
·1°/n cuged111t.'•11y közgyúgyszprszúl!ítúsi
s~:·uni-úkhól. .
'.):1° 10 t'l1gt>chn('nll\'Pl sz{nnlúz:!tHló y(> .
H\'l'iL
.
.
-Hl 0 / o enged1né11y 50-szeres gyógyszer1nennyiségckböl.

1

·1')4

12·1

1n.in.

:Hl;)

1n:-19.

2;-1:·1

!H:38.

117

1938.
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A SZAPPAN-SZESZ. A KÁLJSZAPPANSZLSZ ÉS AZ AMMONIÁS OLAJ
VIZSGÁLATÁRÓL.
lrta:
Dr. Schulek Elen1ér és dr. Rózsa Pál.
Közlcn1ény a f.I. kir. Orszúgos I\:özegészségi.igyi Inl(~zcl

Chcnliai Osztályáról.

GvÓ"Yszerkönyviink

e

húron1

k1~'5ziln1énvét

gyógy~zc~·~llcniírzé~cink kapcsún töhh e~etbcn ~ is

kcllc!t vizsgúlnunk. 'l\•kin!cllcl arra. h1Jgy gyógyszcrkönyviink a sznppan-ki:szíln1ényck \·izsgúlatúra
részlclescbhcn ncn1 terjeszkedik ki, nz últa:unk követe!! e! iúrúst rl·sz'.clcschben is1nerlcljlik. IIasznosnnk i!éljiik ezt tnúr csak azért is, inert a sznkköny,·ekbcn leírt c!júrúsokhoz képest n1ódszcreink
rn'.krotnódszercknck lekinthclök. :\. vizsgúl:iti cljúrús hason:ósúga rniatt az anunsniás-_olajról is e
dolgozat keretében c111lékeziink Hll'g.
.:\ szappan-szeszt és a káliszappan-szeszt gyógyszcrkönyYiink ricinusolajból, illetve sesan1-o\ajból,
tön1ény szcszblíl {~s natronlughól, illetve kú'.ilugból ·
ké.szíllcti s le\·endu\aolajjal illatosíttatja. I~ készitrnények az olajok elszappanosílásánál keletkező

lflyc.erint is tartaln1azzák. Elöállitásuk lényeges elötc!telelc, hogy az olaj és lúg n1ennvisé•1 ét nondosan
111.érj.iik le. I·Ia az olaj inennyisége ·több. ú~y az elk:s.z1tctt szappan-szesz \·ízzel elegyít\'e zaYarossií
Ynltk, ha pedig a Iúgból n1érünk le többet. készítn1ényiink lúgos s a gyógyszerkönyv fenolÍtaleino.s
próbájában 1neg\·örösödi1c Sajnos: ellcnörzővizsgá
lataink során elég gyakran találtunk 111eg nem felelő készíhnényeket. E hibús készítinénvek rendszerint el nen1 szappanosított olajat tarialinaztak.
Ennek oka, n1.int kiderült az \·ol!, hogy a készítés~
hcz felhasznált lúg a gyó[:,';.'SZerköny,· kö\·ctelmé~
nycinck ncrn felelt n1cg s aránylag sok nedvessége!
és karhonú!ot tarlaltnazoll. Utóbbi cselhen elkészítés után a szappan-szesz, íllelvc a káliszappan.szesz az ilyen közegben kcvéshhé oldódó alkúlikarbnnáttól crösehhcn zavaros. Ettöl a készít111énv!
papiroson való sziirésscl szabadítjuk 1ncg. l{észÍt1nényünk azonban így scn1 f(:lcl n1cg. inert cl ncn1
sza1:panosodoll olajat larlalinaz. Vízzl'l elegyítve
lt>hat za\·arossú Yú!ik.
A

s::f1[1[1r1T1-s:es:

és a

kális:r11JfH111-s::l's:

11i:.\·~

gólata.
:\ Yizsgúla!n\ a kü\'l'lkezii :dk:tlrl:szl'kr(' \prjcszlcllük ki:
. a zsírsavak, esclll'g az cl nc1n szappanosítolt
olaj, a szappan fén1kon1.ponen.se. az alkohol (>_5 nz
illó olaj 1ne11nyiségénrk rnPghatúrozúsár;1.

A =:~ír.~·avak és a: csl'licy cl ncni s::appanosif off nlaJ n1en11yiségl'nl'k n1Pgh:il:írozúsúra a szappa11-szcszhöl. illetve a kúli.szappaH-szeszl1iil ép pa·
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rafadugó\·:.d elzárt 150 kc111-es Erlenn1eyer-lon1hikba 1ng-pontossúggal annyit 1nérünk le, hogy r~
inérl zsírsaYak. illetve el nen1 szappanosodott ol:i.1
slilva 1nintcgy O.HO g h·gyen. :\ szappnn-szcszl_1i~I
('l\l;ek megfeleHícn :~--· -i g n1cnnyisPg 1~!. a l~:tli
szappan-szcszliiíl ennek felét n1_érjük .le._.\ lo.n~h1kul
vízfiirdöre tesszük s a szeszt es uz 1110 ola.1a1 1ncle"ítéssel eliizziik. :\ Yisszan1aradt szupp~1nt 1 kcn1
de~'iztillált vizhen, sziiks(!g esetén enyhe 1nelegítéssei feloldjuk s a lotnhikha öO keni -l0-:-·-15° forrás-'
pontú petrolélf.'rl* iintünk. _.\ kl'verekf'l l keni
Az úrubeli pelroléter n1i;ndig tarl~1hnaz tnaoas, i0° feletti forrásponttal bíró szénhidrogéneket
Analvtikai célokra tehú! az árube!í pctrolétf.'r
n lcntöbbször nc1n alkahnas. Jól járunk, ha a kl'resk~désböl beszerzel! petrolélerl frakcioná~lan lcdesztit.lá.ljuk. 'I'apaszlal'ataink szerint 10 kg ~111a 1~~~
szcrezhclií) petroléterhöl 2-2.5 kg ol):iln lrnkc1ot
különíthcti.ink cl, n1elynck forrúspont,1a 40° va~y
ennél alacsonyahb. A tnúsodik frakció forráspont.pi
·l0-70° küzö.tl van. Ennek n1e·nnyisége 1nintcg-y
tL5-7 kg. A frakcionálás ut{u~ vi;sz::~1nara_dó, a
közünsé"cs petroleun1hoz hasonlo szenh!<lrogcnckcl
tiszlítúst' célokra használjuk el. :\lcgjcgyczzi.ik. ~togy
a pclrolélcrt inagából a ta_rtályból is led:sztillálhatjuk. E végből a pctrolcterl larl<~l~~.1a;o üveg-,
Ji'i<lo"l'trl:!lyl
11a•ryobh
(ruha kdozl~sre
<e
•
e '
• „
o.,
.
,
. luv;z.
,
uúl;tos) bútlogfazékba ú\liljnk. A .1.1adogL.1zcl~ ÍC·
nckére előzetesen ruhadarabot tcszunk. A hadog·
fazék olyan uagy lt.·1:D"l'I_1, hogy n pl'lroll~lerl tar-

f„,

\. ,„,.

to 0!o-us kl>nsa\'Yal <:legyítjük s a pan1L1dügójáY:1l
c>lz:írt lo1nhikol hPvesen iisszl'rúzzuk. E iníivf.'lellt'l a sz:ihnddú !c·I\ zsírsuYakal. illeivl' az (•] nt•111
szapp:n1osodol\ zsinull·kol a p{'trnll•!t'r"" f(1zish;1
\'illük út. '.\.[ost ~-~-10 g fínon1;111 porítnlt. (·l111ú\lo!I.
he\yest•bhen kristálY\'ÍZt."léil
inegfosz\oi! (ih111her·
sót. szórunk a lon1l;ikha. hogy a vizt>s fúzi.sl n1egkiitYc a petroléterl llll'gszúl'Ílsuk. A petrolétl'l'l'~ oldatot kis vallnpan1ato11 (ezt kevés szúraz UlaubersóYal fcdheljiik h!~) ~ púr sze111 horzsaköve1 együtt
elöre n1egn1ért -- 150 kcn1-es Erh.•n1ney•~r-lo1nbik
ha szürjiik. :\ visszn1naradl GlauhPr-sót :·1-szor 15
la!n1azó edl·nyt szint(' t>lfödjl'. A lartúlyha ketltis
furatú dugú! illeszli.ink. Az egyik furatba hii111(~r6t.
a 1násikba dPszlillá!<'l feltl·tct leszünk. s ez! nagyobD Liehig hiítiivel köljük összl'. A f:iz\~kba

e:iihb n1eleg, 111ajd forró vizet leszünk s ennek álJ:indú nll•gl!jílúsúról gondoskodunk . ..\ l:irtúly!, illclYe aHnak a faz{•khól kiú\ló r\•szt~! ruhúkkal la·
karjuk he. hogy a lehü!(>,st lehcliileg 1neggútoljuk.
Szedöiil -- ha van - nagyobb frakcionálú lornhikol használunk, 1nelyet dugóvnl erösítünk a
híítö végére. A szedöt Iegaláhh eleinte szintén hiitjiik. --- Vigyázzunk, hogy égií l{unpa. gyufa, sth.
a desztillálás tartania alatt a helyiségben ne legyeu.
I-Ia gőzzel fíítött ,·ízfürdőnk van, úgy l~rrlen1e5 az
ilyenfajta desztillációk részére külön nagyobb férn.
edényt készíttelnünJ\., 1nelyet azután a vízf'iirdőrc
helvezhetünk. A forráseln1aradás elkerülésére durva ~horzsaköport szórunk a petroléterbr.

'
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1

1

1

.1

:20 keni pelrolélcrrel öhlitjiik le. E részleteket
hozz:ísziírjük a zsir:-.:i\·akat lartal1nazó petrol(•\erhcz. :\ zsírs:\\·akal lartahn:izó pelroll•lerl
vízfürdilriil
;)-10
kc1n-rc
ledcszlillúJjuk.
„\
!cdeszti!lúll pP\ rol0lt'rl n1inde11 kiilünöscbh tisztílús
nélkiil újbúl relhasznúlhatjuk. :\ zsírsavakat lar!:dn1azó lon1hikot kcttös furatú dugóval zárjuk el. :\ furalukb:1 t·liízetcscn dcrl~k
szöglie 1ncgha,i\.itotl tnegfcle\ii li\·cgcsövc•kc! illcszliink, n1cly csövek egyil~c alig l·r 11"1! a dugü furatán, n 111ásik azonban 1nintcgy (i cn1 111úlven nvúlik a lo1nhikha. :'\Iosl tön1énv kéns:r;;i~ 1nos.ón.
n1ajd a savcscppeeskl~k vis.sz[itartása cl·l j:'ih<'>l vallún útvczelctl lcvegiíúnunol szivatunk :H. a pelrnll·lercs lo1nldkon 111indaddig. 1nig a pt•iro!l·ler clpúrolgoll s a 10111hik súlya n1úr 11en1 \'Últozik. !-ln
ilyen bPn·ndPzl•ssel IH'lll n•nc!Plkeziink, úgy a vbzszan1aradl pclroll·l<•r! \'Ízfiirdün való 1nc!crri\és...,el

1;

íizziik el, a lon1hiknl JH·dig ;)0-G0°-on :·dla1~d6 sÚ·
lyig szúríljuk· l·s súlyút 0.1 ing-nyi pontossúgg:ll
n1érjiik. Ez értl~kbii\ {·s a vizsgálatra !e1nérl szappan-szesz súlyúból a szappan-szesz z.sirsavlarlaln1át egyszerüen kiszún1ithutjuk.

A.nnak eldö1ll~.se véget!, hogy a relhasznú!t
olaj hány szúzaléka \'Olt elszappanosodva. a következőkép júrun1k el. A lo1nhikhan visszan1a~·adt zsírsavakat kb. 10 keni eHíre .sernlcgcsilett nonnnl
propilalkoholban oldjuk s az oldatot néhfiny csepp
fcnolftaleint hasznáh·u jclziíiil 0.1 n núlronlúggal
n1egtitráljuk. Az elfogyotl kc1n-ek szá1nál 111cgszorozva az iUetö olaj zsirsavjainak 1ng-ban ki~

fejezett közép-n1olekulasúlyávnl

és tizzcl

osztvn

1negkapjuk, hogy a pelroléter elüzése utún n 10111w
hikhan Yis·~zan1aradt l·s 1nl'gn1ért anyag húny ing
zsírsaYat tarla'.tnazolt. Ez adatok hirtokúhan 111osl
n1úr könnyen kiszán1íthatjuk. hogy a sz~1ppan-szesz
készílést~hez le1110rl olajnak húny
szúz:dl·ka volt
tl·nylcgescn cLo;zappano:;i\oll úl\apolhan. 'l'cljes elszappanosílús cset(•n tern1l'SZl'!esen a ln1nhikhnn
111eg1nl~rt anyag .súlyával azonos szúrnol kapunk.
ha a titrálás ered1nényl-l az c1n'.ítell 1nódon kiszá1nitolluk. - Az olajokban lekötöll zsírsavak köw
zép111olekulasúlyún:1k kiszfunitása azok ::zappnnsz{unának isn1crctéhen a kövctkczli 1nódon történik. Cúlszerücn az irodalnn1ban az illetií olajra vonatkozóan ta'.ú!haló szappanszún1ok köz\•p:•rt(•kl-vcl
szún1o:unk. Ez ér!l·k rcciprokl·rtéké! 111:.·~szurozzuk
a h:<>H cgyeol~rtl·k-sú!yúYal: 5(i.t 1-gycl s e szún1hól levonjuk a glycerin 111ólsúlyúnak egyh:1rn1adú1:
:-\0.!iü-ct s hozzúadjuk :t bc!t!pii t:gy nvJlekula víz
. . úlyúl 18.0:2-1. Az így nyert szú1n gyakorlatilag az
i:ictii olaj zsírsaYjai közl·11111oleku:asúlyúnak tekinthetii.''' Ennek értéke a ricinusolajnúl '..!HH.5, a szczú111olajnúl pedig 288.1.
:\ fcnlehb leirt eljúrús i.s1ncrcl!en cr::::detii szappan-szeszek. siit szappanok zsírsaYjaira Yr.natkozóan is {'.rll•kt·s útn1utatúsu\ szolgúl. Ilyenkor .1
f(']szaln1díloll zsírsavak súlyút elosztjuk az azok

A zsiradl·k el ne111 szappanosílhatú alkotó
részeinek arúnylag kis 1ncnnyiségé! szún1ítCtsaink·
ban figyel1ne11 kívül hagytuk.

:11
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sPn11egesílésére elfogyott 0.1 H lúg kcm-ei számáYaL :\z így nyeri szún1 10-zel szorozya a szappan
zsírs11Yjainak kiizéptno!Pkulaslilyút adja .
.Yéha s::iiksÍ'[fl' Tllltialko:ik a1111ak is, boyy r1
s::n1ipru1ok, iflclu<' a s::ar1pn11-s:t•szt•k alkálifén1tart(/lnuít 111<'!fhaf<Íro:::uk.
E y{·gb(il a Yizsgú1andó
an\·aghól nnnYil oll'.~rlink !e li:h. 50 k{'1n-es platina«sl·.sz~~IH•. hog;· 111ajd a litrúlúsnúl 8-10 kc1n 0.1
n. sósav fogyjon. :\ szappun-szeszbill ennek n1egfpjp\éien :·}-~-1, a kúliszappan-szeszlJfil pedig 1.5-~
g-l 111{•rlink !e n1g punlossúggal. A le1nérl szeszes
;ddatokat \·ízfürcliin szúrazra púroljuk, lnajd n kiszúríltilt 1naradékol óvatos heYítésse1 elszi:ncsítjük.
;\z clszene.sített 1narad{~kol n1agunkkc~szítc!lc l~is
ih·egpiszlilusszul ÓY:tlosan elporítjuk s 0.20---0.2fJ
g útkris!úlyosított. alkú\i1nentcs bórsavporral összcdürzsöljilk. Bórsn\" jelenlétében tapasztalataink szerint1 1nég erüschh izzílús e.setén se1n kc>ll alkúliYcszlcségliil tartanunk. A porke\·en."kel '.Z--·-:·3 r.ercig
YÜrüs i~z:'tson tartjuk, n1aj<l lehlil\"C kevés vizet
(10 kcn1) öntünk rú s rü\·id idiire \'ÍZfiirdéirc lcszsziik. :\ hórsa\"as oldatot ki.s Sehleicher-Schüll-sziíriin 100 kc1n-cs Er!cnn1eycr-lo111hikha szürjük s a
platinacsészét 2-szcr 5 keni desztillált vízzel utúnnöhlítjiik. :.\lost a kis papírszííréít a rnjla\e,·ií szenes
111aradékkal együtt visszatesszük a platinacsészébl~
s a vörösizzús hö1nérséklctl·n a papirost a szenes

i\Iagyar Gyógyszcrésztutl. 'fúr.sasúg Értesítő
je l·L, 125 (1938.). V. ö. Zeitschrift L analyl. Che~
1

rnie 112., 336. (1938.).

nraradékkn:J· együtt· teljest'll elt\:t·ljiik. - A plalinuPdényl dc.szli!lúl! \·ízztd a ki.s l 00 ken1~es lo1nhikh;1
iiblítjiik. E \·égliól 50 _kc111 dvsz!. YiZt'! 1 csepp
1ncthyl-vörö.s~. vagy 0.2°fu-os szeszc.'> p-t'!oxikrizoidin-oldnltal:! (0.2 ~ súsayas p-eloxikriz~>idin 100
0
keni 9tl /o-os szeszlH.'11 ohh·a1 eh·gyi!iink s ez oldat
kis részleteit h:i.sznú!juk öhlilésre, ·l-Ia a 1110.sófc;h·a.
dl·k szénsavlarlahna 111iall piros színét a pla!i;1aesészébc öntve is n1eglurlja. n pl:ilinacsész,~I a!kúiin1enlesnck tekintjük. {Néha .sziiksc!gl'S. hogy n
plalinacdénykébe önlött n1osóyizet felforr:djuk.
\·agy \"Ízfiirdön int•lcgílsiik, hogy a hclel,tpad! hórsa,· feloldódjl~k.} Az Erlenn1eyer~lo1nhik !:irtahnúl
k<'\"és dur\·a horzsakiípor hozzúadúsa ulúil kiforral·
juk. 111ajd lehiíljük s \·f>,i.:iil 0.1 n sósav\'al 1negtil·
1·:"djuk. l·Ia .szappan-szcszünk. vagy ú!!alúb.111 vizs~
gúlt szappan-oldalnn.k IH'ln Yolt 1t•1g<J.-.. úgy a O.l 11
~t">saY t>lfogyott kc111-t>inek szú111a ug~·;111a1111yi, 1ni11l
a111ennyi 0.1 n lúg fogyolt a zsírsavak litrúl:ís:íra,
"l't•rnH~szetcscn az clfngyotl lúg é.s say kcn1-ei11ek
szún1úl a \"izsgúlt anyag azonos llll'nnyis{•geirt: kell
(•l(}z(i!eg útszún1ítanunk. l[a a .sósa\" n1ennybége
több ,-ol!, 1nint a lúgt~, úgy szappanoldalnnk lúgos.
A lugossúg a két fogyús kiiHinhségéhiíL kiszún1íl~
ható s lelszésszerint.i 111ódon ki is fcjezhctö.
.:1 s::appan-s::cs:: és ká!is::appan-s::esz alkohollarlalnuínak Jllt!gliatáro::ósál nen1 írjuk le. A kf;111iai úton történö n1eghalúrozást illetően korábbi
::: Zeitschrift fiir analyl. Chemie

(1939.).
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dolgozatunkra utalunk.:i 1uclyben pontos ·utasitilsl
t;llúl nz ol\'asó.
A: illóolaj-lartaln1nl pcntánnal uahí ldrá:ris

után ::;úlv szerint 111érjiik. Erre Yonatkozólag korúhbi dc;lgozatunkra utalunk:1 Egyébként e kérdl>sscl nil~g hehatúhhan fogunk 111ús helyen fuglalkoznL
).legjegyezzii.k. hogy a n1ost kö~öll Yizsgálali
e\júrúsokat a szappanos for1naldeh1d-oldal ellcn(í1:zésénúl is jól hasznúlhatjuk s ezekkel a_

g):óg?·-

szcrköny\· vizsgálati eljúrúsút n1integy k1egesz1thetjük.
:l: a111n1onfrís olaj vizsgálata.
..t nutff!Jar [!!J<Í[t!/·~=erkönyubcn l_iivatalos, an~11ui11iás olaj szezá1nolajbúl és an11noni<1oil~atl?ol_ k~j
sziil nlajsa\' hozzúadúsúval.
I-Iosszahh 1dc1_ aJ.l;:~s
utún :iz · t~nndz:ó túlsüríí, kcniicsszerií lesz s turosan iissze ís ú'.L Itó::sa Púl viz:sgálalai szPrint ennek okn az. hogy az elöiralokhan ·szereplö olajsav
1nenn viségc feleslegesen nagy .
.felen" alka~onunal az anunoniás olajnak csupán vizsgúlali 111ódszercit kívúnjuk isn1erletni.
a :iragvar Gvúcrvszerészlucl.
'l'úrsas[tg J~rlesítö
0
Ü. Zcilschr. f. analyL Che1nie

je J(i. (lH-10.). \r.
117 .• ·lOO. (HW9.).

·• •.\ nl'tr•var·
oyóirvszcrkön\'Y
IV. kiadásának
< 00tl•
'
isruertetése. Füiskolai künyvnyo1nda, Papa. 19::34.
Gvórrvszerl·szi che1niai vizsgáló n1ódszerek. Olajok
(~; k~-nöcsök il\6 a!kotó részeinek 1negh:.itározúsa.

,\ 11en1 t•sztcr fqnnújúhnn kö!ötl z.sirs:n 1neghalúrozúsa kapcsún vC:-gzc!t kísél'l<'IPink küzhen az!
az érdekes 1negfigyelt·st telliik. hogy a 1Hagasahhl'l~!Hlli zsírsavak: az ril:1jsJ1,.. pahnitinsa\' i:•s slearin·
sav a1n1no11iu111~1·1i vízfiirdiin kc,·l·s lcgtön1énYehh
:dkohollal elrgyíh·p l·s IH~húny ízhPn hepúrolY<~ teljesen etbonila11:1k s a111n1011iu1ntartal111uk;1l e!Yeszlik. :\. vissza1nnradt szah:id zsírs:i,·ak sÚ]y ,..;zerint
1nt~rhctiík s ntcg is lilrúlh:i!ök.
.
I.::lső kisérlclcinket tiszta olajsavYal, palinitinsa\·val és slcarinsa\·,·al ,·{·gcztiik. E s:iYaknak az 1.
lúhlúzathan közölt pontosan 1nért részletei! 100
kc1n-es Erlc11111ever-lon1hikbu11 lö1nén ,- 1.t1111noniaolduthan oldollu-k fel. 1najd yjzfürdíilH' téve beszúritoltuk azokat. :\fosi kli. :l kc111 lcgtü1né11ycbh.
K<>H~ról !edesztillúlt ;ilkoholt öntöttünk a 1narad,"kra s ezt ,·jzfiirdiin levegiibefuYalússal isint'l hef1Úroltuk. Ezt az utóhhi eljúrásl n1t·g kl'tszer l1H~b
isn1l>ll'lliik. :\ Yisszan1t\l".1d! szah:id zsirsavakal 10
kl'.111 c!<'ire st:111!egesítl'tl nonnúl propiJ.tlkoholhan
olúra 0.1 n núlronlúgga! lilrú!luk .. fc!zülil fenulftaleint a!k::iln1azlu11k. l\.isi·rleteink szerint olajsa·•
esetéhen a közve!leniil, lehút unununi.ís kezelés
nélkül ,·aló ti!rú!úsnúl Yala111h·el kc\·esehb lúg fogyni!, rnint a leírt kezeil·s utún. 5 Ebből arra . . kell
kiiYelkt'z!elniiuk. hogy a leregü hl'fllYÚsa közben
\·a!ó rnelegítéskor kisfokú oxidáció is fellép. Ez n
kiirliln1i·Hy azonhan eljúritsunknak a gyakorlalhan

A.z elfogyott lúg Jlll'!lll)'ISege 1negfelelü
szúndtú.s ulún hasonlithaló össze.

Ú!·
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valú alk:il111azlialóságúl neru !Jcfnlyúsulja. A slerinsltvn:·d l·s pa\Jnilinsavnú! czl a jelenségei nen1
{·sz!e!tiik. l\it•nH·l,iiik. hogy :i kísérlcil_'inkh('Z frlhasznúll p[ajsa,·. slt·:1ri11sav l•s pahnitinsav az I.
lúblúzal adatai szl'riut .it lzésiiknek nen1 feleltek
1ncg tcljt•sen. 1ncrl ;1z l·l111ú!Pti 1no!ckulasúly a titrú!úsi {·r!l·kekliiíl :-izún1ílotl inolckulasúlly:d nen1
t•gyezell lllL'g. Az an1111011iús kczel«s azonban, n1int
az a sz{11ni!otl 1110\ekulasúlynkhól szintl~n lúthaló.
vúllozással alig jár.
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:\z anunoniús olaj vizsgúla!ainúl kl.lvelcll
eljúrús kivilclc a következő: 100 kc111-eS parafadugóval elzárt Erlen1neyer-lon1hikhn n1g ponlossúggal kb. 3 g an1n10111as olajat n1ériink.
u1ajd kh. ;i kc1n Kf)ll-ról leclesztilláll lcglün1l·nyehh szeszt teszünk hozzá. :\ lornbikot vízfiirdií11
n1e\egitjiik s a ~zabaddú vúJó a111111onia eltávozásút
!evegiíúra1n hefuvásúval siclletjük. Az alkohol l'l!úvozúsa ulún isn1él a keni alkoholt üntiiuk a kllll··
hikba s a rnelegílésl és a levegö hcfuvatúsltl folytaljuk. Ezt az eljárást hannadszor is rnegis1nl·trljiik.
Az egész 1nüvclct n1integy 15-20 percet vesz
igénybe. i\Iost a lornhikon kénsav,·al szúrílott lcvegöára1not vezetünk át tnindaddig, nlÍg a lon1bik
súlya 1núr nein vúllozik. Ez utóbbi iníívelelet
egyébként ugyanúgy végezzük, rninl azl a szappanszesz vizsgálatúnál 111ár leírtuk ..A lon1bikba11. viszszan1aradt és n1cgn1ért szezún1olaj-olajsavkeveréket
10 kc1n elözetesen se1nlcgesített nor1nál propilalli:oholban felóldjuk s néhány csepp szeszes fenolftalein-oldatot használva jelzöül 0.10 n nátron-
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lúggal 1negtitráljuk. Ai; elfogyolt oldüt keni-cinek
szá1nát az olajsav n1g-egyenértéksúlyával (ez inaga
a 111olekulasúly) 282.36-al n1egszorozvn :'i 10-zrl
osztva 1ng-ban kifejezve kapjuk a

olaj-olajsavkeverl·k

szabad

111eg111{~rl

szez:'un-

olajsavtnrtain1úl.·

f~

n1ervc a vizsgúlalhoz Ic1nért an1111oniús-olaj 1neny-

nyiségét h. az adatokból az a1nn1oniús-olaj 0/o-h:111
kifejczetl szcz{unolaj- és szahad olajsavtartnhnú!
könnvcn kiszíuní ihatjuk.
-~lz ös.<;::e.i; anuno.nia 111cn11y[ségél a kövclke::iikép állapílhalj11k nteg. 100 kcm-cs iivcg1l~1gós 1nérőlo111bikba, 1nclvhc clözelesen 5 kcn1 10°/P-o:-; kénsa\·at és kb . .5 - kc111 40-45° forrúsponttal hírt"i
pclrolétcrt lettünk, 111g pontossúggal kb. 1 g an1111oniús-olajnt 1nériink he. A lo1nhlk tarta!1nún<>k
összerúzúsa utún annvi c!Pszlil\úll vizet öntünk ;1
reakciós elrgyht.'z. hogy a vizes fúzis a kiirkürös
jelig érjen. :\ lornhik nynkúban iisszegylill penlúnos oldatot leszívjuk s a vizes fúzisl sz(1raz re, dös papírszürön lcsziírjük. E szüredék punt<!san
1nérl 10 kt:n1-es részletét a Schufcl\ és Faslayh 11 últal J(jcldahf n1eghalúrozú;.;okra is hasznúlt desztillú!ó kl·sziilék !01uhikjúba esurgatjuk kh. 20 keni
vizel leszünk hozzú. egy escpp 1nelilvörüssel
111egfcstjiik s kevés durva horzsaköporl is doln111k
a lo1nhikha. A. 10111bik csiszolatút kevés paraffinolajjal n1cgkenve i.isszcúllítjuk a deszlillúló készüil'kel. Eli.í!l·lnek 100 keni-cs ErlennH~y~r-lon1hiknl
hasznúlunk. n1clybcn
clüzetesen pontosan 1nérl
1

,j

i

)

i;

Zeitschrifl f. n11alyl. t:heniic 01., :>52. (1933.j

10-20 kcui 0.02 11 kénsavat tcllünk. A dcsztillú~ó hü~
töjénck c:;ö·.-e ú!landóan a kénsavba ér, szorosan az
edény fenekéig. :\Ir.gkezdjiik a deszlillúciót. A fo~
lyadék éh'.·nk forrúsa ki.izhen a feltl>t kis csapos !ölesérl'll út, kiforrall 10°/o-os nú!ronlúgot csepegtetünk a desztil!úló !01nbikh:i. nlÍg :1z er~dí'tilcg snYanyú folyadék vörös szilll' súrgúr:i víiltozik .~ ·n1ég
\o\·úbhi 5-10 cseppel. :\ desztil!úlúsl addig fo!yt:itjuk, rníg a deszlil!ú:ó lo1nbik tartahna kb. 11·1-r.:·
bepúrolgntt. :\ dcsztillúciót n1ost n1cgszakíljuk, a
hütlí csö,·ét a szediihe öhlitjiik. :\ szedi;ül szolgúló
100 kcn1-es Erlen1ncycr-lon1bik !artahnúi a szénsav kiiízé5e Vt;gel! jól kiforraljuk. _.\ lehütüll oldalban a kénsav feleslegét 0.02 n natronlúggal nH:g1nérjük. Az útdesztillúlt an1111onia n1cgkül!~sérc elhasznúlt kénsav kc1n-cinck szún1úLól s a le1nérl
a1111noniús olaj rnennyiségéből az anunonia egyenérték.súlyúnak isn1crc!Cbcn az an1n1oniás olaj öszszcs anunonia-tartahnút könnyen kiszún1íthatjuk.
1 kcn1 0.0~ l·l:!SQ.1 = O.:J40ll ing. 1-IaN.
A Inos[ leírt vizsgúlati eljúrúsokal nz olajsavas an11noniun1ol nagyobb n1ennyiséghcn l:1rtal-

1nazli Pearso11-féle

11asoye11-készíln1l~nyek

,,!lt·nör-

zésl'Ücn is sikerrel alkahnazluk.

A gyógyszerek ellenürzése nagy köriiilekinlésl
kívún. A gyógyszt'rköny\· sok készít1nény vizsgúlalúra ulasítúsl nen1 tarlalrnaz; n1ás esetekben a közölt vizsgúlati eljárások éppen c.sak tájékoztató jellegűek, de a késziln1ényre vonatkozóan kellö fel·

495 -

Yilágo.sitásl nein nyujtanak. Iiyen esetekben más
vizsgálati eljárásokra is szükség· van, hogy- a kPszilinényröl vélc1nt!nyt inondhassunk. Ug}· hisszük.
hasznos inunkál végzünk, ha az általunk alkahnazolt vizsgálati eljárúsokat a közvetlenül érdekelt·
gyógyszerész lúrsadaltHntnal idünkénl részletesebben is közöljük.
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A GYÚGYSZEllTAHAi{ ATllENDEZÉ:SE A
IV. lilAGYAH GYÖGYSZEHI{ÖNYV l~S AZ
EHHE VONATKOZÖ HENDELETE!{
SZELLEMÉBEN.
Irta: Spcrgcly Réla gyógyszerész.
?\li, 111agyar gyógyszerészek, igen nagy feladat elöli állunk, 111ikor a 750/19-10. B. ;\J. sz. ren. delcttel n1integy vizsgáló bizollság elé kerülünk
abból a szen1pontból, hogy helyisúgeink, berendez{!siink, gyógyszcrkészlclünJ~ (·s gyógyszcrláraink
kezelése n1ennyiben alakult hozzá a 252.B27/l934.
r~s a 2G0.520/1ÖJ4. B. ~I. rendeletekhez, lováhb:í. a.z
(·rvényhen Iévii nuigyar g:•ógyszerkönyvhöz.
:\ feladat nagysága akkor a legsze111betünöbh,
ha rncggondoljuk, hogy a gyógyszcrlárak leg~
nagyobb része 100--150 éves, tncly idii alntt nagyon kevés ·gyógyszcrlúral újítottak 1neg berendezésben és fc!szerclPshcn, úgy, hogy n1ajdnc1n
rnindc.n gyógyszcrlúr n1agún vi.'ieli az eliuull év~
lizedck avult hPlycgét. A. kiilönhözö gy·ógysZerlúrak
berendezését nagyban bcfolyúsoltúk az oszlrúk, az
· L. II., III. :\fngyar Gyógyszerkönyvek rendclkczésl~i
l·s a berendezések külstí képéből a szakt!rlő cgL~sz
hizonyussággal 111egállapíthatja Pgy-egy gyógys7.ertár felállílúsának ídejél.

1
1
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Az a konzervatizn)US, mely jellemzi a ini pályánkat és pályatúrsainkat, féllö gonddai öri.lte
n1eg a n1ultal és n1indenl, arni a berendezésh3n és
felszcre'.ésben elhasználódott, gyüjte1né:1yszer1'ie11
félretették. A. legtöbb gyógyszertár különböző fiókjaiban és szekréuyeihc-n régi, használaton kívül hclyezelt eszközök raklúrozódnak, régi gépek ::dkatrészei, régen elfelejtett gyógyszere).: vannak eltemetve.
Ennek oka abban kcresendö, hogy a n1egszokolt eszközöktől nehéz incgválni és egy szép
ál!vány cd~n·!;t nen1 könnyii fl~!retenni. Leglóbb
gyógyszertárban szép és értékes kortörténe:li ért:.'.ikü
rcliquiúkat lehet talúlni. arnclyekkcl a gyógyszerészi 111úzeu111 nagyon érdekes gyüjtc1né.nnyel gazdagodhatna.
liogy ez a régíségtúr nemzedékeken keresztül
,-ú'.!ozatlanul n1l·grnaradl, söt gyarapodott, annnk
az is az oka, hogy a gyógyszertárak \"izsgúlaiút
többnyire régebben 1nüködö tisztior,·osok végezit!k,
akik rnagl;k is együtt é!tck ezekkel a régi c1nlékckke-l és éppen úgy ncn1 vették észre az idö hala,lásúl, n1int rnaga n gyógyszerész, aki rcggellől estig
olt dolgozoll a 111cgszokolt környczetLcn. Egy kis
gyógyszcrlúrhan egy e1nbcrülttin út dolgozó gyógyszerész szinte ne111 is vet!e észre, hogy az újabb {>s
újabh gyógyszereknek nen1 tud helyet adni az officínúban és ininden, Ina leginkúbb keresett szert
a 1naleriidis zsúfoll szekrényéhöl kell el!ihozni. A.z
officinában pedig oll \"an szép úllványedi'nyben a
Fel. vitri, Pulv. Blaltae oricnt„ Scmcn Cocculi, Se-

nten 1nillesnli. Fungus Chirurgor .. f-:!pc\uariun1 lrnilh· .. stb.
Ez tagadhatatlanul így \"an n1ég ma is és. 2.11nck fonúkságút tncg kell l·rtcnie 1nindenkinek. n11"g
annak is. aki néhúny {:,·tizeddel c•zeliHl kezdte 1ncg
ll púlyúl.
:\z idii elhaladt 1nel:cltünk és tnag{n·ai hozoll
új gyójjyszcrkönyveket, :uuelyck több-keves.ebb
újítúst tartahnaztak. Ez ::iz újítús a gyakorló gyogy·
szcrész részére csupán néhúny új gyógyszerben.
vagy gyógyszer-alakban jelen lekezelt, n1Íg. az otthon elöállítandó gyógyszerek közöl sok ehnaradl
l:s ezekhez n1ég niindíg clcgendö volt a gyógyszertúr r0gi szerény felszerelése is. A gyógyszeripar.
kiilöniisen a ga!cnusi gyógyszerek gyúrszcrü <~lii

úllítúsúval. fcllncnlellc

11

gyógyszerészt a lahoraló-

riu1ni n1unkúlöl és így· lickih·ctkezett ezen a téren
is a hnnyallús. :unit, úgy látszott. Jnl'gúUílani nen1
IPhet.
.-\ gyúgyszt•rt·.~zi tudon1úuyok azonh:in. függetlenül a gyógyszerl·sr.i gyakorlattól. 11agy l1~pé;.;-.1•l
haladtak eliirc. Ehhen nz irúnylian a III. :\Iar::y,1r
(ivk\". tnúr cgl·szc·n új utakon júr!. 1níg a [\'. (iykY.
lr \jc•s('ll kilépett :i 11i11llbúl (·s fris'i IPvPgiit vitt ;1
;..;yúgysz(• rlúr:1k !1a.
1

Ez

tiy];:\·. szinti· .-.ok \·olt egy~zerre (·.s ezt I<'·
az a kt:l rendell~l. a1nc>\v a (i,-k,·. ul)1:;i.
1{1~aiBak ~-l·g.rehajtúsút szigorú:111 kÍjrü!ii·.Ja. lovúhhi1
a legutolsó rendelet. ainc~ly f'Zt a Y(ign~hajtúsl szi!l•zte

:1

u1(·"

~orúan

L~lleniirizleti.

:r

1t

"""-··.
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Esztendők kellettek. hozzá, hogy az új szelle1n
beférkőzzön gyüjleménylárakba és 111egkezdő<ljl~~\.
a gyógyszertárak átalakítása a rendeletek szcllenH'·

n

ben.

,
·\.z átalakulúsnaJ\. és a

fejlődésnek

ez a lassu

ütcn;e sohasern a jóakarton n1ult, hane111 a

gyóg):~

szerész-ldképzés hiányosságún, a1nely cs·ak anny1t
nyujtott, amennyit az akkor érYényben lévő. Gykv.
szerint adni kellett és inegállt akkor, <un1ko1: a
folyton fejlődő gyógyszer~szi- {~s . orvosludo:~any
ered1nényeit kellett volna 1~n1ertetn1, h~~~· az UJ?b~)
oyógyszerek és rendelkezesek ne talalJa!t tana~s
ralanul a uyógyszerészt. I-.Iert ha a gyogyszeresz
rnélycbben J)etckinthet a gyógysze:észi tu.don~únyo~t
fejlődésébe nyorsabban n1e.gy az atalaku1ás es egy egy újabb' cfykx. robbaniisszerííen is útalakíthatJa
a gyógyszertárat.
.. .
An1it ilt leírta111, az a 1nult torlenehne, egy
becsületes n1ulté, nn1elyben elvégezte a gyógyszerész a n1aga kötelességét, úgy. ahogyt;n· a_zl n1eg-

tunultu, illetve, ahogyan arra n1egtan1tollak.
A. jövő jó kezekben van leté:·c, inert nk.i~;: t•:-t
irúnyítják, is111erik a gyógyszercszek in~1l_lJtll es
nc1n a törvény szigorúval. hane111 a tan1!01nestcr
1neleg érzéseivel terelgetik a púlyút egy n1agas:1hh
tudással párosult, szehh Ps jobb jiir<'i fe!('.

*
:\ rna "VÓ"vszerlúrál
kell herendezui.
o.~
o„.
• ..
. úgy
l1ogy az a kozegeszsegugy1 in-ll·zn1ény ftlgaln1únnk
1nindenhen tnegfeJeljen.

1f <'l;ris(~gt•kröf.

..\. helyiség kérdl>sénél <tdott.súgokkal úllu.ik
szen1ben. A inai gazdasági \·iszonyok szinte l~he
lellenné teszik azt, hogy husszabJJ idő óla egy
helyiségben ll!vö gyógyszertitr helyiséget cseréljen.
:\ feladat sokszor nehéz, inert a régi beállványozott
és hcrendezelt szuhúkban kell az új rendeleteknek
1negfclclő helyiségeket célszeriien elhelyezni. Ez
többnyire sikerül is, n1erl 111inden csak Leosztús
kérdése. Ott, ahol helysziike miatl nen1 !cd1et szerka111rút és laboratóriu1nol elválasztani, olt az 10~
gyen az irányelv, hogy a 1nateriálist n1ellözzük, dc
laboratóriun1 céljára okve!lcniil n1egfelelö hclyiségtink legyen.
Nagyforgaltnú városi

gyógy.Szertárakban lát-

luk együtt az officinút a szerk::unrúvul olyn1ó<lon
összeolvasztva, hogy u szerka1nra nagyobb állvány-

edényeit is a gyógyszertúr helyiségeiben helyezték
el olyan ügyesen, hogy az az officina külső képét
kin1ondottan en1eli. l\Iennyivel könnyebb ezt n1egoldanj kisebb forgaln1ú g)'ógyszerláraknál, ahol
az anyagkészlet aránytalanul kevesebb. Laborató~
riurnnak feltétleniil lenni kell, inert az a gyógyszertiir, a1nely nincs berendezve a Gykv~ben. előírt
készíl111ények elöállítúsáni, már ezzel se1n letl ele~
gct n rendeletnek, de szükséges a laboratóriun1
azért is, inert inindig juhban rájöYünk arra, hogy
a készít1nényck húzi Pli'iúllilása az esetek többségé~
ben haszonnal jár. A galenusi labora!óriun1Lan
1nindíg elhelyezhetií a kén1szcrszekrény és az nnn~
lytikai herendt>zt~s is. :\ lrtboralóriun1ban ne tart-
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sunk gyógyszereket n1erl :i dcslillációnál i;s bepárologlnlúsnk11úl kell'!kezii giíziik tönkr<:lcszik
1r

I!
!1

,,i!

azokat.
~.\z officinúl l•s !ahorutóriunio\ rl·s111enlcs padló\'al kell fedni. Ern· legalkaln1asahb tartósságúnúl fogva is a beton. Yagy !lelon-kockúkhól ké:;ziill
padló. ~\[inden 1nús ha1nar liinkre 1negy. A linol<.~u1nol saYak, lúgok :1zün11al rncgtán1adjúk l·s így lahoratóriunibun egyúltalú11 nc>1n hasznúlhaló. Gtuni·
szönyeg hasonlóa·tl han1ar liinkre111egy (~s egyik
se111 n1osható lúgos YÍzzel. a1ni pedig a h<~lyiségek
liszlúntartúsa végett ft•ltéHeniil sziikst~ges. A laboratóriun1 falának olajfest(•kkel Yaló hereslését szintén nen1 lehel elhagyni. :\ rendelet csen1pézést is
l'Inlít, an1clynél azonban olcsóbb és larlós burkolatot ad a pala-le1nez, n1elyet P!Tl' a <'P\ra kiilönhözt'i
11ngysúgokban gyúrlanak.
Pince l•s padlús niinclen gyógysz1•r!úrhan van.
Ezen ·helyiségek azonhall !H'Bl sziikségt•sek feltét!vniiL inert ennek hiúnyúhan is t•l !ehl'l helyezni :iz
egyes gyógyszPrPkl'I a Gykv. n·1Hlelkezt·sl•inek 1negfelelően.

Ült. aho! a helyzet
is kl'll herendezniiuk.
dúul is szolgú\hat. Az
núlhatjuk gyúg~·szPrPk
Yizsgúlatok céljára.

Az

officin~íban

n1egengl'di, iigyeletes szobút
n1e\\' az iize1nidö :tlall iroiigy;·ll'IL~s szobát nen1 ha<>zl'llartúsiir:i. se1n nnalylikai

lévii i,!;rcig;\·szet•cli: :ítvizsi,!:íhísu.
sorba 1negyiink ú!lvúnyedéüytii\ úll\'únycdl~n~-ig (·s 1nindPnL a1ni inúr haszn!1lh:1lnllan. elvetünk.
I~hhlíl

a

cl~lhól

Eldobjuk a ré.gi drogokal és drogporokal, mert
n1cg kc11 gondo:nunk. hogy a gyógvszertúr nen1
droggyiijtc1nény és ezeket scn1 az ellcnörzéi közcgr-k, dc n1agunk sPnl tartjuk ha!úsképes gyógyszereknek.
Legjobb, ha a régen l'orgalo1nból kilnenl kernikúliúkkal ugya-nezl tesszük. kivé\'e, ha az nen1
ro1nlandó vegyü:cL. Ezek a n1úr elfelejtett szerek
ne rogla!júk el a gyógyszertúr értékesebb szck;-:~
nvci!. 1ncrl lnlúlhatunk részükre olvan hclvct,
a;nelvre ke\'éshhé van szüksPgiink. Ne. feled jiil~ el
azoniJan azt, hogy ezen szerek raktürozúsánál is
el kell kiilönílenünk az egy- és kétkeresztes szer.:'!ket egyrnástól.
Régi kenöcsökel, olajokat. sok régi tinctur<Ít,
extrac\111110!. illó olajat, n1clyek n1úr teljesen begyantásodtnk, n1ind kivetjük.
:\ fiielv az legyen, hogy 1ninden gyógyszer,
a1ni a gyógyszcr!úr búr1ncly hl'lyiségében talú.ható,
nlindcnbcn 111egfcleljcn a Gykv-nek. Drugjainkat
friss gyiijtl>shii\ ;.;zcrczziik hc. a drogporok friss
porítúsuuk legyenek. :\ 111unkúnak ez n legnehP~
zchh része, Inert lelkiis1nerelcscn kell e!hirú::n1;1k
P.s ki\'ú:ogatnunk a n1eg1naradó gyógyszer anyagot.
Ezzel igen sok úl\Yúny cdl~nyiink és fiókunk fog
fclszahadulni. 1ne~yekcl 1nost n1úr u legcl:lszeriibhcn kell beosztanunk l·s felhasznúlnünk a gyakrabban szükséges szerek ellar!úsúra. Igy a feleslegessé v:'dt poriiVl'gekhül ké~zítsiink úl!vúnyed.!·1yt
a Saccharun1 a:bun1-nak, Nalr. hydrocarbonicun1nak, Pulv. Rhei-nck, 111elyeket sok gyógyszerlúrb~tn
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n1ég n1a i5 a 1nunkaasztalon tartanak íétn edényekben, legtöbbször cin1ke ·nélkül.
Éppen így úllvttnycdényt készítsünk ~1 Scn1en
Cinae cond .. vagy Hotulac n1enthae-nek. stb„ inert
végeredn1é.nyben ezek 1nind gyógyszerek és a
gyógy.szerlúr kon1oly~úgúnak nagyon árt nz. ha
\.gyógyszereket cukrosbol\hoz hasonló n1ódon h1;· 1yeziink cl a táraaszlalun. I\.észitsünk úllvúnvr:dr~nvt
a kézielndúshan kiszolgállalható tabletlúk-nak is.
inert az intelligens közönségben igen rossz benyo.1núst lesz, ha a gyógyszereket a rnnnkaasztal fiókjúbó}, papiros dobozból szolgúllatjuk ki.
1-la ne1n volna cll'g úllvány-üvcgünk, úgy ideiglenesen közönséges parafadugóval elzárható poriivegckcl használjunk az egyes szerek bctöltés2rc;
nün<líg arra legyünk figyelenunel, hogy lehetöl1\j
1nin<len hivatalos és naponta kézbckcrülü llClll hivatalos gyógyszer, a111i a rccepturúhoz és kézieladáshoz szükséges az officinában nyerjen elhelyezést.
A legtöbb gyógyszerlúrhan a kcnőcstt·gelyek
sziuna is töhh a szükségesnél, inert a kcniicsös
gyógykezelés rcccpjei az utolsó tíz év ulatl nagyon
rnegvúllozlak és igen sok régi kenőcs kirnent ;i
~1asználatbóL A felszabadult kenőcst(~gc:lycket ·~1használhutjuk Ichthyol, 'fun1enol. Pix !iquida, -ilb.
cltartásúra, a1nely szereket !anúesns :)() gr-os tubusok.ha tölteni Cs úg~· clhely(•zni a t1~ge!yckben.
Igy a kezelés könnyebb és tbzlúlib is. Ugyancsak
felhasznúlhatók a tégelyek ."\cid. carho-licurn :.:rudum és purun1, ,fodoform, .Todu1n. esrdleg :\ssa
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foetida, E.rcnsotuin. Guajacolum absol, 1'ricrcso!;
Pil. kreositi ellarlúsúnl is, természetesen ininclt:gyikct clöször n1egfelelií por, vagy folyadék üvegbe helyezve tesszük hc a tégelyekbe. Tapasztalatból tudorn, hogy alkalinat.lan lartályokhól n1ennyi
kelle111etlenséggel tudunk csak kilnérni egyes hti ·
:1.ös vagy ragadós nnyagot, an1i a legnagyobb vigyúzal 111ellett is szétszóródik a znunkaaszlalon.
Sok parcellán tégely szabadul fel a szirupos
edények és régi gyógyszertárakban a spissun1
extraclun1ok közül, inert ezek 1nár nagy részben
ki1nentek a forgalo1nból. A 1neg1naradó spissu1n
extra~lun1okat ne hagyjtik a tégelyekben, hanem
tegyük át széles szájú opodeldokos üvegekbe, n1elyekcl 1nindíg gu1nidugóval zárjuk el és így :1clyezziik el az állványedényhen. ParafadugQ nen1
alknlinas a sííríí cxtrachunokhoz, inert az üveg szújúba ragad és a készít1nény szennyeződik parafJ.
töri11elékkel.
I-Ia a felesleges l'dényze!et 1nind fclliasznúltuk, a hiányokat pölolluk, a gyógyszertári n1unka
folytonosságának 1ncgőrzése végetl legelőször is
sorozzuk be a különféle újonnan címkézett edé·
nyeket a 111egfelclö A.BC-be.
sőt.

A.z állványedények l'Cndezésc.
Elöre kell bocsátanon1, hogy csak akkor fog a
gyógyszertár rendezése zökken{) nélkül végb2n1enni, ha a rendezésnek fúzisait úgy osztjuk lJL'.
hogy egy-egy szerrel ne1n foglalkozunk n1inde11
~;;.:r1npontból egyszerre. hanen1 először 1negkeres-
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~ü\ in:ndPn C'di'nyn~·k :1 u1egfelelő hel~·et. l1a ez
1negvan, akkor fo"gjunk hozzú az egyes gyógys·~e

rck 111egvizsgúlúsúhoz az t>ltartús renclelkczéseinck
értchnében, az ÜYegek kiliszlilú.sához. ;: drogok
szárítúsához, szitú!úsúhoz, sth.
~Io.sl tehát a Jegclsö lépt>,„, hogy siéh·ú\nssznk
a egy- és kélkcreszlcs szereket. ·rcrn1észetcscn a
keresztes szekrényünk jól zúrhaló és elég lúgas legyen, n1erl abban neincsak poriivcgeknek. hanein
cxtractun1oknak, !:Öt 1 literes fo!yadék üvegeknek
is helyet kell adni.

Ezután szedjük ki az állványedények közül a

Syr. fcrri jodati, Syr. hypophosphoros. conI\).,
Ferr. carbonicun1 saccharatu111. Ferrun1 lacticun1,
Fcrrun1 oxalicun1 oxvdulalun1, Ferrun1 sulfuricu1n
oxvdulaturn cdénvcit. és lielvezziik l'l l'Z~kcl vi!ágo; helyre. :\lég t1z sen1 haf ha a napnak Yala~
111elyik szakúban napfl~ny éri a készíl111ényekct.
Erre a célra a gyógyszcrtúrnak, vagy szcrkun1rún:1k vala1nclyik ablaka a legn!ka\111a-;abb, :nnelybc.
ha ez tchelsl•g(·s. a kl'reszlfúnúl egy deszkalapot
erüsílheliink, 1nclvre kl·nvt'l111esen elfér ez a néhány edény. :\Il·g ·a léli hi~leg idöszakhan is itt n1·1radhalnak a szirupok. inert a liinu:·ny cukor oldat
11c1n fagy n1cg (·~s kikristúlyosodni sern szok1Jll.
Sohase !együk a gyógyszcrtúr kirakalaiha czck 1~l a
kószít111é11vckct. n1prl a gyóg~·szcrtúr ko1nolysúg:\hól vcszii. a nl>húny kii!önféle ú:lvún~·er.lt~ny elszórtan úll a kirakatban. dc lH'l11 is k(•nycl111cs a
vény elké:-zíté.s('hcz sziik ..;~ges gvógvszerekcl a kin1k;1thól C'liívenni.
.
·

Az úlh·{u1yedé11\"i>\, kc"izii\. \·1·gyük ki az Aqllil
gou!ardi, Syr.· iiqui;·:1ti:11>, 1·11g:urnl. :\likulilz. {i:1gucnt. kalii jodati, l'ngut'll\. plun1h. lannici, Vi1111111 pepsini cdl~ny('i!, 1niutún t•zek a kl·szíl111ényl'k
11e111 raktúrozhalúk l's 111indíg rrntkl1'•skor készitendilk.
Gond1isk(1d11unk kl'!l egy külön saysz~kré11y
n"il is. :\ saYakal 1u·1n ct'•!szC'rií faúllvúnyokon
elhelyezni. hancn1 akúr :i kirakataldak. ak:'tr ~gy
1nús ~ablak :dalt falba vésclt Ürl'ghrn ez :1 szekrény
igen jól clhclyczhctii. ügyani..., l'Zekcn a helyeken
olv:111 szerkczetü a falazús. hogv 1ninden nehézség
n~lkiil 1nc o0 oldható a savszL1 kré11~·.
• Belii'.riil c;.;e111pével. iiveglappnl, vagy :uni n h·µolcsóhb. palatelií
le111C'zckkcl Jeher borítani. .-\z ajtót is cPlszcríi pnlalcrnt>zzel fedni. inert ;1 saYgiizök 111ind('!l 111ús anyagot luunar tönkretesznek. Ehhe n szPkr{•nyhe i11'!vezzlik t>l a conccnlrúlt savakat. nz :\cidun1 ..:arl;olicu1n liqucfactun1ot l•s cryst.-ot olyan 1nt•nnyisl·ghen. n1Plyben azok a receplurúhoz. vagy kiSl'hh l:1horacióhoz szliksl•gest>k. :\"agynhh 1n,:nnyiségií ~avnk H pincében hasou:ö elvek szerini 1neg~piiL'!t szakrl:nyekhe kcriilhclnek. A (;ykv. azt írja
clö, hogy a savszekrényhe égetett 1neszet ht>\y,~·1,
ziink cl. hogy az az esetleges savgiizökel n1eg!di'i"'·'I-Iogy ennek a rcndelkez{•snck eleget tegyünk. !_:
savszekrény ajla jál lehetilleg l6g1nente~en zúr.iuk
t•l. Ezt azzal l rjiik t'l. hogy az ajtó szPleit !l•gszige!Clövel ki-iriilszcgezziik. Ilyen körii!tn{~nyl~k
közölt. ha egy kis Ll\údúha eg~·-kél nngyohb tlarah égetett n1eszel helyezünk. úg~- savszekrén~·iink
száraz és tökéletesen savgiíz1nentes lesz.
1
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:-.lcg kell bo11lanunk az :\BC·l azl·.rl is. ho;:{\"
egyes szereket, n1nelyek lnPlegehh helyl~ll ldro1nl~;
nak, 1negolvadnak vagy púrolngnnk. az offít'ill!J
híivösebb oldalán helyezziik Pi.
A. gyógy·szertárnak kl·l n1t>\eg oldala Y;.tn. az
egyik 1nelyet a napnak bizonyos szakúban közr·.·t·
lenül nap érhet, a 1núsik, 111ely tl·h•n a fiítiitt·stl11·z
van közel. Erről a kél oldalrúl ki kell szedniink
azokat a készíltuénveket, inelvl'ke! a Gvkx. is Jnivös hel)'cu larlal. i~zck közili azokat s~1rnlo1n fel.
I)Iclyeknek úllványcdt~nycik ,·annak: Adcps Ianae,
A.deps lanae hydros .. Adcps suilu.<:>, Adcps suilu::;
henzoatus, Butyrun1 cacao. Elyxiriun1 'l'hy111i
con1p„ Exlr. Ponli fcrrat. subspiss.. Sapo kalin.,
Sapo kalin. vcnal., ScLu1n salicylatun1. Spirituso:~.
Liquor an1n1011., Liquor an11non. anb„ :\lel dcpurutun1, ::\Iucill. gunHni arabici, Pasla z:inci, Pasta
Zinci salicylata, Supposit. hne1norhoidal.. Supp•isi!. Glycerini, 1'incturne, Unquenln. esetleg Vinn.
Ugyanchblíl a 1ncggoutlolúshól arra is ligycluiink kell, hogy n keresztes {·s kétkeresztes szcl·:rényiink ne a gyógyszertár ú. n. 111elcg részén legyen elhelyezve. 1-Ia ez rnásképen ne1n volna tncgoldható, akkor vagy a fütöleslct. vagy a szekréílyl
kell e.gy 1násik oldalon berendezni. de ennek ,1z
.előírásnak eleget kell tenni.
Nehéz lesz helyet i<tlálni azoknak a szcrekn·.:k.
n1elyeknek eltartási utasításában a Gykv. híivös,
sötét helyet ír elü. A dolog úgy áll. hogy ezek között alig talúlunk olyan készil1nényt, an1ely gy~1k
rabhan kellene a gyógyszerésznek. Legjobb meg-
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oldás tehát, ha ezeknek az officinához közel esö
szerka1ura egyik sötétehh polcán, vagy ha rendelkezésre áll, egyik szekrényében adjunk helyet. Ennek a közlc111énynek nen1 célj:i a G:i.-·kv. rendelkezéseit bírálni, de az az utasítás. hogy e.gyes gyógyszereket sötét é.s hüvös hC'lyen tartsunk, nehezen
\'ihetö keresztül. Az így elta.rlandó szerekt:!I; i.1:1
harna üvegbe lessziik l>s hüvös helyen tartjuk, ~·f!
len1ényünk szerint, eleget tcl!iink a gyógyszerköny,·
követeln1ényeinc-k. De 1nincladdig. :11níg a Gyk,·nek ez a rendelkezése 1negváltoztatva nincs, híivös
l·s sötét helyet kell keresni a következö készítményeknek: Acelu1n pyroli.gnosun1 reclificatu1n, A.cther, Aqua aronultica. Fcrrurn scsquichlor. soI..
I\.al. nceticun1 sol.. Forn1nldehyd. Olea pinguia.
Spir. aethereus.
Ugyancsak ;.;ölét. hiívüs helyen lar!an<lók az
t~tercs olajok, a1nelyek rúszóre a lcgjobh. ha c~y
külön zúrt söll·I szekrényt rPIHlezlink lH>.

Aqua chloralü-1, Calcaria chlorata-1 és Phosphort HP tartsunk :iz (lfficinúhan. l'Zcknek külön
adunk inaj<l hC'lyct a SZ<'rka1nrában. l'gyancsa.k a
szerk:unrúba
kerül
a
Ferru111
sesquichlor.
crvst. és a Liquor ferri oxYchlorali. nH·rt ezc~k ::
rP~~epturáhan sohasen1 ford;tlnak ellí.
Az officinában a kötszcrszckrénynck is helyet
kell adnunk. Erre az célra c~ak porn1entese11 záródó szekrény felel rneg. \p111 cúlszerü. ha a 1.:ötszcrszekrény a fiitütest llH'lll'll Yall, n1erl a Billroth
hali.sz!, a Guttapercha leinez. Yngy :1 i111pregn(dt
kötszerek 1neleg hC'lycn e.\rorr1lannk. A kiitsierszek-
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rényben adhatunk helyet a gu111iesiiYeknek. gu1n;njjaknak és egyéb gun1i úrunak, 111clyeket, ha :0gn1cntesen elzúrl ÜYegekbe.n tartunk. sokúig rugaln1a::ak n1ara<lnnk. Az L;ltrcfonn ÜYegPk erre :1
1'l~lra nagyón alkaln1asak.
Ezzel a rendezés clsii ki)nu Ycbhik szakaszún
keresztül estünk, a feleslegl'ss{~ v-últ gyógyszerek.e!
kivúlogaltuk, tniúllal sok úl!vúnyedényiink és igcu
~ok fiók 1narad üresen. Ezen úllvúuycdényt'kli•·
!öltjük 1nost 111úr nzokal az újabban hivatalo:->s:i
y{dt gyógyszereket, n1elyeknek eddig ne1n tudtunk
helyet adni és c!helyezhetjiik ezúltal az officinúhan nzokat a nen1 hivalalos gyógyszereket is, n1elyekrc gyakran van szüksPgiink.
Az üresen 1naradt fiókok a k{~zichtdús ré.;;zl·re
e~o1nagolt szerek és a küliln!cgcsségek clhelyr~zé~
st'.•1·c hnsznúlhatúk fel igen cl·.!szL•ríic.11. Ila a kPresztcs küliinlcgcsségck n"szérc ncrn \'Oln:1 elt!g
szekrl·nyiink. akkor az úl!rúnyzatnnk egyik r(•s;.l·n
;i
fiókok hp!y{•n szekrényt k(~szílhPliink. ,\ "iZPkrl>nyl'kbcn tall!etlúk rl·szú;·(~ kis fatúlcúkal, a foly:1dt"ko~ részt•rt• 1n:dig polcokat {·píttcttink.

t\z officinában lévii egyes :íllvúnyedényell

ülvizsgáJ:ísa és a gylig;yszerck helyes elta1·tüsának feliilhi1·:il:isa.
Ez a 111u11ka tiibli id<il fog igéuyz~tui. Hll~rl "
IH:lycs eltartás felii!bírúl:'l'iÚ\·aJ kapc.:iolalban szor;..:~;'.1nas:in kell tanu'.rnú11ynzni n gyógysz~rköny~·i!i.
11cn1. hi\·atalos kL·szil111{:nyt~knt~l pedig a szakiroda!-

rnnl. I--Iogy ezt n munkát 111egkönnyflsük kart{u·sainknak, csoportosítjuk az egyes gyógyszcr~kcl
abból a szen1pontból, hogy inilyen ÜYegben, \',tgy
hogyan _kell a gyógyszereket egyéb rendelkezések
tekin!ctheYéleléYel eltartani.
I-Ja azt talúljuk, hogy az első rendelkezésnCI
vala111elv szer világos üvegben 1naradl, holotl sötét üveiben kell eltartani, úgy ezt n1ost cserl~ljük
ki és tegyük át a készíln1t~nyl ideiglenesen e_gy
n1eg-felclö parafadugós, barna por-, avgy folyadek·
üvegbe. Igy az eltartás szcn1pon!júból is renck:zve
1t~sz gyógyszerkészlctiink.
Ugyancsak nézziik út a cin1kéjét is az ú\lvfl.nyedényeknek és fiókoknak és ha ez a IV. GykY ..;zerinl vállozott volna. úgy ideiglenesen írjuk út ~gy
szcrü papír cín1kl'.vPI és sorozzuk be új ne\·c u!ún
az :\BC-be.
Itt kell inege1nlítenünk, hogy régi gyógyszertúrakban gyakran elüfordul, hogy eg-y-egy ú!lvúnyÜ\'eghen nen1 az eredeti beköszörlill dugö \·an, hanen1 egy n1ásik e:lörött üvegnek dugója. a111i ncn1
zár tökéletesen. Ez a hiba alig Yehelií észre, azonban n1osl az ü\·cgekcl ehhíil a szen1ponlból is le\i-.i~
isn1crctesen úlvizsgúljuk. Ilyen rossz úlh·únyedény
lehel az oka unnak. hogy éteres és alkoholo~ k0szítn1énvck besiirüsödnek, sokszor elro1nlan.tk.
Nedvszí~·ó sók. nlinl jódsók, bro111sók, t•lfolynak.
szúrítotl sók kristúlyvizel vesznek fel, stb. Ezek az
cdénvek is kicserélendiík. El kell dobnunk a h•~
csorl;ull iiYegckcl is, különösen ú!l ez a porli\·1~
gekre, rnert beláthalutlan kövelkezrnényt~i lehelnel.:
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annak, ha üvegszilánk kerül egy porba, vagy kenőcsbe.

Fiókokban e!larlolt drogok közül azokat, u1clyck illóolajat, alkaloidákat. vagy glycosidákal \artalrnaznak, rnindíg üvegbe helyezzük. Legcébz-~
rlibb barna szélesszújú pnrafadugós poriivegl·l
használni erre a célra, n1c.rl ez a betöltés utún lcparaffinozhaló. Ugyancsak üvegbe helyezzük cl a
drogporokat, inert a fíno1nra őrölt porok hat6- 1
anyagai a nedvességliíl és n lcvegö ox~·génjétöl sokkal hamarabb elpusztulnak, 111int az egész drogok.
Ha a Gykv. valan1cly drogot különösen szúrazon tartat el, úgy az üvegek aljúra célszeríí ·~ge
lett 1nész darahkúkat lenni, an1clyrc egy laza pftpiros töu1ést készítsiink. Ezt !akarjuk be sziirfipapír réteggel, an1ire egyenesen rúszórhatjuk a
t.lrogot. Erre a célra is igl'n célszeríien használhat.')
az ultreform üveg. Igy lart:-;uk cl az Adonis vernn!is-t, Hhizo1na Pilicis inaris-1. a Sccalr cnrnutun1-ot.
Olyan drogoknúl, rnelyck illóolajat tartalnHiznak és ezc;rt rovarrúgústól tarthatunk, cl·lsz<~rii a:~
üvegbe a betöltés utún 1--2 ccn1 chlorofonnol
!enni. Igy n1indíg 1·gészsl~gesen iirizzíik n1eg drogjainkat.
l\Ialaxúll tapaszok közül Hi:okat. 1nclyek rUkúbban fordulnak elő. szintén tanácsos zárt opodeldokos üvegben cltar!ani. Inert így sokkal lo;•ábh
örzik ineg puhasúgukat. n1int a fiókban. I\.iilönösrn
úll ez ai: En1p!aslr. supn11ahu11. hydrargyri-re.
I·Iútra van iuég a yécJjegyzett szerek rendezése. Ezeket elsősorban kél csoportra osztjulc Fo~

lyadékokra és porokra. ~Iost mindegyik csoportból
kiválogatjuk a keresztes és kétkeresztes szt:rekct
és elhelyezzük a megfelelő szekrényekben. 111íg ~1
ncn1 keresztes készíttnényeket egy szekrénybe rakhatjuk össze, úgy, ahogyan a'munka közben leg·
célszeriíbbnek bizonyul. Ezeknek a gyógyszereknek
nen1 szoktunk úl!vúnyüvegeket készítleini, n1ert
többnyire olyan jellegzetes cso1nagol:"1suk van,
hogy a recepturánúl nagyon 1negkönnyíti a készíi~
n1ények gyors n1egkeresését.
lia valamelyikböl 1négis nagyobb volna a fo~
gyasztás, úgy 1nindíg ráérünk megfelelő ed~nyt
készíttetni. Ncn1 célszeríí ezeket a szereket nyllolt
állványon elhelyezni, 111ert többnyire apró üvegek
és papírdobozok, znelyckel a portól sokkal nehezebb megőrizni, n1int az úllyányiivcgekct. Jól zil~
ródó, sötét szekrényekbe helyezzük el, inert közö!liik sok fénvérzékenv készíl1nénv Yan, ezl~rt !egjohh az egés~ tö1nege~l egyszerre, .1uint sötét hely~n
tartandó készíhnénvekel kezelni.
Ne feledkezzü1~k el arról, hogy n1e3felcH.í he·
Iyel adjunk a ki1nosoll és lehetőleg jól kicsurgalott
gyógyszerüvegeknck is, 111clyhiil 1nindcn nagysúgo:
e.s. hasznú!alos :dakol, külön-külön elrendezve kel!
az officinúban készlelhcn tartani. Lchcl(ílcg úgy
rendezzük he az ÜYegszckrényl. hogy nbhan az iivPgck nyílúsukkal lefelé legyenek elhclyezhctök. nH:rl
n1egtürlénhetik, hogy a kin1osotl iiYcgbe apró ro„
varok kerülnek. melv ha elkerüli l'igvehnUnket,
sok keHe111etlcn. szenirehúnvúsnak lesz !;Z oka. De
a levcgöhiíl is bejuthat por: va·gy egyéb szennyezés,
anli a gyógyszC:rkészílésnél vára!lan elvúllozúsokat
33
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okozhat. Pl. Arg. nitricu1n, I\al. hyperina11ganic,
llydrog. h}'peroxydatun1, stb. elbontá~ával.
A. többi cson1agoló anyag a 1nunk.:1aszialhan
nyer elhelyezést, erről később 1nég szó lesz.
llogy teljes n1unkút végezzünk, ki kell röviden térnünk a különlegességekre is, 1nelyeknek elrendezése a gj·ógyszcrlúrakban legal<'1hb annyi
n1unkát ad, 111int a gyógyszerek clrendczé.se volt,
Elsősorban hely tekintetében kell alaposan útgondolnunk a kiilönlcgessc'.•gek elhelyezését.
A tabletlúkról nllir szó volt az eliJhbi fej.:zl'lhen, an1ennyihen igyekeztiink helyet szo:-ít~1ni a
felszabadult fiókokhan. Isn1ételjük, hogy itt is szigorúan szét kell ,·{llasztanunk az egy- t'.~s kétkere~z
les kiilönlegess(~gcket.
A folvadék-kiilönlegességeknél hasonló az
eset, dc 1nfnde11kor igyekczziillk szúr;iz és híívii<>
helvre lenni a készíltnénveket, n1crt ezek kiizölt
sok- ro1nlandó van. J\.iilöni:~s gonddal kell elrak!.úrozni a túpszercket. n1elyck nedves helyiségben
n1cgron1lnnnk. összeúllnak.
A kiilönlegességek egl·szen külön csoporljúha
tartoznak az injekciók. n1elyek legnagyohb r 1~szt•
egy- vagy kétkeresztes alkatrészeket lartaln1az.
Ezek között a rnorphin. atropin, str>·chnin, scopolan1in . .slh. lar!ahnú kl>szíhnényeket feltétleniil n
tnéregszekrénvhe hclyezziik e1.
Ne feled.ilik el szélvúlnszlani a keníics külünlegessl·gekel és kúpokat sctn. n1crt ezek közö!t is
\·an sok keresztes készítmény.
J\.ül(in helyen tartjuk cl a fertötlenilö szer::!kct,
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a bör és száj ápoláshoz szükséges készítn1ényekct,
kozmetikai szereket, hintöpor különlcgess1\geket t~~
inindezeklöl elkülönítve a gyógy- és illatos szappanokat.
i\Iindezeket nézziik át abhól a szc1npoutból is.
hogy nincsen-e a készíl111l·11yek között olyan, a !'crtötlenítő és koz1nelikai szerek kivl•lelével. 1nclyekcn a T. sz. hiányzik. 1'örzskönyYi száni nélkiil
nen1 jöhet forgalo1;1ba kiilönlegcsség l·s ennek rocgalon1bahozatalúért n gyógyszerész is szigorú r~Je
lösséggel tartozik.
Sok készítménv, ezek között az injekciók, serun1ok. néhúnv tai1Iella. Salvarsanok lejárati dútu1nn1;l vannait ellátva. Ügyelnünk kell tehút arra,
hogy lejárt kl•szíln1ény ne legyen gyúgyszerlárunkhnn.

A. n1unkaasztal berendezése.
:\ gyógyszerek clhelyezl·se utún l·ppen ilyen
gonddal fogjunk hozzú a n1unkaasztal berendezéséhez.
A. nagytakarilás itt scn1 n1aradhat cl, inert ill
is akad sok olyan régi tárgy vagy eszköz, :unit 111a
1núr nen1 használunk. Az idevonalkozú rcndell't
olvnn körültekintéssel rendezlcti he a 111nnka:1sztait. hogy nz előírt eszközöknek sok helyre YHil
sziikségiik.
:\[iután a rendeletben fel Yannak soroJ„·:1
eoyenként az eszközök l·s egyéb fels·..:erell·si t:1r"~·~1k nen1 tériink ki ennek is1ner!Pll~.:;ért•. esak
~i-ra 'hívjuk fel a figycln1cl. hogy nlindaz. anti a

!.
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felsorolásban található', valóban elen.gedhetetlenül
szükséges a recepturához. Ezek az eszközök tul:\jdonképen 1negYannak a gyógyszertárban, de eddig
ncn1 helyezliink el mindent a n1unkaasztalban. A
n1unkaasztal a rendelet érteln1ében a jövőben, inir.t
eszközszekrény szerepel. Nen1 szabad azonban elfelejtenünk, hogy a Gykv. több gyógyszernél ascptikus és steril készítés1nódot ír elő, 1nely n1unk{1latokhoz steril eszközök készletben larlása szükséges, hogy egy steril oldat, an1pullázotl oldat, !ltcril kenőcs rendelése esetén azonnal kéznél legyen.
Ezen eszközöket azonban nc1n tarthatjuk a
n1unkaasztalban, hanen1 erre a célra célszerií berendezni egy steril szekrényt, n1elynek következi)
tartaln1a lei:,ryen:
Steril lilrlii rnhúk, Ultreforn1 üvegben sterilen
tartva,
Szíiröpapírok, két végén vattapa111attal elzúrt
üvegcsőben slerilczve és cllarlva,
Perga1uen papir lc1nczek, hasonlóan üvegcső
ben sterilczve,
Üvegpálcák, csipesz olló, Ultreforn1 iivegDca
sterilen,
E:is1nérctíi a1npullalöllő, Ultrefor1n üvegbf!n
sterilen,
!(is tölcsérek, üveg i1ajók, óra üvegek, üveg·
ben, sterilen,
Gurui dugók, gun1i sapkák többféle nagyságban, sterilen,
Steril olcu1n sesruni 50-100 gr steril kötéssel,
Selril aqua bisdestill 50-100 gr steril kötéssel.
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Ligyancsak itt hP\yezziik ('\ a stPrilez(i készült'~
kcl is.
()lt, ahul ninc!> ki111undottan ana!ytikai laboratóriu111, az analytikai rnérlcgel legjobb a n1unk:taszlalon tartani. Erre különben a rcceplura közben is szükség lehet, kis 111ennyiségck le1nérésére.
A gyógyszertúr kis kl·zi 111érlegc 1 ctgr. érzékcnységíi, a1ni annyit jelent, hogy 1 ctgr súlyt 111ár nen1
lehet rajta pontostLn le1nérni. ..A gyakorlatban azonban sokszor elől"ordul 1 ctgr atropin. vagy scopo!anlin, anlit 1ncgfelelő 1nérleg hiúnyúban csak trilurúcióval tudunk elkészíteni. Sok gyógyszcrtúrban
111ár vannak a 111uúkaasztalon külön kis 1nérlegck,
n1elyekkcl n1illigran1111 pontossággal lehet 111érni l·s
ainelyekcl crüscbb halúsú anyagok inérlegelésére
használnak. Egy kis gyakorlattal úgy 1ncgszokj11k
ezeket a n1érlegekct, hogy kézi 1n(•rleget 111úr nern
is szívesen használunk.
\'égül 1ncg kel.l e1nlílenünk, hogy nagyon cl'.!·
:-zcrü a rnunkaasztalon felszereltetni egy villany
kontaktust. atninek segítségével vizet 111elegithctiink az infusu1nokhoz, rnclcg oldúsokhoz és z;:;iradékok olvasztásához használhatjuk. Ezen inunkálatoknak az elvégzésére egészÍL"iÜk ki a nlunkaa.sztal berendezését néhány kérncsöYel, egy-k.ét
szíírőpohárral,
néhány darab különbözií iirtartahnú Soxleth üveggel az infuzon1ok céljára, l~gy
sziíröúllvánnyal, két-három különhözö nagys(1gú
tölcsérrel felszerelve, elörehajtogatotl szürőpapiros
sal és szürőgyapottal. an1il egy kis üvegdugós üvegbe helyezzünk.
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I·Ia t. olvasóink a n1unkaaszlalt így rendezik
rövid idö alall 1ncggyöződnck arról, hogy
111Úyc~1· kényelenunel vt·geznek el n1inden nehezebb
rcccpturai n1unkúl, 111erl ininden sziiksl·ges eszköz
cél.szeriíen elhelyezve kéznél \·an.
Ezzel befejeztük az officina átrendczésl~f.
.-\ következőkben összeállítottuk a hivat:1los
rryórryszercket olyan csoportokban, ahogyan ezek
~ g;Ógyszerlúrban elhelyezést nyernek. :\!inden készíln1énvnél felhh·juk a figycln1et a Gykv. kiilönleges r~ndelkezéseire is, úgy, hogy ezzel az össze.állítással a kcziin,khen elvégezhetjük a rendez~s
hefcjczése ulún gyógyszertárunk vt~gleges cllenc'írzését.
hc

ÚrTY

1. l{étkereszlcs szekrl~nyben t.artnndók:
1. poriivegfJcn:
Acidu1n arsenicosun1,
Acthyhnorphinun1 hydrochloricun1, .
Apon1orphirnnn hydrochloricu1n (sölél iiveghen, állandóan Jeparaffinozva tartandó).
.-\tropinun1 sulfuricun1,
C.ocainun1 hydrochloricun1.
Codeinu1n hvdrochloricu1n.
Co1npriiuata ~ nitroglycerini (barna iivegfiolúk.ban
Jeparaffinoz\'U, hatóanyagát tnnúcsos havonta
ellenőrizni),

-l--

Co1npri1nata strophantini,
Cylinclri hydrargyri bichlorati corrosi\'i (<larahonként cson1agolandó),
Cylindri hydrargyri cyanati,
Epht·drinun1 hydrochloricun1,

-·--l1:omatropinun1 n1ethylbrornatum,
·,_ ,-I-Iydrargyrum bichloralup1 an1n1oniah1n1 (bar:ia
----üvegben),
I·Iydrargyrun1 bichloratun1 corrosivun1 (barna
üvegben),
I-Iy<lrargyru1u biJodatu1n ruhru1n {barna üvegben),
I-Iydrargyrum cyanalu111,
_ I-Iydrargyrun1 oxydatun1 flavu1n {barna üvegben),
llydrargyru111 sa1icylicun1 n1edicinale (barna iiveg~
ben),
J..Iorphinu1n l1ydrocl1loricun1,
-i Natriu1n kakodylicun1 (jól záró iiveghen, eréisen
nedvszívó),
Physostigrninun1 salicylicum,
Pilocarpinun1 hydrochloricun1,
Scopolanlinu1n hydorchloricu1n,
Strophantinun1 g.,
Strychninun1 nitricum, ·
2. Porccllán tégelyben (iveg f1clélfel:

Oleu1n phosphoralutn.
.1. Foluadék iirn:igbcn:
, Nilroglycerinu111 spiritu solutu1n,
Sol. Adrcnalini hydrochlorici (barna üvegben).
Sol. arsenicalis Fo\\·leri,
Sol. slrophanlini alcohnlica (a dugót vékony hiir~
rel lekötni),
II. Az egykeresztC's sze-krényhe.n tartandók:
1. Poriiucgbc11:
A.cetanilidun1,
A.ethyliurn Rrninobenzoicu1n,
Arg<:ntu1n aceticum (barna üvegben},

1
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1\rgcn lun1
:\rgcnlun1
ben),
;\rgcnlun1
Cantharis
Cosainurn

colloidale 1nedicinalis (barna üvegben),
nitricun1 crystallisatum (barna üveg~

nitricun1 fusutn (barna üvegben),
puh·is,
novu1n hydrochloricun1,
Co1npri1~1ata sanlonini,
Digilalis pulvis I\'. pro infuso (legjobb eredeti
iivegben vagy fiolában, bontástól szán1íto!t
négy hélig hasznúlható, n1in<lcn felbontús után
újból leparaffinozandó),
Digi!alis pulvis \ 11. pro infuso {legjobb eredeti
üvcgbc.n vagy fiolában, bontástól szá111ílott
négy hétig hasznúlható, n1inden felbontús
után leparaffinozan<ló),
1lydrargyrtun chloralun1 initc subl. par.

(burna

üvegben),
Hydrargyruru chloraturn nlitc vnnore paratun1
(barna üvegben),
Ipccacuanhae radix l\'. pro inf'uso,
lpecacuanhac radix V. pro tinctura.
I\.aliu111 chloricu111,
Kaliun1 slihiun1 turtaricu111.
Nntriu1n nilrosuxn,
Papavcrinun1 l1ydrochloricun1,
Podophyllinum,
Pulvis opii et ipecacuanhae co1np. P. l..
Pulvis opii P. I.,
Opiun1 pulvis,
Pyrogullolun1 (barna üvegben),
llesorcinun1. (barna üvegben),

Santoninuu1 (barna üvegben),
Secale cornutu111 (n1ész felett),
lJ-r..elh.an-unl;2. E:rsiccalor iivcgbcn:
Extraclun1 Bella<lonnae siccu111,
Colocynthidis siccum
llyoscyan1i siccun1,
Opii aquos. siccun1,
Scillae siccurn,
Secalis cornuti aquosun1 siccu111,
Strychni siccun1,
3. Parcellán téyelybcn üvegbetéttel:
Extractun1 Filicis n1aris aethereun1,
Secalis cornuti aquos. subspissun1,
Jodun1,
J{reosolun1,
4.. 1'~olyadék üvegben:
A1nyl:iun1 nitrosu1n (úlland6an leparaffinozva kell
tartani, vagy an1pullúba beforrasztani)'\
Aqua an1ydalarum a1nararun1 (barna üvegben),
Extrach1n1 Secalis cornuti fluid. (barna üvegben,
félévenként friss készítendő),
Liquor hydrogcn. hypcroxydattun conc. (barna
üvegben),
<Jlcu111 chenopodii (színig n1egtöltölt, apró baraa
üvegekben),

i
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*' Vigyázat a fclbontúsnál, könnyen fclrobb!lllnak az ampullák, ha azt xnelcg kézzel fogjuk n1.;g.
Óvatosságból papírcsíkkal többszörösen csavarjuk
körül és szabadban bontsuk fel ampulla reszelővel.

1
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Tinclura Belladonnae,
Digitalis (barna üvegben évenkinl frissre
cserélni),
Ipecacuanchae,
Lobeliae (barna üvegben),
Opii,
Strychni,

5. Fiúkban tartandók üvegbetéttel:
Adonis vernalis herba (barna üvegben leparaffinozva),
BeLladonnae foliun1 (évente újítandó),
Lobeliae herba (barna üvegben, leparraffinozva),
Species anliaslh1naticae ad fun1igalioncm,
Colocynthidis fructus (n1ész fölött, lcparaffinozv:i),
I-Iyoscyarni f oliu1n (évente újítandó),
Scillae bulbus siccatus (n1ész fölött);
Stra1111nonii foliu1n (évente újítandó),
Secale cornulun1 (egészben, tnl>sz fölöll, harna
üvegben leparaffinozva),
6. J(iifön polcon, Paff!! ha n1úd van rei, klilön

kis iires keres:tes s::.ekrényben tartnndák:
Poriivcgbcn:
Acidun1 diaelhylbarbituricu1n,
,,
phenyh;ethylbarbituricun1,
Carbrunidu1n broinaeth ylaceticun1,
„
isovalerianicu111,
Chloralum hydratun1 (barna üvegben).
Con1prin1ata barbamidi,
Melhylsulfonal,
Pulvis barbamidi,
; !

)

Folyadék üvegln•n:
Paraldehydu1n (barna üvegben),
~Iixtura chloralo-brornala (barna üvegben),
III. Éteres olajok külön sölél szckrén)'ben ~ar
tandók: egyenként színig töltött apró barna üvegekbe lefcjlve és leparaffinozva.
()Jcun1 an.isi,
aur, corlicu111,
aur, florun1 syntheticun1,
bcrga1uotti,
c:rrvi,
curyophylli,
cinnan101ni cassiae,
citri,
cucalypti,
foeniculi,
geranii hispaníci.
juniperi,
lavandulac,
111entae piperitae,
pini .pu111illionis.
rosae bulgaricae,
ros1narini,
.sanlali indic:u• (iricnt:.ilis.
sinapis synthclic.
thy1ni,
I''· I\.ölszerszckn:·nyhen tartandók:
Corda aseptica,
Fasciae e tela,
Fasciae amylo imbutae paratae,
Filiun1 sericeurn hydrnrg. hichlor. mn<lens,

i
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Lana gossypii dcp ..
Tela depurala,

sec. Billroth,
I\.ülön jól zárható bádogdobozban tartandók:
'fela jodoforn1iata,
'fubulus aqua carbolico n1adens,
\T. 'Védjegyzetl szerek.
\'I. Savszekrényben tartandók:
Acidun1 aceticum concentratun1,
carho1icun1 crysl.,
carbolicuin liquidun1,
hydrochloricu111 enne.,
nilricum conc.
sulfuricum conc.
\'II. Az officinában hüvös helyrn tartandók:

1. Folyadék iioegbcn:
Aethcr aceticus,
f'~ ,..~· .....-t.
„
depuratus,
n
Alkohol absolutus,
Chlorofor1n. ad. usu exlern. (barna üvegben).
Benzinun1,
Elixiriu1n thy111i con1positun1.
Liquor a1111noniae,
Liquor a1111uoníae anisalus,
Liquor ferri albunünali saccharatus,
Liquor hydrogenii hyperoxydati 111ercalis (barna
üvegben),
Oleum amygdalaru1n (sZínig rncglöltött, barna
üvegtien), ·

Oieum jecoris n1orhuac (színig 111egtöltött, barna
üvegben),
Oleun1 lini (színig ·n1egtöltölt, barna üvegben),
Oieun1 rapac raffinalu1n (színig n1eglöltött, barna
üvegben),
Oleun1 ricini (színig 1negtöllött, barna üvegben),
Oleutn ses:uni (színig 1negtöltötl, barna üvegben 1,
SnI jodi spirituosa (barna iivegben),
Spirilus aethereus,
„~~
aromaticus,
arornatites e vino.
can1phoratus.
colonicnsis (a k<~szítés ulún 3 hónap roul~
va vehclö hasznúlatha),
conccn lralissi1nus,
concenlralus,

r--+-

,.

dilutus,
salicylalus,
saponatus,
saponis kalini,
sipanis,
2. Porcellán féf1elyl1c11, iivcfJbeléttel:

Extractu1n po1ni fcrrati,
Porccllún légelyhen:
Adeps lanuc anhydricus,
lanae hydrosus,
suillus,
suillus benzoatus,
Pasla zinci,

Pasla zinci salicylatai

.
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Sapo kalinus,
Sapo kalinus vcnalis,

8. F'iúkban:
Scbun1 salicylatum,

VIII. rihÍ[!OS helyen larlandóí.':
1. Porü vegbcn:
Ferrun1 carbonicu111 saccharatun1,
lacticuin,
oxalicu1n oxydulalu1n,
sulfuricu1n,
2. f?ofyadék iivt'9bc11:

Syrupus ferri jodali,
hypophosphorosus con1p.
IX. J.\'c111 kcres::.les yyáyys::.crl'k:
1. Porlivcghcn:
Acidun1 acctilo salicylicun1,
bcnzoicu111 e resina,
bcnzoicun1 syntheticun1,
boricun1,
citricu111,
salicylicun1.
lannicu1n,
tartaricu111.
Aloe.
Alun1cn 11stu1n,
A1nn1oni11n1 hro1natun1 (barna
carbonicu111.

chloratluu 1

An1ygdala an1ara, ,
dulcis,
'Amylum tritici,
Bariu111 sulfuricun1 precipilaluin purunl.
Benzoc,
Betainun1 hydrochloricun1,
Bisn1uthu111 oxyjodogallicun1,
subgallicun1,
subni!ricun1,
subsalicylictun,
tannicun1,
trihron1pheni1icun1,
Bolus alba sterilis,
Calcium carbonicu1n praecipitalurn,
glyccrinophosphoricu1n,
hypophosphorosun1,
lacticu111,
phosphoricun1.
sulfuricun1 uslun1.
Can1phora,
Carho 111cdicinalis,
Chinidinutn sulfuricun1.
Chin.inun1 hisulfuricu1n,
fe1-run1 citricun1 a1nn1onialu111.
11 vdrocl1 loricun1,
st.1lfuricun1,
lannicurn i11sipidu111 Hozsuyay,
Chlorogeniun1,
Coffeinu1n,
cilricutn,
nalriun1 benzoicun1:
salicylict1n1,

!
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Comprirnata paraformaldehydi,
pbenarnidi,
11
„
phenolphtaleini,
theobron1. jodali (barna iivegben),
Cuprurn aluminaturn,
„
sulfuricu111,
Ferrum hydogenio re<luctum,
„
pulveratum,
Guajaco1un1 carbonicuzn,
Gurnn1i arabicum pulvis,
I~Iexa1nelhylen tctramin,
Jalapac radix pulv.
l{aliun1 bro111alun1 (barna üvegben),
„ carbonicum,
hy<lrolartaricum,
hyper1nanganicum (barna üvegben),
jodatun1 (barna üvegben),
natriu1n tartaricun1,
njtricun1,
sulf oquajacolicu n1,
„
sulfuricum,
l\.an1ala clcpurata,
Lini scn1ina (évente 1ncgújílandó),
l..iquiritiac radix pulv .,
~lagneshun hyperoxydalun1 n1edicinale,
oxydatun1,
sulfurlcurn siccatun1,
?\Instix,
?-.lcntholun1,
Naphtolun1 B.,
Natriun1 benzoictun 1
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Natrium boi::icum,
bromaturn (barna üvegben).
carhonicum cryst.,
·
„
siccun1,
chloratum purun1,
citricum,
hydrocarbonicu1n,
jodatun1 (barna üvegben),
phosphoricum cryst.
siccaturn,
salicylicum,
sulfuricum cryst,
„
sulfuricun1 siccatun1
Nux tnoschala.
.
Pankrealinun1 (barna üvcrrben).
.
(barna üvegben).0
!' eps1nun1
Phenacetinun1,
Phenochinolun1 111ethylcarbonicun1,
Phcnolphlaleinun1,
Phenyldin1cthylpyrazolon (:\zophen),
an1ido1nelh~·Iicun1 (A1nidazophen :) .
coffein, ciricn111 · (Azophenu1n coff
cilric.).
. .
salicvlicun1 (Azophenttnt .salicylil'.'i.
Phcnylun1 salicyiiclim, .
Pillulae ferri carbonici,
jodali,
„
Jaxantes.
Plumbu111 carbo1{icu111 hydroxvdatun1
p 1 .
.
'
u v:s ac1 aquan1 alkalino salin~1n
1nilioren1,
P\1lv1s ad aquan1 alkalino salinatn fnrtiorem.
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l~xtractun1

chinae siccun1.
frangulae siccun1,
Rhei siccun1.

Pulvis ad aquan1 alka1ino sulfato salinan1,

Pulvis gummosus,
Pulvis liquiritiae con1positus,
Resiná jalappae,
Rhei rhyzoma pulv.

·L Porccllán tégelube11:
..-\.n1111oniun1 sulf oichthyolicu1n (tubusban).
llals1u11un pcruvianun1 (üvegbetéttel),

Saccharinum.
Saccharun1,

!'
1.·.·
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laclis,
uvae,
Sulep tuber pulvis,
Sapo n1edicinalis pulvis,
Slibiu1n sulfuratun1 aurantiacun1,
Sulfur praecipitatun1.
pulveratu1n,
lotu111,
Supposiloria glycerini,
hae1norrhidalia (barna üvegbe.

fölött),
·ranninu111 albun1inalun1 keratinalun1.
'l'erpinu1n hydralu1n.
'l'heohron1inun1.
natrinn1 salicylicu1n.
'l'l1eophyllinun1,
'fhymolun1,
Tragacanthn,
Zincum oxvdatun1.
Zincu111 suifuricurn,
2. Papír dobo::bu11:
Calciu1n ncetylo salicylicun1.
.1. E1·iccator iivegb1:11:
l~x.tractun1 áloes.

111{•..,i

„
tolutanun1 (porüvegbetétt·el),
Butyrum cacao raspatun1,
Extractun1 gentianae spiss. üvegben,
liquiritiac suhspissun1 (üvenhclt~\lelJ.
!rifolii fibrini aquosun1
°
·
.J odofor1nium
:\fel depuratu1n
„
.\Iethyliurn salicylicun1,
.'.\lucillago gu111111i arabicun1.
()lcun1 can1phoratun1
Oxyn1el scillae
Pillulae krcosoti
Pix bclulac
Pix fagi
Pix junipcri oxyce<lri
.Syrupus aurantii
cerasi nigri 1uacedonici
cinna1nomi
citri
coffeae
rnannatus
n1enthae
rhei
rubi idt:i
simplrx

~.,,)

i};)„

'!'

Terebinthina communis,
veneta,
Ungucntum acidi borici,
adipis lanae,
cantharidalum,
cerussae,
diachylon riehrae,
emolliens,
glycerini,
hydrargyri,
sin1plex,
stearini,
.sulfuratun1,
zinci oxydati,
Vaselinu1n alhun1,
cholesterinatum,
e. acido horico.

flavun1,

5. Folyadék iivcgben:
Acidu111 aceticun1 dilutun1,

hydrochloricurn dilutu1n,
lacticum,
nitricun1 diluttun,
oleinicun1 (barna iivcgben),
phosphoricun1,
sulfuricun1 dilutu1n,
Alu~~linium accticun1 tartarictun solultun,
Aqua calcis,
dentifricia,
deslillala (~ heten kint frissen készílcn<lü_\.
Cnlyriun1 adstringens lutcun1 (barna üvegben):

Extractum chinae fluidun1,
condurangó fluidum,
frangúlae fluidum,
hydrastis fluidum,
Glycerinum,
Linimentun1 amn1oniatum,
Liquor formaldehydi sapanatus,
"
kresoli saponatus,
Oleum terebinthinae auslriacum,
Paraffinum liquidu111,
Plumbum aceticum basicun1 solutum,
Syrupus kalii sulfoquajacolici,
Tinctura ahsinlhii comp.
aloes,
amara,
aromatica,
aurantii,
capsici,
chamomillae,
chinae composita,
cinnamomi,
gallarum,
gentianae,
pomi ferrala,
valerianae aetherea,
Vinum rhei,
6. Fiókokban:
1\bsinUlii herba,
J\ltheae folium,
radix (üvegben),
radix (üvegben),
II. pro decocto,

"

"
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A„ngelicae radix {üvegben),
Anisi stellati fruclus (iivcgben),
Anisi vulgaris fruclus (üvegben),
Auranlii corex (üvegben),
Cala1ni rhizoma (üvegben),
Capsulae an1ylaceae 1-II-III. szúnl.,
„
succo gastrico insoluhiles,
Ccntaurii herba,
Gera alba,
Cera flava,
Ceresinum,
Cetaceurn,
Chamon1iHae flos,
Charta sinapisata,
Chenopodii herba (üvegben),
C.hinne succiruhrnc> cortex.
„
I\r. pro decocto (üvegben!,
Colle1nplastra:
I-Iydrargyri,
saponato salicylati,

zinci oxydati.
Condurango corlex (üvcgbcnj,
I\T. pro decocto (iiveghen),
En1plnstrurn canthari<latun1,
diachylon,
„
comp,
hy<lrargyri,
saponalun1,
saponato salicylautn1,
Equiseti arvensis heI·ha,

Foeniculi fructus,

Galeopsidis herba (üvegben),
Gelatina purissin1a (bádog dobozban)
Gentianac radix,
'
Graminis rhizoma,·
I-lerniariae herba (ü\·egben).
.Juniperi fructus (üvegben),·
Leonuri lanati herba, ·
Lichen islandicus,
Liquiritiae radix,
~Iagnesiuru carbonicuril hydroxydntun1,
l\Iagnesiun1 sulfuricun1 cryst,
i\Ialvae flos (üvegben),
„
folium,
:\Iarubii herba,
?\Icnthae piperitae foliun1 (üvegben),
Ononidis Spinosae radix,
Pulvis seidlitzensis effervescens,
Punicae granati corlex (üvegben),
IV. pro decoclo (üvegben),

i~
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Hat~nhiae ;~dix,

Hhei rhizoma (üvegben),
·
Salviac folium,
Sambuci flos,
Saponariae hungaricae radix,
Senegae radix (üvegben),
Senegae radix IV. pro decoctos (üvegben),
Sennae indicae foliun1.
Species altheae,
amaricantes,
diureticae (üvegben),
laxantes (iiveghen),

·11:

1'alcun1,
Taraxaci radiX: (ü\•egben),
'l'hynti herba (üvegben),
pulvis IV. {üvegben),
'J'iliae flos,
1'rifolii fibrini foliun1.
Uvae Ursi foliun1,
'7alcrianae radix {üvegben),
''erbasci flos (mész fölötl, üvegben).
A szcl'ktunt·a 1•c1ulezésc.

A szerkan1ra rendezését ugyan olyan elvek
alapjún végezzük, tninl az officinál. 'I'er1nész·=te~
sen a szerk::unráb.an csak annak a gyógyszernek
készítsünk állvúnyedényt, an1inek az officinába'1
ilyet nen1 reu<lczliink be. Az előző össz'."!állit(1sunkban szándékosan több gyógyszert kihagytunk az
officináhól, olyanokat ugyanis, melyek .a recepturábaü;- nC111 fordulnak elö és kizárólag a laborációnál szükségesek. Beállítottunk ezeken kívül két
csoportot a „sötét híivös helyen tartandó" és „hű
vös helyen tartandó" készíln1ényeket, nlelycket az·
officinában nen1 célszerü tartani, inert nen1 tu<l-·
juk kellő n1ódon elhelyezni. Igy a szerkan1ra tti: ·
\ajdonképcn kieg{:szíti az officina hivatalos gyógyszereit. Idchely.ezzük továbbá a nab·ryobb 1nennyiségben raktáron larlotl szerek.cl is, ugyanolyan„elvek szerint, arninl azt az előző fejezetekben leírtuk.·
A szerkan1rúban Bl'l11. tanúcso.S. nagycibh n1e11ynyiségben tüzveszélyes rin'yagokat . _ta.rlat~i. Ezek
fl~szérc a tíízrendészeti elöírús is megkívánja a rob-·

hanás mentes k.annákal. Ilyen szerek: az Aether
sulfuricus, Benzin, de a pincében tartjuk nagyobb mennyiségben a Collodiurn-ot és Spiriluc;;
concentratissiruus-t is.
Ezek után összeállítjuk a szerkan1rában tartandó készítményeket megfelelően csoportosítva.
I. l\.étkereszles szekrényben tartandó:
Phosphor. (\'ízzel töltött szélesszájú üvegdugós
üvegben, n1elyet bádog dobozban tartunk. A
bádog dobozba is vizet öntünk.)
II. Egykereszles szekrényben tartandó:
·Zincum chloratum,
·
I\.alium hydroxydatu111 (exiccalor üvegben),
Natriu111 hydroxydatum (exiccator üvegben),
Strychni semen,
III. Nen1 keresztes gyógyszerek:
J. Sötét, liiivös helyen larlandúl;. folyadél.·
iiuegben:
Acetu1n pyrolygnosum rcctificatun1,
Aqua cinna1nomi spirituosa,
foeniculi,
111enlhae piperitae,
rosae,
Collodium,
flexille,
Ferrum scsquichloralun1 scilutum,
Formaldehydu111 solulun1,
ICaliun1 ace.ticu,n1 solulun1,
Li(Juor ferri oxychlorati,
2. Hiívös helyen, szekrényben tartandók:
A.ether ad narcosim (eredeti üyegekben),
Aether chloratus {eredeti üvegekben).
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Chloroform ad narcosin1 (eredeti ÜYegekben),
Calciutn chloratun1 cryst.,
l::'efru1n sesquichloratun1 cryst. (barna ÜYegben),
Linin1enturn saponato camphoratun1,
:\lel,
3. Stcrilezve, uagy s:::iniiliig löliütt kisebb iivc{Jckben e/tartandó kés:itrnényck rés:ére kijelölt
szekrényben:
Infusun1 laxativum,
„ Rhei,
1Iel depuratum,
:L\lucillago gun1rni arabicun1,
Syrupus aurantii,
cerasi nigri 1uacedonici,
cinnan1on1i,
citri,
coffeae,
mannatus,
menthae,
rubi idei,
simplex,
Vinum chinae,
ferralun1 (a késziléstöl szán1ított hú~
ro1u hónap n1uh·a használható),
samorodni,
tokajcnse passun1,
4. A::: álluányokon poriivcgben tartandók:
.-\lunliniun1 sulfuricum cryst„
Calcaria chlorata (üveglu{ranggal letakarva, csap- .
zsírral elzárt dugóval),
Calcium oxydatu1n (leparaffinozva),
Capsici fruclus pulvis,

Carda111omi fructus,
Caryophylli flos,
Coriandri fruclus.
Croci stigma (n16sz fölött),
Dextrin,
Fcrrun1 albu1ninatun1 (barna üvegben).
Gu1nnli arabicu1n in granis,
I·Iirudó (különleges üvegben),
liydrargyrum mcta11icun1.
Iridis rhizon1a,
E:alium hydrocarbonicun1,
~\fanganum chloratun1,
Naphtalin,
Plu111htnn aceticu1n,
Plumbu1n oxydatum,
Pulvis aspcrginis infantun1.
dcntifricus albus,
„ niger (legjobb frissen készíteni).
Folyadél• iioegben:
,\qua chlorata (iivegharanggal letakarva, harn:t
üvegben),
K.resolun1 crudun1,
~fagnesiun1 hydroxydatu1n in aqua.
'finctura auranlii confcrtn.
Fiókban:
Carci fructus (üvegben),
Cinna1nomi cassiac (üvegben),
. ..
„
pulvis (üvegben),
Colophonitun,
,
Euphorbiun1 (üvegben),
Ex.lractum liquirit.iae venale,
Filicis maris rhyzoma (rn?sz fölött, üvegben),
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Frangulac cortex (üvegben).
Galla,
Gummi anuuoniacun1,
Jlydrastis cannadensis radix (üveght>n).
:\fanna,
Natrium hydi'ocarbonicu1n,
Hesina pini burgundicn,
Sapo durus,
Stearinun1,
Zedoaria rhizon1a (üvegben),
Zingiber rhizon1a (üvegben),

Parcellán tégelyben:
Sebum.
A. pince l'Cndezése.
1\. pincéről külön alig kell n1egemlékeznünk,
n1ert ennek a célja ugyanaz, inint a szcrkn1nrúé és

a berendezésbeil. is ahhoz kell alakulnia.
Fel kell en1iíteniink azonban azt, hogy :;
pince, különösen régi gyógyszertáraknál,· tele van
használatból kiment tinkturákkal, olajos készítn1ényekkel, ex.tractun1okkal. Itt_ se kerülje el figyeln1ünl\:et, hogy gondosan átválogassuk a készletet,
és amire nui inár nincs szüksége a gyógyszertiirnak, öntsük el.
A. rnegn1aradt egy- és kétkereszles készítményeket külön-külön szekrényekben kell elhelyezni,
éppen úgy, n1inl a tön1ény savakat. Ez ulóbbi:ik eltartására különös gondot kell fordílanunk, nehogy
a nagyobb mennyiségben raktározott_ tön1ény savak elömlés esetén veszedelmes károkat okozzanak.
Ha· pincérik. igeli hideg volna, úgy ·az nem

lesz alkalmas a tincturák és flui~ extractumok eltartására, mert ezekből hidegben nagymennyiségü
extractiv anyag -válik ki, aminek következtében
a készítn1ény összetételében megváltozik. Ugynncsak nen1· cél~zerii Forn1aldehydet sen1 hidegben
raktározni.
Nedves pincéi egyáltalún ne használjunk
gyógyszerek raktározására, Inert a levegő nedv..:ssége is nlindenben elváltozást idézhet elő. Igy kenőcsök hamar elron1lanak, csoinagolások pl. Scrnmoknál n1egpenészednek, paraffadugó n1egpuh1il ..
megpenésiedik ~:S .~ö~·id idő ·alatt -elkorhad.

Anulytikai lahoratiil'ium.
l\ Gykv. egye_dül a gyógyszerek vizsgii.laláho_z
szükséges felszerelést írja clö, n1íg a gyógyszerei-:
elkészítéséhez használt edényzetet és felszerelést 11
260.520/1934. E. -?\!. sz. rendeletben talii.ljuk n1eg.
Az itt előírtakat n1inden gyógyszertárnak be kell
szereznie. l\Z úllancló rnunka ·alatt az eszközök 1.d~
használódnak, üvegedények, Io1nbikok, készfilékck
lecsorbulnak, vagy haszna\·ehctetlenckké \':Ífnak,
iuiért is ezek pótlásáról gondoskodni kell. Laboralóriurnunkat n1inden})CU üzemképes fülapotban
kell tartani, hogy a gyógyszerköny•· készít111ényeit
111indenkor eHi tudjuk ·ú!-lílanL A.z analytikai k1~111szerekct nézzük át, a hiányzókat pótoljuk és kiilünöscn ügyeljünk arra. hO;j'}' kfmszerszekn!nyür~k
1nindíg rendben legyen. Hitkábban használt kétnszercs üvegek üdvegdugója sokszor beszorul az
Civeghe. Ezeket lazítsuk n1eg, hogy 1ninden ké1nszer siirgtis esetben i~ hnsznúlható Jegy!~!),
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Ne tartsunk a ké1nszerszekrényben tömény
s::ri:akat, mert a 32°/o-os sósav, vagy Acid, nitri':.
fumans még az úgynevezett saviivegekböl is púrolog és a savgözök tönkreteszik a kéntszercket. ,.\
savak jó elhelvezést nvernck a savszekrénvben.
Ugyanezen okl;ól lanác~os az :untnoniát is I~ülön
elhelyezni. Nagyon alkaliuas eltnrlási módja a s;o\'aknak, ha azokat iivC'gbúra alatl a reagens ast.·
talon tartjuk.
A. gyógyszerészet tudo111únyos szín\·onalúnal~
fok1néröje a gyógyszertfrr analytikai felszerelése,
111ert nctn elegendő a gyógyszereket eredeti gy~tri
cson1agolásban beszerezni, a galeniku1nokal házilag elöúllítani, rendet, tisztaságot tartani, betartani
a törvényeket és rendeleteket, mert 1ní11dez egy
pontos, lelkiisrncretes közegészsét,rügyí tiszlvise!i'í
jcllcn1vonúsu, de a gyógyszeré.sz ennél sokkal többre van hh·at\'a; lelkiisn1ercti kötelessége cllenörizn;
nlindazt, nn1il a betegek rl~szére kiszolgúllaL Ehhez
nagy lúlókör, sokoldalú tudás, szorgaloa1, iinúllósúg és különösen nagy púlyaszere!PI szükséges.
:\lindezen tulajdonságok tükre az analytikai lahoratóriun1, és az abban folyó 111unka, n1cllyel .l
gyógyszerész féltli gonddal iirködik cn1hcrlúrsainak
és családjaiknak egészsége felelt.
Sznkki.inyyel;:.

A gyógyszeré.sz könyvtúr;i kl•l részbi)l úll. Egyazon n1unkúkhól, n1elyek a közegészségüg:,-r··
\·unatkozó törvényeket és rendeleteket ölelik fei l·;
111agyarázzák. Ezek között a Czizer-Atzél törvényrt~.szl

gyűjtemény, amely hivatalos, dc az egészségügyi
közigazgatás alapos megisineréséhez ál kell tanulmányozni Atzél: Egészségügvi közigazgatás kézikönyvét 'is.
A másik része a könv\'tárnak a szakirodalonl.
ftt ne azt nézzük, hogy ~i az, anlit feltétlenül tar~
Innunk kell, hane1n a1ninek hasznát is vesszük.
..\lapisn1erelek n1cgszcrzl>séhez elegendő a Gyógyszerészet Tankönyve. Ezzel azonban ne ell·gedjiink
tneg, mert a inai haladó korban napról-n1.1:pra olyan
kérdések n1eriiln ek fel. aminek n1egís1neréséhl'z
nélkülözhetetlen egy kisehh szakkönyvtár.
1\ n1agyar irodalon1han kiiliinöscn jó könyvek
jelentek meg az utóbbi idiiben a lovúbhképzés ~él·
jára: dr. Lipták: Gyógyszcrisnteret; A 1nagyar
Gyógyszerkönyv IV. kiadúsának isn1crlctésc; dr.
Csipke: A nc1nhivata\os gyógyszerek és ,·egyis7.erek vizsgálata és hasznúlata: dr. JliI.-6: I\:01n1nentúr
a IV. Gyógyszerköny,·höz; dr. :Vaqy: .-\. sterilezés
kézikön:vvc; dr. Csipke--dr ..Vénu•du: A Yényk1;szí-

!és kézikönyve: L·s a

G.Yóg~·szcrésztudo1nányi

'I'úr-

sasúg i:rtcsíti>jc; dr. 1'·ril:: Gyógyszcrhaláslan.
'ran egy igen jó 1nagyar n1anuúli.sunk is, a dr.
Vondrasek-f élc.
Nélkülözhclctleu a gyógyszertúr könyvtúrúból
az igen sok hasznos tudnivalóra túj1'kozlalúsl
nyujtó /{ oritsáns:ku--Löcherer: Gyógyszerészek
l~vkönyve, atninl az! az 19-11. éYi kötet is igazolja.
Az eltnondollakkal végig\'ezeltc111 t. olvasóiakal a gyógyszertúron. \.Iindcgyikiink !alúl hizonyosan Inég vnlatni rendezni valói, a111ihez én csal:
néhány elgonclolássnl akartan1 hozzájúrulni,
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AZ U.JABB KENÖCS ALAPANYAGOKRÓL

ÉS El\IULGÁTOROI\RÖL.
-Irta: dr. mcd. Csipke Zoltán.

egyeteini m. tanár.
A d.errnatológus. és kozn1e~iküs szakorvosok
n1egállapítása .szerint az e·red1nényes és teljes kenöcs-therápiának fo~tos elöfellétele a helyesen
megválasztott k~nöcs alapanyag. Nen1 !gyszer tapasztaljuk, hogy az orvos a kenőcs rendelésekor
n fősúlyt szcn1melláthalóan a hatóanyagra fekteti,
1níg a totális hatáshoz szükséges alapanyngot csak

ölletszerüen írja fel vagy kizárólagosan abból a
szen1ponthól ítéli iueg, hogy az a bőrt ne izgassa, holott n1a 1nár ez sen1miképen sen1 mondható helyesnek, mert aí_; egyoldalú, se111atikus rendelés sen1 a bőr szerkezeti tulajdonsúgainak, sen1
az orvosolandó hördeffektusoknak nem felel rneg
1uinde11 eselben. :\ kenöcs alapanyagot nen1 szabad hatástani szcn1pontból 111úsodrangúnak, jelentéktelen vivöanyagnak tekinteni, hane111 szoros
összhangba kell hozni egyrészt .a halószcr ler1nészetévcl, n1úsrészt azzal a szúnclékkal, an1ire a kenőcsöt fel akarjuk használni. Ennek a figyelen1be,.t~t~·lév1.'l :.1 kenőcs alapanyagokkal sze111hen 1nár

5-1'.1

régóta a következő kövclclinénycket l:'nnasz!ottúk.
1. :\ biirl ne izgassa. :2. A Jevegiívcl. féuuye! i·s a
benne lcyö hatóanyaggal szentben közü111hiis legyen. a. Gyorsan és teljesen szívódjon fel. -1. ''izet
vegyen fel. 5. A hatóanyaggal cgyne111lí kcven'.·kct
kl·pezzeJJ, dc azt teljes cgészélH~n adja :'!l ~1 l1iirnck.
A. régi konzcrvativ kenöcs!herapia ~ tekintettel a.rra, hog:•• a fenli elöfcltételcknck 1ninclcnhc11
n1cgfelclö alapanyag Unna 111egúllapítúsa szerinl
nincs - :J tipusú alapanyaggal dolgozik. CHyan
esetben, an1ikor a biírdcffektus gyógyítú.„úhoz csak
felületi hatúsra van szükst'~g s fc'íkénl a bekent teriilel lég111entcs c!zúrása a ftícél (fcdüi.'cJJÜcs), igen
jól hasznúlhatók a csaknL'lll közön1bös luiajdons:iggal bíró úsványi credclií kcniicsök, így ~l \":tsclin~·!'
L-s az unguentun1 paraffini, sth. Ezzel szvnibcn, ha
a hatóanyagot a hiir n1t'·lychb rétegl·bl' akarjuk
hevinni (rí.'sorJH.:iús kenlics), úgy úllalúbn11 111l•g 111:1
is növényi Yagy úlla!i credetli zsiradt'·kok \•s viaszfi~li·k felhasználása jön sz{unítúsba azon el(:.!IHHlo\(is
alapján, hogy azoknak üsszctétele kiiz(·lehh úll u
hiirhen (7s a hiír alatti kiitiiszi),·etbcn h~vli zsirad\·kokhoz. Ebben a tckintelhcn clsősorh:111 :iz acll'ps
suillus jöhet szútnítúsha, an1Ply linna n•sorpcit'i<>
vizsgálatai szerint a l'elszi,·i'idúsra kcrü!r"i nny:igokat
lcgkönnycbbcu leadja a !J<"irnck. de h:'i!r:"l11ya az.
hogy könnyen aYaso<lik. ncn1 tartható t•l hosszabb
ideig vúltozús nélkül és kcvi•s vizt•l Y<'SZ fel.
Ezeket a hibákat küszöbölte ki a Liebreich
últal 188H-han clöállítoll adcps Janae. :in1ely 111ég
az adeps suillusnúl is gyorsabban sziYúdik fel,

:1
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en1mcllett viaszszerü összetételénél fogva <lZ avasodúst clöidézti folya1natokkal szc111b~n IH~n1 olyan
érzl>kenv, 111int a disznózsír; vt·glil. 1níg az adeps
sui\lus l~b. csak 15°/o vizel vesz fel. az adcps lanae
súlyúnak kétszeresével is egyncn1ií kcnticc:.é keverhető.

Az adeps lanae felfedezése telte lcheli\v{~. hogy
a dcr1nalológusok és a kozn1etikusok a kenöcs
alapanyagok alkahnazúsút illcHilcg. új utakat keressenek és 111cglalálják azt az ideális alnpanyagoL
a1nelv n fent c111lílctt öt clöfcltételcknek is csnknen1
tcljcScn n1cgfclel. A gyapjuzsír nagy vízfL•\vcvö képessége inindenck eltilt Jehctövé letle az ú. n. ldit6ke116csök alkahnazását gyulladásos hiírfelülclckcn.
1niúltal a beteg gyakran n1cgtakaríthatja a foglal~
kozásában hátráltató ncth·es köll·seket; azon kívül
a vizes kcnöcsökkcl \'i'gzc!l rcsorpciós vizsgálatok
lln·ábbi ercd111ényckct is hoztak, a111cnnyihen incgúllapílúst nyeri az a kürülinény. hogy nz. ú. n.
c111lllsiós kcnőcsiikből n1l·.g olyan hatóany:1gok is
gyorsabban szivódnak fel, :11uclyck vízben nc111 oldódnnk. arni azzal tnagyarúzható 1ncg, hngy a \"ÍZ
a börszövclct 1ncgduzzasztja {•s annak pcr1niahiiitúsúl éppen úgy !'okozza. n1inl a lohosodúsi foly·,1rna l.
Unna cn1ulsiós kcniícsökkcl vé.gzett rcsorpciós
vizsgálatai az ú. n. rcsorpciós kcniicsök rcndelCs{~t
új alapokra fektette, n1crl ezzel kapcsol:ilnsan kiderült, hogy a fclszivó<lúsra szánl, hatóanyag lartahuú kcnőcsöknél ne1n fellélleniil sziiksfgcs az
úllati zsiradék összetételéhez közel álló botnlékony

!riglyccridekcl és viaszfl•U•kcl alkal1nazni. hancn1
igen sok escthcn az alapanyng ch(•111iai szerkezelétiíl fiigget!cniil en111\siós kcniicshen n kivúnl gyógyszeres anyagot hónnilyen kt•niies a\:qianyaggal h('"
vihe!jiik a bőrbe. Unna (ovúhbi v!zsµúln!;IÍ snrún
ntcgúllapítolta. hogy az adeps !<111<1(' n:q.;y ,·ízfel·
\'CVÖ képessé.gél a ·I gyíiriis nagy 111ol('k11lú.iú ll'lilL~tlen secundcr alkohn!oknak. a chu!esll'rinnl'l~. az
oxy- és n1elacholt•sll'rinnck köszü11ht>li. :in1elyek.
nlinl kitiinö en1u!gúlorok olyan Pllll!lsiót hoznak
Il·trc, :unclybcn a zsiradékba beúgyazott víz kl~pezi
a disperz fázist (ú. 11. 11í:-olr1j c1111!lsicí L ellenll·then az úl!nlunk en1ulsióknak IlC\'i'Zl'll di~perzck
kcl, a1nelycknél a fínon1a11 \'loszioll olaj. i!h·lYt'
zsír van \'ÍZZl'l köriilvl~\'e (ú. 11. ofrr]-Pi: 1·1111tlsió J.
ldelarloznak a koz1nctikúha11 hasznúlt krúnu·k. igy
pl. a gyógyszerkönyvben hivatalos ung. ::;\earini is.
a1nelyben a kúliu1n slcari11at az l'J11ulg{·J1~.
Az cnndsiús kenlíl'sök rúszlt•lt·-, !círúsúlia11 l·s
!'elosztúsúval riivid isnH'I'IPl{•st'Illhen IH'lll kívúnok
foglalkozni. Ern• vonalkoz{ii:1g kiinnye11 úttekinthelü szakszerií leírúst lalúlunk Dúvid: (lyógysz{~n'
szct Ill. köletl·ben. l)ávid az t'111\ílell kiinyvl'hen a
gyakorlalban hasznú!a!os l'lllUlsiós kt·11<'icsiik~·l
szcrk('Zl'tlik a!ap.iún a kü\·etkez<'i t"soporlnld1a osztja: 1. Kcnücsük egy fo\y{•kony f:'1zissal. vagy egy
folyékony ÚS szi\úrd fúzissal, :2. J\L'l\r:íesiik k{'l foJyékony fúzissnl vagy kPt foly{·kony {•'i szilúnl f:izissal (a) ú!Inencli l'lllltlsiús kl'nlic...,iik l·.-; !11 vizolajlípusú e1n11lsiós kenöcsiik1. :1. Liofil-kolloid
kcniícsök: olaj-viz típusú einulsiús keniicsük.
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l\Icgjegyzcm, hogy az cn1ulsiós kenöCsök használata a dcrn1atológiáhan sz[unos elünve cllent~rc
:.;cn1 tcrjedhclctl cl olyan 1nértékbcn és <;lyan gyorsan, nünl a kozn1etikúban. a1ni ahban leli n1agyarázalát, hogy nlÍg a koz1nctikt1s börápolúsa szük
keretek között n1ozog, n1l'rl az egészséges hiir ápolúsához használ! kcni_ícs vagy krétn csak ch·0tvc
lartalnHtz gyógyszeres anyagot. acldig a dcnnatológus a hörbclegst'."gck gyógyításúhoz a legkü1önbözöbb szereket kény!elcn cgyütl rendelni, t11nclyekkcl sok esetben ncn1 lehet a kívánatos cn1ulsiós
kenőcsöt kifogástalanul
elkészíteni a lennállö
összeférhetetlenségek rninlt. Az c1nulsiós kenőcsök
technikája azonban fokról-fokra fcjlödik t'·s a jövőben szú1nolnunk kell azzal, hogy a gyógyszertárban a kiilönbözti lípusú kenöcs-emulsiók készítl>se gyakrabban l'lii fog fordulni és inajd a gyógyszcrlúr fel.szercll·séhiíl az cnntlsió kcveriígép ('l'urbo1nischcr) IH'nl hiúnyozhal!
A hörúpolús és a hl'legbiirkczcléshez alkaln1azoll kcnücs therúpia 111a 1núr új utakon 1nozug és
úllalúnos clYként érvényesül a kevés zsiradt"k és
sok viz együl!cs felhasznúlúsa. akúr n1inl víz-olaj
crnulsió (:síros kL·116cs)„ akúr, ini.nl olaj-viz cn1u!siú (s:dra: kré1n), aszerint, ahogyan ezt a szükség
kívúnja. Ennek a 1negvalósítúsúhoz azonban n1cnfclclö cn111\gútorokra van szükség. arnivcl az újaltlJ
kutatúsok révén 1núr hiivcn rendelkezünk. :\tindczckhlíl az következik, hogy a <lcnnatológiai úrtal1nak kezel&séhez rs a hörúpolúshnz hasznúlt kcnficsök és cn1ulsiók szerkezclc és készilési n1ódja

siorosan egybekapcsolódik s az újahh kcniics

alap~

anyagokról beszélve, isn1ernünk kell azokat az
en1ulgátorokat, an1clyeket kenöcsök és kr6111ek.
Yala1ninl ernulsiók készítéséhez egyaránt felhasznúlhatunk.
Az adeps lanac kilzelebbi összc\t~telének Ps
szerkczetúben rejlő sajálsúgainak isn1erel('.be;1
~:1.1na tnvúhh folytatta kutatásait fök:l~nl abban az
1r.:1nyhan. hogy az alapanyagok közölt Jegközörn~
hosehh. de vízel fel nen1 vevii vaselin vaqv un!:!uenlnn1 paraffini Yízfelvéte1l·I cholestrrin-· és noxyeholcsterin hozzúadúsá\·al en1elje. !r1y úllítol\a elö
az E~1cc.:·iI~t. 1nrlynek nyo111án · yett~· fel hivatalos
szer;1 k~ze a IV. kiadúsú :i.Iagyar GyógyszerkönvY
a ,. a.selin1un cho\cslerinatun10L an1clv a ''\'Ó';Vszcrldinyviink leirúsa szerint „n1intei:v 5i/ 0 .~~'i
cholcstcrinck és oxy-eholrslcrinek 1n~Úe!! fí)kt~; 1 1
ll•lílel! szénh~·drogeneket tnrtaln1az."
:\ \~aselinu1n chnlc>:-.tcrinatun1. illetve Euccrin
l~l!íú~li~ú~úvul tehúl. :iz eddig csup:'111 fl·diikcniics
k~:s;;:1~esl:~·e „alkal~.1:a~ . \:aselinek a
resorpciós t~s
hutokenocsok e\oall1tasara is fclhasznúlhatók lettek. lJnna fe\fedezésl·\·el tehát az Eucerinben. iiletvc a \·ase\inu1n cholcstcrinalun1ha11 -- amŰlvel
húzilag is eléiúllithatunk o!ynn keniícs al;tpa~1yagot kaptunk, a1nely 1nár 1najdnl·n1 111inden tekintetben n1egfele\ azoknak a feltételeknek. an1elyekcl az ideúlis kenőcs alapanyaggal szernben tún1asztunk.
A \"asclinnn1 cholcslcrinulu111 vizsgúlatúra, illetve rizokknl kapcsolatos panaszokra 1:iivid tanul-
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n1únYokhan 11en1 kívú11ok kitt~rni. inert. n1int .. A
u1ag;·ar gyógyszl'rkiinyv IV. kiadúsún:ik istnl'rlel{•se"' cín1íi gyii.itPn1L·nyl's 111u11ka 19-L !apjún dr.
l)e0r Endre t•l<'iadúsúhól tudjuk. a gyógyszPrkiiny,·
a k{•szíhnény azonossúgúnak. han1isít:itlan l>s ho111. !atla11 voltúnak Jlll'gúllapilúsúhoz sziiks1;ges állnndúkal: a sa\·szú1nol, az oh·adús-. krhtúlyosodúsi
pontot, a jód- l•s t·~sztl'rszú1not. az L'nna·fé!e Eucc~
rinre n1egúllapilol\ vizsgúlati adatok :dapjún veltc
fel. EzC'k az egyoldalúan 1negfrUapito!! úllanclók
pedig nenl fedhetik 1nindt·n esetben a kíilönhiizií
n~•;ersnnyag1>6\ húzilag készílel! vagy :t i~Preskede
le1nbe!l forga\01nhan l(>v(í vaselinun1 choleslcrinat11111ok gyfigyszrrldinyvlll'll fc!Yett
idlandóit. Az

t'gyes úllandókh:in 11111\:!lkozó kis9hh eltl:rések p\Jenl·rl' a kl·rdl'.'il'S kl·szítn1l·ny - ha a lcgfontosalih
kív(1n:i!on1nak a vízft·h·e\·<'i k<'"pessl•gnt>k kifogúsl11!a1111l l~lcget l\•sz -" a kh·únl cl·lra aggod;do1n nél-

klil fl'lhasznúlható.
..\ vasl'li11u111 eho!eslL·rinalun1 t•liiúllítúsi 111üdjúl a gyúgyszerkiin_vY nc1n ki.iz!i l·s a fpnt id(>zelt
sziivegl~biil 111indüsszl' annyi liinik ki. hogy alapanyaga yasclin, vagy ung. paraffini. n1nl'ly kii.
i> 0 /o choll's\l•rinl és oxycholeslerint lartahnaz . ..\
µ-yúgyszerkiinyv húzi kl·.szitésl~l ann:tk idPjén nyilvúnYa!i'iun azl·rt nc111 írta l'iií, inert a ti.'izta choles\erin ós (lX_\"l'ho\es!erin n1agas úr:i n1iai\ az ezekkl·I kl·szült Yaselinun1 cl10\esterinalun1 úra igen
n1agas il'1111v. fd<"ikiizhen az egyes gyúrak a V:tseli1111111 chn!L·sll·rin:llun1, il!L·l\·e Euccrin ah1panyagút
:iz ú. n. ny(•rs ('holl'S!crinl is fnrgaln1nha hnzlúk
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és így nta, illetve húborús viszonyok chnultú\·al a
jövöben ezt a kt·szitn1ényl a gyógyszerésznek n1ódjáhan van, illetve lesz saját 111agúnRk is eliiúl!ítanin. A nyers choleslerin és oxy-cholcsterin kcvcr:.'kel vagy a gyapjuzsír szappanosílúsakor ípl. lanolin-:-;z:ippan kl·szí!Psckor) nyl'rik 111cllékler1nékként.
"·agy úl\alok csont· l's ngyvclej0hül. ritkúbban epe·
kc'ibc'i\ úllíljúk elií. Ez a nyers alapanyag. a1nely az
e1111ítctl slerineken kívül cgyl'h anyagokat is lartaln1az Encerit. l\Ietrin, Hydroccrin. Boerocerin,
Protegin-x, A.lrnacerin, sth. néven kapható a kereskeclelcn1hcn rendes köriil111L•nyck között. Ezek·
hiil az alapanyagokból kb. 10-2.0°/o-nyí n1ennyiségct kell a vaselinnel. vagy ung. paraffiniYcl össze·
olvasztani és kihi.ill'sig keverni t·s így vízfelvétel
tckintcll·hcn :1 gyógyszcrkiinyvhl·ll hivatalos vaselinu1n l'holeslerinalun1nnk
nlPgfelL•lii
kószílrnényl
JJy(!rhL•liink. A nyers sterin kl'vt•rl·k 111cnnyiségét
eliirt' tnóg egy l's ugvanazo11 lll'Yli kl,szit1nl'nvnél
Sl'lll lehet tn~gadni fH;lllosa11. !Ht•r\ a kl·szít1Hl·1~yek
choleslt·ri11. de fii!l·g az ér!l•kesebh oxy-ehoh•slcrin
lartaltna. 111ég ugyanazon kl,szill•si eljúrús alk:li111azúval is. sziíkebh halúrokon belül változik. A
choicslerin tartahnú a!ap:inyagok vízfelvevő képcssl·g0t cgyébk<"·nl · - J1a tiin1l·11y hydroge11hypcroxyda\u1111nal ,·egyi fiilkl·!1l'll n hydrogcnhypcroxyd
teljes ('..J eHizl·sl·ig óv:1losa11 kl~vergel\"e hevítjük.
(azaz a cho\Pslerinl oxy-choleslerinné i.xydúljuk)
-- ll·nyeµesl'l.l niiri'lheljiik. Ezt nz eljúrúsl ajúnlja
l\ir(tldi k<1rlúrsunk az adcps lanat• vízfeh·l·tcll~11ck
fokozúsúra. Az l'ljúrús t•red111é11yt•s. de Jingy óva-
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lossúgot kívún és inkúhb esak kisehh tnPnnyi.ség
llll'gjnvílúsúra alkalinas.
F'clhasznúlható az adcps lanac l·s :i va~l:linun1
cholcsterinatun1 pótlúsúra Brandrup últal ajúnloll kenc'ícs: az adcps suillus to 0 /o retvl:ilkoholl·d
:un e ly keve1·l·k 1on°/o vizet tud tud f~h·enni. E·h~
hcz hasonló a I-ll'IY0t gyúgyszcrköny\·hen fclvetl
ungucntun1 celylicun1. :unely 4 súlvrl·sz cetylalkoholt, 10 s. r. adeps !nnaet és 86 s.' r. \·aseli;1t tar\alrnaz. Ez a keverék ugyancsak 100°/o vizet képes
felvcnrri. .A cctylalkoholt rl·gehbcn csak a celacctunhól állítottúk elií, n1íg újabban sikeriill a pal111itinsa\·at. a celaceu1n 1núsik alkotórészét nu1gas
nyo1núson r{~z- vagy vannadiu111 katalizútnr jelenlt·tl·hen hvclni~cnnl·l cetvlttlkohollú redukúlni
lTgyancsak -ezzel az ('\júrúsSal a 111ég olcsóbb stea~
rinsavhól oktod('cyl-alkoholt
eliiállít:ini. anH.•lv
n1int crnulgeúlor hclyeltesíti a fenti dr(tgáhb celyÍalkoholt. Ezeknek a viasz alkoholnknak e1n11lgcúló
k0pességl·t fokozhatjuk. ha a sulfonúlás után sulfnnsavas sóit állítjuk elii. :\ jól istncrt Lane!lcviasz pl. celyl-, oktodecyl alkohol és ce\y\sulfonsavas natriu1nnak n keveréke.
:\ n1ost is111crlctclt adeps lnnne típusú viaszalknhol<ikal larlal1nazú kPnlícsen1ulgúlorok elsiisorhan zsíros kcnéícsöknek, ú. n. víz-olaj c1nulsiók
].;[•szítt'·séhcz alkahnazhalók korlú!lanu1. addig az
olaj-víz e1nulsiúknak. így a szúraz kr{·1neknek az
eltíúllítúsúhoz tnús iisszctétclü er11ulgútorok1·a van
sziikség.
:\ kré111ek kt:szíléséhez \(~grt·gehhriil a szappan

~

.:

c111ulgcnsekct, elsősorban alkalifén1ck zsírs:n·as sóit
használják, idelarlozik a kal. stcarinaiol tarlal1nazó, a Gykv.-hcn hiYata!os unguentuin .slcarini
is. Ezeknek a húlrúnya azonban az, hogy \·ízben
lúgosan hydrolyzúlnak s l•rzl·kenycbb börü egYl·nck nen1 türik júl. Lényegesen javil :t helyzct~n.
ha cn1ulgatornak a krén1ek clöúllítúsúhoz an11noniun1 stcarinatol. használunk. :.\lég jobban hevúlt<tk
az organikus an1inek sói, illetve szappanjai. Ill el·
süsorban a lriaellia11ola1nin l·s az aclhylendianün<lerivalun1ok, a saparninek jöhcluek szúmilásha.
Iclelarlozik a Ccfalin l•s Tcgacicl.
.Jó cnn1lgátor a glycerin n10110- t!s di.stearal.
Yal:uninl a propylenglykol 1nono-t>sztcrei, 1ninl pl.
a 'fcgin és 'l'cgin-P.
\'égiil utóljára, dc clsöhelyen kell, 1ninl ernnlgensl n1ege1n.lílcnc1n a Lanel!e-viaszh:ln is 1negtalúlhatú. fentcbh leírl ccly\. l·s oktodecylsulfonalokat.
Ezek
teljesen S c1nlcgcs
sztq;panok s
nagy clünyük, hogy calci11n1 sú.iuk is oldúdik \"ÍZhcn, tchúl ken1ény YÍZhl'll is kitiintwn hahz:inak.
Fogpnszlúkhoz, hajn1osó szerekhez. tejkrt·111ekhl'Z.
horolva krl·1nckhez a koznielikúhan hasznúljúk.
0
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MÉHGES FÜSTÖi(, lllESTEHSI~GES
KÖDÖK, VEGYI GYU.JTÚ ANYAGOK.
lrla: dr. /Jiá<l-l'árallyai Jliksa GuHla
Ill. kir. gyógysz. ii. fc'.itisztv., v. cgyc\e1ni \anúrscgéd,
lahor:1tóriun1i yczetií.
1\z ingerlü (fehér- (''.'> kékkcrcsztcs). a fojtó
és 111érgczü (zöldkcreszlcs), a hólyaghúzó (súrgakereszles vagy 1naró) harcgúzokon kíviil, húhorú
esetén 11 hadill'chnika olyan vegyi harca11yagokat
is alkalinaz, an1c!yl"khül 1nérgcs fiis!ükct. incslcrséges ködöket t•s vegyi gyujtóanyagokat is képe:-;
t•liiállitani.
J1/éryfs fiisliiknck nevezzük. a védtelen (.Ji)
szervezeti'{', tnl·rgpzc'i hatús! kivúlló, kiidszcrü, parúnyi kolloid szen1ccskl·kbül úlló
harcgázokat.
Hendszerinl, f'iistgycrtyúkkal, vagy rcpülií ho111búk.
vagy tüzérségi lövedékek becsapódúsa kövctkezll~
hcn eliíúlló rnhhnnlúsi hiivc\, vl·giil porlaszlús.-:al
ú\litjúk ükcl clii. ;\ 111l~rgcs l'iislök inhalúciós Inér. gck. Az orron l·s a szújou belélegezve, az orrlian
(•s a garalhan. knparó (•rzl>sl, 1najd tüsszentést l·s
kiihügt·sl idt·z1n•k c!lí. :\ll·lyl'hli fekvésü lt,gzü SZl'r\·ekl)elJ. n szan1úrkiihügl·shl'z. vagy az :is;,.!1núl111z
hasonló fulladúsos 11ehl·z ll·gzc'.·st id:'.·znck t•lil. Nn·

gyobh tö1uénységii
n1l>rges fiisl
helélegzésekor
olyan nehéz a légzés, hogy aki ne111 tudj<!. hogy
1nérges füsltéil szár1nazik a Jégz(>si za\·ara. az ;1
n1egfulladús \·eszélyét érzi. Ez okozza :i hal:'tlf Plel111et, 1ner! :1 fulladásra gondol. Béírrc jul\':I, gy<:nge
héír1nérPg, lll('rl a biírl kicscrepcsíli. A kfirön1Ú"Ynúl. fújda!inas kiirön1úgygyulladúst idl·z e\ii.
1.">.
Legtöhh 111érges fiist arzén tarlaln1t'1. így hn
az élchniszerekrc. ívóvízrc. \'Hgy ha a he!siíleges
gyógyszerekre jut. akkor a n10.rgezö arz(·n gy<'íkt>.
n1inden fiizt's l•s forralús ellení'.·rc is oE 111arad.
·rudjuk pedig. hogyhn az arzén a gyo1norha jut.
úgy az arzén tön1ónyst>gétöl fiiggiien, legli.ibh hetcg 1neghal. I~i\·étell csupán az enyhe tönH'nysl·g
\:agy az azonnali orvosi gyon1onnosús képczhl'I.
Eppen l'Zérl a 111érgcs fiislök :íltal szcnn\'l'Zcll ivó-.
1110.s<lú-. 1110.súyizckné! l·s az l~!eln1iszerC!i.11l•!. ncn1
kiilönhen. a kellc'íkl~pe11 111eg neiu Yélielt gyógyszcrck·11í'.·l igen fontos. a !:1horalörin111i \'1•g_velc111zl><>
t>redn1l·11yl>l eliíhh llH~gYúrni. 1nie!(íll a Yízból inni.
itatni. v:igy fíizctni. Yagy az pffajta szt•nnyczell
t·leln1iszerckhiil. búnni!ycn (i\(']\ akarnúnk elkészileni.
A 1n(•rges füstök. ntivc\ körön1úgygyul\adúsl is
idéznek clö. azl'rl a n1i·rgcs fii.sliik últal szenn\'ezclt vizekben n1osni scn1 szabad, ;\ inérgcs J'iisi n
szcn1be julv:i. köliihúrtyalohot idl>z p\ii. tchút a
n1l·rgcs füstök últal szcnnyczell vizekben n1osakod11i nen1 szabad.
E111bernek. lónak. kulyúnak, :i inérgl's fiisliik
t'l]l'll hizlos y(•dp]n1PI ny11j1 a gúzúl:irc.
!ll('!'! :1
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1nérrres füstök parányi kolloid szemecskl·i. a gázhetét füslsz.üriirétcg0heu inegkőlödnek.
Az élel111iszcrck és gyógyszerek \·é1.lehnére, a
cellofánle1nezek, n gurnikarikús palcntzáros üvegek, a jól beköszi.irült üvegdugós ÜYcgck,_ a _kellö,s
perga1nenlpapirrnl lekölötl üvegek, hakcltt, lutunl
szl'rÜ clohozok, nlinden jól zúró fétn dohoz, illetYe
fé111larlálv felhasznúlhatók.
.\ 111 ~rrres fiis!iik. olv parúnyi, kolloidúlis álla•
b
.
•
•
potú sze111ecskék. hogy átlag 10-"-1?-'.. cn.L a7; alinérőjük. 'J'phát aerosolok. Ezért a sz:nul~ is k~k;s.
inint a kék ég, vagv 1nint a cseppiolyos ox1gen,
vagy n1int a s'zivar Í'íno111ahb, a~az a kékes .s~íni~
•füstje. ligy:111is e parúnyi kol101d _sz~.111ecskel"~1ck
az últnér(íje, jóval kisebb a láthalo .teny hulh1111hosszúnál. \L·húl kl·kes színííeknek !alszanak.
A 111érges füst szenH·cskék csak igen lassan
ülepednek. 'i\"Pnl esnek a szabadesés tör,·ényt; szerint. 111erl a szabadesés liirvénye. c.sak a 10-'1 cn1.
úlrnérl'lií L•s ennl·l nagyobb szen1cst~krc úl\ fcnri;
Yiszont nz ilYí'll nagysúgú szc1ncsl·k n1úr nen1 :HTOsolok, hane1~1 porok. Cltra1nikroszkóppal való vizsgálatok azt igazolják, hugy a ruérge~ füstök, .parúnvi knlloid szcnH:st·i. úllandó 1nnzgasban, n1cg pedÍt1 hü1nozoúshan v:innak. E rnozgúsl n fclfcdczö0
D
•
jl!rÖl
Bro1vn-féh.·
rnozgúsnak l1PYczz,u··1~. 11'
' tne'l j ~1.schbek a kolloid szen1ccskék, annal gyorsahh a
1nozgásuk.
..
'l'artós 1uérge.s füslükcl, az olyan Ycgyulctek
lu<lnak szolgáltatni, a1nelyeknck a forrúsponluk
t a0-500 c 0 közölt van.
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:li.Iérges füstök előállítására a lcgalkaln1asabb
yegyiilctek a difenilarzin klorid (klark I.), a difenilarzin cianid (klark II.); a difcnil-an1inarzin klorid (adan1zil); a klórac:elofenon.
,1.lfestcrséycs J,:ödök . ncnllnérgezii Ycgyiil1.'ll·k.
parúnyi kolloid szen1eeskékhi.íl úllanak. a1nclyek a
fl~nysugarakal rcndszerll·leniil törik n1eg (•s rcn<lszertclcniil is verik \'issza, vagy azokat c>lnyclik .
Ezúl!al az útlútszatlnnsúgol érik el. lelt:'!! a rcjtésrc, úlcúzúsra, felhasználhatók. A pHrányi kolloid
szen1ecskékuck, az igen fínon1 e!osz!úsa Cs az igen
lassú ülepedése is credn1ényczi. hogy a 111estcrséges
köd úllúlszallan. A tncslerséges ködöket a ködfazekakkal, a ködgycrtyúkkal. a liizér:;égi lüYcdt~
kekkel, a rcpiilli ho1nhúkkal l•s a IIH.~chanikus porlasztúsi n1ódszerckkcl úllítjúk elö. Tarlós. nH'.'·der.sl~gcs ködöt, csak ncn1 illó anyagokból lvhl·l clöúllílani, kiilönhl'n :i n1es!Prségcs köd gyorsan cl is
púrolognu. ;\ fentiek 111e1le!t, a lcvcg!iben 111ég
kellő ned\'ességtarlalont is szüksl'.·ges. hogy úllandó
1ncstersl~gcs ködöt lehes~cu eUíú!litani.
A 1nc.stcrségcs küdüknél. a lúlús akadúlyozásúra, azaz a tükl~letcsebb leplezésrc a I0-·1-··10·;
cin. útn1éröjü. vagy az L'llt1l•I nagyobb sze1ncséjü
ködök a lcgalkaltnasahbak. A f!'llli nagysúgú. illetve ennél nagyobb kolloid szc·n1csl~k nagysúga. a
lútható fény hullú1nhosszánúl nagyohh. tehúl az
ilYen n1csterséges köd szine n1úr fehér.
· Legjobb 1~1csll'rségcs kiiclanyag: a l'oszforpcntoxicl. Igen jól hasznúlhatók: a kl>n!rioxid. :nnclyct
küdsuvnuk i.s lle\·cznek; az r11u1nónia és sósav;
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an1n1ónia 0s zinkklorid; an1n1ónia {'s tilánklorid: az
:11111nónia l•s a sziliciun1klorid kevrrl~kek: v0gli! a
zink és szl'ntelraklorid kcvpr{•k. ahol a lula.idonképeni küd zinkkloridból úll. (Hcrfft'r-kever{·k.)
I·Iáború alatt, ha bárhol n1l·stersl:ges l~ödli!
vc.sziink észre, gúzálarcunkat azonnal ü!hilik ft•l.
inert előre .senki scn1 tudhatja. hogy az ellensl~g. a
1ncsterséges ködbe nen1 ke,·ert-c bele 111l·rges füstök.cl is, atnelyek 111úr a vl·dtelen szervcz~tbc jutva,
ott kórtani hatásokat vúltanúnak ki.
Veyyi yyujtó anyagok11ak! azokat a vegyületek keverékeit nevezzük, a111clyek az egyn1úsrahnlásaik alapján, reakcióhő! hoznak léln• . .·\z így
keletkezett hö, a lcvcgö oxigénjt~vel t>gyc~iilvén,
lúngjclcnst!g n1cllctt. gyorsan égéssé fokozódik. A
lPrtnil rL·akcióllöjc 2000-:-:ooo c 0. 1 kg. ter1nil
850 kalória höl lcrn1cl. Az ilyen tüzek ;núr ,·ízzel
nc111 is olc!halók. hiszen a \·íz 1nnga giiz úl\npotba
jut. anlikor is az alkotó hidrogl~n tnaga is {•g, a
1núsik alkotó gúz, az oxigl·Ii n1cg csak jobban túplúlnú u liizct. A fenti \·egyi úton kelPtkezetl tüzeknél, az oxigén odajutúsúl kell 111cgakadúlyozni. 'J'ehát vagy ho111okot kell a padlústérre becsupódott
ho1nbúra szórni, de :izonnal; vagy szlons;n·, esetleg
haboltó, vagy poroltó szereket kell alkahunzni. Kiilünhcn, ha a levegő oxigl·njének az odajulúsa nincs
1ncgakadúlyozYa, úgy a \'L'gyi hőforrásként alkaln1azott vegyi harcanyag, a kövelkPzií gyu!l•kony
anyagokat lán.gra lobbantja. Az ily111ódon kek~tkc
zelt tííz tehát, a gyulékony anyagokat criísen 1negrongálja, vagy hosszabb idő alatt azokat teljesen
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n1eg is semmisíti. Ugyanilyen veszélyesek a vegyi
gyujtóanyngok az éHilényekrc is. Az e111bere11. úllaton, {dö növényzcll'n égl·si sérüléseket ich~znek eHi.
an1i az égés (L. II., IIL-fokú) erejétől fiiggiien Jcgtöhhször hosszabb ideig tartó, gyógykczell·ssel járó
harcképtelenségct, súlyos esetben pedig a sérült
halálát is okozza.
Is1ncrlcbb Yegyi gyujlóanyagok: a tennil: az
elektron tcr1uil; zink1nctil; zinkctil: foszforhidrogl·n; szilikopropún: szilikóhulún l·s <1 súrga foszfor.

IHODALOM:
Encyklopüdic dcr lcchnischcn · Che1nie.
Berlin.
1930, VL kötet.
f'fllr!J und Zcrnil~: Srhiidliche Ci:1se, Berlin, 19;11.
f<'rii/11uard: Gúzharc. 19i14.
flanslian: Der che1nische 1\ricg. Berlin. 19:J7.
J{is,<;: .A ké1niai harc anyagai. 193li.
Jla!Jl'r: Der Gazkan1pf und die che1nischen I\anipf~
sloffe. Lcipzig. 1H2H.
Jliiller: I)ie chetnische \\raffc in \\7eltkrie"0 und
jctzL Hl:H.
l1Iun!Rch: Dic cht>1nischen K:unpfstoffc. Hl::l7.
Jliksa: Adatok a vegyi harcanyagok chcruiai ós
1~alhológiai isn1crethcz. :\L Gyógysz. 'I'ud. 'I'árs,
füL 19115, L
Tt•!bis:: I-larcgúz betegségek kór- {~s g-yógytana.
1934,
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l\IIT KELL TUDNIA A GYÓGYSZERÉSZNEI~
AZ ADóZAS SZAB.~LYAIBÓL?
()sszcállilották: Löclierer Tanuís, a ~L Gy. E. alelnöke és dr. "!'•.1artu Dc::.ső Bálint Ill. kir. köiigazgatási bíró.

üzsCgi pótadó, li!n<lü, Rok:mlelliit:isi adó, Nyilv. hc_gtlpo!:isi JlCÍ!adó, Mcz6gazd.
kamarai illeték
KözsCgi

pütadti

UtacM
Rokkautcll:iló.si

Nincs olyan fogla!kozúsi ág, an1ely az adózús
legfontosabb és rCÚ\'Onatkozó szahúlyainak isnH'rctét nélkülözhetné. inert a ncn1isn1erés súlvos kúrosodúsok vcszi~lycit rejti 111agában. Ez a 1~1Pggon
dolás vezette az Evkönyv szerkeszliíit akkor is.
an1ikor az 19iHi. évi kötetben a gyógyszerészt {·rdekHi adózási kérdésekröl szintén a fentiek
!ollúból - elég hii is1nerlelést tettek közzl·. AzóL1
adózási sznhúlvaink kiiliinöscn az 19·10:XXII.
t.c. (riividílvc:· Nov .. a1ni lörvénynovcllút jeleni),
folytún lényeges változúson n1cntck kcresztiiL
úgyhogy az 19i3H. évi is1ncrtclés tekintélyes rész(íhen n1úr clavullnnk. illetve hiúnvosnak tekinthet{). ·Az Í~vkönyv szerkesztési elvci1;ek 1negfelelöcn
szükséges voll czi·rl újahl) ii.sszcúllítús készítt~sc.
De szükség volt erre a n1ost visszatért or.szúgr(·zck gyógyszerészcire tekintettel is. n1ert hiszen
a G!·ógvszerészi I\özlönynek. illelv{' nz f~vkönyv
nck ::i hngyon1únyokból fakadó kötelesst~gc, hogy
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A járulékok kulcsa:
(az :ilapadük üsszcge utúu
sz:imi!v;1):
Kiizsé~i !Hílndtí: :\ l:uksiit a
küzs(~g (v:iros) évrül-évrc ün-

konminyzati!ag :illapítja m~·g.
I~eg1~iag:1sahh kulcsa
;'i(l0/0 •
b1!1CI . ma!f:isabh kuksú pÜl·
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a magyar viszonyokkal. Jnindcn vonatkozásban rninél tökéletesebben n1egisn1crtcssc .
..:-\z alú!Jbi összeállítás az 193fi. évi nyo1ndokaihan halad és nagyjúból annak rendszerét követi.
A jelenlegi I~vkönyv nagy anyagúra, illel\·c az ennek folylún Pliiúllotl helysziikérl' ll'kin\eltel azonban kénytelenek voltunk a közlendőket a legfontosabbakrn szorítani. Ennek kcrcszliilvileh'~hcn
azt az elvet és rendszert köveltük, hogy a kii!finhcn
szinlc végnélküli anyagból a gyógyszerészt különlegesen és speciálisan érdcklií részeket válognlluk
ki elsősorban, az általános tudnivalókból pedig
csak azokal közöltük, a111elyek isn1erelét senuniféle foglalkozúsi úg ncn1 nt·lkiiliizheli. illelY(' a111c-

lyek az adózási rendszer
szükségesek.

1negl·rl{~sl·hez

feltt~t!enii!

ÁLTALÁNOS ImHESETI ADO.
:\ g~·óg-yszcrtúr üze1ni jövcdehnc últnl;"inos k1·rescti adó alá esik.
Az ad,JaJap li:isz~intíi:ísa.

s

„,
a
lll

i\.z adó alapja a val!o1nús (beval!ú:.). nh·lyt'\
az adózó 1nindcn (>v fchruúrjúhan kii!<~!es adni.
Adóév alatt l>rtjiik azt az é\·ct. a1nclyhcn az adót
fizetni kell. ;\. bev:illúsl a közst'·g clö!júrósúg:'inúl
(vúrosi adóhivalalnúL kerlileti adósz{1111vitcli hiY;llalnál) kell hcnyujtani, az ezeknél bc;.;zerczln•Ui
b.lankcttúkon. Szahúlyszl'rií azonban a Íh'Ytdlús akkor is. ha ne1n ilyen blankeltún. hane111 pl. ht'advún~· forn1újában történik annak kiúllílúsa. Lényr.!ges az, hogy sz{unszeríí Jegyen. an1i uzt jelenti,
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hogy úgy a nyers hevélell. 111inl a kiadúsokat sziin1SZt'rÍÍen fel kell sorolni az alúbbiak szerint.
:\ törvény rendclkez(>sei szerint kiszú1uílDtl
tiszta jövedele1n ugyanis az adóalap, 111elynck szúzall'kszeríi rl>szl' ad.ia a fizelendií adói. .-\ ti.irvt··ny
a tiszta jövedcln1et a köve!keziileg h:itúrozza tneg:
.,:\ tiszta jövcdchnet a nyers hevl'lelnck az apnak
111egszcrzl·sére fordiloll köl!sl·gek és kiadúsok h~
vonúsa utiü1 1nulatkoz~ 1naradvúnya alkotja."
I::zek a köllsi~gek a követkcziík:
1. az iize1ni kiadúsok. 1nint pl. az :111yagk('.>szlet és úrukészlcl hcszcrzl·sl·re. karbantartúsúra.
n1egújítúsúra és pótlúsúra l'ordilolt kiadúsok; lovúbhú az alkahnazollak. r11unkúsok júrandósúgai.
az iizle!bl·r. az üzlet fcnntarlásúra rordítntt kiadúsok;
2. az adól•\"Cl közve!lenÜJ lllCgl•lÜzÜ Üzleti é\·bl~ll szenvede!l üzleti !:iizen1i) veszles\•g1•k l·s behajthatatlan kö,·etelések. dc csak ablinn az esetben. ha az adózó jövedel1nl•I hiteles nH'·rlcggel l·s
nyeresl·g- veszlesl·gszún1láva l igazolja:
3. kúrhiztosilúsi díjak:
·L az iizletcl lerhelii forgahni adúk. iilctl•kek
{•s \'Ú111ok. hell•gscgl·!yzti l·s haleselhiztosítúsi júru!t'·kok:
5. az üzlet érdekében ketetkezL•!l adóssúgoknak és egyéb üzleti (iize111i) terheknek ka1nal:ii.
an1clyck a jövedel111cl apasztják;
6. az elsií adóé\·ben az első szer\'CZl!s (alapilús) alkaltnúva\ fel111eriill költségek; ezek közt~
·-·0111.ian a felszerelés költsl>gci Hl'lll sorozhatók.

A nvers he\'étell ne1ncsak a kl·szpl·nzbc\'élel.
hanc111 n~ bárrni n1ús· n1ódon lol. \'Últóval. úrÚ\'al.
n1unkatcljesít1nl•nnye.L s!h.) történt fizcll~s. jó\'Úirús, követelés is al-ko-lja.

Az adc')fizclés kezdete és 111egsziínése.
Az adófizell·si kötclczel!sl:g a foglalkozús 1neg]\Ö\'elü hónap ebii napjún kczdildik. l·la
tehát a gyógyszerl·sz a gyógyszertúral pl. 1Sl:·l·l úp~
ril-is 8-ún vette út. az eLo;;ií heva!\ást 193;) fehruúrjúhan kc-ll headn·ia. az lHil-t 1n{ijus 1-liil 19:l-! clcce1nber :il-ig lcrjedii tiszta jiiYcdeln1l·rfil. Ez azonhnn nen1 azt jclenli. hogy 103-1-re :idól nt•1n kell
fizetnie, n1crt ebben az esctlil~ll kivl~tclesen az l 9:1·L
ev1
adó alapja az 1Ha-t-. {•\"Í hl·\ húnapjár:i
(csonkaév)
esü
tiszta
jöYcdelt·111.
Az
IO:Jü.
l•vi adóalapja pedig az tH;-1-t. <~vi jiiYl'dt>len1nek
1negfelclií és arúnynsan útszúnlÍlnlt. ('gy \P:jes {·\T{'
esii ö.sszl·gc lesz.
:.\Ieg.szünik az adóköteleze\ls{~g annak a hónapnak a Yégével. a111e\yhen a fog\a!koz{1s. kcresl.°I
1ncgszünt. Ez köYelkezik hc· ;:i gyógyszerlúr útruhúzúsa esetl·n az átruházú gyögyszer{•szre 111'>z;·c·.
:\z adókötelezelt.sl•g tnPgsziín{•sl' azt jelenti. hogy
a fenti hónap végl•ye\ az ilh·tii l·\Te int\; elüírt úllalúnos kereseti uclót törüln'. kt•l\.
A1ni uz últalúnos kereseti adónál az adózta!ús helyét illeti, a gyógyszcrl·sz abban :t küz~l·g
hen (vúrosban. keriilelhl·n) adózik. ahn\ gyóg_\'·
szerlúra van,

kezdl~s(•l
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Az ad<'.ízfahis helye.
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l·Iogy a hcvallús helyessége cHcnörizhctű legyen, a iürvl·ny fclhalahuazza u pl~nzügyrninisztcrt,
hogy az adózókat akúr ú!lalúban. akúr az adózóknak ·egyes csoportjait. könyvek vezetésére kölelczze és a kfinyv\·czctés 111ódjút rendelettel szahú, lyozza. E felhatahnazús alapján adta ki a pl·nziigy1niniszter lli.3::HJ-192:.L \'II. a. szá1nú kfirrendeletét .,A flUÓfl!fS:erés:ck köft'!czü kö11yvu~·:efé:H'r(il".
A. rendelet szerint :1 gyógyszerl·sz nincs kötelezve 111indazon könyvek vezelést'·rc. amelyekre :t
kcrcskcdök általál.i:1n kíilc\czvc vannak, h:inetu
csupán egyesített pénztúri naplót és hitelnyilvántarlúsi naplót köteles vezetni. Erre a célra a :\Jagyarorszúgi Gyógyszl'rl·sz Egyesii!el úllal szerkesztrtt és kiállított könYYl'ket kell használni, an1e1Yl'k
hasznúJ.athavétcl eHfrt hi!Pll'sílcndiik {>s felhél\:e"·
.
0
Zl'lHliík. ~Ieg k('\l tovúbhú iirizni a n."szletes hevéleli
ívekr!. illetve az l'lll'llíirz(i pl·nztúr szal;igjait a he,·t·telrk, az l~redeti szún1lúkat. avagy elis1nervt>nyekct pedig a kiadások igazolhntúsa végeit.
Felrne11ti a gyógyszerl·szl a rl'ndeh~I az .,Arube.szerzési könyv" kötelez{) ,.L·zctl·st• alól.
Végül intézkedik a rendelet az évzúró ll'ltúrozús kötelt>zcll.sége irúnt. Fl•hnen·li a gyógyszerész'\
l'Z :tlúl is, de csak rl·szlegest'll. :\'e111 kiilelcs ugyanis
a gyógyszerész az év vl·gl·u r.eJtúrt készíteni il
gyógyszerekríil ( küt.szcrekríil. gyúgyszerkülön.legcs.ségekrül) é:-; a gyógyszertúri felszerelési lúrgyakról
(üvegek, h~gelyek, stb.), ellenben l·vzáró lellúr! kell
készíteni az illalszerekröl, piperecikkekről, kozrue-

és általában hárn1ilycn inús nern
(gyógyúsza ti segédeszközökről).
Az előbbi fehnenlés indoka az, hogy n gyógyszertárakba11 igen nagy sziunhan vannak olyan ki.s1nennyiségfr l~s aránylag kisértékü anyagok, amelyeknek külön-külön való len1érése ·olyan nagy
n1unkál okozna, hogy azzal ne111 ú\lana urúnyban
n lcllározúsoknak az ndózlal:ís c(~ljúra fclhasználhntó crecl111énye.
tikai

szerekről

!J!IÚ!l!ISZerár11 krúl,.

A.n1cnnyihen a gyógyszerész a k1_>n•skedehni
n1cgfclelö hitelesített könyveket vcze~
(pl. ha akúr túrsas, akúr egyéni cégként n cégjegyzékbe hc van jegyez,·c), ügy természetesen ezek.el a spC'ciális könyveket ne1n köteles vezelni.
tör,·(~i1ynck

ili

ll
il

~!'

!!1
i_,ll.

A_ rendes, pontos é!-i kifogástalan könyv\·eze~
tésnek az adózlatúsnúl igen nagy fontossága van .
inert az esetek túlnyon1ó tölJhségéhen ez az egyedüli eszköz a valóságos jövt::dek'nl hizonyílúsúra.
1-la pedig az adózó jövcclchnét nen1 bizonyítja. az
adóalap n1egúllapitúsa bccsll·s
útján li\rll"nik s
ilyen esetben nz adózó ki van szolgáltatva az adóhivatal, illetve az adófclszóla1nlúsi bizoltsúg helyi
is111ercleinek és n10rlcgl'lésl•nek, 111erl hiszen rnús
alapon eZ('k a haló.súgok lll'tn lndjúk a Jipesll>st
1negejtcni.

1-Ta azonban az adózónak az e!üírt rendes
könyvvezetése van. s hiltles 111érlcg- l's 1;rcdn1l~ny
sziunlát, illetve a könyYekbül iisszl'itllí!olt ercdrnényrc vonatl\.ozó könyvkivonalol n1ulal hc, bt!csliísii;,l; ninc·s ht'f!J1'. ha11~~111 az adóalapul <1 J;ii11yoeJ,·

'i
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alapján kell 1neyrillapfla11i, aggályok esetén pedig
könyp11i:::syálafof k<•ll tartani.

A.z adü kulcsa.
Az úJt.alúnos kerc:;;eti adó kiYel_ési kulcsa:

l :j
i;;

5°/o:

A1nennYihen a községek (Yúrosok) szükségletei az
5°/o-os -kulcs 1ncllett 11en1 lennének fedezhelök, a
kivetési kulcs a pénziigy1uiniszter engedélye n1ellett 10°/o-ig en1elhctii fel.
A fentiekből is látható, hogy az úllalános ke·
reseli adó a községet (Yárosl) illeti incg. Az úllan1kincstúr javára az últalúnos kereseti adó ulún :1z
adóalap 1°/o-úl pótll·k cilnt-n kell fizetni. (N.ov.
22. §.).

A .JÖVEDELEMADÚ.
Kel!ü túrg:1;is1nerel n(>.lkül a kereseti- és jövedele111adót - 1nár csak az elnevezésiil szolgáló fogahnak hasonlósúga folylfln i:; könttyü összetéveszteni. azonosnak tartani. :\lindcnekelütt tehút
jiijjiink tisztúha a kt~t adóne1n közölti különbséggel.
A kereseti adó a haszonhajló foglalkozásból
szúnnazó keresetet, illetve a szolgálatból júró illctn1l·nvt (al.kahnazolti kereseti adó, l. alább) terheli.
_.\. jö-vcdele111a(ló ellenben az adózó szen1élyéhez fiízii~lik s annak iiss::es jöucdt'lnu?if. bárrnilyen forrúsból szúnnazzanak is, egyiitlcscn és összegezvp
von ja adózás nlú. Az adófizel{>si kötelezettség nz
adó~ó halálával elvileg ugyan n1cgszíínik, lénycgilt>g azonban ne111. inert az n1ost 1núr az ndózó

ha"vat{·kúl lcrhl'li. egészen a hagy.at{~k fcloszl{tsáig.
:\ Ji1vcdclc1nadó ~ nl·hány lt;nyeglc!cn kiYéiellíil
clt~kint\·c - csak a lern1(•szetcs sze111{•lyekct terheli. a jogi sze111P!yckP! fpl. kerc•skedpln1i lúrsas{1gokat} ellcnhen nc1n.
Az adú alapja az adú{•\'l'I 1n(·gt•]c'ízc"1 l•Yhl'tl t'h"rl
tiszta ji.h·edele1n.
.-\~ adóki\·c~lés a hcvalússal veszi kezdcll~I. A
bcvnl\úsba az adózónak nc111csak a sajút. hanen1
a húzlart{1súhoz tartozó sze1né!yck jö\·;~de!1neit is
fel kell vennie. Ila lehút pl. a felcsi·gnek akúr va\ri1nclv Ya"vonlúrcrvJiól. akúr fogla!kozúsból iinúllú
iC:n·~dcln1~· van. (;"Y a feleség (ellentétben az úl!a.lúnos kereseti adf;val) Ill'lll ad külön bcvallúsl.
vag-vis a jiivcde!rn1adú s;:e1nponljúhól lll'lll ndóalt;nv. A iil'Yal!ús headús(inak idC'jériil :1 liir\·ény
ne111. intézkedik.
hanen1 :izl a pt>nzügy1niniszl<'I'
évrc'il-l·vr(' úllapil.ia n1eg.
:.\ !Jeval\:'1s az;in közst\~ (vúros. kerüll'I) cliiljúrúsúgún:'ll nyujla·ndó be,· ahol az adózú lak helyt•
vatl.
Az iisszes jÜYl'(il'll'nJh)rrús(ik jiiY!'(!l'lnH'nL·k
e"\'iittL'S összegl<liül lt·\·01i;_111dók az adút.út ll'rl1~·J('i
{·~· uz úllnln :tz adúPvel lllt'gcliizii {•vlwn ll·11yleg
]lcfizl'lt>l l köYelkezéi küzsziilgúlta túsok:
a) az ü~SZl'S ;'d\:11ni. tiirYl·nyhatósúgi l·s ki'izs{•ui (\'Úrosi} l'gyenl's ndc'lk (•s .:iz l'gyhúzi adók:
" h) az iize1net (iizletet.l !('rhl'lii úllanli (•s kiizsl>gi (vúrnsi) kiiZ\'(•lett adók. illP!l·kek l·s vú1nok:
c.-'1 az il\et(•kegycnl·rték:
d) a ka1nar:ii (ki'>z.kg;·ziii. iigy\'Pcli. li:C"rc>skc·
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delmi és ipari, n1czögazdasági, erdőgazdasági, stb.
karnarai) illetékek:
e) a \·ízszahúlyozúsi járulékok;
f) azok a járulékok, an1clyekct a fennálló 1 Örvényck ér!chnében a gazdasági, ipari és egyéb til·
kaln1azntlak (cselédek) után kell fizetni; háztartási
alkahnazottak utáni júrulékok nen1 vonhatók le.
1Iindezck levnnúsúnak azonban csak annyiban
van helye, amennyiben az egyes jövcdehnek hoza~
déki adóztatúsúnál rnég ncn1 vonallak le.
Levonhatók lovúbhá a nyersbc\·étel megszer~
· zésére, biztosítására és fcnn!ar!úsúra fordított ösz~
szcs kiadások, a beigazolt és az adóköteles iiltal
fizetett adóssági karuatok, haszonbérck és egyéb
1nagánjogi cítnen alapuló terhek.
Az adóköteles JHvedclc1nforrüsok.

A jövedelen1adó alapjának kiinunkálúsa JOvedclernforrúsonkénl törll~nik, olyképen, hogy a.
nyers bevételből a lern1elési kölLségek és a kezelési köllségck levonása után fennn1aradó tiszta jövc<lehneket egyesítik és ezek egyiitlcs összegéből
szárnítják le a jövedelen1adó alapjából levonható
111:1gúnjogi és közterheket.
A föbb jövcdelernforrúsok:
1. a n1ezö- és erdőgazdasági üze1n (hozndéki
adója a földadó),
2. az épületek (hozadéki adójuk a házadó);
:i. az ipar, kereskcdeletn, bányúszat és általáhan rninden haszonhajtó foglalkozús
(hozadéki
aclújuk az úllnlúnus kereseti adó):

j

··;···.}

-i. a szolgálati vagy n1unkabérYiszony (hozadéki adója az alkaln1riz91.ti kereseti adó);
il. a l(íkevagyon. értve ala\111 a ki-. illelYe
elhelyezett tiikéket (hozadéka adóját helyetlesíti
a ka111atillelék, a inagánhif('lPzök k::unatillelékc. az
osztalék-illeték);
fi. az egyéb bcyétcli forrúsok.
:\. jövcdele111adó alapjába az egyes források
jövedeln1él - a föld jöYedel1nét kivéYe - azznl
az összcggrl kell beállítani. ;:unjnt azt a hozadékindó kivctésénél n1egállapítotlák. Ezek szerint a
gyógyszerésznek a gyógyszcrlári iizen1böl szár1nazó jövedelmeként (:-L pont) azt az összeget kell
beáHítani. a1nelyet az adóévre úllalános kereseti
adóalapként állUpítottak 1neg. lla azonban a hozadéki adó kivetése a nyers hozadék alapján történt, akkor a jövedelPnHHló kiYl'l(•sc során le kell
abból sz{unítani a ter1nelési és a kezelési költsl~ge
kel és csak a fen111naradó tiszta hozadék kerül
hele a jövedclernadó alapjába (pl. a húzadónúl).
Egyedüli kiYétel a földjövcdelenl. A földadó
kivetése ugyanis az cgyszcrsininclcnkorra 1ncgállapítotl kataszteri tiszta jövcdelc111 alapj{1.11 történik,
tehát a jövedele111adó kivel{~se során kell az adóéve! n1egelözö évben szerzell n1ezil~ és e:rd6gazdasági nyers bevételt, a ter111elési és ll. kezelési ki~
adásokat és n gazdálkodási liszla jöycdeln1c! n1cgállapilani. Bérgazdaság tiszta jövedehnének n1cgúllapításánál tern1elési költség a fö!d tulajdonosa
részére fizelet! évi haszonbér, valanlinl n1indazok·
nnk :i. szolgáltatásoknak pl>nzheli {~rtéltr is, n1Plye-
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kel a haszonhérlc'í a hérheadónak vagy hnrniadik
szetnélvnek teljesíteni köteles, a hl~rsz,'n:iidésbcn
vúllalt · kölelezellségéhiil kifolyölag.
'

_.\ .Fivedclcnuulú tételei.
A.z lB-lO:XXII. l.-c. (Nov.) BH. §-a a jövcdcle1nadó léfr;Jcire vonatkozóan új. az cddig-inél erii- 1
teljesebben progresszív skálút létesített.
Ez a skála sen1 cgyfor1na n1indcn adózóuúl.
hanen1 a léh~lek az adózó l~~alúdi úllapota :-.zerinl
a követkcziíképcn 1nódosulnak:
Annúl az adózónúl, akinek a hú;dartúsához
csak két olv családtag tartozik. akiinek jüvcdehnét
feltétlenül Zt csalúdfií jövedelnH'.·hez kell szú1nílani,
a jövedele1nadót ;) 0 /o-kaL
. cnv
ilven
csalúd!ag~· esetében 10°/o-kal.
r,_
ha pedig az adózú húztartúsúhoz (•gy se111 tartozik. 15°/o-kal.
dc ha az iÍvcn adózó ;10 é\'CS ehnult és húzussúgot cgyúltalú;1 nen1 kötöll, 2.1°io-kal 1nngas_ahh
öss.~~gben kell kivelni. (Ez az ú. n. ,.agglegcny:ido .).
A niísüll·si vagy fl·rjht>zn1cnési tilalo111 alatt
{dió cgyhúzi szen1l·lyeknt~l a jü\'ed.elc1n:1dúl csak
tfJ 0 /o-kal n1agasahh iisszcghcn kell ktvelnJ.
Annúl az adózónúl. akinek tiszta jiiYedel111c a
()000 P-t ncn1 haladja 1ucg, fentiek szerint júr{1
jövedele1nadóból 10 P-t. 1nint az adún1enlcs 1000 P
jövedclcn1rc cséi adót lt> kell vonni.
·
:\hhan az esclhen. ha az adózó hitelt érde1nltíen igaZolja. hogy nag~·knrú gyernH:k0il v:1gy úr-

vún n1aradt unokúit életviszonyainak 111egfelclc'i
nnyagi t{unogatáshan részesJli, az i1yen gyermekek
(unokúk) szán1úl a fenti pótll>!.;.olúsok alkalrnazása
során figyclen1hc kell venni, feltéve. hogy a l{unogatúsnak a jö\·cdelc111adó rdapjúhól való lc\'onúsút
az adózó nen1 igényelt-e.
A VAGYONADÚ.

A. jövede1c111- és vagyonadó lényegileg l>s ehnélclileg két kiilönhözií adónc1n. Bcvallúsuk és kivelésiik n1égis egyiittes(•n történik és pedig technikai
sze1npontokhól. A vagyonadó ugyanis az adózó
kiilönbözö vagyontúrgyail cgyi.itlcsen vonja adó alá
(>s nagyjúból a jövcclclen1acló alnpjáu\ szolgúlú jövedcletnforrúsok szolgálnak a Yagyonadónúl :ila- pul. 1nint vagyonl:'1rgyak l·s pedig:
a) n1czii- és erdögazda,súgi ingatlanok \füldhirlok);
b) házhirlok;
e) húnya és kohó;
d) ipari és kcrcskcdP!1ni l•s egyl·h hasznolhajtó foglalkozási üze1ni tiikéjc;
e) tiíkcvagyon (l·rt0kpapírok, takarékbet0tck.
gyógyszcr!úri jogosíh·úny, stb.);
f) egyéb vagyon (gépkocsik. l·kszerek, sll1.).
A vagyonadóról szóló hevallús a jöv~delc111adóról szólóval együttesen, egy íven adandó ht>.
A ,·agyon 1neghecsiilésénél annak ú!lagos forgailni értéke irúnyadó. Ezalatt pedig azt a közi.insl•ges forgahni (•rl{•kcl kl'll l·rlt>ni. an1PlyPI az illetéí
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vagyontárgy ntinden birtokosra néz\·e. aki nzt
rendeltelésszeríien használja. egyfor1ná-n 1negér.

A. vagyon összértékéhül az adózó adósságai levonásba kerülnek.
A vagyonadó skálúja, úgy n1int u jiivedelernadóé, összcgszerü progresszív lélelckhen \'an 1nerr0
úllapílva.

A. gyógy_szcl'l:.il' é1·tékclé.se.
~.\ gyógyszertárban fekvő vngyon k:Pt clcn1hc'il
le\·űdik össze:
1. az üze1ni tőkéből;
2. a tőkevagyonból.

.A gyógyszerlár üzeini tiíkéje :l!all az abban

lévő tesli, látható dolgokat, a reúlis értékeket, tehát
:.1 1_1,;rendezés.t, felszerelést. áru- és ünyagkészietef
erlJuk. A_ gyog;i·szertárhan fekxií liikevagyon pedig
nen1 egyeh. 111111! a gyógyszprlúr (sze1n,;lve.s va"v
reúl) üzleti jogosí!\·ánya.
·
o.
A jövedelein- é~'> vagyonadó kiYelése tárgyá:i pénziigy1ninísztc~r 1ninden évben körrendeletet hocsút ki. Ezek a rcndelelek egyebek között
az egyes vagyontúrgyak 111ikénl.i értékelésCre von:~tkozóan is tarluln1aznak részletes szt{húlyokal.
:i.I_1n_ll10.gy ezek a rendclelek rendszerint januúr
vcgen Jelennek n1cg, l'Zidiíszerint csak az 19-10. januúr 24-én kelt Cs az 19-10. évi atlókivCtés túru~·ú
han íntézkecUi lH.500/19-!0. P. ~t sz{unú rencl~iel
is111ertel{·sc {dl 1nódunkLan . .i\lajdnem bizonyosra
veheléí azonhan. hogy a gyógyszPrlúrak értékclé-

ban

.sérc vonatkozó itt lcfek!Plel! szabályok az 19-tl.
t•vi rendeletben nc1n fognak változást szenYedni.
A feIÍti rendl'le1 8. ~-a rendelkezik az ipari
és kercskcdchní iizlt!lck iizt'llli tiikéj(~nek érlt.'.•kcl(~
sl·riil. Eszerint azoknúl az adózóknál, akik rendes
l·s a kcreskedehni szokúsoknak 111cgfe!elií üzleti
kiinyvckct vezetnek l•.s iizl('ii vagyonukról l-Yenkénl
n.·ndes. a kereskcdl'hni lürvény rendelkezéseinek
111egfch>.[ii vagyo1n11l·l'!egct készítenek. az iiz,~111i Uikc
l-rlékél últa!úban a lcltúr adatai alttpjú11 kel! 1negúllapítani.
Azoknúl az adúzóknú!. akik sc1n le!lúrt, scn1
n1t.'.~rlegel nc111 kl!szítenek. haucn1
csak cgyszerii
feljegyzése-kel vezetnek &...; az últalúnus kPrest•li adó~
núl alapul vett ilzleli 11ycresl·giik YÜrosokha11 !cg·
alább 5000. egyl·b helyekl'n lega!úhh :1000 P-ben
úllapíttatott 1neg. a lel!úri k1.\-;zll'I (•s a herendez(·s
l·rl(~két becsl(·s~el kl'll nu•gúllapítani. Sz:'ttnba kPll
tovúbhú venni n kiiYl'lP!l·sc·ket is. Az ilyinúdon kapott (•rt(~ldisszcghiil azouhan <l larillZÚsok iisszcgl-1
le kell vonni. :\'(.z(•\iink szerint ez a szahúly all-;al·
111aza11dú a gyúgyszt'rlúr<ikn:"ll is.
Vé-rrül azoknúl a kisebb :1dúzúk11:'1!. ;ikik111'·! az
iizcn1i ltikl' 11:igys:'lµ:ír:i ll'ginkúhh a forgalu111húl
lehel kövelkl'Zl('!ni. az üzenli liikt• lTll·k01 nz üzll't \ern1l·szele .szerint a forga\0111 lO~fl0°/n-úig ler.kdü összegben. illcl<'í!l'g az iizll'!i nycn•s:"'g J. 10szere!i összegl>hen kell nH·gúl!:1pítani.
A nli 111úr n1os! az üzt•111i !i'ikdH„'ll .it·l1·11lkczii
reúlis t.'.~rléktiil rn~gcth·11. a [ff/1Í!f!f3::t'r!IÍ!'[ 1(/u(Jsítuányba11 rejlő ideális 1Ükt·1.111rn1011 l~rtékei1'•s(•\ illeti,
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erre 1u~z,·c a feuli jogszabály olyképen rendelkezik,
hogy abban az esetben, ha e:t a: értékel a valósáyos véft•lrírrik alapulvétclc'>11c! l1l'Jl1 lehel kinyo1110:ni. a jogosítvúny i~rlékéül:
. a) az olyan !-izernélyjogú gyógyszertáraknál,
;.uuCivckhcn az adúi·ve! 1ncgelözö évben okleveles
gyóg},szer{~szsegéd \·olt alkahnazva, az adóévet BH'gelözii év forgal111únak kt·tszercse, ainelyekben ilyen
segéd nen1 volt alil\.ahnaz\'a, annak inásfélszerese.
b) az olyan reúljogú gyógyszertáraknál, antclvekben az elübbi pontban jelzett idiíben iJ vagy
,;nnél több okleveles gyógyszert·szsegt·d volt alkal111azva, a fenti forgalon111ak 2.i5-sz1:rcse, a1ne1yek-;,_
hcn segéd egyáltalán 11e111 ,·agy h:íron1n:il kevesehh
vol! a!kahnazva. nnnak 2.'.!.:J-szeresp Yeendíí fel.
Az olyan szen11.'.·lyjogú gyógyszertúrat, a1nelyCt
ilzvegy vagy úrva haszonéh·ez. ahhan az esetben.
ha az 18iH:XIV. tc. 129. ~-úban e1nlítell okleveles·
l~czelön (gondnokon.) kiviil 1nús okh:,·eles segéd
nincs alka l rnaz,·a. segt>dnt·lkiili gyógyszertárnak
kell 1ninüsí!cni.
Adühevall:.ís.
Az últalános kereseti adó. vala1ninl a jöYeclelen1- l•s vagyunadórt1 vonatkozó szabályok .szerint
n1inde11ki. :tkinek adóköteles jövcclcln1c Yagy vagyona van. az adóévet n1egeliizö é\'hen cll·rt üzleti
n.yereségrül és összes jövedel1neiriil. ncn1kiilö11hen
a inondott év utolsó napján 1negvolt vagyonáról
köteles az c1nlített :idók kivetl•sének céljára szán1szerü adóbcvallásail az adóév ft'.bruár havában

halósúgi felhívriH f}('PCÍsára nélkiil ·hcnyujlan1 és pedig külön az úlla!únos kereseti-, s külön a jöve·
delc111- és \·agyonadó kivetl·sének L~éljain.1.
Hfigzités.

Azok az adózók, akikne'k 1ucgelözö l·v1 jogerüs últalúnos kereseti-, illclvc jövedele111adóal:1pjuk a 10.000 pengüt 111eg nen1 haladja, v~1gy vagyona<lóalapjuk 200.000 pengiinél kevcsehh. szún1szerü aclóbcvallúst bcnyujlani ne1n kötelesek. 111ert
adóik rögzítve vannak.
:\lindenki köteles az
a<lóható!'iúgnak hozzúinlézcll kiilön ft•l'hívásúra sziunszerií kereseti, ille!vc jövedelen1- t'.•s vagyonadó heva!lúsail n kitíizöll halúridíin hl'lül henyujta1ü, tehút uz olyan
adózó· is, kinek en1líleU adlii egyébként rögzíté.'i
alá kerültek volna. Az érvényes rcndelkczl·sek szc~
rint az adókivelii hatósúg 111árcius hó \"t~gPig hívhatja fel az egyl~hként rögzítés alú tartozó adózót
új heva!!úsainak henyujtúsára, n1ig a többi adózókkal szc1uhen n fclhívús ideje nincs korlútozva.
.·\z adóhatósúg felhh·ása, 111elyhen az adó bevallásainak henyujtúsúra kötelezte nz adózói. jogoryoslaltal Illeg Helli !ÚllladhatÓ, .-\z ilyen !"elhi\·úsnak
okve!leniil elege! kell tenni. külön.bcn a rendelkczl•sre úlló adatok alapjún, hl'C!'iléssel vetik ki
az adót é.s ezen felül nz adózót 111eg is hírságoljúk.
l·la azonban a kiYetü hatósúg felhh·:'ts<1 jogtalan vol!, inert pl·ldúti! a rögzítés a!ú tartozó adózót csak úprilis hóban hiYta fel· SlÚ1nszeríí beYallúsainak benynjlúsúra, an1ikor ezt n1úr jog.szt'rÜen
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nen1 kívánhatta volna, az új kivetés ellen intézett
jogorvoslat úljún kell a kivetett adó törlését és a
incgclözö l·vi adó vúltozallan rögzítését l~én1i, inert
a pénziigy1niniszler rendclclc szerint a rögzítés alá
tartozó adózóval szc1nbcn az új kivetést legkésöbh
1núrcius hó :J1-ig kell elrendelni és iíl ugyanennek
a haláridönck eltcltl·ig kell felhívni adóhcvaliúsainak beterjesztésére.
A rögzítésre való lekintcl nélkül InitHlcn fclhívús bcvúrúsa nl•lkiil hc kell terjeszteni a bevallásokat;
a) ha az adóztalús hcJ.ye vúltüí'.oll. inert az
adózó iizlctét, illcl\·c lakását egyik kiizsl·gböl n1úsik községbe helyezte út.
h} ha új adózónak tckintcndö, inert foglnlkozúsúl csak az adóévet 111egeHizö évben kezdte 111cg.
illct\'c adókiileles vagyontúrgyát csak az adól·vct
1ncgclözö évben szerezte.
e) ha az l'lüzti {•YJ'l' szóló adók ki\'Ptést' n1l·g
február végéig scn1 váLik jogeriissé,
d) ha az cliízü 1"vrc szóló ndó csonka l·\· ered~
1né11yc alapjún úllnpíttatott n1cg,
e) ha az adózó kereste - illeHilcg jövedehne
-- az adól•\'cl 1negl'.\iízií l·vben a 10.000 P-1. \'agyona pl'dig a fenti év utolsó napjún :i :l00.000
P-l 111eghaladla vagy, ha 11en1 is haladla nn•g. dc
jövcdeltnc. illetve yagynna nz addigi udónht}H1kkal
szcn1hcn Jegalúhh ;,o 0 /u-kal cn1elkcclell.
l-Ia az ndófclszól:unlúsi bizottsúg úgy talúlja,
hogy nz egyébkl·nl rögzítés a1ú esií adúalapok az
adózó va\ószinü jöve<lelinénél, illel\'e vagyonúnál

Jds~hbek,

nz aclóz·ót heidézheli {~s az adóalapokat
felemelheti. (Nov. 40. §.).
.A jövcdClc1n- és vagyonadó cóljaira szolgúló
hcvallúsl be kell terjeszteni akkor is, ha nz. adózót
csupún az úlla\ános kere!-ieli adóra vonatkozóan
hívták fel új hevallúsra.
lla az adózó az, aki a rögzit(·st nen1 akarja
fc1n1tartani, a.zl január végéig kell hc\·all:'is beterjesztése kapcsún fcl111ondani.

A bevallások elntulnszt:ísának bíintetése.
„\ki bcvallúsaít az cléiírt hatúrídöben nent adja
be, aszerint, hogy fclhívús fo.ly!ún atlotl v:1gy egyúf.lalún ncn1 adott hevaHúsokat,
a kivc\és sorún inegállapított kcrcs~ti adóalap
1, illetve a0 /o-Ú{, a jövedele1n- l~S vagyonadónak
pt.!dig a 10, illetve ;)0°/o-út köteles hírság fejében
1negfizetni.
.:\z adótöhhlel kétszeresl:nck 111egfelelii bír~<Íg-
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gal sujtandó az, aki a „Högzítés" chnü fejezetben
e) alatt tárgyalt kötelezettségének ne111 telt eleget.

Panasz a J{özigazgutási Bírüs:íghoz.

Fellebbezés a kereseti-, jövcdelcn1- és vag~·onadó
ellen.
Aki kivetett kereseti, jövcdelen1- l·s vagyonadójút jogtalannak vagy túlzotlnak lnrlja, a fizetési n1cghagyús kézhez vételét kövelii 15 'nap alatt
fellebbezhet az adófclszóla111lúsi bizollsúghoz. Az
írúsbcli fellebbezést annál az adóhivatalnúl, Budapesten annúl a kerületi adófclügyelöségnél ke.ll a.z
adófelszóla1nlúsi bizoltsúghoz chnezve benyt1Jlan1,
vagv postún ajánlott levélben hckiildcni, a1ncly a
kh·étést cszközölle és a fizetl·si 1ncghagyást kibocsúlotla. A fellchbczés bélyeg111cntes.
A frllehbezésben elő kell adni, hogy az a<lózú
a kivelctl adó jogosságát vagy pedig csak szán1szerüséget kifogúso\ja-e és hogy a kivetésnek niilvcn 1neuvúllozlatásúl kh·únja '! A kl·re!en1 alútúI~Htsztásá~·a cHí kell adni az okokat és indokokat,
1nelveknél fogva az adózó a kivetett adó jogosságát
va"~' inérvél tú111adja és köteles fcllchhczéséhez csatol~;i ' va"Y
\eualúhh
is felsorolni azokat
a. bizonyío.
0
•
•
tékait. an1elvckkel fellehhczl~si kércln1cl lan1ogatJa.
részleÍcsen Ísn1erlelve a kivetés sérehnes voltát tanusíló körüln1ényekct és n1cgnevczvc tanuit. szakl·rtöit. akikkel ú'.lítúsainak valósúgút bizonyítani
kíván.ja. Ha a kivelésig inég nen1 adol! szú1nszerü
beval\úsl. kötc!.es ezt elkészíteni és a fei!e:bhczéshez
csatolni, különben kér~~ln1l·t érderni túrg-y<ilús alú
nen1 \'ehetik,

1

1

Az adófclszólan11úsi bizottságnak :1z últalú11os
kereseti. val:unint a jöycdelc111- és Yngyonadó jogossúga l·s összege tckinletébcn hozott II. fokú
határozata ellen az adózó. az irúsbcli határozat
k{·zhcsítését köYclö 15 nap alatt. panaszt inll·zhct
:i 1\:özigazgatúsi Bírósúghoz.
.A. panasz iHetéke az ügy túrgyúnnk «rlékéhez
képest a következö: 2000 pengö l·rtékig 2 pengö:
ennél nagyobb értéknél az érlék nlinden teljes vugy
tnegkezdetl ezer pengiije után 1-1 pcngü; ha az
iigy túrgyúnak értéke 111eg nen1 hecsiilhetií, a pa~
nasziratra 2 pcngii illelék jár.
:\ panaszt a Hl. kir. 1\:üzigazgalúsi Bírósúghoz
intézve, annúl a pénziigyigazgató . . úgnúl kell hcnyujtani, vagy postán ajúnlol! lcvélhen hekiildcni.
unu~·ly igazgatósúg leriill'!{·n n1íikiidött az adófclszólarnlúsi hizotls:.íg.

l"clfedczü eskii.
· :\. pénziigyigaz.gatósúg. illetve az adófclszúlanllúsi hizotlsúg a kir. júrúshíróságol 1nl'gkereshc!i.
hogy az adózóti'1\ a jih·cdcletn és vagyon nagysúg:"1ra nt!zvc H felfedezfi esldil \·egyp ki. ha kliliintiscn az :id{izó l'.!eln1ódjúra figyell'nllncl - alapos gyanú forng fenn. hogy a hevallúsnk ne111 teljesek. illetve. ha a fellehhczl•she11 azt \·ilnlja az
adózó. hogy jö\·cdeln1P vagy vagyona a 1nrgtill:ipi·
lollnál kischh.
Az eskii szü\·egl·l a {ll~nzligyig;1zga!úsúg úl!apitja 111eg. A szfiveg 1negf1Hapítúsa l'lltn 8 11:1pnn
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belül a pénzügynlin:iszlcrhez fellcbhezésnek van
helye, aki végérvényesen határoz.
Az adózó az eskü lclételc clütl a be\'allást hclyesbíthcli \·agy kiegészítheti. lla ezt a kincstár
kl·p,·iselöjc elfogadja, az eskü kivétele n1clliizhclí\
s ilvcn esctckhen sc111 az clözü kivetések hclycshílé~ének, se111 bünlctö cljúrúsnak nincs helye, dc
az utólag bevalloll jövcdclc111- és vagyontöhbletre
csü adó után a n1egfclclií, a bevallás cln1ulasztúsa
1niatli 10°/o-os bírsúgot ki kell \:ctni.
I·fa az adózó a kilüzött határnapon igazulallanul ncn1 jelenik n1cg ,·agy az eskü lell~!clét 111cg\aHadja a kir. adóhivatnl, ililelve az adófclszóla111lú~i bi~oltsúg a kiiriiln1ények által indokolt jövcdchnct, illetöleg vagyont jogorvoslat kizúrúsúval
jogerüsen kiveli ..A jogorvoslat kiz{u·úsa azonban
nen1 vonatkozik a határozatnak arrn a részére,
an1cly az eskü letételének igazolallan ehnulaszlúsúval vagy 1negtagadúsúval nincs össz~fiiggésben.
(Nov. 41. §.)

lle1·uház.:isi p6t1Clr.
Azoknak az adóz6knak a terhére, akikre az
tnas:XX. tc. :i. ~ (1) hekczdés 1. pontja alapjún
heruhúzúsi hozzújúrulú.st ne111 velcllck ki vagy kiYclctlek ugyan, azonban a terhükre jogcrüscn ki\"C!clt hcruhúzúsi hozzájúrulús egyiHtid rl·szc kevesebb, n1inl az 19-!0. l>\Tc kivetell jövedcle1nadó
fele. az lH-~O. évtiil kt.'Zd\'c Öl éYcn keresztül' a lPrhiikre kivete!l jöYedelcn1udó utúu 50 szúzalt~kos
pótlékot kö!elest•k fizetni: ft~llévc, hogy az 19-!0.

t'·vi adókivctésnél alapul vetl udúköteles tiszta jövedeln1iik a 10.000 pengőt ineghaladla. Ez azt jelenti, hogy az ilyen adózók üt éve11 keresztül fizetésre kötelezettek 1naradnnk arra tekintet nf>Ikül.
hogy jövcdclen1adó alapjuk a kl·söbhi 0vekben iniként vállozott. \'iszonl a késöhhi évek jövedclcrnadó alapjúra tekintet nélkül lH'IU lesz fizetésre kötelezelt az az adózó, akinek a jövedele111udó alapja
az 1940. évben a 10.000 pengőt nen1 haladla rneg.
A pótlékolúsnúl azoi1han ne111 az 1H-!O. évre kivclcll jöveclelctnadó vcendö fígyeletnbe. hanen1
1ninde11 egyes é\·ben azutún a jövedcle1n utún a
rendes adótétellel szú111ítolt adót kell al:tpul venni,
a1nelyet az illető évre 1negúllapílot1ak. Ugyanis
nen1 a tényleg n1egállapílott adóösszeg szolgál a
póllékolás alapjúul ahhan az esetben, ha a családi
állapot folytán az adótételek szerint sz{unított adót
szúzalékszerííen fel kell emelni.
A hcruhúzúsi pótlt!k egy-egy l•Yi összegéböl a
heruhúzúsi hozzájúrulús egyötöd részl~t le kell vonni. ligyancsak le kell von1ti a haszonélYezctt vagyon jövcdehnérc arúnylag cs{i összeget, ha nz adóalapban oly haszunt.'.~lvezctl vagyon jö,·cdChnc is
foglaltatik, a1nely vagyon ulún n tulajdonos ter~
ht'~re beruhúzúsi hozzújúrulúst Yele!lek ki.
.A beruházási pótlékot az adózó jiivedelc1nadó
alapjából levonni nctn lehet.
Az adózó helyett a beruházási pótlékot n1ás
lcr111észelcs vagy jogi szen1ély akkor sen1 köteles
viselni, ha az adózóra kivethető adókat alapsza~
húlynúl, szerzödésnl·l \'agy nuís kölclezésnél fogva
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az ndc'izón:ik cgyé!Jkl~nl 1negll·rílcni vagy helyette
viselni tartnzn{~k. Ila l' jogú\·al lll'Ill t.'.•l, :1z adózónak incgtéritetl vagy la,!ycllc 111egfizcl<'ll !Jc1·uhúzús póth'"kol az adózú alkalinazott kL•rL'scli adóalnpj{\hoz. valanlinl n jövedele111:idó nh1pjúhoz
hozzá kell szún1ílani. ('.'\oY. :~7. ;:;.)

i\laxinuílis adú.
Ila az adózó lcrht.'.·rc jogerüscn kiVL'lell jüvcdclcn1adó és júrult.'.·ka.i, Yala1nint beruhúzúsi pótlék
cgyiiltcs összege az adózó tiszta jövech:ln1l·nck
szúzall'kút n1cghaladja. az adózó azokbol oly 111ertékü arúnyos lörlCst igényelhet, hogy :1z cgyiittes

?fi

iisszeg a 75°/o-ot 1neg 11e haladja. (Nov. 08. ~.)

AZ ALI\ALMAZOTTAI\ ..Í.LTAL..i.NOS KEllESETI
ADÓ.JA.
Az orszúg lerlHctén lakó egy(~lllll'k <t n1unk11adójúval sze1nhcn fennúllú szolgálali va~y inunkaht.'.·rviszony nlapjún járó fizct{•se. vagy h{trinilycn
javadal111azúsa. szintt."~11 kereseti adó (:.tlkal111azot~
lak kereseti adójn) a\ú esik. A gyógyszerlúri alkahnazotlak tchúl a gyógyszerészliil l·IYl'Zcll fiz\~10sük utún fizetik ezt a kereseti adói.
:\ helenkinti 20, illetve havonkinti 80 aranype-11gi'1I 1neg ncn1 haladú ~zolgúlali illcln1l>ny adó~
.n1en tcs.
A szolgúlali és 1nunkabérYiszo11yból szár111azó
kereseti adót az adóköteles jöYcdehnébül, s::aualoss!ÍfJ 1111•1/l'fl. a 111unkaadú kil!l'les levonni 0s lw~zol-

gúltatni, postatakarékpénztári adóbefizetési lap úljún a községi vagy vúrosi pénztárba. A 1nunkaadó
köteles az alkahnazolli fizetésekböl levont adóról
kl·l példúnyhan illet 1nényje9y::ékel készíteni; aregyik példúnyt a hatóságnak beszolgál-taini, a n1ásikat pedig az cgyéh feljegyzésekkel együtt, legalúhb ké.t éYig 1ncgőrizní és az ellenürzií közegnek
hárin·ikor fchnutatni.
Az adót az illeln1l•ny kifizetésekor kell az illct1nényblil Jeyonni: a befizetés végső halúrideje pedig a hónap 25. napja. A111ennyihe-n a befizetés
ezen hatúridii után történik, a kan1:1t az illehnény
kifizeléséHíl jár.
Az olyan nn1nkaadóknúl, akik kevés alkalnn1zottat tartanak, a szolgálati illet1nények után júró
adókat a pénzügyi halósúg útalányösszegben úllapílhatjn 1neg.
Az alkaln1azotti kereseti adót ncn1 szúza!ékos
adókulcscsal. hane1n progresszh· skúla szerint \'C·
lik ki.
Az alka!Jnazotli kereseti adón kh·iil 1nég az
ú. n .. különadó és rokkanlcllútúsi at!ó is fizelcndii.

A különadó a n1,agánalkaln1azottaknál az alkahnazotti kcrcscli adó 2,1°/o-a, de- csupún a heti
150 és a havi 600 P-1 n1eghaladó illeln1ényeknél.
Eddig az t~rlékhatárig lérlyegcsen 1nérs~kcllebb. A
heti 30 Cs havi 120 P-n aluli illehnények után
kiilönadófizc!ési kötelezettség egyáltalán ;lincs .
Az alkahnazotli kereseti adó helyessége és
jogossága ellen úgy a 1nunkaadó, nlinl az alkalw
1nnzott. az illeltnényjegyzék és az adó heszoigftl~
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lat-{lsúnl kÜlizÜll ·hat{1ridiJt követi) 1il nap :dali, ·a
pén.Ziigyigazgatósúghöz fellclJbezhel, ennek halúro~
z~ita ellen pedig a kézbcsítéstöl sz{uníloll 15 napon
belül a 1n·. kir. Közigazgatúsi Bíró:-)úghoz panasz-.
nak van helye.

Forgaln1i adó.
A.z 1933. dece111hcr 22-l·n n1egjclc11t 158.000 sz.
rendelet. a gyógyszereket és 1nús vegyi lcr1nékekct.
éppen úgy, 111int a gyógy.szcrkülönlcgcssl·gL•ket forgahni adóváltság alá vonja. A.z ezen idüpontig érvényben 'lévő 3°/o-os forgahni adó helyctt--a1nelyet
az áru minden tovúbhadúsakor le kellctl róni-a 0 /o.
tól 20°/o-ig terjedő forgalnú adóvi"tltságot úllapitotlak 111eg, an1elyet az clöúllílúskor, vagy kiilföldriil
való hehozataJnúl az clvún1oláskor kc\; lefizel'ni.
Ez a rendelel 1934. januúr l~én lépett L·l~lht~ l•s ettlíl az időponttól kezdye sc111 a gyógy'>zert~sz. se111
a közYetítö kereskedelen1 a gyógyszerek t~s a gyógy ·
szerter1.nékck után a :·1°/o-os forgal.111i adót nc111 lnrtozik leróni. :\ gyógyszerészek a rendelet í. §-a
alapjún csupáil a yénykés~ítéssel kapcsolatos n1unka<líjak utún kötelesek forgalnü adót leróni. :\
1nunka<líjak utín1 fizetcndíí forgalnli adó nyilYúntartúsa ko111plikíi·H és így nehéz felad.'.lt elé úliította· a gyógyszerl>szeket. A pénziigy1niniszlériun1
illCtékes lényezöi is belúllák, hogy 11 111unka<líjak
külöübözösége a1nit hefolyúso! 1nl·g a hcteghiztüsító intéz1nények reszére inegúllapítotl kcd\"CZ!llényes díjszaljüs is. \'alarninl a résziikre szcrzöd/;SUCg- hii.ttisílolt kii~ii11l1ö:i:ií nagysúgú t·ugcd1nény

1nl·.i:h'·l_~l'
úgj'szó!Yún lehetetilerin{ lc!-i7.i a gyógy·
szer!úraknak ebből szúnnazó hevéleleik pontos Yl"·
zetését. :\ :\Iagyarorszúgi Gyógyszen~s'.! Egyesület
eliilcrjcszlésére a li8.Hi18/19il3. 'rlIL b. sziun ahllt
kibocsútotl rendelet lchctiiségct nyuj! :irra, hogy
a gyógyszerészek akár eo-r:J·l'>nileg, ttkúr pl·nzi.igyigazgatósúgonként kerületekbe és adókö:lisségekbe
tönúiriilve óltalcínyban rcH1assák le n1unkadíjaik
után a forgalini adót. A pénziigynlinisztériurn 111agúévú tette azt az állúspontut. hogy a ki.szabandú
úlRlány alapját a gyógyszertár .hruttö forgallnúnak
7-10°/o-ig terjedü · része n<ljn, a gyógyszcrlúr
h(•,·ételeinck n1egoszlúsa szerint. J\nnak a f,')·ógyszertúr.nak adóalapját, an1elynck forgahnát nagyohhrészben kész gyógyszcrt-ennékck /1.rusítúsából
eredi_) bevétel alkotja, a kisehb. a nagyoI;b rcccptúrai
forgalon1111al rende!kezü gyógyszcrlúrét pedig a
1nagasabb kulcs figyelcn1bcv{•telévl'l kell n1egúllapílani. illc!Ye átalúnyozni.

A ni. kir. 111in.isztl·riun1 ;-1aoo/1 H-!O. :\f. E sz.
rendt>letével az úllalúnos forgaJnli adó (adóYúltság) kulcsait az álla1nhúzlartús egyen.~úlyúnak J1izlosílúsúról szóló 1931:XXVL tc. 4. §-úlian foglalt
l'L·lhalalinazús alapján fcletnelte. Az úl!alúnos forgalini adónak 3°/o-ba.n Tnegállapított kulcsát 1H·!O.
évi 1nújus 9-löl 4°/o-ra ernelték. A fénvüzési-. forgaln1i adó kulcsa 10°/o-ról '15°/o-ra en)elkedett. Az
cgyczsl·ggel, vagy kivett'•:; úlján inegúllapílotl egyéni, to,·úhbú a !cstiilcli. ,·agy adóközösségi últalános- és fényüzési forg:ihni adó átalányokat, vala111i111 az útalúnyiisszeghPn 1ncgúl1:1jlÍt;:id forgalnli
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aclóvú\lsúguk összPgél 113-ad rfsszel fr:le1nelték.
J-Iasonló arányban e1nclkcdelt a forgaln1i adóvállsúg alú vont áru után fizclendö valanH~nnyi kulcs.
A forgalini adóváltsúg alú vont gyógyszeranyagok és kész gyógyszertcnn{~kek különbözö adókulcs
alá esnek, 1nelyeknek rl·szlctes felsorolúsa fclesl•Jges, inert a gyógyszerész szátuláiban 1ncgadolt itr:ik
111úr fázisadóval terhelten vannak beállílva. A.
gyógyszertárak ininl clöúllilók, vagy első forgalo111bahozók szappanokat és n1ás kozn1etikai készít1nényeket, esetleg sósborszeszt hoznak forgaloinha.
Ezeknek a készíl1nénvcknck adókulcsa 19-10. tnújus 9-töl 11°/o. A gafcnikus készítrnények és tnús
elkészített gyógyszerek, vegyileg egységes gyógyszerek és gyógyszcrkülönlegességek adókulcsa 14!1/c.
.A gyógyszertárakat tnint elöúllítókat, vagy nlint
clsö fórgalo111hahozókal túlnyon1ó részhen csak
ezek a kategóriák érdeklik.
A. 158.000/1933. sz. rcndclel alapj~u1 1nin<le11
gyógyszerlúr eHíál.lílónak lelt volna 111inűsíthctő. ;\
gyógyszertár állal elöállított galenikus készillnények éppen úgy, 111int a kézieludás cl>ljára előre
kiszerelt cikkek, fúzisadó alá lettek \·olnn vonva
s bekövctkczhclctl volna az is, hogy az cgyszerü
cinkkcnöcs, vaselin, gyo1norcsepp, fngybalzsan1,
stb., vagy a kézieladás n1egkönnyítését szolgúló
cson1agolások és n1ús kiszerelések, azonos elbírálás
alú turtozlak volna, a törzskönyve:zctl gyógyszerkülönlegességekkel. A ~lagyarországi Gyógyszerész
Egyesület elöterjesztésére a pénziigyn1inisztcr vala111ennyi pénzügyigazgatósúghoz 32.962/IV ./1934. sz.

rtlat! körrendeletet intézett, atnelyhen ezeket a sl·i:~hncs kérdéseket a gyógyszerészi kar l·rdt~kcinek
11gyc_lcn1be'·étcll~Ycl kilz1negelégcdést kcllii 1nódou

szahnlyozh!. ;\ kíegészílö rendelet 1negúllapítjn.
hogy a gyogyszcrck elliállilásúval kapcsolatos tcvl·kenysl·g vúltsúgkölelczcltségének elhírú\úsánút azt
kell_ irányadó szc1npon lul venni, hogy az kirncríli-e
a h1vaM~ozott rendeletben últalúbun e!Dúllitúsnak
szi'~n1ító tc;vékenység fogahnát. l\:in1ondja, hot.'Y a
gyogyszereszck i'lltal c\iiúllított, az 19:33. <;vi 15s_"ooo
sz. rendelet 1. ~-únak 2. bekezdésében felsorolt
úruk adókötelezettségének 111egúllapílúsúnál. a viuntarifa -!58. ej és d) csopf1rljúha l fürtozók kivélell·vel. n rt~n<le!et 5. §-:'u1ak 6. bekezdésében fo"ialtal_.:a~ kell alkaltnazni. A gyógyszerC>szck i'i.ltal eliialhlot~ és a _vúnllarifa ·!58. e) és dJ csoportjúba
lnrtozo galcn1kus ~tt'.·szílinényck utún adóYúlbúgot
csak akkor tartozik az e!üállító gyógyszerl·sz leróni. ha a gyógyszert ideális (küHin\cgcs) <·!nevezés
alalt hozza forgalo1nha. vagy a gyógvsZC'l' elnevl'zl~se az eHiúll!!ó gyógyszerész ncvl'\:('I (cégl:vel1
l~apcsolatos. I:.nnek
fulytún példúu\ .. Boros-fl•I(>
tagybalzsan1„. ..N én1l'lh-fl·!c cinkki:niies'·- .. Sa volt
gyoinorC:gés elleni por" vagy akúr .. Co111hin'·-nak
('lneveze!l keveri por. ilyPll elne\·ez{·sek alkahnazúsa
esell·n fúzisadó a1i·1 tartozik. A kiegt'~szit(i rcndelkt'z.L>s szerin! lehút a gyógyszertúra'k 7.H\'arta\anul úl1_1th:.~tj{i.~~ e\ii galeniku; készíhnényeikel. <>zirupokat.
J...cnucsoket, porkeverl'keket, inert il: en n1unkússúguk kö\'elkezlóben elliúllítóknak 11cn1 111inils·íthe!i_ik. A n1in.iszlériu111 honorálja a gyóg, szerészi kurnak azt :1 kh·únsúgút i!-l. hogy csak az- ide{tlis. vagy
1
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speciális névvel tnegjelöll húzi készíl1nények elííw.
úllítúsa legyen fáz:isadó alú tartozó cselckn1ény, s
ennek következtében azok, akik11l'k a kis furgalon1
következtében netn ér<le1nes az cd<lig használt kii~
Jönleges elnevezésekhez ragaszkodni, ha cín1kéikel
n1cgváltozlatják, a fúzisadó lcro,·fis.1 alól 111ente~
sitve vannak.
Nen1 n1enlesülnek a fázisadó lcroYása alól,
azok a készítn1ények, an1elyek bárnülyt..>n cí1nkével
is vannak ellátva, dc viszonteladás. vagy más
gyógyszerlára:k útján is f.ogalo111ba kerülnek.
Amennyiben tchút a gyógyszerész gyon1orcscppjét.•
rhcu111a~szcszét, stb. csak ilyen elnevezéssel bár,
dc 111ús gyógyszertáraknak is eladja. úgy ebben
az esetben 111ár fúzisadót kell lerónia. Ugyanilyen
elbírúlús alú tartozik az is, ha a gyógyszert, vagy
galetlikus készílinún.yt üzletszerzés (akYiziciós) tevékenységgel kapcsolatban. körleYclck, ügynökük,
alkalnli üzletszerzök, stb. útján értékesíti
r\bban az esetben. ha a gyógyszcn'.:sz készílntl~nyét ideúlis, vagy különleges elnevezés alatt
hozza forgalo1nba, az adóYúltsúgot a sajút gyógyszertii.rúban történő cladúsok utún is 1ncgfizelni
köteles. Az üzletszerzési leYékenységgel kapcsolatl1an eladott galcnikus készílrnt'.·nyeknél azonban
csak a n1ús gyógyszerlúrak részére eladott incnynyiségck ulún kell az adóYúllsúgot leróni.
.A félreértések clkerlill·sc \·égcll a körrendelet
kilnondja 1nt!.g azt is, hogy az adóvúllsúg alóli
1nenlcsségrc a gyógyszer úlhdúnos elnevezésének
(például jódt.inclura, cinkken6cs, aspirin, slL.) feltünlclése, tuvúhLá a gyógyszertár zucgjrJölése {pl.
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gyógyszertárakra nézve, 1nert ezáltal ne1ncsak: a7
elilenörzéstöl 1nentcsülnck, ha.nem elkerülik azt- is,
hogy az últaluk elöállitolt ilyen készíhnény.3knél
nen1 az elöútlílási (·rtékct, hane111 a gyógyszertúri
dctail eladási árat veszik al.apu1 és ezután tartozik
a gyógyszerész az adóvúl!súgot leróni. Ez a helyzet
tcnnészctesen az ideális névvel ellátott húzi kiilönlegcsségckre is vonatkozik. Az a gyógyszerész, aki
készíttnényeit viszontclúrusitók útjún is forgalo1nha hozza, vagy akárcsak 1nás gyógyszertúraknak
is eladja, ezekre a cikkekre nl·zve úllalány111egúlh.podúsl netn köthet.
Az a gyógyszerész. aki az ú\talúnos gyógyszerészi tevékenység keretein kiviil gyógyszcrkülönlegességck, koztnetikai Yagy cgyéh kC>szítnHo;__
nyek clőállílúsúYal és forg:do1nhahozatal[n·al kh·ú11
foglalkozni, ezl a köriH1nényt az ilh~·!ékcs adóüt;yi
hatóságnúl bcjelcnlcni tartozik. Bcjclcntl·si köh'lczctlség alú tartoznak azok a kt·szíhnényck b.
ainclyckct a gyógyszcrtúr húzikiilünlcg-ességkl·nl
hoz ugyan forgalo1nha. dc azokat ideúlis clneYczésscl jelüH 111eg. Azok a gyógysze1észek, akik az
elühb c1nlítctt gyóg-yszerck l•s készítn1t'.·nyek ~lií·
:'illilúsúYal foglalkoznak. gyúrtási köny\·ct tarlozlltd\. yczctni. Ebbe a köny,·be az eHiúllílús ideje. a
kl:szíl111ény ncYc. az cliiúllílolt n1ennyist'.·g irnndö
be. I·Ia az eliíúllítús nagyhan törtl·nik, ÚL\"Y lanúcsn.s
a kl·szít1nén\' clöá!lílásúnál felhasznú! l ll\'crsan \'agok 1ne11nyiségét is kinn1tatni. hogy a· 158.0ÖO/
19iJ:L sz. rendelet 11. ~-a szerint azok hcszcrzL'?l·ut'.•l kifizelctl adúYúlls:út-: \p,·onúsúl igl'uyeJ.ni J,_•..

hessen,
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ruházása ul{u1 et.töl függetlenül niég külön 5°/o+
200/ 0 = fiO/o vagyonútruházási illeték fizetendő.
.-1jándéko::úsi okiratok. Elsü példány ~!sö _íve:
4 P további ívek ívenként 1 P . .\Iaga az aJiHH~eko
zás 'n1 ég külön vagyontúruhúzúsi illel{·k alú esik.
A.jánlalok (kii::s::állil~ísra lett aj<inlatok): 1.
lla az ajúnlali összeg 50 P-t 1ncg nc1n l~al_ad, 1fletélúnentes; 2. különben az okirat elsí) !\'ere: 200
P-"' 1 p 200-10.000 P közölt 2 P. 10-20 ezer
p 'i~ö~ött '5 P, 20.000 P-n felül 10 P,. :1 n1úst~dik, és
többi ív, ha az ajánhdot ncn1 fogad,J~lk ;1, Il~etek1nentcs. az elfogadotl ajúnlal n1úsotl1k es n11nd.en
töbhi Í·\·ére, az· elfogadott ajúnlat {•rtéke szerint
10.000 P-n alul ívenként 1 P, egyél~kl~nl .2 1~, n1el~
illetl~khez a hélycgjegyeket az ellogadasrol v:ilo
értesítéstöl 15 nap alatt kell a hatósúgnak beszolgáltatni.
-. ..
Allandi) öss::cgii illcit~k afá cs? okira.tok'. El.s_o
példány ebö íve 2 P. e~s(i . pél.~\at~y ~na,;-ot~1k . es
többi íve, ,·ala1ninl n1úsochk l'.S tohh1 peld.1n~ 111111den íve: 1 P.
.
Afl a1n pol fl<Í r.wíyi bi ::r Jf! yít 11á 11 yn k: ..\ 11 a !:'1~1a11 .10
P. Iskolai célra, nyugclíjjogosullsúg 1gazolas:.1ra. a!~
1
lruni szolgúlalra való hell'p(•sn>. kö7:s7:olgalat.1.a1~
úlló a\kahnazollük szú1núra: 2 P. ()nl:das alap.Jan.

1 P.

.

. .

Anyokií11y11i kioonalok: születési. hazassag1,
halotti anvakönvvi kivonatok: 1 P.
An1s::~lllitási s::cr::ihlésck: :\!int adúsy{•te!i szerzüdések in«ókra vonatkozólag. Az úll:inun:1l. liir;.l,n~·hatósúr..ggal, v;'1rnssal. v:1gy kiiz~l·ggel kiiliill

áruszállítási vagy munkavállalási

(n1ííelőállítási)

szerződések a szerződési illeték alól n1entesek. csu-

pún az állandó összegü okirali illeték alá esnek.
írásba foglalás esetén. Az általános forgahni adóról
szóló 192l:XXXIX. t.-c. :ii. §. 14. pontjának t!s
ao. §. (5) bekezdés{~nek a szerzödési illetf.k lerovása
esetén forgaln1i adón1cntcsségel biztosító rendelkezése, továbbá a forgalnli adóvállság és n szerziidési
illeték együttes alknhnnzásának elhárílásáról szóló
154.i00/1933. szárnú p. ii. miniszteri rendelet hatályát \'eszti, anli azt jelenti, hogy a nern az álla1nn1al, stb. kölöl! szerzildésck után úgy az ingóvételi
illeték, mint az általános forgaln1i adó (adóváltság) Jero\'andó. (.J:-!00/19·10. :.\I. E. sz. rendelet).
Különös fontossúga van ennPk gyógy.<.zcrtárak álruházásánúl.
Bér!t'li és has::onf>c'rll'li s::.er::ifrh'sck: 0.50/o+
20°/o = 0.6°/n.
Bi::o11yíl11ányok. llatósúgok álla! kiúllított,
,<,Zc1nélyes, Yagy tárgyi tulajdonságokat vagy körül111ényckel, t'.·rlékekel, stb. hizonyitó, vagy tanusító
bizonyítvúnyok 1 P. Nen1 hatóságok - ideértve
a közjegyzöket is - ú!lal kiállított ilyen bizonyítYányok: 2 P:
Csekkel.:: 1-l:i Lelfüldön fize!endö: -! f, ha külföldön fizetendő: 10 f. .-\ nL kir. postatakarékpénz!úr últal forgalo111ba hozott csekkflizetek 15 drb.
lartalonunal: ao f, 60 drb. tartalo111111al 1 p 20 f.
Cseléd- ''s n11tnkakönyvck. Cselédek, iparosscgédek. inasok, stb. részére, hatósúg, vagy a
!llllnkaadó :'1H:tl ki:'lllítoll illeliíség. szc1nélycs tulaj~

:-rn

l
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donságok és viszonyok, szolgálat és 111agaviselet
igazolására szolgáló 1nunkakönyvek és hizonyítványÓk utún: 50 fillér.
Engedrnénut·k: 0.5°/o-i-20°/u = ü.lJ 0 /o. legfeljebb 25 P.
}.'ordítások: llileles fordítúsok ívcukénl: 2 P.

Hitelesitésl'k: Alúírúsok hitelesítése egy-egy
példányban 1 P. 1\.ereskedelnü cégek és lúrsasági
szerződések alúírásúnak hitelesítése egyenként 3 P.
l·Iivatalos iratokról, ki.inyvekröl, feljegyzésekről,
telekkönyvekbül készült hiteles 1násolatok ívenként

2 P.
I\.c1111atilleték: 1-Iagúnhitelek utún fizetett ka1natok. után :i kamat 15°/o-át köteles a hitelező illeték fejében fizetni. .Az illeték .lerovása a pénzügyi
hatósúgnúl beszerezhető „I\.an1alille!l·klerovási-iv" en oktnúnybélyck lcrov.úsa útjún liirlénik.
l\ereskcdel111i J.:önyvek: 5000 négyszügcenti1nétercs ívenkénl 50 f. Egyes ívekbül úlló kereskedeln1i és ipari feljegyzéseknél ívenként 1500
c111:?-ig 10 f, 2500 cn1:?-ig 20 f. öOOO crn 2-ig 40 f,
5000 cn1:?-en túl 1 P.

Jl!eghataln1a:ások. I·Ia díj vagy jutalu111 kikötve nincsen: 2 P. lb1 díj, vagy jutalo1n van kilüzve, ennek érlékl! utún 3 11 /o+20°/o =-- :3.ti 0/o. Ila
a 1ncghatahnazúst olyan perben, vagy iigyben való
e!júrúsra ú!lí!oltúk ki. an1elynek tárgya nl•tn töhL,
1nint 500 P: 50 f, 500 P-tül 1000 P-ig l P.
l OOO P-tül 5000 P-ig l .50 P. Ezeknt'd, illetve :! P-

né!, kisebb, díj vagy jutalon1 kikötése esetén se111
lehet az illeték.
:Vyugták: 0.5°/o+ 20°/o =- 0.() 0/o.
Oriikl>1'foy(/dúsi s:cr:(id1:sek: 1. Ha az örökLefogadolt idegt'n ú!la1npolgúr tis n:igykorú: 100 P.
- 2. Ha az ilriikhcfogadot! 1nagyar úll:unpolgúr l~~.;
nagykorú: ~O P. - :J. Hu az örökhefogadott kiskorú, \'agy h:i az iirökbl'l'ogadó l·s ilrükhefogadolt
közölt az elstifokú unokalcsl\·6rségnl·l ne1n lúYoJahhi rokonsúgi. Yagy elsiífokú sögorsUgi viszony
van: ;) P. - -!. Ila az örökhcfogadott kiskorú,
húzassúgon kíYiil szfi\p\ctl, vagy szülöllcn árv:i.
avagy hadiúrv:i, vagy (1l\:11nscgélyhP11 rPszcsliHi

h11dirokkant: 50 L
[.>oslai s:állílú!cvclek: lll f.
S:á1nlák: 200 P-ig 2 L 200 P-t<'i! ;}OO P~ig ;} f,
;>00 P-tc'.\l 1 OOO P-ig 10 f. 1noo P~túl :!ooo P-ig 20
L '.2000 P-l<'i\ ;)()(l() P-ig ;)O 1. ;-1000 J>-ttd 'j';)oo P-ig
(;) f, 7GOO 11-liil 10.000 P-ig l P. lo.ooo P-n felül
:! P. A sz{nnlai!lclc;kc•! a !í·t{'llll'k a szún1laÍYl'k szá1núval szorzúsa útjún ert•d111t'·11yc-zctt i\sszcghcn kell
!e róni.
Ucv<í.wírlá,i;i /.'iínyu. d~1rahonkl·nl tiO L
T<irsasdyi s::er:ürl1~si·k. !ln a rvh·k i:sak SZC·
1nl!lyes n1unkássúguk<1\ kiitik le: 50 11. I·la a fch~k
1nagukat yagyonbetl!t szolgúltatúsúra is kö!elr!zik, :i
kikütiill vagyoni belét ulún: 1.5°/o+ '.Hl 11 /o "'-~ 1.8 11 Í11,
:\z illeték akkor is fizt·l1'tHlii, ha a sz1·rztidl~sr(í!
uen1 úllíl:inak ki okiralol. fe!l(~\-t'. hogy a túrs;1s;"1got a kereskL'ch.•lu1i <"i'gjcgyzl·ldie ht·jl'gyt•ztl•k.
(!tfeuclek. C!azúsi ok111únyok, tvkinte\ nl·lklil
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nz okn1ány elnevezésére. ha azok az ország hatú~
rain kívül való használat céljából szükségesek, 1,
köztisztviselök részére: 50 f, 2. cselédek, legények,
inasok, napsz{unosok részére 50 f, 3. n1ús személyek részere 5 P.
l'óltók. A. hclföldön kibocsátott és helföldön
fizetcndii vúltók illetéke ar. azokban kitett érték
u!án:

Az olyan váltó, an1elynek szövegében telekkönyvi bekebelezési \·agy előjegyzési engedély foglaltntik, a fenti csoportok bármelyikébe tartozzék,
IC'kintel nélkül a lejúrat idejére, 1°/o+ 20°/o= 1.21J/o.
A vúltöilleték alapjúul szolgúl(l pcr)gő! .szúzzal
1naradék nélkül osztható p<'ngös il.sszegckre kell
felfeh~ kikerekíteni.

II. Bcudv:.ínyi (>s kiudv:.ínyi illetékt·k.

a) 0.1°/o -f-20°io ==- 0.12°/o, ha a fizetési határidíi 6 hónapnál ncn1 késübhcn jár le;
0.2°10+20°/o = 0.24°/o, ha a fizetési halUridö
(i hónapon túl, dc 9 hónapnú! ncn1 késiihben jár le;
b) 0.5°/0+20°/o = 0.6°/o, ha a fizp\ési határidő 9 hónapon túl jár lC'.
A belföldön kihocsálolt. dc kizúrúlag külföl-

Allalános illcléktétel.
Atncnnyiben kiilönö.s
szabályok mást nem rendelnek, a közigazgatási hatóságokhoz, hivatalokhoz, vagy ezeket képviselő
hivatalos személyekhez intézett hcad\'Únyok első
példúnyúnak első íve 2 P. Az első példány músodik és többi ívére, úgyszintén a 111úsodik és többi
pc'.·ldányra: 1 P. Felzelek és 1nelléklelck után 30 f.

dön fizctcnd6 y{d!ók illell'.ke nz azokban kitetl 0rték után:
r1) 0.02°/u+ 20°/o ~= 0.02-± 0 /n. ha a fizetési halúridii H hónapnál ne1n kést'íbhen júr le;
· hJ 0.1°/0+20°/o =0.12°/o, ha a fizetési határ-

ványok. Az úrnk érlt'ke szerint 1000 pengőnként
1 P.
l~rtcln1iséyi munkanélkiiliséu ügyeinek kor1nánybiztosához intézett beadvány és az azt pótló

idii 0 hónapon túl jár le.
A külföldön kibucsálo!L de belföldön fizetendő vúltók illetéke az azokban kitett érték utún:
a) o.1°/o-l-20°/o =0.12°/o, ha a fizetési határidö 12 hónapnál nen1 későbben jár le;
b) O.t1°/o-l-20°/o = O.fi 0 /o, ha a fizetési hatúridi) 12 hónapon túl jár le.
A kiilföldiin kibocsútolt l·s kizúrúlag külföldön
fizclendtí. de lil·lföldön forgalo111hahozolt (úllncnö)
\'Últók illetéke az azokh:1n kilel! {~rték ntún 0.01°/o
-i-20°/o = 0.012°/o,

Aruk be-.. ki- és átviteli cngedéf„[:f kt:rü bead-

jegyzőkönyv

illeték111entes.

Felfolyamoclások: A.ltalában 4 P. II. fokú hatóságnak az I. fokú hatóság határozatát helybenhagyó hatúrozata ellen 8 P.
Fellebbezések. I\Ieték1nen.les headYúnyokra hozol! elsőfokú hatúrozatok elleni fellebbezések a
tartozás összege szerint 1000 pengöig 50 fillér, 1000
pengőtöl 5000 pengöig 1 P, öOOO pengötöl tízezer
pcngőig 2 P, tízezer pengőn túl minden megkezdett tízezer P után 2 P.
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G!JÓf!!JI1ÖPényl1evúlf ói e ngedéluck 1ncghosszahhi túsai utún: 2 P.
Gyógys:erlár áfruhú:ási kérl't~11y. L. az {dtalúnos illeték\0lelek alatt. ::\linthogy azonban a kl·rvénybcn kél kl·rele1n foglaltatik, összest•n -t P-t kell
a kérvényre leróni. :'IIinden n1clll•.klelrP és an1env11yiben kiiliin fclzel csalnltatik. erre is ao--ao fillér jár.
Gyfigus:erlóri joyosifflrirl!J irá11ti klírcln1ck. L.
„l\.érvények va\a111ely v:'d!alal vagy kereset iizlclérc 111egkivúntató jogosí\Yúny elnyerése iránt"
cín1el.
llá:ass<igi akadály alól [cln1c11fést J.:ériJ beadPlÍnyok: 5 P.
/1onosílást. kö:séyi kötelékbe tiafó felvételt.
11arn1 a kö:ségben pafó lclclcpedést kérö iJl'adtHÍnynJ.:: 20 P. Visszahonosítási kérclen1 últalúban
2 P. I\.özségi kötcléldJe fch·étcli kérelcn1 az clszakílolt részeken rnaraclt Ull-1 aug. 1. eléítti n1agyar
úlla1npolgúr rl·szérc 1 P.
l parln·jelenlJsck és ipan:ngcdél 11t kéri) bcacluányok Pftla1ncly s:abndipnr önálló ii:ésérc. Buda~
pesten 5 P, 100.000-nl'l nagyohh lakosságú városban Yagy községben :1 P, öl-szúzezcr lakosságú
vúrosban vagy községben 2 P, egyéb helyen ) P.
J\érvények uala111t•ly oállalal Pfl!f!I kereset ii:l cl é re IIll'fJ ld v<Í nf aló joyosíl uány el 11 !Jl' rése i rri ni.
Budapesten 20 P. szúzezernél nagyobb lakossúgú
vúrosban 15 P, ölczer-szúzezcr lakossúgú város~
han vagy klizsl>ghen 10 P, egyéb helyen 5 P.

[{özigazgalrísi Birósáyhoz intézeti panaszok,
:!OOO P értékig 2 P, 2000 P érl('kcn túl ininden
1negkezdclt 1000 P után 1 P.
f{özszúllilási Szabályzat halcíltla alá cső szúllilúsok és vállalkozúsok esetében a szállílolt áru
Yngy a teljesített n1unka (n1ü) feHilvizsgálásúról
késziilt jegyzőkönyvek elsii íve: 2 P, a nuí.sodik
C-s többi íve 1 P. lln az ellenérték 50 P-111~1 ne111
több: illetékn1cnles.

,\JeziJaa:dflsági tuclonuínyos és kísérletügyi intéz111é11yek által n1agánfelck részére kiállított vi::sgálati bizonuitvánuok illetékmentesek.
:Vaaykorúsítás iránti beadPánynk: 5 P.
;Vévoáltozfalást kérö beadványok. Köztisztvisr-~
liik beadványai 1 P, n1ások beadványai 10 P.
i\'éuálruházót J.:érö beadvánuok. lla az, akinek
részére a névátruhűzúst kérik, nagykorú: 20 P,
ha kiskorú, Yagy legt'cljehb p\sií unokatesl\·éri.
Yagy elsöfokú sógorsúgi viszony forog fenn: 4 P.
Ürökbefogadási s:er:ödések kornuínyhatósrígi
111cgerösítésc iránti fnlya1nod11ónuok: 3 P.
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A GY<iGYNÜVl~NYEI\ MAGYAR ÉS J,ATIN ELNEVEZI~SE.'')
J\lnf,!ynr clne\·ezés

Kereskedelmi elnevezés

A drugol sznlf,!1íltnfó
lnfln elneve:i:ése

Akúcfavirúg
Angyalgyökér
Anyarozs
Apróhojtorján
Arkangyclika gyökér
Afonyahogyó
Anizsn1ag
Arnikngyökér
Arniknlevél
i\rnikavirúg
Arong)•ükér

flnres Acaciac
radix Angclicac
Secalc cornulu1n
herba Agrimoniae
radix Augelkae
fruclus l\Iyrtillorum
scnH·n Anisi
radix Arnicae
folia Arnicac
f!(ires Arnicae
radix Ari

Hobinia pscudacacia
Archnngelicn officinalis
ClaYiccps pnrpuren
Agrintnnia eupatoria
A.rchangelka officinalis
Vaccinin1n n1yrlillus
Pimpinella anisun1
Arnica 1non!aua
Arnica n1onlan!1
Arnica 1nonlana
Arun1 n1acula!11n1

*)
lliivi~n~·e!:

A V<imíigyi ut:1silús (!78.llllH/l\l:lll.
fdl'Zdt~hen

sz.

pl~nzügymiu.

kiizii!l hivatalos jt•gyzCk a kivitelre

rl~m!dl'l

m1•!h~kld1•)

kerülii szúrítolt
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nÜ\'~n)'

1;~·ú~y

g~·úgynüyt·n_n·k

nll. '.lft·ukknl a Buclapesti Küzl.ün~· l!f3!1. dt'ee. 17-i sz:Ílmih:w.
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J\lugynr clneveiés

Keresl•edclml elnevezés

A drogol szoh!"tillnltí uiin•uy

Búrúny pirosítúgyükér
Bcléndeklevél
BeléndeknH1g
Benedekfií
Bodzavirág
Bodzngyükér
Bodzabogyó fekete
Bodzabogyó Hildi
Bojtorjúngyi.ikér
Bojtorj:'1nns púrló
Bor:'tg(i
Borbolya kéreg
Borbolya bogyó
Borúkahogyú
Borúkan1ag
Borsosn1en!a
Borsosn1cntale\'éi

radix Alkannae
folia I-Iyoscyan1i
scmen I.Y)•scyami
herba Cardui bcnedicli
flores Samhncí
radix S:unhnci
fruclus Sa1nh1u·i
fruclus Ebuli
radix Bardan:tt'
herba Agri1noniae
ht~rhn Bnrraginis
corlex Berlll'rid.is
fruetus Bl'rheridis
fruclns .Juniperi
rruclus .Juniperi
herl.Ja J\Ienlhae piperHal'
folia l\It•nlhac piperitae

Alkanna tincloria
I-Iyoscyann1s niger
l-Iyoscyann1s nigcr
Cnicus benedictus
Snmhucns nigrn
S:unbncus l'lH1!11s
S:nnliucus nigra
S:unhucus ehulus
Arctiu1n lappa
Agrhnonia eupaloria
Bnrr:tgo officinalis
Bt·rlH·rü; vnlgaris
Berlwris \'t1lgaris
Jnni1wrus con1munis
.Juniperus conununis
'.\Ienlha piperila
J\Ienlha piperita

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'"""'"'"'-''''~""'"·~·~''c-ese~~~~~~
Ln mitun' a.lhun1
flore!i La1nii alhi
Ar\·acsalúnvirúg

--------
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l\fogynr clnel-'czés

l\cresl.ctlclmi elne\·czés

A tlrugut szulgliltnl1i 11iivfa1y
lnlln clncvCzésc

Buglyos dcr{'efíi gyökér

radix Saponariac alhac
Hung.
florcs Cyani
herba Conii

Gypsophila pnniculata

Búzavirúg
Bürök
Cickafarkkóróvirúg
Cickafarkkórólevél
Cickafarkkórófü
Cilron1fű

Coriandnun 1nag
Csalún
Csalánlevél
Csercsznyclcvél
Cseresznyeszár
Csipkehogyl)
Csipkebogyúuu1g
Csipkcbogyószörzel
(:soniorika
J)j{Jfalt~YÍ'I

Mngynr dnc\·czés

g;
1-:.-

Ccntaurae cyanus
Coniun1 n1aculalu1n

flores l\Iillefolii
Achillca 1nillefoliuru
folia l\Iillcfolii
Achillea n1illefoliun1
herba ~Iil!efolii
Achillea nlillefolium
IH•rba f,Jelissac
l\ldissa officinalis
sP111cn (fuclns) CoriandriCoriaudnun sativun1
herba Url.icac
Urtica urcns el dioica
folia Urlicac
Urlica urcns Ct dioica
folia Ccrasoru111
Prunus aviu1n
slipitcs Ccrasorun1
Prunus aviun1
frnelus Cynosbali
Hosa canina
st~llH'll Cynoshali
Hnsa eaniua
pili Cyuosbati
Hosa canina
ht•rha C:ieulat•
C:ieu\a Yirosn
folia .luglandis

fü~rcsln•llclml

cl11c\'c:i:és

.lnglans n•gia

A tlroi.:ot s:i:11li.:1íllnl1í növény

httln

clncl·czfst~

1wricarp'i111n nucun1 .Jug~ Juglans regia
Diúll'l'llléS héj
landis
~Ia!Ya sil\'eslris
folia i\lalval' silvcstris
Erdei n1úlyvalcvél
flnres i\lalvnc silvcstris Aialva silvestris
ErdPi n1úlyvaviríig
:\spidhnn filix n1as
Erdei pajzsikagyüklürzs rhizo1na Filicis 1naris
Erilhraea centauriun1
ht·rha Cenlaurii
Ezcrjófü
Polypodium vnlgnrc ·
rhizo1na Polypodii
Éclesgyökcríí púfrúnygyöktiirzs
Glycrrrhiza glahrn
radix Liquíritiae
l~desgyökér
Focuiculutn offici11a!('
fruclus Fol'niculi
r~deskö1nény1nag
Fagyüngyszár
Fúlyolvirúg gyükér
Fecskcfíi
Fehér árvacsalúnvirág
Fehér fagyöugyszúr
Fl'hér n1úly,·agyökér
. Fl'hl-r 1núlyvalt•''í•I

1
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slipilcs Visci
radix Saponariac albae
llung.
ill!l'ha Chclidonii
flon·s Lun1ii albi
slipites Visci
radix :\llhneae
fo!in :\!lhacne

\'iscun1 alln11n
(lypsophila paniculaln
l:helidoJ1iun1 n1ajus
La1niu111 allHun
Viscun1 albu1n
Allhaca officinalis
i\llhaea officinalis
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l'ilogynr elne\'Czés

Ireresketlelmi elnevezés

A tlrogul szolU1ílluf1í niil·ény
lnlln elnevezése

Fehér inályvavirág
Fehér mustúrmng
Fehér pemetefű
Fehér szappangyökér

flores Allhaeae
semen Sinapis albae
herba f\Iarrubii
radh.: Saponariae albne
I-lung:
herba Absinlhii

Allhaca officinalis
Sinapis alba
i\larrubium vulgare
Gypsophila paniculata

flores San1buci
fructus S:unbuci
rndix licllchori nigri
radix Syn1phyti
radix Consolidae
scn1en Sinapis nigrne
herba Artc111isiae
turioncs Pini

S:unbucus nigra
Sainbucus uigra
llelleborus niger
Sy1nphytun1 officinulc
Sy1nphylun1 officinnle
llrassica nigra .
Aftcmisia vulgaris
Pjnus silvestris

radix
herba
l'olia
herba

Alkanna
:'llcntha
i\Ientha
Coniu1n

Fehér üröm
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete

bodzavirág
bodzabogyó
hunyorgyükér
nadálytőgyökér

nadúlytögyökér
n1ustúnnag
lirön1fií

Fenyőbarka
Festőgyökér

Fodonnenta
Fodonlll'lllalevél
Foltos hiirük

Mn!lynr clnc\'C7.és

Alkannae
Alenthae cdspae
f\Icnthac crispae
Conii

Iíercskedelmi dnel·czés

i'"1Jf?i\..\I

""
:i:

Arleinisia absinthium

linctoria
crispa
crispa
maculallun

A drogol szolg1íll11tó nüvCuy
Julin elnevezése

~~~--~~~~~~~~~~-'-"-'

kontyvirúggyökér radix Ari
radix Ebuli
fruclus Ehuli
Földi hodzabogyú
radix Bryoniae
Füldi \i\kgyiikPr
herba Ftunariae
Fiistikc
corlex Salicis
Fíizfnkéreg

Fn:t<is

Földi hodzagyökér

·Güriig IPpk1·szcg1nag
Gyt.·rnH~ ki ú ncfiigyökér
-( iyennckl{t ncf ii levél
{iyilkos csontorika
Gyükönke gyökér
Gyiingyvirúg
(lyiingyvirúgle,·l·l
<.iyií szii Yi rúgJey(• 1

1 !úrsfa virág

I'.«·-;

-

„

Aru1n 111aculalun1
Sambucus ebulus
Sa1nbucus ebulus
Bryonía alba
Fu1naria otTicinalis
Salix a!ha

'I'rigonella focnu111
graecu111
Taraxuctnn officinale
radix Taraxaci
Taraxacu111 officinale
folia Taraxaci
Ciculn virosa
herba Ciculue
Valcriana officinalis
radix \'a!crianae
Convallaria 1najalis
i'!ores Conntllariae
ConYallaria 1najali!>
folia C<Jll\'allarine
folia Digilalis purpurcae Digil:llis !lUrpun~a, lauala
stb.
t~l lanalae stb.
Tilia
cordata el Tilia
flores Tiliae
plalyphyllos
st'llH'll

-"·"'=•-"" .·.,.,,~_o"-='"'"'"'_;,_~--~---"~-~-~~-··~"

Focni

graeci
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Jlni.:yar

t~lm·vei.Vs

l\1•ri•slH'til•l1Ui

elnt'\"Czt~S

A 1lr11t!ol szuli.:1íllat1í növény
laliu elnevezése

l l!•esedli
JI 1•t•.sptf: i nuq..(
l luny11rgyiikl·r (fekete 1
l-Iunynrgyük1•r (fekelt•i

fn1clus Cynushali
senH•n Cynosbati
radix llcllehori niµ:ri
rndix \'t•ralri allii

Hosa canina
Hosn canina
llt•lll'horns nigt!i'
\'pralrnn1 a!h111n

lhnly:idrúg
(}H1Jyalt•\'l;]

fl!irt·s \'io!annn
folia \'lllnnun

\'iola odorala
Viola odorala

lgliegyiikl·r
Izlandi zuzu1<i
Jz.sopf(i

rndix Ouonidis
Lichl'll islaudieuc
lu•rhn llyssupi

Ononis spino;<;a
Ct•lt·aria is!andit'a
l Iyssop11.s o!Ticinnlis

!11•rlm (:ht•no1HHlii

('.ht•Jlo]Hidiu111 :1n1hrosioicles
Tliy111us Serpy!!t1n1

.Ji'isz:igli

libatop

h'.akukl'(i

ht·rlia

T\ú!n111s gylikt'rtiirzs
l\a111i!!aYirúg
l\a1nilla\·irúg szil{thn:íny

rhizonia Cal:1111i
f111res Clu1n1ti111illac
pu]\·is l:ha11101nil!ae
crilir:1!11n1 t:ha11101nillal'

:'tlngyur clnc\·czfs

lü•n•sl\eddmi

K:1núl-l11n11nfií

!1crha Cuclileariat~
radix Prin1ul:1t·
flores Pri1nul:u·
radix :\sari

l\:111tilla\·irú;.qHir

St~rpylli

d11t•l·ezl>..;

l\anli.alingyiik1~r

:\latriruria

t:hB!JHllllÍlla

l:rihral11111

A drogot szolgiíllulii niivl>ny
t~luc1·ezése

<:ochlearia officinalis
Pri1nula offit•.inalis
Printuln officinalis
.-\sarun1 europacun1

Kcrt·kleYelíi 1núlyYH
hl•rba :\lalY:tt·
Kerekle\·t·líí InúlyYalt~\·t·l fulia l\lalYaP

~Ia!Ya ncgleeln
:\Iah·a neglPcla

i(l'rl'k !'l'pk{~ny
f\l'rli hor{1g{>

Borragn officinalis

l\t·.~t·rii

jlllC.'iir\:1fÜ

l(csl'rii YidrafiiJcy{·!

herba

Hedt•rac ll·rrcslris (;!Pchon1a

ht'l'ha Borrnginis

hcdpraet~a

!wrlllt Polygalat~ amarae Polygnla :unara
folia Trifolii fihriní
\It>nyanthes lrifoliala

l\ikt·riesnwg

St'Illl'll Colehici

Co!ehie.11111 a11lnn111:1ll'

Kikt·ric.s gu1nú

lul1cra t:n!chici

Cold1ic11111 nultnonale

Kulit y \·j rú ggyükér
Konyhakiin1t'iuy1nag

n1dix ..\ri
fruclus Carvi

Arun1 innculnl11111
Cnr111n car\·i

Kopusz1n1rdkafíí

l1t>rha H1•rniaria1•

1!t•rniaria glahra

fruetus l:oriandri
spt1nu• Lycopotlii

{:uriaudrun1 salivun1
Lycopocliu1n daliYlllll

l\oriandru111 1nag
h'.1irp:1fli spúrtik

"'

.-\t'orus calan111s
:\lalrkaria chn11101nil!a

lnliu

h'.ankalinYirúg
l\apolnyakgyiikér
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.Uuu:y;u• clnel·ezés

Keresl1edelmi elnel·ezés

A drouut sz11IU1íllullí nöl·éuy

lutin elnel·ezése

Kosbor gtnnó

tulH'rn Salep

Kügyükér gyöktörzs
Kökény,'irí1g
Kükürcsin
Kü111t~ny111ag (édes)
Kü1nl~ny (konyha)
Kürishogúr
Kürishogúr11or
l\örii1nvirúg
KulyalwngckPreg

rl1izon1a Polypodii
florcs Pruni spinosac
hcrln1 Pulsatillue
fructus Foenicnli
J'ruclus Carl'i
Ca11tharides
pulvb Canlharidcs
flores Calendul:ic
Cnrlex Frangnlac

l .t•VI'lld ula virág
I.ihnlop

f111rt'S

! .i'. i Olll \' j rúg
Lnbéliarí\

flon·s Lilii
llerha Loheliae

La\'andula vera
Chcnnpndiun1 anthrosioides
Li:iun1 c~1ndidun1
Lobclia inflala

:\1 a eskagy iikiinkt•gyükél'

radix Vah·rianae

Valerinua officinalis

Ma:t)'Ul' t?luc,·c:r.és

1tagyar szappangyökér
f.Iajoranna
f.lartilapulevél
1·[artilapuvirág
l\[aszlnglevél
l\1aszlag 1nag
l\lújl'iikiikörcsin
l\1úkfej
~Iúlnalc\·él

!l.Iá!yvalevél
l\1úlyYavirúg erdei
l\1úlyn1rózsa (fekete)
l\1eggyfalevél
l\lt•ggyfatenués szár
11l~hfii

?llc1itah~vél
~
~

(borsos)
1'-1cnt:;Jpv1~I (fodor)
l\tí'nla (horsos}

';,;,;·;;"'_·;;, ___,,~,,

l,ava11dulae

lH'rhn C:ht'llOJHH]ii

Kereskedelmi clnc\'Czés

"'
1Ji

Orchis militaris et
n1aculata
Polypodiu1n vulgarc
Prunus spinosa
Ancn1onc pulsatilla
Focniculu1u officinale
Can1n1 carvi
Ly!ta \'CSicatoria
Lylla vcsicatorin
Calcndula officinalis
Hhatnnus frangula

A drogot sz11lg1lltnltí 11ii\·é111
latin elncvciésl'

radix Saponariac albae ILGypsophila paniculata
Origa11um 111ajorn11a
herba ~lajornnn\'
Tussilago Farfara
J'oUa Farl'aruc
Tussilago Farfara
florcs Fnrl'arae
Dutura stran1onitun
folia Slnunonii
Dalura stra-1noniun1
sc1ncn Stra1nouii
Ancmonc hcpatica
herba Hepaticue
Papavcr son111ifcru1n
capib1 Pupuveris
Huhus idacus
folia llubi idaci
folia tlalvnc
f\orcs r-.1alvac sih·estris
rlores ?-.lal\'ae arhorl'ae
folia Cernsoru111
sti1iites Cerasonnn
herba I\lelissae
['o!ia I\lenthae piperilat'
fulia ?-.Ienlhac crispae
IH·rhn ~Iu1tlull' piperi\al'

1

I\1a1va neglecla
~talva sih„estds
Althaca rossa
Prunus aviu1n
Prunus avium
i\lelissa officinalis
I\{t"nlha piperita
?.Il•ntha crispa
?\IPnlha piperila

~:.%, "'"~=·--'-- ~~---------~~~~~-
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.,lugynr clncvcziis

lü•rcsilcdclmi

}fenla (fodor)

herba l'lfenlhae crispac
sem<•n Sinapis a.lbae
sena•n Sinapis nigriie

I\lenlha crispa
Sinapis alba

Nadá!y!ügyükér
:--iudragulynlevél

radix Consolhlac
radix. Sy111phyli
foli:1 BeUadonnae

Sy1nhylutn officinalc
Syn1hytun1 officinalc

~adragulyugyökér

r:idix

~l)sziron1

rhizorna

\1n.slúrin:ig (fehér)
:\J11s!úrnu1g (fekete)
Nad{1lytőgyökér

gy!ikérlörzs

clncn?zés

Bel!adonnae
lrPOS

Ny:'1rfariigy

g1·1111n:u• Populi

()la j rl1 i.sa szi nno k

flnrPs Hosnriun1

(Jrhúnefii
or,·osi füstike
( lryusi pemele

ht·rha llypedei
l11·rl1a Fu111uria<'
!it•r!rn :\Iarrubii

( lrYosi .'>Z1~kfíi
( Jrvosi sz\•kfiiptH'

crihralun1 t•ha11101nillat~
11ulds !'han1(11nillac

)fa~ynr

1•lucn•1.fs

Ükiirfark kl1rú\·irúg

l\1•rl•sl!t>d1\lmi 1•h1e\'t•1.i•s

A drnuol s;mhltíllnfo nii\·éuy
lntin cfnCl'C7.éSC

"'
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Brassica nigra

A tropa helladonna
Atropa belladonna
Iris g:ennanicn et
f!orentina
Populus nigra
llosa c1~ntifolia, gnllica í'I
Dau1:1scPna
l lypericun1 perfornh1n1
Futnaria officinalis

i\.Iarruhiun1 vulgare
?tf:ltricaria chan10111illi1
·?ilatricariü ehanH1111illa

,\

tlro~ol

szoli.::üllnl!i

nii\·1~11y

IpU~~· y,1,l!e.\'t>Zése

fl<1n•s Vt•rhasci

V1·rl1Hsl'U1n

thapsiforntc
el l'hapsus

ph!o1noidc~

()rYÍ!nygyiikl·r

radix In11!:1t·
Co!d1ici

Oszi kikt•ri(·s1nag

St'llH'll

Oszi kik1•1·icsgu111ó

tu!H'ra Co!chlci

Jiacsirlafii

lu·ril:i

Pajzsika gyiikl-rti\rzs
Pnpsajllt•Yl·l

rhizo111a Fi!icb ni:1ris
fo!ia :\lah·ae
flurl's Alalrae sil\'Pslris
rhizon1a Polypodii
lu•rha Capse:llat• hursae
pasloris

1'apsaj1Yirúg ú·rdt·ii
Jl(1fr{111y gyükiürzs
l'úszlr1rhíska

l'olyga!at~

J.uula heleniu1n
t'.olchicun1 a11lun111ale
Colehicu1n a11tun111:1lc
Polygala an1ara
:\spidiu111 filix. 111as
:\lal\'n nt>gll•i:la
'.\I:ih'a silveslri.s
1ioly1>udi11111 Yultian·
Capst>Ha hursa pasloris
'.\larruliiuui \'Ulgarc
Jl:1pa\·pr rhoeas

ti1·1nelcfíi
l'ip:ICS\'Íl'Úg

ht•rha '.\la!'ruhii

Pinisilúgyiikt~r

rndix :\!kannal'
folin Dig-italis
radix Taraxací

.\!kanna tincloria
lligilalis pnrpurcn
Taraxaeu1u offiCiuale

ft>lia

'J':1r:1x:1cun1 !lÍficínalt•

1>\n1sgy iiszíí \'irú g-IPvld
Pi ty panggyükPr
/ 'ilypa11gJp,·[.j

r!tH't•s

Hh1n•adus

Taraxaei

"'

"'S'

:\fof,(y:ir

1•l111•n•7_1~~

1'111Pl'l'7.1~s

lü•rcskedt'lmi

A drn:!ol sznluüllnlú uii\·t-uy
lnlin chtc\'C:ti:sc

l oreikafii

Porcfií

co

Hht•un1 paln1atun1
D:1lura str:11noniun1
Dat11r:1 stra1noniun1
Dnlura st1·a1noniun1
{:hrys11nlht•n1111n cincraria-e
fo!iuu1
Chrysan!IH·1u11111 CÍJ!Prariae
l'oli11n1
Cl1rysanl-ht•11111111 cincruriae
foliu111
Chrysanlht·n1111n ciut•rari:t-1:
foli111n

h1Tha S\ra1nonii
fo!ia Str:unonii
Sl•Jncn Slra1111>11ii
flnn·s Chrysanthe111i

lto,·arporYir:'lg

l'!on's Pyrethri

Ht)\':I riiurYirúgpor

1i1tl\·is i>yn•H1ri

! l OY:l ]' J IUJ'\'irúgpor

jJU]Yis Jnseetnri11n1

Bulafii

!u·rlia Hutae

Hul:t gnn'colcns

"111n111itat1·s Sabinac
florcs Carthami

CnrU1an1us linctoria

Sahinarenyű

lo1nbozal

Saflor

rhizo111a

Hhei

l\eharhara gyiiklürzs
l\t!d6sziron1
Hedöszironi!en."l
ltediíszirnn11nag
HovarJHirYirúg

A clrogol szulgtillahí nih·f.n)·

K1•n•slt1·~!1•lmi

Sáfrány

sUgmala Croci

Crocus sativus

flun•s C:irllia1ni
tuhl·ra .-\1·unili
eol'IL·x 1i1·rlwri1lis

Aconih1n1 napcllus

SZl'k!ict~

1~llll~\·1~1.Í's

.JunilH'l'll.S saliiua

lltnuyur elnevc:i:és

Súfrúnyu:-.

-""

lu·rha Ht·t·niariae
llerniaria glahra
herba Polygnni avicul:in· Polygonu1n aviculare

1

Sisak virúg gumó
Sbsk:l IH1rl1t)!yaf ;l kérge
S c'!s k:1I111I'1 Hl lya f;t tcnni:se frue!us lt!·rlwridis

lulin 1•l111!\'t?:r.4•s1•

Carlha111us 1i1w!oria

Bcrbcris vulgaris
Berbcris Yulgaris

Equisl't11n1 an't·usc
ilt'l'h:t Equisdi
Aspt•i·ula Odorala
ht·i·h:l .\SIH'rlllHt'
Szago~ ruta
hl'rha llu1:n·
11ula graveo!cns
Szappanfíí {Yörös)
ht·rha Snpo11ariae
Saponada officinnlis
Szappanfíí gyiikúr (Yörüs)_r:idix S;1ponariat!
Saponaria officinalis
Szappnngyöké>r {ft'!1ér)
l'adix Sapn11ariac a!h:u· JI.Gypsophila panicula\a
Szarkalúhvirúg
rlun•s {'.a!t-alri11pae
Delphinium consolida
Scolopcndriutn vulg:n·1'
fu\ia Snllilp1•111lrii
Szar\'asnyd,,iifii levél
Huhus fruticosu.s
foli:i Huhi l'rutieos.i
Szt•dercserjc lev{~l
Carlharnus tinctorius
f!on·s C;irlila1ni
Sz1·klil'evirúg
:\Jalrkaria eha1no111ilfo
f1111·1·-; <:hnnH)111illae
Szt•kfiíYirúg
crihra\11111 t:h:11no1nill:u·
~Ialricaria chan101nilla
Szi'·k fii drúgszitúhnúny
!wrh:1 Pla11lnginis
Plan\agu 111ajor
Szt''\t>slen•lii útifű
\lercurialis annun
l11'rhn \lereuri:ilis
Szt•lfii
lu·rha Origani
f)rigan11111 \'ulg:in•
Szurnkfii
Surlúlii

Sz:q..:t1s 1uiigc

q~O•AoO~·--»>+-----------------
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Mnl()'lll'

t~lnt~\'l''lÍ•s

l\1•rt•sllt•tll•lmi t•hwn•:r.Cs

,\ dru;::nt s:r.11IUiillallÍ nih·Cn)'

lnlin

'I'ajtékzéi szapp:íhfíí
Tajtékzb szapp11nffrgyökér

her!ia Saponariae

T:n·aszi hí·rics
·raYaszi hi;ricsgy.iil>.ér
Tárnicsgyökf>r
Tiszle.sfii
Tiik írii\di) gyök1~r
Tölgyfa 1n:ikk

'1Pr!1:1

'l'ülgyfa ZUZlllÓ
Tiivist>siglic gyökér

Tiidöfiílcvél
CUfiilt·\·{·I kl·skPny
"l"

l 'tifíill'vél széles
Orthnfü {fehér)
nrön1fíí (fekdc)

radix Snponari:ie

!'adix
·adix
herba
r:ulix

.-\dunidis
:\donidis
Gentianne
Siderilidis
Bryonial'

clm~vczésc

Saponaria officinnlis
Saponaria officinalis

:\dohi;; \·ernalis
:\donis vcrnalis

Genliana lülen
Siaehys rt•cta

lkh(·n {~~t11'1Tus
radix Ononidis
folia Pnlmonnriae

Bryonia nlh:t
Qucrcus Si':>siliflhra cl
rohur
EYl'ntia Prunastri
Ouonis spinosa
Puhnonaria officina!is

folia J>!antaginís lanct'o-

Plail\ago lnncenlala

~la11d1·s (}.!lt'IT!IS

!:t!a1·

\' :tchnnjora n·n;1 ·

folla P!anlaginis 111:1joris Plaulago niajor
lu:rl1·:·1 : ..\hsinl'l1ii
:\'i·fe1nisia ahsinlhintn
h1•rl):1 ..\rll'1nisi:i1·
:\rlí'lnisia \'ulgúris
l\Prh:i Origani
Clrign1111n1 vnlgare

ll111tYal' 1•lnt~,·e:r.Cs

i{l•rt•sl;1•c!dmi

V:1rüriics· ara11y\·1rúg
V:iriidieS aranydrúgfii
\'a rj úl iivishcnge k Pn~g
\-'a i·jú tii\' islwngcl t>ru1és
Vérl'hulh'i fceskt·fí\
Véron\(i pin11)1·igyiikl~r
Vi<lr:1 t: \pe.k 1· l t•vl·I
Viola(-(yii\tl·r

Vízin11·ula
Vízinl<'ll talt•\'l•l
Viiriis szap11angyiikl~r

elnen~n~s

haeca1· Hha111i cn\hartica1·Hh:i1n11us ea\hnrlic:i
hl'rlia Cht'lidonii
CIH·lidonin111 111ai11s
!lnli·nli:Ja \ur111t•11!il!a
radix Tonnenlil\a1·
\lenyaHlhl's lrifo!iala
fulia Trifo\ii fihrini
nuli x I reus

lris f..\'l'l'lllallit'a t'l f!on•Hlina

ht•rba \f1•nthaP aquaticat•
foli:i :\It·nlh:11• aq11ali1•a('

\lentha nqualirn
\IP11iha aqunlie:t
Sapon:iri:i t)ffidnali.,
Coriandr11n1 sali\·1101

Ziliz\P\'l•l
Zilizvirúg
Ziliifii
Zsúlyalevél
Zsurlúfii

IH•rll:t Eq11isel'i

1nag

Zúszpag-yiikér
Zi!izgyfik{·t·

,\ i!rn:,:ol .~1.n!J,!:iÚa!•i uii\"Í'ny
Inti!• 1•lm•,·1•n~.~1'

Tanal't•lun1 v11lg:1n•
rlorl'S T:11iacl'li
herha T:111acl'li
Tanae1·\11n1 Yt1lgan·
cor\t'X l~h:11ni calharlícat•lthan111t1s e;1thurlicn

radix Sapnnari:H·
frudus t:orianclri
radi'.I: \'1·ra-lri
radix Allh:H'aP
fo!ia .-\!tl111Pa1·
flnn•s .-\!\h;H•n1·
ht·rlia .-\!lhat'at'
fo!ia Sah i:H'

Zt•rgefii

=
....

\'eralru111 a!hu111
:\llhaea offirinalis
:\lthal'a offi<'inalis
.\!lh:il'a ofl'irin:dis
:\llha1·a i1llit·i11a!is
S:ilvia o!Tieinalis
,Equist>tnu1 :1rn·nsP

"'~·
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Halóságok, egyesületek, teslületek.

Magyar királyi belUgyminisztérium.

111.

1'.Iiniszter: vitéz l{eresztes-Fischer Ferenc dr.
kir. titkos tanácsos.
Politikai álla1utitkár: dr. vitéz Bonczos 1Iiklós.
A n1i11isztéritun beosztása:

lgrr:galási csoport: Elnöki-, r. törvényelükészitG-, II. közjogi, IIf. vúrn1C'gyei és kilzségi-. IV.
vúrosi osztúly.
llcnrlés:f'li csoport: (igo7.gatási rcnd(,szeti) VI.
kr1rhatahni-, VII. közhizton:.rigi, ''flI. rendöri hiintelt'i-osztúly.

IX. közjútékonysúgi-, X.
gyán1ügyi-, XI. társadaloinhizlosítási-, XfI. alapítványi-osztály.
f(ö::.jóléti

csoporl:

J{özegészségügyi
Béla úllamtilkár.

csoport: vezet(): dr . . Johan

XIII. oszt. (állalános egCszségügyi), vezetö: dr.
Grosch I\.ároly nün. o. főnök, helyettese dr. Atzél
Elc1nér n1in. tan., dr. Pöltzel JcnD n1in. o. tan., dr.
Sziklay Sándor ni. kir. tisztiorvos, dr. Czunya
György min. titkár.

XIV. oszt. (egész3égügyi igazgatási). vezető: dr.
Szcmerjay-l{ovács Dénes n1in tan„ helyettese dr.
Púris Lúszló nlin. litkúr, dr. E:ovúcsics Gyula n1in.
oszt. tan„ dr. h-:enycrcs György inin. osztály tanácsos.

l
1
'I
1

iJ

XV. oszt. (egészségvédchni és járvúnyiigyi;.
\'l'Zelö: dr. To111csik József n1in. tan. e„ hclvcltes"
dr. Sajó Lajos 111. kir. tiszti föorvos, dr. Siegler
.Júnos nlin. oszt. tanácsos, dr. Nyúry ílt·l:i A.ndrás
1tJi11. s. litkúr, szo!gúlnltételrc heoszlva dr. Gaál
."\ndrús közeg. fiifeliigyelö, dr. Pclrilla :\ladúr
kil;i;eg. felügyeli), Sitnon Arnold l·s Szl>kely .Ten/í
.!.!~·ógyszerészek, szán1v. tanácsosok.

XVI. os;i;I. (betege!l{Hiisi,1. \·ezetií: dr. Dúvid
.\lih:'ily 1nin. oszt. fünök, ('. l•s j .. helyellesc: dr
.'\enH.'S "f'ilinr ini11. o. tan .. dr. Lukúes IInn,_ dr.

S;i;:irka ()dün nlin. s. litkúr. Szolgúlalll:te!re IH•oszl\·a: dr. :'i.lanninger \"ihnos egyet. rk. lanúr.
X\'ll. oszt. (gycnnekYédelniiJ, veze!ii: dr
l lcpp Bajún Ernií n1i11. tan., helyettese: dr. Föld
vúry Béla n1in. o. tan. Elöadók: dr. Nyo.inúrkay
I\ázrnér 111in. o. tanúcsos, dr. Szentkláray E111il
1uin. titkúr, dr. Rnrhidy Ferenc min. s. titkár. Szolgálatlételre berendelve: dr. Bielek Tibor közeg. fiifelügyelö, viléz Hozsnoky Antal úll. óvónöképz,'i
int. tanár.
XIII. osztályhoz szolgúlatlélclre beosztva: dr.
l~ovách György közeg. föfcliigyelö, dr. Lénúrt IInrl'
úll. szc1nkórházi fliorvos és dr. i\Iargitlay-Becht

Dénes tanársegéd.
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rnesztés, feldolgozás és a külkereskedelrni értékes1tés elűn1ozdítása és fejlesztése. E célból kísl~rleli
telepet tarl fenn, 1nely ellátja a belföldön 111ég t'I
ne1n terjedt gyógyni.i\'ények n1agvaival és dugvúnyaival a ter1nclőkct. 1'anúccsal, úthaigazitássa\
lú1uogatja a gyiijlőkt:t, ter1nel6kel, hcvcillókat. stl>
Feladata a belföldi tcnnelésü gyógynövényekkel
,-aló kcreskcdcle1n felügyelete és elleniirzése. ·viz..;.
gúlja Ps 1ninilsítési jegyekkel ellútja a kiilföldn.;
kf'riilö drógárukat.
Allon1úsvezelii: dr. Szúhlenclcr h-:úrolv n1. kir.
kísl:rlcliigyi fííadjunklus, okl. gyógyszcrés.z; helyeth~se: dr. Ho111 Pál 111. kir. kís(·rletiigyi vegyész, okl.
;:..:yógyszerész; segédvegyészek: lovag ~echay Oli,·úr 111. kir. kís<;rletiigyi scgédvegyész. okl. gyógy~
szerész, dr. Sulyok G~·özii Dl. kir. kísérletügyi :H'gl~dvegyész, okl. gyógyszerész; tisztviscliík: dr. Bók{·sy .\liklós 1n. !dr. assislens, okl. gazda, dr. Buch111an11 ()!t111úr nL kir. kisl>l'ieliigyi gyakornok. I3arl(·J, Púl szaktiszlviseHí. okl. gyógyszert~sz. !\.irí!nrf('l!st'y: Budapes!. Akatlé111ia-ulca 5. VezL•Hi: Gio·
\"annini Hudolf'. ok!. gyógyszerl>sz, nJ. kir. gazd.
!:inúesos.

Belügy1ninisztériu111 Y. osztálya, mint a k_áhitó szereket központi cl\enörzü szer\·e: ·veres Palné-utca 2·1. Ill. c•nJ. 2•1. 'fel: 182-920 0s 182-H29.
..\ szer\· fönökc: Fo!Yovieh József nlin. tan., hely1:ttcsc: dr. SzölHíssy Alfréd 1nin. ta11. 1\ szerv ügy\·ezetöjc. dr. Ha,itzy Géza fökapitúnyht:lyc\tcs. lu•lvelte;ck: dr. Szi1non lstvún 111. kir. n:ndiirfiíl:inút:sos l>s \lagay In1n· nL kir. rt'ndtlrtnn:"1C'sos.
Magyar kir. földmívelésügyi minisztérium.

Telefon: 125--290. 110-193.
Szún1vcYöség gazdasúgi sza kosztúly;1: (;:-·óg:-··
szcrész: YPnkci Lúszló gyógyszerész. szú111tis7.t.
Ügykör: a lólrnyl·szl11ll·zclrk, gazclasúµi szakokL1\(1sügyi int{~z1nt~nyek. állntnr\·nsi flíisknln. erdiiig:11:.·
gatösúgok Ps úl\a111i hirloknk gyógysz('rbercndcz.~
S('inek (~.s gyógyszí•rfe\h:isz11f!lúsúnak. :iz iisszps fiild11\Ívl'li·sligyi i n tt>zn1t>nyek o.i tc'ianyag-J 1pszerzt,sein,_•k
l'eliilvizsgúlala: a folytun- Ps ku\turn1l~rniiki hi\":tl<t·
\ok, kereskcdehni kikütii. dunahogdúnyi kiibún.\·a
l1eleg.seg(·\yezPsi alapja !erhl·rc heszPrzetl gyógyszerek szún1!úinak rclaxálúsa és érvényesítése: :1
!úrcúnak· gyógyszcr'észeltcl kapcsolatos iigyeihen
. Y:iló véle1nénynyilvúnítás.

fv1agyar kir. igazságilgyminisztérium.

1'elefon: 121-HiO. iH. Bl. :í..
XI. o.szlúlya Nagy Pál ellen·
iirzii gyógyszerész, iigykür: nevelüotthonok lelax:tózlatúsi intézetek, J)írósúgi fogházak gyógyszersza1nlúinak revidiálása és l>rYényesí!ése. Bírósúgi és
vgyl•h igazságügyi egészségügyi int('z1nénvek kiirl·he vúgó rt•ferenciúk, juva.slalok.
·
Szú1nvc\·ö.sl~g

M. ldr. GyóQYnövénykísérleti Allomás.

Budapest, II., l·lerman Otló-u. fi. TPL: lilil--8:1:;
A Ul. kir. Föld1nívelésiigyi 111i11iszter fl~n11hat:'1-

súga alall úll6 1nezögazdasúgi kisl·l'ieliigyi inll·z·
tnény. Feladata a belföldi gyógynövénygyüjtés. ter-
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M. kir. vallás· és kö.zoktatásügyi minisztérium.
'frlPfon: 129--UJO. 129--··t59.
Szá111vt:vöség l\'ia. oszlúly: Gere G1~za :-:yógy·
~zerész, nlin. szún1vey(iségi tanácsos. Ügykör: az

egyetemi gyógyszertárak szúrnadúsainak

fcliilYiZ~·

gii.lása. :\ klinikai gyógyszcrszú1nlúk. búbaképczdék.
tanítóképző intézetek és 1ninden úllanü tanintézet
inlernátusai, árvahúzai, sikelné111úk országos intézete, szeretetház gyógyszprszón1lúinak feliil\·izsgúialn.

Ors:a:ágos Közegészségligyi Tanács.

1
1

Elnök: dr. Scholtz Kornél 111. kir. titkos, tan .
ny. helligy111. álla1ntitkúr, egyel. rk. tanár.
\fúsodclnök: dr. Bakay Lajos egyet. ny. r.
1anl1r. 'l'itkár: .:'lfargilny-Beck Dénes dr.
·r11g~Jk: dr. Angyiln .Jú11os egyeten1i ny. r. la·
núr. dr. Ba!ogli Ern(i eg_yclen1i ny. r. \:111úr. dr.
Barla Szaliú .lúzsef ()'fi igazgatú-fiiorvos, 111. kir.
«gl'.s_zségiigyi fc'itnnúcsos, l'g.Y. 111. lanúr, dr. Balú
.Júzspf egy. ny. r. lanúr. dr. Be!úk Súndor egy.
ny. '" tanúr, dr. Benedek László rgy. ny. r. lanúr.
dr. vitéz Berde I\.úroly egy. ny. r. lanúr, <lr. Bi'1J.;:1y Zoltún egy. ny. r. lanúr. dr. Boros .József egy.
rk. tanúr, dr. Bosúnyi :\ndor közkórhúzi fiiorvos,
egy. Ill. lanúr, dr. Buq-!L'r I\úroly egy. ny. r. tanúr.
dr. Csilléry András 11~-. 111i11i.szler. dr. l)arúnyi Gyula egy. ny. r. lanúr. dr. Engel Hudolf t:gy. e. rk.
lanúr, a kassai 111. kir. áll. kórhúz fiíorvusa. dr.
Fenyvessy Béla egy. ny. r. tanár, dr. Glirtner Ist-

\'án, egy. ni. tanil.r, Hajdu vn1. és Debrecen \'áros
liszlifiíorovsa. dr. Frigyesi József egy. ny. r. lanúr, Ill. kir. egészségiigvi főtanácsos, dr. Gortvay
György az OTI aligazgaÍója, egyeten1i rnagántanú~-,
d1. Grósz E1nil nyug. egyete111i nyilvános rendes
tanúr, udv. tan., dr. Guszman .József nl. kir. egész·
egy. e.
rk.
tanár. dr.
ségligyi fölanúcsos,
!Iaini.ss Ele1nér egy. ny. r. tanár, dr. llerzog Ferenc egy. ny. r. lanúr, dr. I·Iinls Elek kcriileli sziill-szl'üorvos. dr. llunkúr Béla, a székcsfiívúrosi
\"egy- l·s élcltniszcrvizsgúló intézet igazgalój:1. dr.
liiiltl 'l'ivadar egy. ny. r. tanár, <lr. Illyt·s Gl·za
egy. ny, r. tanúr, dr. I1nre .József egy. ny. r. tanúr, dr. lsscku!z Béla egy. ny. r. lanúr, dr. Kelen
lh"la egy. ny. r.· \anúr. hl:ller Lajos, az ()rszágos
Stcfúnia Szövetség igazgatója. dr. Kopits .lenö <'ii.
fiilan{u· ...,us, l'1:i.Y· e. r. la11úr, az orszúggyiill:s felsiihúzúnnk tagja, l\:ot.sis Ivún egy. ny. !'. tanár, dr.
KoY;.1ls Fvr{'nc c:gy. ny. r. tanár, dr. Kran1úr .Jcnii
l·gy. ny. r. la11úr, dr. Ll~nárt Zoltún l'gy. ny. r.
la11úr. dr. Lovrekovich I.slvún ,:1 Budapest szl·kt'sfih·úrosi közegészségügyi és bakteriológiai intézet
igazgatója, Löchercr 'l'a111ás gyógyszerész, dr. Lörincz Ferenc egy. rk. tanár, ~fanningcr Hczsü egy.
ny. r. lanúr, dr. :\Ianninger Vi1111os 111. kir. l'ii.
fülanácsos, egy. e. rk. tanár, dr. l\fálhé Dénes egy.
e. rk. tanár, dr. :\lelly .fózscl' egy. 111. tanúr. szfih·.
lisztiorYos, dr. :\Iészúros GúlHil' kórhúzi iguzgatú!'öor\·os, egyetc1ni 111agú11tanúr. dr. :\Iihakovils Elc111ér eü. főtan„ közkórhúzi igazgató~föorYns, clr.
:\lilkú Vilinos cgyctc111i ci1nzctes rcndl.;i,·üli lanúr.
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dr. \Ioz.sonyi Sándor, egyet. gyógyszer. inl. ös egyet.
gyógyszertár igazg., nlin. tan .. egy. ny. r. tanár, dr
\íutschenbachcr 1'ivadar nl. kir. eü. füian .. a Posta
Beteg:;. B(zt. Int. fi)orvosa, dr. Nagy (ll·z:i t'l{Y· e.
rk. \anúr. a kaposvúri körkórhúz igazgatóju.
:\l•kárn Lajos dr. egy. ny. r. tanúr. az orsz:'tggyüh',-;
fclsöhúzúnak tagja, clr. Ncuhcr Ede l'gy. ny. r. L1·
11:'1r, dr. Nyírii Gyula t·gy
e. rk. lanúr. ;i Bp.-.
\lagdo!navúrosi HL kir. (tll. eilnc- és idcgg\'ógvinlézcl igazgatója, dr. ()rsó;; Ferenc egy. 1;y ... 1'.
lanúr, dr. bilkci Pap Lajos a szl·kcsUívúrtJsi gyógyfiir<liik igazgató-főorvosa, egy. 111. tanúr, dr. P:.i1kotay Nieder1naycr Gellért ni. kir. úll:uni gy(·r·
n1elunenhelyi igazgató-fiínrvo.s. dr. Parassi11 i~·i.
zsef n1. kir. egészségügyi f1'ila11úesos, a székes!'\'·\ :1
rosi központi tiidiíhctcggondozó intézel igazg:1t,jj,1
dr. Petres .Tözset' az (fl'I. nlelnfike. dr. Pelz :\ladúr
eii. főtan .. a gyi;ri SZl'lll-llúron1súg kürzkúrhúz
igtizµatú-f('ioryosa, dr. Hejti.J Súntlnr 111. kir. ··li. r.·;_
tan .. egy. e. rk. !anúr. Bp. szfih·. közkórh. fiíor\'tJ.~.
dr. Sarbó Arlur 111. kir. eük. fiHan., egy. rk. la11úr.
dr. Schulek Ele1ulT az ()rsz. I\.özegészsi~·gügyi Int.
oszlúlyvezetöje, cgyeleu1i 111. lanúr. dr. Soós _.\.ladúr
a budapesti tudornányegyetc1n di:H•lelikai i11lvz,•1,·~·
nek vezetöjet egy. rk. tan., dr. Szaller ;\liklós nL
kir. !iszli föorv., dr. Szinnyey József ni. kir. egészségügyi főtan., közkórh. föorv .. dr. 'l'óthfalussy
In1rc egy. 111. tan., dr. Vá1nossy Zoltán egy. ny. r.
tanár, 1n. kir. egészségügyi főtan., dr. \\Téber Dezsií
gyógyszerész t>s dr. \\1 0\f Kilroly. a székesfőYúros
közkórhúzai11ak központi igazgatója, egy. 111. tanf\r.
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Az Anyaggazdálkodás Gyógyszeripari
Szakbizottsága.
Budapest. \'., Szf.•1nélynük-u.

~7.

'I'eh·fnn: 11·!-:40ti.

Elniik: dr. KoYÚ('s Gv. Ist\·ún nY. I. o. fc'ilürzsor\'os, l'lnlik h.: dr. \h:rko\·its IslYftn inin. 111liszaki lanúesos. dr. t·herS\\'nldi Sil'gler .lúnos egy.
01. tanúr. 1nin. osz!úlyt:inúesos. dr, Szilúgyi \Ji.
llúly 1ni11. litkúr 1:s dr. 'fólh Súndur !üzér ulliszaki füliszl\·iselö. ·ragjai: dr. Füldi Zoltán pgy.
ni. lanúr, Löchcrer '!'aniús gyógyszt•rl•sz. \I. Gy. E.
a!l'lnökt'. l~orílsúnszky (Jthí gyógysz(;rész, ~\J. Gy.
E. igazgatója. \Iajlhényi lll·la. :i Bud~1pesli l>roguista Ipartestület tb. 1.d11iikL·. Heichard! E1nil. a
'l'hall1nayer (;S Seitz n.:r. igazgatója. Schulek EIP111l·r egy. ni. lauúL llZ (). !\. I. osztúlyrezl'l<'ije, dr.
Si1no11 Súndur egy. 111. !anúr, Sloh11úr (il·za. :i 'l'üriik-Laln1r tiyúgyúrunagykereskcdel111i lt.-·r. \'t•zúrigazgatója. dr. Slirli Istvún a Budapesti l\~·n:slu_·
delrni és lparkan1ara ig:1zgaló,ia. Sz:1h1'i C>dün :i
11ichter Gelh·on Vegyészt·ti Gyúr H.-'l'. ,·egyt'.·sz1nér11üke. dr. Szalay Súndor az ()rszúgos Eg1:szségügyi
:\Hyagraktúr IL-'I'. osztúly\·ez1:liijl'.
M. kir. Országos l{özegészségügyi Intézet.
Budapest, IX„ Gyúli-úl. ·l. Telefon: 145-·--1,15.
Igazgató: dr. ·ro1ncsik .József egy. ny. r. lan„
1uin. la n:'tcsos. 1'a r:izilológi;1 i osztú! y: < bz lúh·\'t'·
elő: dr. :\Iakara (iyörgy nd.iunklus, i~akterio!Ógiai
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oszt. Osztö.lyvezetö: dr. Rausch Károly adj„ oszályvez. Serológiai osztály: Osztályvezető: dr. Oláh
Ciúhor adjunktus, a) ojtóanyagtermelési :\losztúly
vezetöje: dr. Faragó Ferenc adjunktus. h) ojtóanyag c\IPnÖrzésí alosztály vezetője: dr. Erdiís
Lajos adjunktus. Che1niai osztály: (Jsztúlyvezetii:
dr. Schulek Ele1nér egyeten1i magún tanár, osztály:vezetö. a) Biológiai alosztály: Vezető: dr. Stasiak
1\ranka adjunktus. Vizügyi osztúly: Osztúlyvczetö:
dr . .Jendrassik .Aladár osztályvc. a) i\Iérnök1 alósz·
tály: Vezető: \Tass Elemér kir. fön1érn., Júrvúnyü.
oszlúlyvez. dr. Pctri!la Aladár egészségügyi fclügy.,
Külsön111nkák osztálya: dr. Gál András egyet. DL
lanür, egészségügyi főfelügyelő; Tuberculosis al~
osztúlv: ()sztúlvYczctö: dr. Petrúnvi Gvözö egy. 111.
tanúr: egl·szségiigyi felügyelii. 'rdnerc.ús :iloS;.túly:
o.sztú!yyezctü: dc 1)01uahidy György egészségügyi
J'eltigyeH).
Budapest székesfőváros közkórházi gyógyszertárai
és központi gyógyszerraktára.

Budapest, VII., Nagydiófa~utca 14. sz.
·relefon: 22:J-,!12.
;\[agúban foglalja a székcsfövúrosi Szent Hókus. Szent István, Szent Lúszló és Szent .Tános
közkórházak húzi gyógyszerlúrai!, tovúbhá a kiiz.
kórházi gyógyszcrlúrak közponli raklúrát t;s központi galenikus és vegyi laboratóriun1ál. 1'artóz1k a székesfövúrn.si polgúnnl'sleri X. kiizegl~szsl·g·
ügyi osztúly :llú.
'l'anácsnok: dr. S:ila111on Géza: tunúcsi fii·

jc·gyző:
vitéz dr. Bárán'-·
Lúszló. Az intéz1nénv
i""ZJ
~
t'I".
••
ga 1OJ<l: dr. I-Iurvúth .Jcnü. ht>h·~·l!1·st•: Szabó :\liJ·]ús
. .-\ közpo11!l1!1; IH•11szl1l!\ak: B:i!;1rr(1
rfrigyógyszerész
.
o
>~!szia\", Ladúnyi Endre. Zs:1rnay Ln.ios gyógvszel'Pszek: a gnlcnikus {~s 1·h('111ini !:dior:il(:J;.iuni
vezetője: dr. Peres Ernéi gyógyszt'rl·.sz. kiiuyvcli\:
Bertalan .-\nna kezeléilisz!.
Vényúrszabvúnvozú usz!:'tl\·: \ 0 ('z~·tt'f: Zordon
Gyula gyógyszerész·. ht•fi~z!rJll;;J.::: !\r·n(h'n~ssv La·
jns és Dúvid Endre NúndCJr gyúg~·szvrészl'k. ·
.
A közkórházi házi gyt"igysz!>r!úrak \'('Zt'1Üi:
Szent Hókus közkórhúz: H:dt1sz {;,:üroy "\·c)uyszerész; Szent István közkórh:"tz: l~1·rp:~.!(·~;v l'i.nt:J·i
főgyógyszerész; Szent László klizkórhúz: i\('i'ncskér~·
Lajos fögyógyszerész; Szent .Itn1os kiizk( 1rhúz.:
Fejes Islvún fögyógyszerl·sz.
Alkaln1azott gyógyszerészek; Dakus Súndnr.
Rart.hos Endre. Dicler Frigyes. N:1gypalugyni
Is~van, Jeszenszky Viktor. Nagy Znl\:'111, Polsch
.Janos, dr. Sóskuli .-\ndrús. ·raln· IslYún. \":'1radv
'I'n1uús, dr. Fa.rkas Súndor; gya,kornokok: Berln··
lanffy Valér, dr. J·luszár Zoltiu1 l·s :Nigrinvi Znl~
lún: kisPgít(í g~·úgyszpr(<szek: Nagv Akos. l•s ·Pucsav
0

()l!li,

~

"

Országos Társadalombiztosító Intézet.

Budupes!, \TJII., Fiun1ei-úl l.9.
('I'elcfon: 14H-····100 Cs l-tG--'!09.'i
Elnük: YitCz Huszúr Alad(1r dr . •·\!elnökük;
l lorváth IstYún dr., Pl'lress József dr. Vezérigazgató: Lengyel Ervin dr. Vezérigazgató helyeltes:
.JO
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Szalay Káhnú11 dr. F6or,·os-igazgató: Barla Szabó
.József dr. FíiorYos-igazgató helyel\ese: C-;épai I\árolv dr. orYos-igazgató.
- Uyóyys:crés:eli os::lá!y: Osztúlyvezclii Hoósz
.Júnos I. o. gyógyszeré~z-fc'ífcliigyclii. lfPlyettese:
Sarkadi :\agy Súndor gyógyszerész-f'L·liigyelli. Beosztottak: özv. 1':011k0Jy Thege Zolt:'11111l·. sz. Kollerits Ilona gyógyszc~-l~sz.
Kirehncr Cyula. s.
gyógyszerész. Elií:idt'J: Eiiri Fintor .fenü fiigyógy.szerész,
A. gyógy.„·:erés:cli os:fály kcrelébcn: Eözponti
gyógyszeranyag t-s kötszerraktár. Fc'ínök: Sarkadi
:\'agy Súndor gyógyszerész-feliigyclií. Guligys:eranyagraktár: Haklúrkezelii: Siska László gyógyszeré.sz-felügyel{), Hnktún·!leniír: Iz1nt~nyi István
gyógyszeri~sz-ftliigyc!ii. /\. iit s:I' rrt1kl rír: Haktúrkezclií: Nt~1nclh Islvún (1. o. gyógyszcrl·sz-Uifcltigyclil.
Haktúrellcuör: Besl'ny!f Boldizs:ír hi;.:t. s. liszt.
gyógyszerész jelölt.
Gyóyus:cn;s:i /(lboralári11111
\·1·zt!l!i,i1·: Vúgil
Ernii gyügyszen;sz-fe!iigyelii.
Fcyyui.:syrílri f((fu1rntríriun1: lleiulz (i.:•za gyúgyszerész, l\.aszaniczky (iyult1 fiigyógyszen\.;z, ()sztiún
Lenke gyógyszt•rt·sz. Koncz Istvún s gyúgyszt~rész.
Balassa 'l'ihron{~. ~z. Steez l .ivia s. gyógyszpr{·sz,
.:\Iaucha Piro~ka gyógyszerész-gyakornok. Kúdár
Klára gyógyszL·n;sz-gy:1kor11uk. :\Jr)jZL~r \Iildós
gyógyszerész-gyakornok. Kiss .:\Iagda gyúg,Yszt:részgyakornok.
J{üzponli IHí:iyyúyys:erlúr:
Vczctö: Szeder
Endre If. o. gyúgyszerész-fi.ífelügyelíJ. íll'oS7.lottuk:

B(l!ka Ele111ér gyógyszcrész-felügyelö, dr. Szlávik
Jst,·ún főgyógyszerész, Fodor IstYán i'r'igyógyszl'rl·sz, Papp hJára gyógyszert'~sz, Benkii András
gyúgyszerész, Póhlné, Tóth Ida s. gyóg!·5zerész. dr .
<iyürffy Endréné sz. I-lerczegh Sára. s gyógyszc·rl·sz . .:\Iihály I\.úhnúnné, ~z. T-Iaitl Eta s. gyógyszerl'sz. Chrenóczy Nagy Aladár- s. gyót,'}'SzrrPsz.
:\Iikö Ist,·ún s. gyógyszerész, dr. :\.nda 'fiborné.
sz. Forgách Lujza gyógyszerész-gyakornok. Liszkay Gizella, gyógyszerész-gyakornok. Sz:ísz Júlia
gyógyszcrl>sz-gyakornok. Z:í.gon I~h·ún gyógyszcrl·sz-g!·akornok.
(,'scnycry-11. házigyógys:ertár: \"ezelr'í: Hossz1uan11 Ferenc gyógyszcn~sz-feliigyelö, Berisztottak:
Szalkay :\Iúria s. gyógyszcn~sz, l\Iacskú<i5Y (iizella

gyógyszer(•sz-gynkornok, I·Iankus InlrL· gyógyszerl·sz-gyakoruuk. Lúszló :\1111a szak.díjnok g~·ógyszL'
rt~sz.

1

1

'

n
Hú:po1iti kt'irluí:

hú:iyy<íyyse:rfúr(f:

\-t~zeUi:

Seltn1idt .Júzsef II. o. gyógyszl~rész-féifc!ü~yL•]ii, Bl·osz!ol\ak: h-:arúcson Erzsl·hel s. gyúgyszci"\~sz.
Pí'sfúj!1t·lyi k'irbá: luí:iyuóyys:t•rfrir•1: \'1:ze!i);
"\<ly Ferenc fiigyúgyszpr{·sz. l~l'11szl1lll: !JapJ> l\únily Uígyógy!-izerész .

;\ szún1veviísl·g \'L'Zl'liíjt·: dr. Barlal11s Bl~lu
sz\·. igazgató. :\ sz:i111Yl'vií~l·g kt•rl'll>llen !f!/rÍfl!fs:criiyyf 11s-:lríly: ()sztúly\·czetií; .Júzsa Andor sz\. II. o.
t"iitanúc.sos. Bt>osz\nlt:ik: dr . .lc"iú Délin J't"ig~·ógy
-;zen~sz.
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Magánalkalmazottak Biztosit6 Intézete.

(Fzelött Ferencz József kercske<lehni kórhóz hclPgse~élyző. pénztára.) 'fel.: 145-539. (Vff„ Péterffy
Sánrlor-u. 12.)
Elnök: dr. Zsen1bery István, alelnök: I\úll;i~
!Jul, igazgaló: dr. I·Iindy Zoltún, iga~ga1ó.-.~1elyel
tes: dr. I·Iannalhy J\.úroly aligazgato, lnorvosi"az«aló: dr. l\.eleli ,József. fiíor\·ns-igazgalú hclyelt~s: Petücz Akos orvos-aligazgató, l\.örös1uezey Lajos, gyógyszerész föfelügyelií, gyógyszerészeti ügyek
előadója.

Az Intézel

házigyógyszertárában:

osztályve-

zelii: Urszinyi 1\úroly gyógyszerész 16fcltigyelö.
osztálvvezetö- helyettes: ''árady B. László gyógyszcrés-z féífelii&yelií, 1'urányi Géza. Sin1011 Zoltán,
.\Iészúros Tibor. I·Iadfy Sarolta gyógys:~crész felÍÍ"\·eHik, A.ntalffy Zsiross ri'ibor féigyógyszen;sz.
B~~rtha 'fivadar. dr. Berki József, Lalior~zi \'ilrnos.
Altnússv Ern(i, \r(•ress .Júnos. I·Iehs Lús:d6, l-lcgyi
:\Iiklós -gyógyszerészek, Bartha '1'ivadarn1!, Zúdory
Gvula. Gúldv Búla, Lénúrtl 'I'ibor, llaclatly Ferenc.
F~ren~zy Isivún, i\lolnúr Eleinér s. gyógyszerészek,
Krassy \lik.Jós gyógysz. gyak.; P.app I~ús7;1ó, ., .:Tancsovits .József, Incze Ant:.il. h.ovaes Palnc, Golter
"-"oston hr. E:rav Erzsl·heL l\:eleti Hóza, Papp ErSinl~a llon:i: dr. Károly Júnosné, Hadics G·:'.borné. Zih Gizella, :\fory Veronika. Pour Hezsn.
J~obo1: Frigyesné gyógyszen"sz szakdíjnokok.
A szún1vev6ségi gyógyszerész csoportnál: ~\1iHússy :\ndr:'lsll(" Uigyt'1gyszC'n"sz, 1-iillrich l~va
gyógyszerész.
1

;16,

M. leír. AUamvasul;lf~ Betegségi Biztosító Intézete.

VL. Andrássy-út 7:!- 7ó. ·r(·I.: l'.!fi -!HO.
E!uiik: vill·z 11;1gy!Júuyai Horthy lslvún J-l:\\·.
igazgató, Ügyvcz(•!ti; dr. Zagroczky .lenií :\L\.\··. fiilanúcsos. llelyettes: tlr. lforvúth ..\!aclúr ?vf.AV. lanúcsos. Igazgaló-ftiorvos: vil6z dr. Csia Súnclor.
Szú1nvevőségi csoport Yl~zelőjc: Szcnl.ir111ay Lajos
:\f:\ \' főintéző. Gyógyszerésziigyek eliíadój:i: Szilúgyi Géza gyógyszerész. l\özpouli ren(h.>lii ús rnagúnkórhúz igazgnló-fönrvosa: dr. IIl~llzel111:11111 :\.lad:ir fiiatnácsos.
Húzigyógyszertár: Pod1naniczky-u. 111. sz.
'J'el.: 12:·!-505. Gondnok; \\.l·ber Lúszlti gyógyszerész.
S%él!esfövárosi Alkalmazottak Segitöalapja .

Budapest. IV., :\Iadúch ln1rt>-!1"r 2. "1'Pl.: '.l'..!7 --O:io.
Ügyköre körülbelül tucgegyczik a többi betegségi biztosító intézc!é\·eJ. l\i!crjcd ~1 székesfőváros
\'(!gleges tisztviselőire és alkaln1:.izottaira. Budapesten és vidéken kh. lG.000 tag (családtagokkal
együtt 30.000) tényleges és nyugdíjas igényjogosult
t:.irtozik hozzá. i\.z orvosi kezelést szabad orvosvá·
!asztás rendszerével uyujtja. - .A gyógyszerkedvezn1ényt a tagok csupún bejelenletl kezelöorvosuk
~tltal, vényfüzetiikön rendelt gyógyszerekre igényelhetik. 1\ kedvczrnényes gyógyszer rendelésére az
illetékes kezeliiorvos névalúírús:1 ("s bélyegzö,ie r;
Yényflizet első oldalúu ln!úlhaló. A gyógyszer ke<l·
\·ezn1ényes
kiszolgál!alúsúra
a
?\lagyarországi
Gyógyszerész Egyesület c"s n Budapesti Gyógysze-

flOO

0:11

rr'~sz

·r<'sliil1d, \':i\:1nií11t ;1 Scgilii:dap köziill ki"iliil!

n1egúllapodás az irányadó. Föorvosi ellenörzés nél
kii! pénztúri, \'agy ennek ncn1 létében a lcgkisehh
cs01nagolúsban szahndon kiszolgáltatható kiilönle·
gességck jegyzékét a Segíliialap éyeriként ki"lzli :i
gyógyszertárakkal. -- Igazgató: J)ulácska .Jcnti, al·
igazgató: dr. llaury István, inegbizotl föorvns: dr.
l{apossy Ferenc. Gyógyszerész retaxútorok: l(alt-

hrenncr I-Iilda, llankusfah·i liankus Lajos, Sárk:h1y György. Szöliissy István. dr. Csontns ;\fátyás.
Országos Mezőgazdasági Biztosit6 Intézet.
(Azelötl Országos Gazdnsúgi i\Iunkáspénztár.)
Budaprst, V.. Akadén1ia-u. a. Tel.: 123-129.·

Közponli igazgalús. Az lUOO:X\'L t.-c. '27. pa·

ragrafusában biztosított f'eliigycleli és ellenőrzési
jogkör gyakorlását a ni. kir. föld1nívelésügyi ininiszter ezidöszerint dr. Frónius Oszkúr ntiniszteri
lan·icsos, korn1ánybizlos útjún látja el. - Az Országos :\lezögazdasági Biztosító Intézet az 193i.
évben a törvényes rendelkezéseknek 1negfelelöen ;·\
év tartan1ára 1negalakult igazgatósága a következő: Elnök: gróf Teleki Tihor, igazgatósági tagok: Csizn1aclia András, :\Ielczer László, Patacsy
Dénes, Putnoky l\Ióric, gr. J{huen-}Iéderváry I\:.í.roly, Inárcsi Farkas Ferenc, Asztalos .Tános, Jakab
István, Bokor l\fenyhért, Lnczenbacher Antal
Fabritius Endre, Eszenyi .Jenií, Bayer János. L1~"
gány Ödön, Faber György, Lelkes Béla. dr.
;\Jutschenbacher E1nil, dr. Hnlúsz Agoslon, dr.
\'ny Jliklós: yez(·rigazgató: dr. Blaskc Lajos min.

l;.'uúcsus, vezérigazgató helyettes: dr. Barth;i :.\1iklüs: halesethizlosítú!"i, statisztika l's ha!esel elháritú:- fcliih·izsgúlati jogkörével 1nc•rhiznl! · dr An
dork:1 Zollá1l niin .. tanácsos. litk?1r: d;. G~!Űcs\~
i_Yún _O. )L B. I. titkár. orvosi nszl:"iJy \"Pzcliije: d;.
helell Islv:ín.
·
Magyar Hajózási Betegségi Biztosító Intézet.

Budapt·sl. \· .. {iróf I\:Jt>helsherg-utc.1 19.
·relefon: 122-·-82 i, (~s 124-181.

Elnök: Kleysl Károly. igazgaló: dr. Lanasch
Józs:r, tiszlYiselö-föorvos: dr. vitéz Téglássv .Béta,
orszaggyíilés képv„ föor\·os-hc1vette!"i: dr. Léhn~r
J111re, gyógyszerész-relaxútor: ll~~rhún Rezsőné, sz.
haraszti Bcrnolúk. Blanka.
I-Iúzigyógyszertitninak \"PZt•li-ije: Kinúl .íózsef
gyt'1gyszp riís z- f Pl ügye 1ií.
Allami Vasgyárak Igazgatósága.

X. .. Köh{inyai-út 2:1. 'felelfon: l-Hl-029.
„
EgCszségiigyi osztúly: relaxútor: Kenéz LidiH.
L:gyk?r:. :i. diósgyiiri ,·asgyúr lúrspónzlúra vény('j.
n.e,k .tclulv1zsgúlatn s az egészsl•glig\'i ndn1 iniszirúe1011al s('gédkezés.
-

Hatósági vegykisérleti állomásolc.
Feyy11i::sg~ílri és PCf!lfkis(;rlt•li 1íllnnuisok.

. O~·s7ágos n1. kir. EJ~111iai Inl(~zet és Közponii
\ egyk1serleti .·\llornús. {Budapest II., I\eleti I\:árolyutcn 2-L '!\•Jcfon: 1:10-0iO.)

OB2
.U. kir. J/ t::öga:dasáyi l'l'flflldsérleti Allomások:

B(·kl'scsalJn. Dt~llrccen. Kassa, ílfosonmagyar·
Ó\·Úr, Z\Iiskolc, Pócs, Székesfehérvár, UjpesL
TrJrvt!nuhatúsdgi ueuyvi::sgáló állo1nások:
Györ. KaposYúr. Kecsken1ét, Sopron, Szon1hathelv.
l'~'[l!JVi::syúló 1nlé:t'l: A 1\lagyarországi Gyógyszerész Egyesület ,·egyvizsgúló intézete (Budapesl.
VIIL ...\ggteleki-ulta 8. 'I'cl. 132-207.) vezető: dr.
H(•iln1nn11 Núndor.
Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapja.

Budapest, \'., Alkotn1ány-ulca 16. Tel.: 129-117.

Elnök: dr. Atzél Ele111ér ni. kir. belügy1ninisztériun1i n1iniszteri tanácsos, egyetenli 111. tanár,
elnökhelyl•lles-titkúr: dr. Siegler
Júnos Ill. kir.
helügy1nini.sztériun1i 111iniszleri o. tanácsos, egy. Ill.
tanár, gazdasúgi fünök: llobay Gyraszin Lú!>zló ni.
kir. heliigy1niniszterilu11i nyug. szá111vevós1~gi fő
igazgató. Intézőbizottsági tagok: dr. :\lozsonyi Sándor inin. tan., egy ny. r. tanár, a bpesti gyógyszerészeti intézet és egyel. gysztár igazgató ja, dr. Schulek
Elc1nér, az Országos I\.özegészségügyi Intézet osztúJyyezetöje, cgyclcn1i 111. lanúr, dr. Tauffer Gúbor
orszúggyiílési kópvisclő, a !\lagyarországi Gyógyszerész Egyesület elnöke, Lüchcrer 'l'an1ás, a Z\lagyarországi Gyógyszerész Egyesület alelnöke, dr.
Yi:éz \:árady László orszúggy. képv. 111. kir. korniúnyfötanácsos, a ~Iagyarországi Gyógyszerészegyesillcl alelnöke. né1netprónai \Volff Lajos, a
P.ndnp~·s!i Gyógysz<•rész Tesliilel elnöke. lJrszinyi

I\:sroly gyógyszcn;sf.. az Okle\·Ples Gyógyszerészek
()tsz. Egyesiiletének clnökt', Gróf[ Gyula gyógyszt~rl·sz, az Okl. Gyógyszerészek Orsz. Egycsiiletónck ügy,·. igazgalújn. Buclanovics 'I'ihor. Czeglédy
Béla, J... úzúr Ernií. l•s SzPn!tnihúlyi (;{•za gyógyszerészek.

l

A gyógyszerész alkalmazoualc legkisebb munkabérét megállapitó bizottság.

Elnök: dr. V{unossy Zoltún egyet. ny. r. tanár; alelnök: dr. ).fozsonyi Sándor n1in. tanácsos.
egy. ny. r. tanúr: rendes lagok: Földényi Lajos
gyógyszerész, Gróff Gyula az 0. Gy. 0. E. igazgatója, Lücherer Tan1ás a !\f. Gy. E. alelnöke,
dr. Széki 'ribor egyet. ny. r. tanúr, Urszin:-i:i l\"írol~· l\IABI gyóg~·szerész feliigycl6. az. 0. Gy. 0. E.
elnöke, dr. 'l'auffer (iáhor a ).L Gv. E. elnök~.
nén1elprónai \\'olff Lnjos a B. GV. T. elnök(•:
póttagok: dr. Auguszli;1 Bl>ln egyCt. rk. tnnár.
Czegll>dv Béla gsógvszcrl>sz. Koritsánszky Otló :1
:\L Gy. ·E. iigyv'.. iµ,ii.zgatfija. Hoósz .Júno.s. ()'J'f. ali~:az~a!Ó. Sarkadi Nng\" Súndor O'I'I g~·ógyszen;sz
felügyclii, Szenlgúli Dúnicl gyógyszertár tu!njdnnos. Sz1~nli11ihúlyi Gl•z:1 c;s t~rögdy .József gyógyszerészek,
A gyógyszerészgyakornoki tanfolyam előadói.

1

H1ufapeslen: \"ezel<"i: dr. \\il;her Dezsö gyógyszerész, az Orsz. I\iizegészsl;gligyi 'I'anács tagja, dr.
Augusztin Béla egy. rk. tanúr. dr. Schulek l~le1nér
l'.!.!Y· nL tanúr, Spergely Bt''la gyógyszerész. Héthelyi

.Júz<.,1·1" ;..:yú;..:yszt•r(·~;t„ dr. :\loz:-.ouyi Súndnr 1ni11.
tan .. Pgy ny. r. lanúr. dr. Sicgler .Júnos 11ii11. o. taJJÚcsos. t>gy. ni. !anúr. dr. CsipkP Zollú11 t·gy. 111.
tanár. L'. fc'í,·egyl~sz. okl. gyógyszt'r(•szl'k. dr. ll11szn·urn1 Hl•zsii. a hudnp1 sli ()nk. :\lc•11\('ít•g_\'l'"iiih·! fíioryosn.
S:t•ycd1·11: \'L'Z(·tü: dr. f):'1Yid Lajos egy. ny. r.
lanúr, gyógyszerész. 'l'anúro!.;; dr. Ll'inzingcr \lúria
gyógyszen>sz. dr. I~öszcghy Dént•s Pgy. 111. tanár.
dr. ·rroj1í11 En1il pgy. n1. tnnúr.
1

Gyógyszerészgyakornoki vizsgáló bizottság.
Budapesten: Elnök: dr. ?\lolnúr Andor 1ni1L
lanúcsos. Tagjai: dr. .Jnkahhúz~· Zsig111011d. dr.
Széki Tibor egy. ny. r. t:111:'1rol.;. Hl"lh('J)·i .lúzsc•r ,;_~
dr. \\'cbcr Dezsö gyógyszl'ré.szPk.
Szegeden: Elnök: dr. Gclh:y .József egyet. ny.
r. lanár, tagjai: 1\-iss Arpúd egy. ny. r. tanár. dr.
·ruka!s Sándor Szeged sz. kir. YÚros fiíispúnj:i.
egy. 111. tanár. I3orhé·ly .Júzsc>f {•s Tl'nH·.sv{n·)· .József szC'gedi gyógyszpn>~zPk.
Gyógyszerészeknek előadó egyetemi tanárok.

1. Budapesti kir. niaouar Pri::rnrínu

/>1~ft'r· f1HÍ01nriny-

cuy1·tcn1cn.

13ölcsés::l'fllldon1ónyi kar: dr. Dudich Endrv
11\'ilvános re1Hles lanúr (ú\lallanL dr. Szehellédv
L:ászló egyet. n;.-·. rk. ta;1úr (kt~~nia) dr. ::\Iauril-z
Béla ny. r. tanúr tásvúnytan), dr. Paúl Arp:íd
ny. r. tanár (növt'nylan), dr. íl.ybúr István ny. ,·
l:n1úr (fiziknL dr. Széki Tibor ny. l'. tanár (ki~-

1ni;11. dr. Szabi', Zn!l:"ill ny. r. t:inúr (11(ivúu\·la11) .
dr. h:onek Frigyes l'. rk. t:in;'1r (organiJ;11~<; ].; 1"1nial. dr. Auguszliu Bl>la e. rk. !an:ír. nv. kisér~.
!'öig:izgalú (gyógynövl>nyt>k isnierell'). dr.' Schulek
Elen1{!r nl. tan(1r (kén1ia). Er11vev .József hölcsl>szet doktor. n gyógysze1«~szi !ih:té;1el0n1 n1eghízott
(']iíndója.

<>rv11s/tulon1á11yi /.'(lr: J:r. Darúnvi G\'tiln 11\'
r. tanúr (közegészségtan). dr. LipliÚ;: P;,~J ll\'. ·r.
tanár {gyógyszerisn1e), dr. :\Iozsonyi Sándor ·1nin.
tanácsos. egy. ny. r. lunúr (gyógyszerészetL dr.
Andriska Viktor e. rk. lanúr. 1ninl 111eghízoll (közegészségtan). dr. Csipke Zoll:'ln Ill. !anár ("\'Ó"\'szcrészeli vizsgálatokL dr. Frilz Uuszt{n· nl.n.la1~;·1 r
(kísé1·h!tcs g;.-•ógyszcrlan). I\orszt>rii lionY. k("r<h~
sek: kij('löl! katonai eliíadö.
'1. S:C[!l'di 111auu(/r kir. /-lorlhy .llikhís t1u/0 11 1rí11ycgycf <' !1H' n.

,l~t1lc111(1fikai t\s fL'r1111;s:::t'lfurlo11Hí11ui f;ur: dr.
Kiss Arpúd ny. r. lunúr lkl>n1in1. dr. (ircguss Pú!
ny. l'. tanár (11Ö\'(~llyla111. dr. !·:nch s:uldor ny.
r. lanúr (ásvúnytan). dr. .\hrahú111 SzilveszlPr ny.
r. tanúr (állattan). dr. Friililich ./úzs1•f ny.
tanúr
(fizika).
Or11osf1ulr111uí11yi k11r:
dr. !\anyó Béla egy.
ny. rk. tanúr (kiizegt~szség!an:1. dr. .Jancsó ?>.Iiklós
t>gyct. rk. tanúr (gyógyszerisn1e). dr. Küszegi D·!nes egy. Ill. lnnár. n1inl 1neghízo!I (ké1nia). dr.
DiiYi_d Lajos Pgy. ll\'. r. \an:"1r (gyakorlati gyóg~·
s~:Pl'PSZ('1),

.
r

.
Oll6
Gyógys2erésxhallgatók egyetemi vizsgál6-

bizottságai.
l. 1'/.11' s f!!J Ó[!!J s: e rés: hal lyaf ó k 11i ::sgál ó l>i zot f srígn:
n11dO/!f'S/C11: Elnök :t ln!ndcnkori hülcsúszcl·
J,ari dl·kún. ·ragjai: dr. P:iúl :\rpúd. dr. Hyhár Is:YÚIJ l•s dr. Sza-hú Zo!t(111 {'gy. ny. t'. lanúrnk, dr.
Szc!Jclll:dy Lúszló egyel. rk. lanúr.
Szegeden: elnök n 1nalhe1nalikai l>s lcnnl·;.;zcl
ludon1ún\'i kar 1nindcnkori dúkúnja. 'J'agok: dr
Kiss Aq;úd. dr. l;reguss Púl és dr. Fröhlich .Tó~
?:scf egy. ny. rendes lanúrok.

l J. éves yyúyys:erészhallgatúk elüs:iyorlafi

bizottsága:
1. Gyukorfafi szigorlat.

Budapesten: Elnök: az orvoskari dékún. Elnökhelvcttcs: a proclékún. Vizsgúló Ingok: a közcgészsé'itanból dr. 1)arúnyi Gyub1 ny. r. tanár, a
"YÚ")'S~crisn1ébül dr. Liplúk Pú! ny. r. tanár, a
::i.
ö
•
\7"izsg:.~'l'r.•
vegytanból
dr. Széki 'fihor n~·· r. lanar..
hel vettcsck: a közegészséglanhol dr. Andriska \ 71k
tor- e. rk. tanúr, vcgytanhól dr. Szebellédy László
e. nv. rk. tanúr. f{orn1únyhizlosok: tlr. Grosch
Kúro"iv n1in. oszlúlyflJnök, dr . .\Iolnúr :\.n<lor ulin.
tanác;os, dr. Haver Antal gyógyszertártulajdono'i.
Ili. kir. korn1án);fötanácsos ..
Szegeden: kor111C111ybizlos: ·rv1nesvúry .József
~vógvszerész. Elnök az orvoskar n1índenkori dék?u1j;1. Vizsgúztatók: dr. Jancsó .\Iiklús egyet. rk.
tan úr és Kiíszeghy Dt:nes egy. ni. tanár, nlint rneg-

hizott.

1
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~- fJ;fniélcti s:.igorlat (Zárós:.i9orlal).

Elnök: az orvoskari dékán. Elnökhelyettes: ;1
prodékún. Vizsgáló tagok: a közegészségtanból dr.
Darányi Gyula ny. r. tanár, a gyógyszeri.s1néböl
dr. Liptúk Pá! egy. ny. r. lan(1r. a vegylanból dr.
Széki 'fibor ny. r. tanár. Vizsgáló helyettesek: a
közegészségtanból dr. Andriska Viktor e. rk. tunúr,
:1 Ycgytanból dr. Szebellédy Lúszló egyel. ny. rk.
tnnúr. IZorn1únybizlosok: dr. Bayer A.utal gyógyszertártulajdonos, 111. kir. kormányfőtanácsos, dr.
lirosch IZároly 111in. oszlályfünök, dr. '.\Iolnár
Andor nlin. lanúcsos.
Szegeden: kor1núnybizto.s: dr. Veres Eh:111{·r
egy. ny. r. tanár. Elnök az orvoskar 1nindenkori
dé-kánja. ''izsgáztatók: dr. Jancsó l\Iiklós egyel. rk.
tanár. dr. ]\anyó Béla egy. ny. rk. tanúr t~s
dr. J)úvirl Lujos egy. ny. r. lanár, dr. l\(iszegi Dt'ncs egy. Ill. tanár. 111in! 1negbízott.

:1. Fc!jogosiló (approbficiós) vizsgálóbizottság.
f111dapcstcn: Elnök :iz or\·osknri dékán, elniik·
helyettes: a prodékún. Vizsgúló tagok: dr. .\luz.sonyi Sándor n1Í!l. lanúc.so.s. egyt·L 11y. r. tanúr t~s
dr. \\'ebcr Dezső gyógyszerész.
Szegeden: elnök az orYoskar 1nindenkori tll•li:úuja. l\onnúnyldztos: dr . .Jancsó .\liklós t~gy. ny.
r. tanúr. \'izsgúllalük: dr. DúYid Lajos pgy. ny. r.
lanúr (•s Borh(~\~· ,J{Jz-;ef g~·ógyszt'r(~sz.
-1. Gyógys;crés=doklori szigorlat ui:.suúl6fJi;o/tsór1a.
Budapesten: Elnök: az orvoskari dékán .Elnökhelyettes a pro<lékún. Vizsgáló tagok: a közcgészségtanból dr. Darúnyi Gyula ny. r. tanár, a
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gyógyszerisn1éhiil dr. Lipták Pid e. ny. r. tanár.
a gyógyszcrészcthöl úr. i\lozsc111yi Súndor 111in. la·
núcsos. egy. ny. r. tanúr. a 11(),·l·nylanhú! dr. Pa;i!
Arpád ny. I'. lanúr és dr. ·ruzson .Túnos ny. r. la·
núr, a vegytanh6l dr. Széld "I'ibor ny. r. tanflr
Vizsgúló helyetlcsck: :i küzegészségtanból dr. Andriska 'riktor e. rk. tanár, a növénytanból dr. Pnú!
.\rpúd ny. r. tanúr Ps dr. Szahó Zoltiin ny. r.
!;111úr legy111ús helyetteseként).
A gyógyszerészi továbbképzés központi

bixollsága.
Elnök: dr. Szl•ld 'l'ihor l'l-(y. ny. r. tanár, alt·lnök: dr. :\Iozsonyi Súndur nlin. tanúcsos. egy.
11y. r. lanúr. :\ hatósúguk l·s i11tl·z111{~11yek részéröl:
\'a!J:'1s- és Közoklulúsiigyi :\li11isz!érian1 részl~
rül: dr. :\lolnúr Andor 1ni11. !unúcsos. Beliigy1ni11isztl·riu1n rl·sz0rííl: dr . . \tzt"I Elcn1l~r n1in. lanúcsos. l·fonvédt~!ini \Iinisztl·ri11u1 rl·szérii\: dr. Fehl·r
Lúszlú ni. kir. ho11vl•d gyúgyszeriigyi igazgató, ()rszúgos Eözegl·szsl·giigyi ·ra11úcs rl~szl~riíl: dr. I!-ist•kutz Béla egy. ny. r. tanúr. f)rszúgos Fe\s{íoklatúsi
·ranúcs rl•szt"rii!: dr. Balogh Erníi egyt'.l. ny. r.
!anúr. \1. 1\ir. ( lrszúgus l\ilzl'gl•szségiigyi Iol(•zt>!
részl~ri'd: dr. S<·h11ll'k El1.•111l•r t~gyeL 111. tanúr, osztú!yv(·zelii. BudaJll'Sl Szt"kt>sfíí,·úros Pc1lgúru1cstcn·
rl~szt"ri\I: dr. !lnrYúth
.h•11ii igazgató. Budapesti
kir. 1nagyar P1'1z111úuy P1"h·r 'f'udo111únyeg:<elcn1
r(•szt~röl: a gyúgysZt'ri!szha!lga lúknak e!Ciadö tanúr,t i: dr. J):irlinyi (iyula (·s dr. Lipt:ik Púl t•gy(·L ny.
r. l:1n:í1·ok, dr. Sz1·lw!ll·d~· Lúszlú 1•gy1•1. ny. rk.

!anür, dr. Csipk(' Zoltún egyet. HL
Fe~·t'lll' ,fózsef ·rudon1:'inyegyeh'n1

Szegedi
r1><;zt~ríil:
a
gyogyszt•ré.szhallgalóknak
t•lii:idó
!anúrai: <lr.
Szent-Györgyi Alher!''' Ps dr. Liirin<" Fen•ne';· {'gy.
ny. r. lanúrok és dr .JanC'sú \Iik!ós e"\._ ll\'. rk.
lanúr. :\. gyógyszl·n~szkiképzt'>sst>l llPlll i::>i·ogl:;lkozú
dl'hl'('<"l'lli 'l'i.sza
Is\\'Úll 'J'udo111únyegyelen1 l•s ;i
Pécsi Erzst!bel '!'11don1únycgyclen1 kép,·iseliii: dr.
.Jeney Endre l·s dr . .\lnnsfeld Géza e"vet. nr. r.
ta11úrnk. :\Iagy<ir (iyógyszerPszludn111ú11~:i 1':ír;aSÚ"
"YÓ"vszeré~z
rl·.szérlil: dr. Zalav
- Dezsií o.
o. . .
. .. :\l·t")·•tt;
. '0 < orszúgi llyógyszcr&sz EgyP.siilel rt'~.szt'riil: dr. \\\iber 1)ezsii gyógy.szerl>sz. Budapesti (iy{JH\·szerl>sz
'i'l'sliil('r részériíl: nt"1nt.'lpl'ó11ai \'Volff L;iir~· "YÓ"Y.
')J
.
!).
o.
SZl'resz.
\_ ~ lC\"l' 1t•s liyógyszerl>szek ()rsz:Í"os
E"Ye··1 l
' ' ·· 1 1·
t>
b.
su e e reszt•ro : . rszinyi l\úroly gyrlgvszl'rc' ...;z fiifc•lügyt•lii. A vít!l~ki egyetc•nJt•k gvúgrSzt•rt:.trai n"szér1il: dr. \Iikú (lvul:i t>"Y e 1;y ;·]· \·n1·'1r dr
F'en~ncz Aron és dr~ ilar_\·:-.Z~ig;no;i;I e·~·\'. '1 11 : !.auú~
rok. a dehreceni. i!lelve ko!ozs\·{1ri l•s p~esi e"rell•111l'k r~szt:~iil. ·ritkúr: dr. \·0gh :\nt:d egy. ad].unklus. Penztarns: dr. I!:iln1ai .Jú1His ('gy. adjunktus.
\a11.'·1r.

Magyarországi Gyógyszerész Egyesület.

(Budapest, VL. 1-Iegedíís Súndor-11. J 7 .)
:\Iegalak u! t 18 72-ben ...\ lsz(•rveztetel \: l 9'.! l -bt~ll.
225--098.
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Elnök: dr. Tauffer liúbor, urszúggyülési kl:p·
\·iseléí, Budapest.
'l'úrsclnök: 'I'e1nesváry ,József, Szeged.
:\!elnökök: Löcherer Tan1ás Budapest, dr. vitl·;. Vúrady László m. kir. korrnányfötanúcsos, orsz.gyül. képviselő Szentes.
Ügyvezető igazgató: l\oritsúnszky Oltó.

Pénztáros: dr. Bayer Antal Budapest.
Ellcnörök: Budanovils "l'ihor lJjpest és Dobos
Gúbor Budapest.
1'itkár: Preyer Dezsö.
Főkönyvelő: Sin1oni<lcs Géza, a 1fagyar-Olnsz
Bnnk ny. cégvezetője.
Választmány: Budapestről: németpróniii \Volff
Lajos. Csúnyi hnre, .lanitsúry László. dr. J·Irabéczy
()szkúr, Kalán Gyula. vitéz I\ovúcs Aladár, dr.
:\Ioluúr Alfréd, ifj. ()rvényi Béla. Héthelyi .lózsef.
Fidékriíl: dr. Auher Lúszló ~lohúcs, Beniczky ~fik.
Jós Eger. Binder ()ltó Sopron, Bcrctzki Pt~ter ;\lczii-

hcrény, Bokor Ferenc I\apos\·úr, Borbl~ly .József
Szeged, Fej(~r Barna Nagyszöllös. Kauhnnnn Ernü
Vcresegyhúza, I\údúr .Andor Sútora!jaújhely. I\irályi ?\Iiklós I\01núro1n, I\oczka Púl Szolnok. l\ii!tel
Dezsö I\iiszeg, dr. :\Jakray Lúszló Baja, dr. ?\Iészúros Zoltún Jliskolc, dr. :t\lihalovits ,Jenö Debrecen.
Jiohilla Hezs(í Györ. :\folnár :\.ntal Pcslszenti1nre.
Nagy Islviill Púrkány, ílehn1ann Rókus Balassngyar1nat. Szendrey Súndor Búrúnd. Szölli.ísi .ienii
:\Iakö, dr. 1'akatsi-:\agy Lórúncl Székesfchérvúr.
Thury Andor Kiskunfl•!t•gyhúza. 'l'örök Arpúd I·Jpgycshalom.
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1-:Iivatalból - az alapszabályok 15-ik paragrafusának rendelkezése szerint -- n1inden kerlilc!
elnöke, :iz ügyvezető igazgató, pénztáros az ellenőrök, valanlint a 'faniigyi Bízottsúg clnÖke.
Az anyaországhoz visszatért orszánrészböl beh~\·allak: DPri Aladár (Vúgsellye), Farl~as Súndor
(Ersckújvár), E.ucsera Imre (Léva), l\légay .Arpád
(l{assa), Nagy István (Párkány), Sík Gyula
(Szolyva).
Póttagok Budapestről: dr. F'áczányi István,
dr. Schulek Béla, Szkalla Lúszló; vidékrül: I<'ördös
Lajos I\:ecskc111él, Kovács I\úhnán i\Iezökövesd, LáP?ssy I\:úroly Alsóverecke, Losonczy \'incc I\aposvar, dr. :.\fcrkly-Be!us József Nagykanizsa, Héthv
I~~roly _Bék_és_:sahu, S1ne1:ingai Lajos Ipolynyél~,
\ cgh Laszlo Szolnok, dr. \·ondra Antal PCcs.
Szán1vizsgúlóhizottság: B. Orosz Ferenc elnök,
'ragjai: Geffcrth Dezső SzékcsfehCrv:'tr, I\áhnán
Béla Budapest, Szekeres István Ujpcsl, \\Tirkcr
.János Rákoskeresztúr, Póttagok: dr. Fülep Agoston
Budapest, Cibulka Endre Szenlendre, Kóros Istvái1
Húkospalota.
Tanügyi bizottság elnöke: dr. \\Téber Dezső.
Gyakornoki tanfolgan1: Budapesten VIII., Agteleki-u. 8. és Szegeden. Évenként rnárcius hó l-től
június hó végéig.
l\7yilv. vegyvizsgáló állonzása: (VIII., Aggtelekiulca 8.) \Tezetö: dr. Reitrnann Nándor. Tel.:
l.J2-207.
'Vendégszobái: VI., I"legedüs Sándor-u. 17.
/{önyvlára: ''I., f!egedüs Sándor-u. 17.
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1. A Budapesti Gyógyszerész TestUlet.
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Telefon: 132-223.
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Elnök: Szentgáli Dániel (Gödölléi), társelnök:
i\Iolnár Antal (Pestszcntin1re), elnökhelyettes: Budanovils 'fibor (Ujpest), alelnök: Fáy Ignác (Nagytétény), pénztúros: dr. Bernolák János. (P~slszcnl
lörnic). titkár: Preyer Dczsü. \'úl:1szt1nany1 tagok:

Elnök: németprónai \\1olff Lajos. Alelnök:
Csányi In1re. Igazgató: E:ovács Ödön. Pénztáros: Janitsáry László. I\önyvláros: dr. rfen1esváry István. Ellcnör: Löchercr rl'tunás. Válaszl111ányi tagok: dr. Baradlai .János, dr. Bayer
Antal, Dobos Gábor, I~llö István, dr. Fúczányi
István, Fekete Zoltán, dr. llrabéczv (Jszkú.r,
Juhász l\Iártori, I\alán Gyula, vitéz I\:ovŰcs Aladúi-.
dr. i\Iolnár Alfréd, B. Orosz Ferenc, ifj. Örvényi
Béla, Réthelyi József, dr. Schulek Béla és dr. WéLer Dezső. \ 7:.ilaszlinúnyi póttagok: I-Iófer Antal,
dr. Illés Endre, dr. E:orányi i\Iiklós, Szkalln László
és vitéz 'forday Ferenc
Számvizsgálóhizottsági rendes tagok: Emánuel
Géza, dr. Héray Andor, I\oráni Zoltán, Steiner Oszkár, Fúbritiusné húró Synthinis Ilona, Póttag:
Hadanovits l\Iihály és Szentlörinczy Béla. Fegyeln1i bizottsági rendes tagok: Fekete Zoltán, dr.
Ifrabéczy Oszkár, Janitsáry László, ICerpel Pál,
i\Iajorossy Béla, dr. l\.fann Géza, Neményi Nándor,
Pandula József, Héthelyi József, Szilvássy Gy.
László, Sziics l~rnö. Póttagok: Betegh l{ároly,
I\úln1ún Béla, ifj. Örvényi Béla.
Gyógys:ervizsgáló s::cruezele (XIV., Stefániaúf 25. Tel. 29-63-87):
' 1 ezctö: Spergely Béla,
laboratórium vezető: Buttinger Antal.

Batha~úr [s!Yún

íFclsügöd), BorzsnY:1y Islvún
(Csepel), Cihulka {J.yula (SzenlendrC'·). (:sl.lnka Bt~la
(Kistarcsa), DYorúk :\lfrl>d (Fót), Gu\yús BC'njt.l·
1nin (Kispest). J\uhay .Júnos (I1úkosszent1nihúly).
I\:acziún Sarolta (P2stújhely). l\ajdacsy Pú! (Budall>ténv), Ka11fn1an11 Ernií (\'eresegyhúztiL Kl·rsehbaun;n1ayer Károlv
(Eszll rgo1n).
Kóros fsl\'Úll
(Húkosp;.~lota). l\Ünnendy .Sú'.1dnr
íl11d:1 keszi).
dr. Lé,·olt Istvún (Pcslszrnerzsl'helL Szekerps lstvún (Ujpcst), Szigvúrl .lú~lOS ~' 7 l~IC°J. s.ziiesn~· S;díc'i
Júlia L\Iútvúsfiild). 1':11nas :\Idi:ily fSnl)·1n:1r1. dr.
Vagaszky I'Zúzn1{•r IHúkoscsaha·l. , 'Y~1„kt>r .f:'n1os
(Húkoskt•resztúr). dr. Z:day Dezsii (htspesll_. \~ú·
Jasz!1núnYi pólingok: Iinreh .lenii !l'jhartyúnl. ·ra111ússv D~zs(í (íludafok). rl':i..., Zoltún IC~illaµhegyL

!

Lt>ng;·el l~ndrP · (Rúkoshcgy).

Fl'gyelnli bizottság l:igjai: elnök: Szcn1~ú!i Dl!

nicl. :\Iolnúr Antal. Künncndy Slindor. pot!agok:

Bor~sovay lsl\'Úll l•s Szigvúrl .Júnos.

A kerülethez tartoznak Pt•st YÚrnH'!::D·l•hiil "11'.2

helységbiíl 175. Eszlergon~ \"111-béil, i h'.'.ly~;n ~}, ~)~z
szcscn 119 helyen 18-1 gyogyszcrlar. koztuk ,\ link.

;
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UI. Pest vármegye déli kerülete.
Elnök: dr. Zalai I\:ároly (CC'gléd). elnökhelyct
les: Thury Andor (Kiskunfélegyháza). alelnök:
a kccsken1éti testület inindcnkori elnöke. főtitkár:
Fördös Lajos I\ecskcn1ét, pénzlúros: Bachó Súndof.
lisztclelbcli elnök: Fnrkas Ignúc.
,„úlaszl111ány: Borbély Endre (NagykörösJ,
Butlinger Arpád (Lajosn1izse), Gcllér .János (Kiskunfélegyháza), Csorba János (I\ecske1nét) . .-\n1h·
rózy Tibor (.fúszs·;;entlászló), L:1ulncr Lajos ("l'ör
lel). I\:atona :\largil (J\:ecskPtnét), Húcz .f:'11ius (Kiskunhalas), Bachú Sándor (Cegh~dL Sz. 'J'óth .József (Eiskunf ~lcgyházaJ, P:nili P«tt•r ( I\ecskc1nt>t).
Ligeti Ernö (I\alocsa).

Fegyelnli bizottsúg tagjai: Sz. 'I'óth .József.
Gellér Jfinos, Székely Súndor, :\Icsler László, dr.
Zalai I~ároly.
A keriilethcz tartozó gyógyszcrlúrnk: Zl2 helyen
70 gyógyszcrlúr; közte 1 fiók.
IV. Székesfehérvár-vidéki kerület.
Elnök: Csitúry G. ÜliYér (SzékesfPht~rr:·ir\
alelnök: dr. 1'akúr:;i ;\'agy L6r;íncl (Szí•kpsfplH'r,·úr), tilkúr: E. Lukúts Béln. pénztúrns: Gcfferth
J)ezsti (Székesfcht'rYúr).
A kerülethez tartozó gyógyszertúrak: Fejér
Yúnnegyéböl: 40 helységből 50, ·vcszpré1u zncgyt:
böl 17 helységből 20, Zala Yár1ncgyéböl 1 helySl~ghöl 2 gyógyszertár, ös.sz<'scn ,58 hclyJH~ghfil 72
!.jyógyszcrl:.ír; közte G fiók.

V.

Győr-vidéki

kerli!e1.

Elnök: Stinner In1re (Györ), elnökhelyettes:
!1osliillcr ,Júnos (Gyúr), nlclnök: Szebellédy Ferenc
('f\>q, lilkúr: f)alibor Lúszlö (Gyiir).
Vúlaszln1únv: Barna ..\nlnl, \Iarkovits Pál,
Pa\ovit.s Lajos. ;rou1ka IYún. :\Iohil!a Hczsii.
Fcrryeli~1i hizoltsúgi !agnk: Stinner In1re, Ros·
\iitlt:r JÍ;nos. :'1.lohilla Hezs<'í. púllngok: ;\Hiller Elek,
Sal .lúnos.
tartozó gyógyszerlárak: Győr
l 0 helyst~gúh{il 21, l\n1:1úro1n ~·únne
gvének Ja helységb61 14. ;-..roson vannegyenc k ,9
ll~lységéből 10, Veszpré~:1 Yúnncg,vénck 11_ h<;.1ys_~
gl·böl 14 gyógyszertii.r. ()sszesen: -l:~ helyseghol n.l
gyógyszertár, közte '1 fiók.
1\ keri.ilelhez

\'Úr1ncgyt~nek

VI. Sopron vármegyei kerület.
Elnök: 1Iarinczer Jcnö (Csorna), elnöld1elvettes: Flóderer .lent\ (Csepreg). iigy\'. clniik: "Nil~olils ;-..HJivov {Sopron), ti!kár: .Tehn .\ntal (Sopron). 'fisztcl~lbcli elnök: Szerdahelyi .lúnos (Sop·
ron).
Válaszltnúny: Öz\·. Lelovils .Józsefní·. Groh111ann V'ihnos, .Binder Olló (Sopron). Hl'lnnann
füla (Beled).
Ferrycl!ni hizotlsúgi tagok: Binder ()ttó. Nincll
.János. }(reutz Valde1nár; péltagok; Dohsa ;\-Iihály.
Schurina Cyrill .
.A kcriÜethez tartozó gyógyszeriúr:!k: Sopron
várn1cgyí•hClI 17 helységbti! 26 gyógyszertár.
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VII. Vas·Zala vármegyei lcerUlet.
Elnök: Bisilzky Andr:ís
(Celldön1ölk), társ*
elnök: dr. :'iierk!y*Belus ,József (Nagyk.1nizsa). alelni\k: Ei)ry \"ilinos rn. kir kortnúnvlanúcsos. litkúr: Lendvay Endre (Kiiszt~g).
·
.
Y:"daszl1núnyi tagok: l\iillcl Dezsü, 'l'orkos
Dénes, Csl·liy Lajos. Szigetvúry Zoltún. vitéz Sznlay Gyul:i. dr. Sz1nodis József, dr. l)vorszkv Béla,
dr. \\riener ,Jcnö.
.
Fegyeh11i bizollsúgi tagok: dr. Bisitzkv .Andrús. dr. Sz1nodiss .József, Szigeh·{1r~· Zoltú.n, póttagok: Lukúcs \ 1i!inos, dr. \\Tje11cr .Jenli.
A kerülethez tartozó gyógyszerlúrak: Vas vúr·
inegyének 2'! hclységéböl 34, Znla vármegvének 29
helységéből ·10 gyógyszertár, összesen 50 h'Ciységbt'í!
7:1 gyógyszerlúr; közte 2 fiók.
Vili. Somogy vármegyei kerület.

Elnök: Piutsck ŰYula, alelnök: Súrlory Lajos
lilkúr és pénztúros: Ilokor Ferenc.
·
Vúlnszl111Ún\·: Fúhry ()dön. i.icht•r Béla {~~
J ,usonczy Vince·.
.
Fegy('lini hizoltsúg: Jlilll'linann ,Jpnií. S:írlory
Lajos, Budi111úc I111rc.
A kerülethez tartozó gyógyszerlúrak: 53 helys(.gbti\ (i-1 gyóg~·szrr!úr. közte 9 fiók.
IX. Bar"Jnya vármegyei kerület.

Elniik: dr. .Tónús Gt'·za (Pécsj. clnükheh·ettes:
dr. Auhcr Lúszlú /Jlohú('~) titkúr t>s JH~n;,túros:
\\"t,igl Dt•zsii f Pt'•t·s),

Választn1ány: Fridrich Sándor, :\Iertha Lajos, dr. 'rondra Antal, Eöry IstYán, özv. flübner
.Józsefné, dr. ?\luróné Csonka \'ihna, \radnay Zoltán, Solt Edit. Póttagok: 1'róber ~!ária, Szinetár
Endre.
Fegyel1ni hizoltsúg: dr ..Jónás Géza, Fridrich
Súndor, \\Teigl Dezső, póttagok: dr. A.uher László,
:\Iertha Lajos.
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: 2G hely·
ségből

42 gyógyszertár.

X. Tolna vármegyei és Baja-vidéki kerUlet.

(Szekszúrd és ílaja\"idéki kerület.)
Elniik: hetölte!len, társelnük: dr. '.\lakray
Lúszló (ílaja), alelnök: dr. Herczog Ele111ér
('I'olna), tilkúr: Görhc Gyula (Baja). pénztáros:
dr. Geiringrr .János (Baja). jegyzi): ifj. Szegh\"
Súndor (Szekszúrd),
'ri~ztc!ethcli
elnök: id.
Szeghy Súndor.
Választmányi tagok: dr. Geiringcr .János.
Forkly Géza, dr. l!crczog Ele1nér, I\.oritsánszky
Dénes, dr. Pálvölgyiné Szily í\Iarianne, Praefort
Ferenc, Szendrovics \'ihnos, ifj. Szeghy Sándor,
Vúrady Lajos és Ulrik József.
A kerülethez tartozó gyógyszertúrak: Tolna
vúr1negyéböl: 31 helyen ~lS gyógyszertár. Bajai hárornszöghöl: Bács n1egyt 18 helyén 24 gyógyszertár. Összesen: 49 hclyst'·gben 62 gyógyszertár: közte
l fiók.
1
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Xl. Szeged-vidéki kerUlet.
Elnök: Temesváry József, ügyv. elnök: Borbély ,József, társelnök: v. Váradv Lúszló dr., fú:·
titkár: .Apró Jcnii, pénzlúros· Fra;1kó A.nrlor, tiszteletbeli elnökök: Beretzk Péter, Franki Antal.
\'álaszlmánvi tagok: Barcsav Kúrolv, I{attvasv
Andor, dr. Lcin~ing~r ).!ária, PÓsa Ba!Í1zs, ?\If.sz{;.
ros In1rc, (Szeged), Szenh.•ssy István (Szentes),
Philipp István, I\.ristó Nagy Istv{1.11 (I·lóchnczövásárhcly), Czájlik László, (Csongrúd), vitéz J(irály L\Iihály ()ilukó), dr. I\iss Lajos (Kistelek).
Fegyeln1i bizoltsúg: dr. \'. \'árady László.
Szöllősi Jenő, Pósa ílalúzs. póttagok: Bulcsú Barna, Szentessy István.
A keriilethcz tartozó gyógyszertárak: Csongrád vúrn1egyéböl: 1() helyen ü9, C.sanád vúr1ncgyéböl: 12 helyen 21, 'forontál YÚrn1egyé!JűJ: a helyen
3 gyógyszertár, összesen: i~l helységből 93 gyógyszertár.
XII. Szolnofc vármegyei kerület.
Elnök: ifj. Szele Béla (Szolnok), clnökhelyeltcs: I\:oczka Pál (Szolnok), titkár: lierczeg Ferenc
(Szolnok), segédtitkúr: \\Teigl .József, pénzlúrook:
\'égh László (Szolnok).
Tiszteletbeli elnök: id. Szele íléla (Szolnok).
\TáJasztn1únyi tagok: :Nyitra:v 'fihor. ,:\fer\·ai
Géza. Bauer .lúnos. Ferenc In1re . .Józsa Súndor,
\\reiszcnhacher Púl. Aalexander I\:úhnún. Kolbai
Hudo!f.
,'
A keriilethez tartozó gyógyszertárak: fisszesen
-10 helységhiíl 75 gyógyszertár.
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XIII. Debrecen-vidéki kerUlet.
Elnök: Tolvay In1re (Debrecen), elnökhelyct·
les: Osgyúnyi .József (i\yírc:gyháza), lilkúr: Aranyi
Sándor (Debrecen), pénztúros: Káposztássy Géza
(Debrecen).
Válaszn1lúnyi tagok: lfering Ernö (Polgár).
Jankó Gyula (Zsúka), Benkö Súndor (Derecske),
Szendrei Sándor (Búrúnd). Birlók L. Sún<lor dr.
(Püspökladány). Füller .Júnos (I·Iajduszoboszló),
Beke Barna (Dehrccen), Illés Zsófia {Nyíregyháha), Liplay Albert (Berettyóújfalu), Wollmann Arpúd (Téglús), llörön1pii hnre {Biidszentn1ihályl.
Sz. Szahó Jenő {Debrecen), 'förök Gyula (Nyíregyhúza), Pé.nztári ellenőrök: Lassányi József.
Papp Gyula (Debrecen), Feg:yeltni hizoltság tagjai:
.J<'.inap Aladúr, ~-!é111cth László. dr. :\Iihalovits .Jenö
(Debrecen).
.
A kcriilethez tartozó gyógyszcrtúrak: I,Iujdu
vár111cgyéböl: 20 helyen 54 gyógyszertúr, Szaholc.s
vúrn1egyéh6l: 33 helyen •18 gyógyszertúr, Szatmár
várrnegyéböl: 10 helyen 12 gyógyszertár,, Bihar
\"Úr1negyébül 21 helyen 23 gyógyszertár. Összesen
3,1 helyP-n l 37 gyógyszertár; közte 1 fiók.
XIV. Békéscsaba-vidéki kerUJet.
Elnök: Dolesch József (Békéscsaba), titkúr:
S;:-eberényi .Andor (Békéscsaba), pénztárnok: Varg.1
Antal, tiszteletbeli elnök: dr. Südy Eien1ér.
\TúJaszln1únyi tagok: Antal · Akos {Ujkigyós,
(izY. Farkas A.nlainé (Sznrvas), :\Iáday Aladár
{G~·o1na), ~Iolnár ::\lihúly (Orushúza), Pe!ry Zoltán
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(Ücsöcl), Hagetly ,János (Békés), Héthy Károly,
Géczy Dezsii. Póttagok: ).[úday Aladúr. ;\Iolnár
;\lihúh· és dr. Sze1nzö ln1rc,
:\..kerület fegyclini hizoltsága: Dolesch József,
clr. Südv Ernii, Szeberényi Andor. Rélhy J\.ároly.
A ii:erülclhcz tartozó gyógyszcrlúrak: Arail
vúr1negyéböl 3 helyen ·l, Bi~kés vúrn1cgyéhöl 28
helven 61, Bihai:- vármegyéből 5 helyen 6, Csanád
\'Út~n1egyl~hiil 4 helyen 4 gyógyszer!úr. Os„z1 sen 40
helyen 75 gyógyszertár; közte 1 fiók.
1

XV. Heves vármegyei kerület.

Elnök: Sperlágh Zoltán (I·Ialvan). al~Jnök:
Beniczky i\liklós (Eger), titkár: Preszlcr Arnlin.
ptnzlúros: Szabó Béla (Eger).
.
Yúlaszlinúnyi tagok: Púnczél Arpád, Cserján
hnre, "· Cznppon :\nlal, F_ajcsek .Júnos Irg:ilinsa
fiigyógyszerész. dr. Gala1nbos .Iúnos. E:essler Gyula. SaúrY Gúhor.
Peg~Yeln1i hizol!súg tagjai: Sperlágh Zoltún,
Beniczky '.\Iik\ós. dr. Gal.atnbns .Júnos. póttagjai:
Gaúl IslYún 0s SaúrY Gúhor.
:\ kerülethez la;·lozó gyógysz(•rlúrak: aa lu·J~·
si'•gben 48 gyógyszertár, közte 8 fiók.
JCVI. Miskolc·vidéki kerület.
Elnök: n. :\Inlnúr Kúlrnún. túrselnök: \'ún1os
In1rc, !ilkúr: dr. '.\Iészúros Zol!ún (:\liskole), pénztúrnok és jegyzii '.\lenner Odön, ügyész <lr. Pót:1
Lúszló.

Vú\aszt111únyi tagok: l~les Géza, I~ovúcs Kúl1nún. Lollok László, Húcz ,fcnií, dr. Schulek Gyula, Siskn '.\liklós, Slcpún István, \\7 éh!y lslvún.
Pöllagok: Barna Lúszló l·s Pesti .József.

Fegyelini hizoltsúg: n. '.\lolnúr E:áhnún, :\Il>szúros Zoltún, dr. I~irúldi .lúnos, Húez .fenti, póllagok:
Pesti József, dr. Schulek Gyula.
A kerülethez lnrlozú gyógyszertúrak: Bor.SOcÍ
vitrn1egyúböl 30 helyen 51, Zetnplén vúnnegyébill
J 9 helyen 2G, Szatn1ár vúrtnegyébiH ·1 helyen f1,
Gii111ör Yúnncgy6hc'il 2 helyen 3 gyógyszerlúr. ilszszesen 55 helyrn 85 gyógyszertár.
XVII. Kassa-vidéki kerUlet.
Elnök; '.\Iégay Arpúd (Kassa), elniikhelyct~
les: l~hlert :\nclor (Sú!or:djaújhely), lilk:'1r: ifj.
Dt·ri J únos ( Kassu).
Vúlasztn1úny: Asztalos liyu!a (()\aszlika). dr.
Bertalan '.\Iúrlon (Súrospalak), I\údúr Andor (Súloraljaújhely). I\nz111úry Zoltún {Gilnc), I~urucz
'l'ivadar (Szikszö). '.\lik.le Is!Yún (l·fernúdzsndúny).
Hóthfuchs Lúszlö ('I'okaj).
Fcgyclnli hizottsúg: :\h~gay .-\rpúd, I\oz111úry
Zollún, :\Intavovszk~· Guszlúv. Póltagok: Lukúc'i
In1re (ílóch·aszilas). Kiss Islvún (Hicse).
A kerülethez larluzú gyógyszerlúrak: Ahauj
111e"vébiil 1 i helyen 2H gyégyszerlúr, Zetnpll·n n1rgyl~;öl 22 helyen 29 gyógyszerlúr. összesen 39 he~
lvt'n ;)8 gytigyszt'rl{ir.
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XVIII. Érsekkujvár-vidéki kerület.
Elnök: Farkas Súndor (Érsekújvúr). lúrse'Inök: I\:irúlyi :\Iiklús (E:.onüiro111), alelnök: Déri
J\ladár (Vúgsellye). lilkúr {'s pénztúrkezelö: I·laas
.Júzsef (Nagysurúny).
Vú!aszl!núny: l\.ovúcs ·rihutnér ~I\01núro1n),
Hakusz (Jtló (Perbele), Pálka .Jenü (()gyalla), Istenes Ferenc (Ud\·ar<l), Né1neth .József (Guta),
Fcgyelrni bizotlsúg: :\Iassúnyi Gl>za elnök, .fakuho\·its Dezső, ..:\ngyal Antal, púltugc1k: \\rinkler
Istvún és ifj. Abonyi Endre
A keriilethcz tartozó gyóg~·szerlúrak: Nyitra
111egyébül: i helyen U gyógyszertár, Pozsony ll1Cgy{·hiíl 1;J helyen 1-! gyógyszertúr. Esztergo111 111egyCbül -:!. helyen 5 gyógyszl'rlúr és 1\.01núro1n vúr1negyéhöl 10 helyen 1-1 gyUgyszerlár, összesen :JJ
helyen -!~ gyógyszertár.

XIX.

Balassagyarmat~vidéki

kerület.

l~lni\k: hl'ti.il!ctlen. !úrsc\nök: Hehn1ann Hókus
(Balasagyarrnat).
nlelnöl\.iik:
S1ncringai I.:ijos
(Ipolynyl·k és I\:ucsera hnre (Léva). titkúr: I\bs
Bl>ln (Balasagyar1nat). pénztáros: Biichler .Tenii
(ílalassagyannat), Vúlaszhnúny: Droppa Ernií
(~agysalló), :\Ied\"cczky :\Jiklós (Nagyrnaros). Kő~
haln1y Elek (Balassagyanuat), C~l·pe István (Fü~
leld. (Jyúry Ell'ntl•r (Ht~lsiq;), Gúl lslvú11 (Losonc).
Fcgy(•\ini hizoltsúg: Szn1clana Aladúr, Kúsa
I~úroly, Csépe Istvún. Pó!tagok: llcydrich Kúroly,
pongyeluli:i Hóth 'l'ivadnr.

A kcriilc!hcz tartozó gyógyszert{1rak: Bars n1egyl·bül ·{j helyen 8 gyógyszertár. liont 111egy(:biil i"l
helyen H gyögyszerlúr. :\'ógrúd n1cgyéból 29 h(•lyPn
iJ5 gyógyszerlÚr, lbSZl'Sl'll: -10 helyen 49 gyógy~
szertúr.

.1
'l

XX. Munkács-vidéki kerület.

Elniik: dr. Ferenczy .Júnos {:\Iunkúcs). elnökhelyettes: Fejér Barna (:\agyszö\liis). alelnök: Vaszocsik .\ndrús (C)körn1czö). titkár: Szúnthó Géza
(:\Iunkács). pénzlúros: Tóth Ist\·{n1 (:i.[unkúcs).
\'álaszl1núny: ..\rvay György
(Nagyszöllűs),
Bólh Istyán (Nagyhcrezna), Buday Ferenc (Vásárosna111ény). Fiilcy Aladúr (2'-~agydobrony), l-[aJúsz
Sún<lor (língvúr). l!Prczeg István (Hahó). Hoykó
.János ('fiszaújluk). So111ogyi I\:ároly (Köri.isn1czi.í).
'l'orncsúnyi Öclün (l..ingYúr).

Fegyeln1i bizoltsúg: dr. Ferenczy .Júnos, 'I'óth
lsl\·án, Gayer .Júnos. pól!nguk: Fekt!slu'izy Zoltán
(•s Dancs :\1iklós.
:\ keriilelhcz !ar!uzó µyógyszcrt:'irak: Bereg
n1egyéböl 18 hl'lycn 21 µ-yögyszerlúr. \I.'1r:1n1aros
n1egyébií! 13 helyen lli gyögyszer!úr. l:goesa nlC.'gyéhDl ,1 helyen 5 gyrígyszer!úr {•s lTng 1negyéhií\
8 helyen 1-! gyögyszpr!úr. összt'sen: -!a helyen (l2
gy<'igyszertúr.

- .-1 11iss::acs(lfo!t kclt'fi (;S crd1;l,11r(ís::i fl'riiltf<'l1
/éuií [J!JÓ[J!Js=1.'rfárak /,Trii!cli /11·os::tás(/ ll[J!Jan~
IÍ!J!/ 1 111int a fl'lvidi:ki és kdrpála!jai f!!JÓ(l!JS::ertáraknál e= Pnlf -- kt,sfíhbi id6i1on!l)on /orr 111cr1tnrlénni.

1
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Magyar Gyógyszerészek Nyugdíjintézete.,

Budapesti Gyógyszerész TestUlet NyugdiJ· és

Székhelye: Budapest. Alapíttatott 189:-l~han:
újjászerveztetelt 1903-ban. Vagyonúllapot 8008.-.
pengő a feltételes befizetések betudúsúval. ·ragok
szán1a 103.
Elnök: Bayer Antal, alelnökök: Löcherer 'J'a.
1nás és dr. tlorváth Jenő, pénztáros: dr. Bayer Antal.
cllenör: ideiglenes 1ninöségben Beretzky Béla,
ügyvezető titkár: Siinonides Géza.
Választmányi
tagok: I-Iinfner Jenő, Gere Géza, dr. Groh Endre,
J{alán Gyula, I\:oritsúnszky Ottó, Ladányi Endn!,
Neménvi Nándor, Sin1ono,·its Andor, Szcrdahel :i
Károly~ Póttagok: dr. Bátori Ferenc. dr. I\orúnyi
~Iiklós, Rín1ay Zoltán.
Szún1vizsgú!ó hizoltsú~.
Alberti Andor, dr. Bnradlai János, f. Bere:zky Béla.
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Magyar gyártmány!

a közgy6gyszerellátás,
a MABI,
OTI és

az összes kórházak részér€
szabadon rendelhető.

B E

E R

s

D

0

R F • Budapest.

Segélyző·egylete.

Alapítási év: 1885. - Elnöksége és lisztikar:i
a Bp. Gyógyszerész Testületével azonos. (?\Iííködése
szünetel.)
A Magy. Gy6gysz. Egyesület és az Okl. Gyógysz.
Orsz. Egyesületének keretében alakult Gyógysze-

-

részek Temetkezési Segélyakciója.
Budapest, VI., liegedüs Sándor-utca l i.
Telefon: 225-098.

Intéző bizottság: dr. Bayer Antal, Gróff Gyula,
J(oritsánszky Ottó, E:ovács Ödön, i\Iészáros Dezs6,
Löcherer Tnn1ás, Urszinyi I\ároly.
Az akció 2 csoportból áll: (A és B). Az A\·
csoport 1200, illetve 2000 P-s biztosítással. Ennél
a havi díj az összes hiztosítottak állag korúnak
alapján nyer évenként n1egállapításl. A B)-csoport egyéni biztosítás, a111elynél ininden biztosított.
életkora szerinti díjat fizet.

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság.
Alakult 1922-ben. 1'agok szán1n: 700.
'l'iszteleti elnök: dr. l\lágócsy-Dietz Sándor, ny.
egyet. ny. r. tanár. Elnök: dr. Jakabházy Zsigmond, ny. egyet. ny. r. tanúr. Alelnökök: dr. Széki
"fibor egyet. ny. r. tanár és dr. i\Iozsonyi Sándor
111in. tanácsos, egy. ny. r. tanár. ,Jegyzö: dr. I·Iorválh Jcnö a Székesfővárosi I\:özkórhúzi Gyógyszertárak igazgatója. Főtitkár: dr. Lipták Púl egy. ny.
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r. tanár. Titkár: dr. I-Ialn1ai János egy. adjunktus,
dr. \.Véber Dezső gyógyszerész. Ellenőr:
dr. Zalay Dezső gyógyszerész. I\:önyvtáros: dr.
Csipke Zoltán egyet. m. tanár. A vezetőtesti.ilel
t<1gjai: dr. Andriska Viktor egyet. e. rk. tanár, di:.
Augustin Béla eg~·et. e. ny. rk. tanár,Ernyey József n1úzeun1i fiiigazgató, dr. Gróh Gyula egy. ny.
r. tanár, Györffy Gábor ni. kir. gysz. igazgató, dr.
fssekulz Béla egy. ny. r. lanúr. E:oritsánszky Ottó, a
i\!GyE ii. v. igazgatója. dr. i\likó Gyula egyet. !..'.
rk. lanúr. dr. Schulek Elcn1l·r egy. 111. tanár, Siegler János egy. nL tanár, dr. Szehellédy Lúszló
ct;yet. ny. rk. tanár.
A Társaság titkúrí hivatalának, az I~rlesitii
szerkesztőségének és kiadóhivatalának cín1c: Budapest, Üllői-út 2G. Telefon: 140-249.
P{~nztúros:

Okleveles Gyógyszerészek

Országos Egyesülete.

Alapíttatott n1int Gyógyszcrészsegédf'k ( )rszú.
gos Szövetsége 190H-ban. l~jjúnlakult 192:-~-ban. 'l'cIefon: BJ0-314. Budapest, VIIL. Népszinház-utca
27. sz.
Elnök: lTrszinyi Kfiroly. alelnökök: CzPglédy
Bl>la. dr. I-Iahnai Júnns. Füldc"nyi :\lajns. ligyvczcHí
igazgató és szcrkcsztii: Grófi' Gyula. igazg:1\ós:.ígi
tagok: l~ahorczi \;ihnos 1-Iajdu Súndor t•s Súrinúsi
Gyula, pénzlúros: Barthó Elen1ér, elleniir: 'fatorjún Dczsli, föjcgyzii: Balúzs Pál, jegyzö; Pflpp
Lúszló, háznas'y: Papp I\úroly.
Debreceni fiók: Elnök: Piatsek János.

Országos Köxegésxségi EgyesUlet.
I-Ielyisége: VIII., Eszterházy-u. 9. - 11egalaknlt 1885/86-ban. I-Iivatalos lapja: az „Egészség"
e. havi folyóirat.
Fővédnök: dr. József Ferenc kir. herceg.
elnök: dr. Darányi Gyula egyet. ny. r. tanár, főtit
kár: dr. A-lrlly József egyet. n1. lanár. budapesti
tisztiorvos. titkár: dr. Buchgraber János egyet.
tnnársegéd, budapesti tisztiorvos.
Föcélja a magyar egészségvédele111 előmozdí
tása, a közegészségügy terén cselekvésre hivatott
szaken1berek, orvosok, gyógyszerészek, technikusok, közigazgatási szakértök, stb. egységes munkájának irányításával. Továbbá az egészségügyi közfeladatok teljesítésének elön1ozdítúsa érdekéhen a
társadalon1 közre1nüködésének n1egnyerése. A népesség egészségügyi felvilúgosítása, a közegészségügyre ártaln1as tényezők felkutatása és megszüntetésük szorgahnazúsa.
Az egyesületnek 10 szakosztálya van.
G....l gyógyszcrés::i szakosztály 1930-ban ala·
kult. Az egyesületnek 50 éves fennállás:ival kapcsolatos 1935. évi közgyülés a gyógys:crés:i szak0.1„:tályt útszcrvcztc. Tagjainak szátna 550. Elnök:
dr. 1Iozsonyi Sándor nliniszlcri tanácsos, az Egycte111i Gyógyszerészeti Intézet igazgatója, egy. ny. r.
!rinúr,
titkiir: dr. Bernolúk János gyógyszerész.
\~álasztrnánya: dr. Darányi Gyula egyet. ny. r. tanár, az 01\.E elnöke, dr. ~Ielly József egyetenli m
tanár, az 0. I\.. E. főtitkára, dr. Buchgraber ,Jáno5
egyetenli tanársegéd, az 0. K. E. titkára, dr. And·12
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Viktor egyetemi rk. tanár, Bayer Antal, ifj.
dr. Bayer Antal, dr. Bernolák János, dr. Csipke
Zoltán egyetemi magántanár, dr. Fehér László
n1.
kir. gyógyszerészügyi igazgató, Györffy
Gábor n1. kir. gyógysz. ii. igazgató, dr. ll::iln1ai
.Júnos egyeten1i adjunktus, l{orilsánszky ()ttó,
Löchercr Tan1ás, l\Iezey Jen6 111. kir. gyógysz. ii.
igazgató, dr. Siegler János 111iniszleri oszl. lanágely Béla, dr. Szebellédy Lúszló egy. rk. tanár, dr.
csos, dr. Schulek Eleznér egy. tn. tanár, dr. SperSzáhlender h'.:ároly föadjunktus, dr. 1'auffer G:'ibor,
dr. Tombor Jenő, ny. ezredes, Urszinyi Kúroly,
dr. Wéber Dezső és dr. Zalay Dezső gyógyszerészek.
Budapesti Gyógysxerésx Kaszinó.
VIII., Aggteleki·U. 8.
Telefon: 133--129.
Alakult 1930. évben.
Díszelnök: dr. Gaál Endre. Ügyvezclű nlelnök:
Schubert Arnold. Alelnökök: Fekete Zoltún, ~Iajo~
ross\' Béla. Pénzlúros: l·[ofer A.nlal. Ell('nür: Nen1é1;yi Núndor. I-Iáznagyok: 'fe1nesváry István.
Graeff 'I'ibor, I\opúcsi Sándor. Vúlaszlinúnyi tagok:
l)obos Gábor. Steiner Oszkár, v. I\.o,·ács .-\ladúr.
dr. IIaas 1Iiklós, Janitsár\' Lúszló, Biró lstvún: dr.
~lolnúr Alfréd, ()rosz Fc1:enc. Örkény I-lugó, H.iesz
Ar111in. Szilvússv Gv. László. Rin1av Béla, dr. Gaál
Endre, \\7olff · La.ios, BozÓ Gézt;, É!lö István.

Sziics Ernő, Pandula .József. \\7 iesner Lajos. Betegh l(ároly, ~fagay I\úhnán. Cscrcsznyci Gl·za.
1
\\ éher Dczsií, Zachorúnszky Ervin. Választn1únyi
póttagok: dr. Illés Ede. Szen!liirinczi Bl·!a. Szá111vizsgáló bizollság: Vajna .József, ()rv1~nyi Bél:1.
Kerpel Púl, I\:endc Ervin. Szú1nvizsgúlú pú!lagok:
Pikler György, Fekete A.ndor.
A budapesti kir. m. Pázmány Péter tudományegye·
lem gyógyszerészhallgatóinak önképző- és Se·
gélyző

egylete.

i\Iúzeun1~körút ()~8.

II. udvar. I. ernel{'L
Alakult 1863. évben.

l'anárelnök: dr. Lipták Púl egy. n~·. r. tanúr.
Ifjúsági elnök: \\Téher Gúhor, alelnök: ·ronna Antal, fötitkúr: S1nctana Aladúr.
húznagy: Hajdu
Béla. jcgyzii: Pl•nlz 2'\Iúria. pt·nztúros: J Irahl·czv
·ra111ús. litkúr: ·róth Gúhor. kiinyYlúro<;: '.\lolnúr
F'erenc, ellenör: Bc<lnarik l\úroly, bírúló bizoltsúg
elnöke Né1neth József; vigaltni hizottsúg: elnök:
J·lajdu Béla. alelnök: I\orit~i'u1szky l)l•1H'S.
Fiipénztúros: Betegh Péter, clleniir: Bednúrik K:'t·
roly, húznagy és bálclnök: ~Iiskolczi Lúsz!ó. bú!·
(·lnök h.: Csúnyi Lúszló, Bir. biz. elnök: Fabrilius
In1re. Válaszl1nányi tagok: KoYúcs Csaba. '.\Ióry
\'cra, 1'01ncsányi Aladár. Iss~kutz Lívia. Sipn:.
György, Udvardy •.\ndor. Ilírúló hizollsúgi tagok:
Fiirstner Béla, Saskö Jenö. Obradovszky Elvir:i
Gt.:örch Ferenc, I\:Iernbala \[árta és Nagy In1rf'.
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A kir. m. Pázmány Péter tudományegyetem gy6gy-

szerésztanhallgat6i „Rákóczi" bajtársi egyesülete.
i\Iúzeu1n-körút 6-8. II. udvar, II. e111elet.
'l'aglétszú1n: 1100.
11ngisler: dr. Széki 'J'ibor egyet. ny. r. t;111úr.
1nagisler h.: dr. ~Iozsonyi Sándor inin. tan .. ·egy.
ny. r. tanár, Yczér: ifj. l\:iillcl Dezső, al\'ezt•r: Hajdu Béla, nádor: 13. Balogh Egon, Uildncstúros:
Utasi Géza, fökincstárűr: Belegh Péter, flilöy{•szn1eslcr: Nikolics I\:úroly, darufönök: Safikó .Jeni),
úllo1núnyvczclö: :.:é1nelh László, udvarnagy: Losonczy György, törzsfők: fssckulz Livia l·s \\7 éber
liáhor, föiródcák: Geörch Ferenc.
A m. kir. Ferenc József tudományegyetem gyógy·

szerészhallgatói „Rákóczi" bajtársi egyesülete.
A.lakull; Szegeden, 1H21. é\·bl~n.
.Szeged, Gizella-tér a., 'furul Club.

Székhl'\y:

f)rökös 1111·.gister: dr. Széki ·ribor e. ny. r.
lanúr. i\Iagisttr: dr. 'I'ukals Sándor Szeged szab.
kir. vúros föispúnja, t>gy. Hl. tanúr: Y('Z<'r: Técsy
Jú11os, alvezér: Késöy ls\\'Úll. núdor: :'.'agy Súndor; fökincslúros: Pap Ilona: kineslúrör: Börcsök
En1il; regös: 'funyogi Ferenc; sajtóreferens: Húcz
György; föiródeúk: Pólya Hóza.

Nem:z:etkö:z:i Gyógyszerész Szövetség.
Fédération lnternationale Pharmaceutique.

Ügyviteli iroda: Leyden. Bocrhaarelaan 37.
1'isztelclheli elnök: Prof. dr. L. van IlalliP.
Leydf:n és dr. J . .T. llofn1an, J-Iága.
Elnök: dr. E. I-Iösl '.\Iadsen (I\opcnhúgn).
Alenökök: E. Saville Peck (Ca1nhridgc), I\.oritsánszky Ottó (Budapest), A. Sclunicrer (Berlin).
Prof. Dr. D. van Os (Groningcn). Prof. A. Chalmeta (Madrid), egy alelnöki tiszt betölletlen.
Fötitkár: dr. T. Potje\vijd (Lcyden), titkár: G
Moyens (Jelle-St.-Pierre).
A szövetségnek vnn tudo111únyos, gyógyszerkönyvi, gyógyszerkülönlegességi, sajtóügyi, stb. bizottsága.
A szövetségnek tagjai Európa P.s n löhbi világn~sz úlh1n1ainak országos gyógyszerCs1. egyesiiletei.
A központi bizottságban ?\[agyarországot 1Hl2. ól:l
a Szövetségnek 19il0-ban tartott stockhohni. 1najd
az 1935. évi briisszeli közgyíílése alkalinúból újból
alelnökké választott }{oritsánszky Ottó képviseli.
aki a sajtóügyi bizottságnak és a· szövetség Boulletin~je szerkesztőbizottságúnak i;, tagja.
i\lagyarországi Gyógyszerész Egyesületet -·
taglétszán1ának megfelelően - nemzetközi kong~
rcsszusokon három szavazat illeti.
.-\ Szövetség hivatalos közlönye az évnegyeden·
ként n1egjelen6 Bulletin, 111c1yel a rendes és pár·
toló tagok tagsúgi díj fejében kapnak, egyébként
Pvi eliífizelési úra 5 holland forint ( 15 penglí).
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Nemzetközi Gyógynövény Szövetseg (székhelye

Páris) magyarorSxági bizottsága.

Szaklapok.

Eh1ök: vitéz dr. Antalffy Sándor n1: kir. föld~~ívelésügyi oszt. tanácsos, kormányképviselő, tag .
.J~H: dr. Augusztin Béla, a Gyógynövénykísérleti Allo111{~s ny. ig~:zgalója (a tudonuiny képviseletében)
dr. 1 uzson .Tanos egy. n~·. r. tanár (tern1elök részi~
röl), llencz Ferenc, az Orsz. l\Iezőgazdasági J\amara előadója (gyiijtök részéről), I\:oritsánszk v

~.ttó gyógyszeré~z-igazgató

(gyógyszerészek rész(~

rol). Spergely Bela gyógyszerész (gyógyszer ipar),
B?tegh Péter vezérigazgató (kereskedele111), dr.
Bittera Gyula illóolajgyáros (illóolajipar).

Gyógyszerészi Hetilap.

l\Iegindull 18G2. évben néhai Schédy Súnc.lor
szerkesztésében: az 19-11. évben, tehát 80 évfolyan1át éli. A Budapesti Gyógyszerész 'l'estiilet hivatalos lapja. Szerkeszt!.: Réthelyi József. I\.iadóhivalal: Rökk Szilárd-utca 31. Telefon: 131-400
Felelös kiadó: ·Dr. Gaál Endre. 192::l. június hó
30-ig hetenként, attól kezdve három hetenként felváltva jelent 1neg az 19:38-ban 46. évfolyamában
volt Gyógyszerészi Értesítővel és az 1938-ban 12.
évf. i\Iagyar Gyógyszerésszel, e két utóbbinak
1938. december hó 13-án az 1938: XVIII. t.-c.-ben
foglalt felhatalmazás alapján kibocsájtott 4950/
1938. 11. E. számú s az időszaki lapok és hirlaptudosító ujságok engedélyezése iránt előterjesztett
kérelrnek elutasítása következtében történt 1negszi.inéséig. Előfizetési ára egy negyedévre i.50 P.
Gyógys%erészi Közlöny.

l\.lcgindult 1885. évben, néhai Csurgay Kúh11ú11
szerkesztésében, az 1941. évben. tehát 5i. é\·folyan1út éli. i\ i\lagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület
hivatalos lapja. Szerkesztette 1892-19:3(), néhai
Karlovszky Gcyzn. I\.iadólul:ijrlonn~ Ps :1 ldndí1sPn
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özv. Karlovszky Gey..:.űné. Társszerkesztö:
l(oritsánszky Ottó és Löcherer Tamás.· Szerkesztőség és kiadóhivatali iroda: Budapest, \'III., \Ta 5•
utca 12. (Tel.: 139-225.). 1\fegjelenik: hetenként.
Előfizetési ára negyedévre 8 pcngii.

Gyógyszerészi Szemle.

felelős

!\Iegindull 1936. november 28-ún. Szerkeszti
dr. Szász Tihamér, helyettes szerkesztö: dr. Putnoky Istvítn. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IX., Ülléii-út 21. Telefon: 386-124 és 149-8G4.
1[egjelenik helenként. Elöfizetési ára egész évre
22.- pengő.

Gyógyszerészek lapja.
.. ~z Okleveles Gyógyszerészek Országos Egye·
suletenek (alkalmazott gyógyszerészek) hivatalo".i
lapja. Megindult 190G-han: 1941-hen tehát 36-ik
évfolyamát éli. 1\Iegjelenik havonta kétszer. Felelős szerkesztő: Gróff Gyula. Kiadja az . Ok.leveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete. Szcrke~ztö;ég. és kiadóhivatali iroda: Budapest, \'III..

Nepszmhaz-utca 27. Telefon: 340-314. A lapot az egyesi.ilet tagjai díjtalanul kapják. Elöfi2;etési ár negyedévre 6 pengő.

Magyarországi Gyógyszerész EgyesUlet
Közleményei.
Megindult 1935. januárjában, tehát 1941-ben
II. évf. lép. Szerkesztésért és kiadásért felel: I\oritsánszky Ottó, a 11. Gy. E. ügyv. igazgatója, Budapest, \ 7 I., liegedüs Sándor-u. 17. :\[egjelenik minden hó l-én. A l\Iagyarországi Gyógyszerész Egyesület tagjai tagsági illetményként kapják.

\1

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
értesítője.

Megindult 1925. évben. Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, dr .. Jakabházy Zsigmond, dr. Mozsonyi Sándor.

dr. ~zéki Tibor, dr. Schulek Elemér és dr. Wéber
Dezs.ő kö.zremüködésével szerkeszti: dr. Lipták Pál.
1'v1egjelei:.1k két havonként. Előfizetési díja egy évre
16 pengo. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest,
VIII„ ll!Hii-út 26. Telefon: 140-249.

A gyógyszerészi érdekek
bátor harcosa
a

Gyógyszerészi Közlöny

I!

Özvegyi haszonélvezetben lévó szen1élyjogu gyógyszertárak Atruházása
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1939. november havától
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1940.
IV.15.

f~;\kos-

szentmihúly

Pest

öz.Y. Lippe

Odönné

Szent Margit

Á!ruhúztnto!t

Lippc
(A

--- --1940.
IV. 15.

Ga!gumúcsa

Pest

özv. juhász

Isteni

Vida
Józsefnéról

Gondviselés

özv. Poszti

Magyarország

Gyulánéról

Védasszonya

----- - - - - - ·
Pest1940. szent
özv. Bartha
IV.15. Ert:sé- Pest Tivadarnéról ReménysCg
bct
--- - - néhai
5 1940. MikeRe111ény
IV.15. pércs Hajdu Kornhoffer

Imre Vilmosra

tulnjdonos

239.584/
1937.B.M.

lml;lln

uliin ,, évre.

--- --1940.
IV.15. Etyek Fejér

Sz<im

Ifj. Janlwvich Istvánra
(A

239980/
1939.B.M.

tulajdonos hallí!a
utim fi é\'rc.)
G<\spár Pú!né

sz. Bontilovks Olgára
(A

235.676/
1938.B M.

t1111ljdo11os lmlü!a
uti\n !J évre.)

ej

Liz<ir Józsefre
(A

fulnjdonos

237.160/
1938.B.M.

halúln

utúu 7 évre)

~

.

1

őzv. Kornhoffer [ózscfné

sz. J\lolnúr 1 onára

238.503/
H138.B.M.

Flóra

Árendússy Lúszlóra
(A tulajdonos halfüa
után 2 évre)

236.505/
1938.B.M.

Őrangyal

dr. Schulek Gyulára

(A tulajdonos halála

174.849/
1939.8.M.

Józsefről

!~-~-------

--

aI 1940:

Pest-

szent
!V.15. Lörinc

özv.
Árendássy
lrnrénéröl

I Pes t

---

711940. Ede-1 Bor- néhai Schulek
sod
Gyuláról
IV.15. lény

sl

.

-1940. Buda-1 Pest
IV. 15. pest
-

91 1940.
IV.15.

-

után 15 Cvrc.)

özv. dr.
Eibach
Kornélnéról

Jó

szív

Eibuch llonúru
(A

tulajdonos hahila
utún 7 Cvrc)

200.422/
1939.B.M.

-

Vác

Pest

özv. Göllner
Hugónéról

Szent Antal

Göllner Bnrnnbásra
(A tulajdonos halála
ufún ·I évre.)

240.057/
1937.B.M.

Az ilz\'egyt·k ús úrvúk haszont"l\'ezelélH.!11 Je\'Ö sze1nl•lyc.sjugú gyúgy·
szerlúrak -1f> e.szh~ndiiről va!ú slatiszliki1i adatait közöltük l~vkünyYiink l \l:IG.
l·\·j kiHel{·heu. Nagy fe·lliinl~sl kellclt annak idején ez az egybeúllitús, an1clyh1'Z he\·l'zPliit dr. T:iuffcr (iúhor, a Magyarorszúgi Gyúgyszen~sz EgyPsii'.l'!
t•luiikl' íri. Az adatok 210 hasztHH~h·ezetben \·oll gyúgyszt~r!úrníl szúlotlak .
.\z 1'gyik csoport azl inut-tala, hogy n1elyik gyúgyszerl{1r ruhúzlaloll úl a tulajdonos t•-lhalúlozúsa u\ún 1. 2, :t ... '.!0. stb. év 11111\va, :\ 111úsodik esoport
pt·dig :i :!Hl gyúgyszert(1ral l8Ul-tiH hez{1rt'ilag l!J:-15-ig türlénl lúruh:'1zús{111ak
ídiiren1ljl~ht•11 Viinlt•lle fel. Ennek a slalisztikai kin111lal:'1snak a fo!ylalúsa a
jogfol-ylonossúg igazolúsúra l~Ykönyvlink IU40-ik küieléhen, \'ni:uninl uz ill
kiizilll ldPgl'szill·s. nH•ly ulúhhil lH·H). de<'en1her hú 15-Í'n z:'irlunk le.

--:·:=_':;_,:_-:·:-<::::::;:;:::;;::::::::_:_::,:::::----

"'

;:]

~ 1Atm1'.
, lrn'5eg,,
ideje
v:\ros

~

r~;;g!""'á~
1
e mc

1 Ömgy
neve
kislwrn „

Megye

J

_',_};~~---__.

lO 1

-----

dr. 1\1uró Lúsz!t'Jnl'
sz. Csonka Vi!múra
tulajdonos ha!ri!a
u!ün 8 évre.)

121-1~40~

---néhai dr.

---

Józsefről

Bar,a-

,

ny,1

-------

1:111940. Bodrog- Zeni IH~rcsz. P
1ei 1
IV.15. tur
141-,940. Kun- Csailgota • nád
IV.15.
15

I"'

néhai
Czingelly
Arp<idrö!

1940.

x. 1.

néhai,
Szatlunary

, .
Megvalto

\1

só-1

Balázs Mária

á

Fejes

Szent lstv n

jnéhai Fónagy)

1

,

Sándorról

181.384/
193!1. 8.M.

An1áliára
-.- -----

-··

néhai Fejes
Lajosról

dabas Pest

1177.113/
1940.B.M.

J Is!cn anyja 1 Schulh Jánosra

Káilnánról
--- --- -------

1-~-

179.875/
1939.B.M.

--··---·~

IV.15 . pctr~

l

Ternúji.:ó Józsefre
(A tulajdonos halála
utúnJi Cvrc.)

"Szent
Kereszt""

·rernájgó

Pest

pcst
Uj-

"'
"'
"'

201.438/
1940.B.M.

(A

------·-·

IV.15.

1

Sz fim

..

1940. Szent- Bara- özv. Csonka Szent István:
Bélánéról
nya
JV.15. !örinc

'111-;-;~~ Buda-

1

Átrnhüztntott

Reineny

(A

----238.204/
.1937.B.M.

józ~cfre

f{ma{7y Sándorra
tulaJdonos ha!illa
utíin ll Cvrc.)

1201.829/

1940.B.M.,

+-

líll

!7l

-·--1940.
X.1.

J\iskunmajsa

Pt.!st

--- ---

194V. SalgúH
1. tarjún

x.
1!íf1il40.
x. J.
201 1940.

X.l.

2lT~,;~,,.
x. 1.

özv.
Keresztény
Jánosntró!

Pécs Baranya

--·~----

Bú cs

·-------

---------

!({1 \

Hc\•cs

!)ebreCCl\

Györffy Lászlóra

201.492/
1940.B.M.

Mngrar
Korona

Szüc; Rób2rtre

202.888/
1940.B..

Őrangyal

Keresztény Bélára

202.496/
19'10.B.M.

Görbe Gyulára

202.415/
1940.B.M.

--·----néhai
Bá11úczy

Sá11dorrt'll

-----

----·---

1-kijdu

nl.>hai
dr. Batá1 \'
Istvánról

-------22 I Hl-IO. [)ebre- Hajdu Dr. <Jüclénv
S:indorn'll e n
XL 1.

-----·

.

·-

____ ____
_,

1

!v1cgváltó

Dzv. Búnúczy SúmlornC

1

-

-----··-·--

- - - - - - - „ _ . ____

__ „ _ _ _ _ _ _ _ _

1 202.254/

Batáry Istvánra

Csokonai
Heménysé~

sz. Griind! llon;ira

-

-----------· -·---Gödény Ili

----·-·---·-·-·--

1940.B.M.

201.909/
1940.B.M.
--·-

:!07.638/
1940.B.M.

·-·-·- --- ----·-·-

Br.
2H 1 l H40. Bj;esÍ · Pest néllai JV\odra
ii1.v. Modrn l.úsz!únC
sz. KelccsCnyi llo11a
L:1sz!óról
\\f .'!'iSC!t'>nyi
,_,~11~15I vrn.
-------------

••

„

--------·---

néhai Gürbe Szent lstv:in
Gyuláról

Baja

---

Megváltó

Nón- néhai Sziics,
Róbertröl

rád
x.
---- - - - - - ·

18 I 1940.
1.

néhai ·ayöi ffy
M<ityásról

2o:i

1.m 1 1~1.10.

X!_!J_: __l~:-~I
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A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészekről
visszakerült gyógyszertárak.
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Az 1940. évi auguszlus :JO-i bécsi dönt{·sscl
inuuár ha rn1adízhcn került visszacsatolásra egyegy országrész a trianoni hékeparanccsal 1ncgcsonkftott hazánkhoz. l~vkönyvünk 193\1. {•vi kötetében a
Felvidékkel ,a rúkövetkezö Hl40. évi kötetében pedig a 1\:árpátaljával visszakerült gyógyszerlúrak
összeúllítúsúl közölhclliik. E kötetben a \'isszacsatolt keleti- és erdélyrészi területekkel visszakcrüll gyógyszertárakról adunk :IZ alúbbiakban
statisztikai összefoglalúst.

A gyógyszertúrakat

v úr1negyt~11kin t rnutatjuk

ki. A vúrn1egyci ki n111 Ia tús n á l tern1Pszetcscn llCtll a
sz:'unú renron1án, hanc1n a 2R.300/In40. B.
delet alapjún törtl·nt 111agyar küzigazgatúsi beosztúst vettük figyelen1he, a legnagyobb gnndossággal
és körültekintéssel jártunk el. klilönbözü forrásn1unkúk, tovúbbú k <izvellen ii l beszerzett adatoknak
figyeleinbevéte lével ú!líloltuk {)!;szc a túblúzalokat,
n1égis sz[unolni kell azzal, hogy nénti eltérések for·

'L

61Z
dulnak e16 azokban. A rotnán in1p{~riun1 idején
szán1os gyógyszertár clköltözötl eredeti helyéről,
azután n1áshová költözött; egyeseket bezúrtak és
111egsziintettek, a1uclyek engedélyezve voltak {·s
cgyideig 111üködtek; reáljogúaknak 1ninlísílettek
egyeseket, a1nelyek a világhúború előtti rnagyar
adatok szerint nen1 voltak reúljogúak. 1'.Iegkíséreltiik az adatokat ellenőrizni a ron1án hnpériun1 alatt
1uaradt erdélyi részből, továbbá Bukarestből beszerzett ron1ániai adatokkal, de ez ~ern sikerült
n1indcgyiknél. Ennek következtében azzal közöljük a túhlúzalot, hogy az esetleg 1nég 1nódosításra

678

inutalott 1930. évi ronuín néPszárnlálús adatainak
felelnek meg.
Jegyzékbe foglaltuk az 1919 óta adományozott
gyógyszertárakat, azonban csupán a helvségel (várn1egye) és az adon1únyozási évet tüntetjük fel a
jognyertes 1negnevezés nélkül. Nen1 iktattuk be
azokat a gyógyszertárakat, amelyek 1919 előtt már
fennálloltak, illetve a tnagyar hatóság által adományoztattak, de jogeh·onás vagy a gyógyszertár
bezáratása folytán a ron1ún hatóság ezen jogosítványokat újra adon1ányozta.

szorul.
'Táhlázatba állítottuk azokat a helységeket,
a1nelyekhcn kél vagy töhb gyógyszcrtúr van. tovúbbá ki1nulatúst iktattunk be azokról a gyógyszt•rtárakról, a1nelyek ;:1dntaink szcrint_jclenleg be
vannak zárva. illclvl' szünetelnek. 1ninthogy tulajdonosaik eltávoztak.
1

:\ táhlázaloknúl n1cllliztük az eg:•{es helységek
lakossúgi szán1únak beiktatását, nlinthogy a lakosok sz(una a gyógyszertúrak cÍinjcgyzékL~nél (707828) old.-kon egyébként is szerepel. l\Icg kell jegyeznünk. hogy e visszakerült helységek népességi adatai a ni. kir. központi statisztikai hi\'atal .últal ki-

1

·J3

-------~·--------'"'"
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Helység

I. Gyógyszerhírak n1egoszlásu Yár1negyék szerint.
1. Bes:lerce-J\'ns:ód
HelysCg

nl.
gv1r

2 r. 4 sz.
Burgóprund
2 sz.
Peisőszászújfalu
*1 sz.
Nagyilva
1 sz.
~\agysajó
1 sz.
Naszód
2 sz.
1.)láhszentgyürgy
1 sz.
(1radna
1 sz.
1 sz.
Szászlekenc·~
Beszterce

l sz.
Teics
Oss:esen 10 helyen lí
gytr.; 2 re{ll, 15 sz.
tEDhöl 1 sziinetel.)

2. Bihar oni.

í

il

Barútka
Bereltyószéplak
Bihar
i3iltardiószeg
I~au1rpüspöki
t

séffa

!-~lesd

Lr1nihúlyfal ra

1 sz.
1 sz.
1 sz.

1 sz.
1 sz.
*1 sz.
2 sz.
asz.

gytr.

HelysCg

1 f.
1 sz.
1 sz.

Fólixfiirdö
T·1agy1núdf a t ,.a
!\.öröslarjún
'.>-largil!a
>Jezötelegd
Xagyhúród
1'\";1gysznlonla

l'.

1 SZ;

1 sz.
1 sz.
4 sz.
);agyvárad
;) r. 15 sz.
T~(;y
1 sz.
1 sz.
~zulúdd
1 sz.
~zalacs
)z.ékelyhi<l
2 r.
\.·ri.ra<lszöllö'i
1 sz.
Öss:csen:

21 helyen
-!-0 gytr.; 8 reál, 3H sz ..
1 fiók. (Ebből 1 szü-

netel.)
B. Csík

Ditró
tiy(·rgyóalfalu

Oss:::t•sen: 1i} helyen
íN gytr.: lí sz., l fiók.
(Ehhií! 1 sz. sziinclcl.)

·!·.

J-Járo111s:::ék 11n1.

:\.lsócscrnúlon
Harót
Bcn~c

Eliípalak
l":·clcnce
h ezdiYÚSÚr]1.

1 sz.
1 sz.
2 sz.
1 sz.
1 sz.

1 r. 1 sz.
2 sz.
t r.
1 sz.

:\lú!nús
)Jikóújfalu
~~agyajla
-~:igyhorosn)

"'ic-psiszen tgy.

1 sz.
1 sz.
1 sz.
1 f.

,,, 1 sz.

~\:oYúszna

11111.

C:5íkszentn1úr!on
norszék
\.:,;ikszereda

gytr.

Gyergyószen hnik l.. 3 sz.
(i-yergyótölgyes
1 sz.
1.;yin1eshiikk
1 sz.
Karcfalva
l sz.
Kúszonaltiz
l !-!Z.
IVlúdéfalva
1 sz.
~zúrhegy
1 sz.
1.:izépvíz
l ~z.
'f nsnú<lf ii rdti
1 r.
:;: 1 sz.
\Taslúb

1 sz.
ó

t sz.

1 r. ;'}sz,

HeJysCg

g-ytr.

l"zon

1 sz.
1 sz.

~~úgon

Oss:::es1•11: 1·1 helyen
1H g.rtr.: 2 rcúl. ti} sz„
'.! fiók (ebhül 1 sz. szii~

:ietcl).
6. l\olo:::s

VIH.

.\pahida
1 sz.
Búnffyhunyad
2 sz.
Bonchida
1 sz.
Csucsa
1 sz.
Egeres
1 sz.
1
·1> alu
t sz.
l-l idahuús
1 sz.
KPlozsYúr
:1 r. 1i sz.
\o!ozshorsn
1 sz.
/{olozs
t sz.
Púncélt:seh
1 sz.
Y úralinús
1 sz.
;{'.,!

Öss:esc11: 12 helyen
gytr.. :1 rei!!. 2H sz.
(j,

JJára1JHttl1S

.\knusuhatug
[;orsn
Dr:igo1nl:rf:1\\·a

11111.

1 sz.
1 sz.
1 sz.

11;,-·- "'""'""
1.::_!

l:i·

Yclsövisó

1177
gytr.

3 sz.
*1 sz.

I:avasmezö
_\laramarosszig. 2r.-!sz.
*1 sz.
Nngybocskó
1 f.
fiónaszék
1 sz.
Eozália
()ss:esen: 9 helyen 16

gylr.; 2 re·il, 13 sz., 1
fiók (ebből 2 sz. szüne;oi;.

Helység

gytr.

;..[ezöbánd
1 sz.
2 sz.
::\:'árúdszcreda
Palotailva
1 r. 4 sz.
r. -! sz.
Szászrégen
1 sz.
Szováta
1 r.
rl'kC
őss::csrn: 18 helyen
32 gytr.; 5 reál, '2i sz.,
v~bhöl 2 sz. 57.Ünetell.

Helység
~árköz

5Lan1oskrassó
Szaniszló
Szatn1árhcgy
~z!1rntárnémeti

qzinérváralja

gytr.

l sz.
l sz.
1 sz.
1 sz.
4 r 7 sz.
*1 sz.
2 sz.

Összesen: 21 helyen
40 gylr.; 8 reál, 31 sz.,
l fiók (ebhéil 1 sz. sziii:elel).

S. S::al111rír vrn.

i . .J1laros-Torda vn1.
Akosfalva
B:tlavásúr
Dúlos
l1e1nényhúza
Di-da
Erdőszentgyörgy

G1::rnyeszeg

1 sz.
1 sz.
1 sz.
1 sz.
1 sz.

1 sz.
:;; 1 sz.

{úllílólag Aradra he~
helytck át}.
( örgényszenli111rc 1 sz.
1 sz.
\fakfalva
:.r n roshéviz
2 sz. ''' 1

i\I:1rosvásárh. :-.l r ()sz.
~f ezöriics
1 sz.

;\:·anyosnicgr;yes
:\,·asrclsöfah1.
;\vasúj\'úros
Dik szád
Erdiíd
. Ei·dGszú<la
Crendrécl
Felsöbúnya
J\ápolna1nonoslor
Kirúlyclaróc
Erasznabéltck
:\lisztótfalu
2 r.
~agybúnya
2 r.
Nagykároly
\agyson1kút

1 sz.
1 sz.
1 sz.
1 f.
1 sz.
1 sz.
1 sz.
1 sz.
1 sz.
1 sz.
1 sz.
1 sz
2 sz.
a sz.
:l sz.

!J. Szifrígy 0111.
~\Ituásgalgó

1 sz.
.-\lsószopor
1 sz.
Ducsun1
1 sz .
Csákigorhó
1 sz.
f-i<1dad
1 sz.
l\.raszna
2 sz.
.S<.trn1aság
1 sz.
.Sülclmed
1 sz.
Szalacs
1 sz.
1 sz.
.';~ ilágycseh
~'zilágynagyfalu
1 sz.
S.lilágyso1nlyó 1 r. 1 sz.

Tnsnúd

1 r. 1 sz.

HclysCg

gy!ro

·rasnádszántó
7
\ árn1czií
'l'.'.ilah
Z3ihó

Összesen:

1 sz.
1 sz.
1 r. 2 sz.
1 sz.
li

helye11

22 gytr.; 3 reál, 19 sz.
10. Szolnok-[Joboka ni.
füthlen
2 sz.
Dés
1 r '3 sz.
hékes
1 sz.
!\fagyarbodzús
1 sz.
}.fagyarlápos
2 sz.
'.'~agyilonda

1 sz.
1 sz.
~zan1osújYú r 1 r. 1 sz.

1-!etteg

(jss::csen: 8 helyen 1-f.
2 re'iL 12 sz.

~ytr.;

11. L!flvarhely vni.
13téd

1 sz.
1 sz .

I ~on1oródszentni.
Korond

1 sz.

úklánd
Olaszlelek

1 sz.
1 sz.

1

1

1

..1

-------··1

.~--······-····-------
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618
Helység

Í;ylr.

P~u·ajd

1 sz.
Sz.-kereszlúr 1 r. 1 sz.
Sz.-udvarhcly 1 r. 2 sz.

Oss:csen: 8 helyen 11
2 reúl. 9 sz.

~ylr.:

gytr.

Helység

12. L'r1ucsa
1:ahni
·1. urterclies

11111.

2·sz.
1 sz.
Oss:csl'n: 2 ht•lyen :3

;..;ytr.; a sz.

i1

Összesítő t:íbhízat a gyógyszcrl:Íl'nk

\'á1·megyei megoszlás::íról.
Beszterce-i\'aszód vn1.
7 helyen
7 gvtr.
2
2
4
6
6

111:

17

10

l3ihar um.
15 helyen 1
15 gylr.
:J
2
6
1
3
3
1
4
4
1
20
20

--------·--48

21

Csik

!íl
w

Vlll.

Újítsa fel reagenciáit

13 helyen
13 gytr.
1
2 = 2

T Ö R Ö K - l A B 0 1<-nól

1

3 =

TÖRÖK ·-LA B0 R á•jegyxékben mindent megtalál.

15

3

"
--·---18

i

t

„

111 •.

'i

L

i
j

680

681
ll círonlszék unt.
11 helyen 1
2
2
4

-----·-

=
=

S::at1ndr vn1.

11 gylr.
4
4 „

1·, helyen 1 = 16 gytr.
2
2
4
1
4 = 4
1
5
5
1
11 = 11

------19

14

10 helyen 1
2
1
20
1

10 gylr.
2
20
32

12

------- · - · - -

.,

---16

9

14 helyen 1.

2
1

2
5

4 helyen l
3
2
1
'l

9 =

18

VIll.

6 helyen

9

l
l

32

8

„

Vlll.

4 gytr.
6
4

14

"
Ucluarhcly

H gytr.
4

5

22

Szolnok-Doboka

8
i1Iaros-1'orda

„

Szilám1 Vl11.
13 helyen 1
13 gytr.
a
2 =
6
1
3
3 „

7 gytr.
3
6

---

40

17

illáramaros vn1.
"i helyen 1
a
1
6
1

·--

21

J{olozs vm.

2

3

Vl1l.

6 gylr.
2
3

11

tí82

6811
Ugocsa

v11L

1 helyen 1
1
2

1 gytr.
2

2

H

II. A gyügyszel'f:Íl'ak sz~bnszel'inti n1egoszhísa.
20 (J!/Óff!l•'>::.crlár uan:

helyen t?ytr.

Beszterce-N. vnl.
Bihar \'111.
Csik vm.
I-Iúro111szék \'111.
l\:olozs \'111.

10

21
15
14
12

~fára1naros Vlll.

9

1Iarostorda Vtll
Szah11ár vn1.
Szil úgy \'lll
Szolnok-Dobokn
Udvarhely \'Ill.
Ugocsa vm.

18
21

()sszesen:

17
8
8

2

17
48
18

"·

f. szlinet

2 u
8 38

1 sz.
1 1 sz.
1 1 sz.
2 1 sz.
0 0 sz.
1 2 sz.
2 sz.
1 1 sz.

e.
l~spedig:

16

19

2

32

3

16
32
40

2

22
14
11
3

155 272

5

14
29

„..o11

8

ao

:l
2
2

12

19
9
3

sz.
0 sz.
0 sz.
0 sz.

:·\7 220

ti 9 sz.

I\:olozsvár (I\:olozs nl.)
Nngyvúrad (Bihar 111.)
11 gyógys::crtdr van:

Szaln1úrné111eti (Szatn1ár ,·nt.)

9 yyógyszertár van:
?\Iarosvú!'iúrhely (~!aros-·rorda \'ln.).

r; gyóyys::ertár uan:
Beszterce (Beszlcrce-Naszód vn1.J.
:\fúran1arosszigel (:\Iúra111aros vn1.).

()

.5 gyógys::.t'rlór van:
Nagykúroly (Szaltnúr vni.)
Szúszrl•gen (:\Iaros-'forda vn1. l.
-í [J!JÓ(!!JS::erl<ir uan:
l)és (Szolnok-Doboka vtn.)
Nagybánya (Szal1núr vn1.)
Nagyszalonta (Bihar vn1.).

Sepsiszentgyörgy (J~Járo1nszék

'.·~:J:

,::~;;i~i:·>

.t:Ji~li~t;

Y111.).

685

684
Összesítés:

:1 gyóguszcrtár uan:

'.í'

Érmihályfalva (Bihar vnL
Felsövisó (1'-Járanu1ros vm.)
Gyergyószentmiklós (Csík vn1.)
Székelyudvarhely' (Udvarhely v111.·l
Zilah (Szilágy vm.)

f f:

2 gyóguszertár van:

h
'"
}'

Bánffyhunyad (Kolozs Ym
Bethlen (Szolnok-Doboka vm.)

H

Borgóprund (Beszterce-Naszád v1n.)

i~:
•>l:::

H
!!'

1:,'

1
1

,.'' 'j

l
1..

l'

l1

l?

Ll

1

J:'.

"l'
1re.
1

i,,
J

Csíkszereda (Csík vm.)
Élesd (Bihar vm.)
Halmi {Ugocsa v111.)
l{ézdivásárhely (Háromszék vn1.)
J\.ovászna (I-Iáromszék vm.)
l\.raszna (Szilágy v111.)
1Tagyarlápos (Szolnok-Doboka vn1.)
!\Iargitta (Bihar v111.)
l\.Iaroshévíz (!\Iaros-Torda 'n1.)
Nagyson1kút (Szatmár vn1 !
Naszód (Beszterce-Naszád v111.)
Nyárúdszereda (11aros-'I'orda vn1.)
Sza1nosújvár (Szolnok-Doboka vn1.)
Székelyhid (Bihar vm.)
Székelykeresztúr (lTdvarhely vn1.)
Szilágyson1lyó (Szilágy vru )
Szinérvúra1ja (Szatmár vn1 )
'l'asnúd {Szilágy vn1.)

2 helyen

11
9
6

40 gytr.
11
9

2

12
10
16
15
42

5

J

H
ll
n

20 gylr. van

2
'l

4
3

5

2

21

Több gylr. van 38 helyen,

összc,~en

155 gytr.

1-1 gytr. van 117 helyen, összesen 117 gytr.
l'agyis összesen:

.j
1

síl,

15{)

Ílelycn 272 gylr.

681]
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Kolozsvár (I\.olozs vn1.)

1925.
1826.
1826.
1927.
1932.
1932.
1936.
1937.
1933.

191!) óta adonuinuo:oll !IJJÓ[J!JS:crlárak:

Beszterce (Besztercc-Naszód vn1.)
Bethlen (Szolnok-Doboka vni.)

19:H.
192'1.
1920.
1922.
1935.

Szilágyballára eng.)

Borszék (Csík vn1.)

192:1.

?\Iagyarlápos (Szolnok-Doboka vni.)

Bucsun1 (Szilúgy vnL)

1936.
1921.
19:36.

i\Iagyarbodzás {Szolnok-Doboka
~lakfalva (~faros-Torda vm.)

Al1núsgalgó {Szilágy vn1.)

Barálka (Bihar vnl.)
Beszterec (Beszlcrcc-1\aszód v111.)

Dl·s (Szolnok-Doboka vn1.)
Dés (Szolnok-Doboka vn1.)
Erdiiszúcla (Sza linúr v1n.)
. (eredetileg Alsófcrncszelyrc eng.
Elcsd (Bihar vn1.)
I~rrnihúlvfalva (Bihar vn1.)

l~r1uihál;·falvn (Bihar vn1.)
Fels(ívisó (;\Iúnunaros vni.)
Felsővisó (Jiúra1naros vnl.)

Gelence (I-Iúro1nszék vm.)

Gernyeszeg (:\laros-'I'onla

vn1.·)

Gyergyószenln1iklós ( (:sik vn1. l
I-Iagy111ádfalva (Bihnr \'111.)
J·Iahni (Ugocsa vni.)
I\.úszonalliz (Csík vnl.}
J~olnzsvúr (Kolozs vn1.)

rn:;n.

lB:if.i.J

l\.orond (Udvarhely v111.)
Kovászna (tláro111szék vn1.)

I\.raszna (eredetileg

:i.rargitta Bihar vn1.)
i\Iaroshévíz (i\Iaros~1'orda vul.)
i\Iarosvúsárhcly (i\Iaros-'I'orda vn1.j

rn:rn.
19ilG.
1939.
1920.
1922.
'?
193·1.
193G.
1921L

t9afi.
t92·L
1919.
1920.
1920.

vn1.)

.'!

"

" (Csík v111.)

~fádéfalva

1935.
19"4.
1923.
1936.
1921.
1927.
1919.
1921.
1921.
1922.
1939.

:\Iára1narosszíget (i\Iára1naros vni.)

192G.

i\Hkóújfalu (I-Iúron1szék v1n.)
~Iiszlótfalu (Szat111ár vn1.)
Nagykúroly (Szatnui.r vn1.}

1928.
1935.
1922.
1920.
Hl20.
1920.
1921.
1921.
1932.

Nagyson1kút (Bihar vtn.)
Nagyvárad (Bihar vn1.) ·

Na.szód"

(Beszt~'rce-Nuszöd

v111.)

688

689

Nyárádszereda (:t\Iaros-'l'orda vn1.)
Olaszlelek (Udvarhely nn.)
Rónaszék (l\Iáranu1ros vm.)
Sarmaság (Szilágy vn1.)
Sepsiszentgyörgy (I-Iáro1nszék \'Ill.)
Sülehned (Szilágy vn1.)
Sza111osújvár (Szolnok-Doboka v1n.)
Szatmárné111eti (Szat1nár v1n.)
"

Szárhegy (Csík vni.)
Szászrégen (1\Iaros-Torda vn1.)
Székelyudvarhely (Udvarhely vm.)
Szinérváralja {Szatn1ár vm.)
1'asnád (Szilágy vn1.)
'fasnádszántó (Szilágy vni.)
'feles (Bes:r.terce-Naszód vni.)
Turterebes (Ugocsa v1n.)

Vasláb (Csik vm.)
_Váraln1ás {I\:olozs vn1.)
Vármező (Szilágy vn1.)
Zilah (Szilágy vm.)

1938.
1934.
1934.
1934.
1922.
1926.
1921.
1920.
1927.
1932.
1935.
1921.
1936.
1936.
1920.
1935~

1933.
1923.
1935.
1927.
1935.
1936.

Török-labor rt. üveg osztálya
raktflron tartja a szak111ába vágó összes
üveg á r u k a t és 24 órán belül expediál

Cím felirás specialitása J

Összesítés:
éspedig:
l919·ben adományoztak 2 gyógyszertárat
1920-ban
9
1921-ben
S
1922·ben
5
1923-ban
4
1924-ben
1925·ben
1926-ban
5
1927-ben
4
1928-ban
1932-ben
4
1933-ban
2
1934-ben
1935-ben
1936 ban
1937-ben
1938-ban

11

1939-hen

2

H

8
1

? ·hen

"

1

összesen: 70

Elözékeny pontos kiszolgálás

-14

-

;\

j;i

690

G9l
Ezidöszerint sziinetelö gyógyszertárak:

Gyógyszertári statisztika.
Cséffa (Bihar vm.)
Felsöszászújfalu (Bcszlcrce-Naszód vn1.)
Gelence (I-Iáron1szék vm.)
Gernyeszeg (:l\Iaros-Torda vn1.)
1Iavasn1ező (l\Iáran1aros vn1.)
Nagybocskó (1Iára1naros vm.}
Szatnuí.rné1ncti (Sza1ntár v111.) Nan-féic,
Vasláh (Csík vm.)

_.\ n1egnagyobhodoll :\Iagyarország területe
1HO.fl5a kn1 2, kiszú1nílntt 11Ppesst'gc az 19:-HL t·,,. végévt>l 1:t-HlO.OOO. Xt~psiíriiségl'. kn1 2-ként 7fl.l-t
!élek, az tn:~o. évi nl·pszún1lúlús szerint.
(Nagy-?i.Iagynrorszúg lerii\('h• volt :!.S::.:1 ! 7 kn1~:

lakosainak szún1n 1910-hen 18.221.aSi. --- 'frianoui
:,lagyaror.-.zúg' lt>rülc!c n2.sa:-1 kin~. 1:1koss:.'1g:i :•1.
~O:lO. t'·vi 11l·pszú111l{llús szerint 8.088.:!19 \·oll. :\
Fcl\·idl>k és Kúrpátalja Yi.sszaesalolú.súYal hazúllk
!erülc\(' 117.l-l(i kn1 2, lakoss{1gúnak szún1a 10 111illió
817,28H Ynlt. '.\'l·psíiriisl·ge k1n:!-kén! 92.-t lélek.
Budapest ll'riilele 207 kin:?, lakossúgúnak szúszú1na nz tH:iH. noY.-i ii.sszPírús alapj:in t,115.877.
:\ 11yih·ú11os gyógyszerlúr:1k szúnHl ffJ.'i(J del'.
;; l-r'-11. bc!eszú1nítva 11 1núr enged{~Jyezettekel. d(•
111Pg fel 11e111 úllíto\lakat is. 18:1;), Ezek küziil n•ú\jogú :z:·l:L SZl'lltl·lyjogú 1G-lti {•s fiúk tili. B11dape.<.;I
.-.;z{•kesfÜYÚros µyógyszl'r!úrainak
szún;;1
18\1 (a
\largil-szig(.'!i fiókgyúgyszertúrral).
:\c111 \"l'lliik
J11l>g szú111ítúsha nzt a .[;; gyt'lgyszcrlúri .iugosílYÚllyl, an1L·lyre a helügy1niniszlcr "J\l-Hl okt. :l-:'111
orszúgos púly:'1za!ol irt ki, de a111elyí·k adoniúnyozúsúhan diiJ1t{•s n1ég nt111 tiirll~nl.
!1918. \"l·gén
'.\'agy<\lngyarroszágon a 11yi!Yúnos gyúgysz{'rt:írak
sz:'1111a '.201-1 \'olt.)
A húzígyógyszl'rlúrak szúu1:1 :11. ..-\ \"Í."sZ:ikt~riilt keh•ti és erclt"lyrl·szi inlézC'li µyc·igyszt1 r!:'1ra~
kal lll'lll Yeltiik J'l'I, nlint!iogy c·z<'k jc1gi liPl~·l.l'\l'
n1t>g tiszlúzallan.
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Csorna

Magyarország egynél több gyógyszertárral
bíró községei.*
A gyógyszertárak szán1ának feltüntetésével.
Abony
Aszód
Baja
Balassagyarmat
Balatonfüred
Balmazujváros
\{ Bánffyhunyad
Barcs
Battonya
BácSalmás
*Beregszász
Berettyóujfalu
V Beszterce
V Bethlen
···-----

*

Csurgó
Debrecen
Derecske

3

Bék:'istnegyer-Csillng~

2
5
3

hegy
Békés
Békéscsaba
Bicske
Bonyhád
V Borgópruncl
Budafok
Hudapcsl
Cegléd
Celldömölk

2

2
2
2

3
2

4
2
. (}

2

Csepel
V Csíkszereda

Csongrád

2
ó
10

2
2
2

3
189
5
2
4
2

5

A
jel az 1H08. 110Ycn1Ler 2-i bécsi l1atározat alapján az anyaországhoz visszatért fel\•i<léki,
a O jel az 1939. évi március 15-ével visszatért
Kárpátalja,
a V jel pedig az 1940. évi nugusztus :30·iki
bécsi határozat alapján visszatért keleti és erdélyrészi városokat tünleti fel.
Az 1940. okl. S-án 43 kiír! púlyázatnál szereplő vúrosokat, ill. gylr-i szán1szaporulatot nc111
vettük fel e kin1utatú.sha, inert a pályúzat 1nég
!H'lll diílt e! s a jogok n1ég nen1 adnllak ki,

ln

s

VDés
Dévaványa
Diósgyőr

Dombóvár
Dunaföldvár
*Dunaszerdahely

Eger
Elek
Endrőd

Ercsi
Esztergom

VÉlesd
V Érmihályfalva

2
2
22

2
4

2
4
2

Hajdúszoboszló
VHalmi
Hatvan
I.feves
tiódmezövásárhely

3

Izsák

2
2
2

2

Jánoshalma
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény

2
3
2
3

Jászladány
J{alocsa
l{aposvár

Kapuvár
l{arcag

*Érsekújvár

4

V Felsövisó

*Kassa

3

J{ecsken1ét

Gödöllő

2

Keczel
Keszthely

V Gy~szenlmikJ~s

Gyoma
Gyöngyös
Győr

Gyula
Hajdúböszörmény
Fiajdúdorog

Hajdúhadház
Hajdúnánás

3
2
iJ
12
5
5

2

3
2
14

0Huszt
*Ipoly,ág

2
7
2
2

3

\/l{ézdivásárhely

*Királyhelmec

2
2

ICiskörös
HJskunfélegyháza
I{iskundorozsn1a
l{iskunhalas
l{iskunmajsa

3

Kispest

2

2
6
2
2

6
2

5
11
12
2

:1
2
2
2

6
3
5
2
8

r
i
l
1
1

1

l
1

·1
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ll!ll
2

Kistelek
l{isújszállús
l{isvárda
VlColozsvúr
!{on1ádi
*l{omárom
l\.ondoros
V J{ovúszna
l{örmend

a
·l

20
2
0'"*

.,
2
2
2
2
3
2

}{!)szeg

,,il

V I\.raszna
Kunhegye!':

11Lli

l{unmadaras
n:unszentrnárton
J{unszentmiklós
Lajosn1izsc
*Léva
*Losonc
V :\lagyarlúpos
i\Iagyaróvár
Makó
j\.farcali
V i\Iargitta
V i\Iaroshívíz
V i\Iarosvúsárhcly

11'il

----"') ,\ Duna

gf
fil

'
fü
fü

'
lf,1
NI

ful
Mi

11

'I

11

m

i'JI

(;'

i'i

m

~!

V

~Iár:unarosszigcl

2

2
2

<

3
4
2
2
8
2
2
2
g
fi

halparljún

l\Iátészalka
!\lezöberény
'.\Iezöcsát
:\lezökövcsd
i\Iezötúr
i\lélykúl
!\lindszent
i\Iiskolc
:\Iohúcs
i\Ionor
i\lór

*l\Iunkács
.Nagyatúd
V Nagybánya
Nagykanizsa
Nagykálló
V Nagykúrn!y
Nagykáta
Nagy körös
\f i'\agyso1nl-t'it
V Nagysza!onla
ONagyszöllős

v

;\ugyvúrad
Naszód
Núdudvnr
\/ Nyúrúdszercda

v

fekvő

Yúrosrészben

Nyirbátor
Nyíregyháza
Orosháza
Ózd
Paks
Pápa
*Párkány
Pásztó
Peslszcnterzsébet

2

:i
2
3
5
2
2
13
4
2
2
7
2

Pestszentlőrinc

Pestújhely
Péc3
Pilisvörösvár
Putnok
Polgár
Püspöltladány
0Rahó
Ráckeve
Rákoscsaba
Hákospalota
R:íkosszentmihály
*Riinaszombat
*Rozsnyó
Sajószentpéter
Salgótarján
Sarkad
Sárbogárd
Sárospatak
Sárvár

•1
G
2
5
2
fi
2
4

2
20
2
2

"

,,

gyúgyszcrtúr ,·nn.

2

9
5

2
2
1
2

,,
•

12
~
2
14
2
2
2
2

a
2
2
7
3
3
2

2
3
2
2
3
2

Sátoraljaújhely
V Sepsiszentgyörgy
Soltvadkert
Siklós
Sopron
Soroksúr
Szabadszállás
V Szan1qsújvú1:
Szarvas

v

Szatn1úrnén1eti

V Szúszr{·gen

Szeged
Szeghalom
Szegvár
Szekszárd
Szentes
Szerencs
V Székelyhíd
V Székelykeresztúr
V SzékclyudYarheJy
Székcsfehérváf
--·
Szigetvár
Szikszó
-V Szilúgysonilyú_
V Szinérvún1lja
Szolnok
Szombathely
'fápiószele
Tapolca

·1
4
2
3
8
2
2
2
5
11
á
25

2
2
3
8
2
2
2
:l

8
2
2

,,

;
8
7
2
2

11
1

1

i

j.~J~~'

!;
~3 j

6oti
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V Tasnád
Tnta
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tokaj
Tolna
Tótkomlós
Törökszentmiklós
Túrkeve
Ujfebér!ó
-

'.
1
!'

2
2

2
2
2
2
2

4
2

2

Ujpesl
*Ungvár
Vác

Ama városok, községek szán1a, ahol 2 vagy
több gyógyszertár vun, 21,1. És pedig:

11

7

Vecsés

4
3

Vésztő

2

Veszprém
Zalaegerszeg
Zalaszentgrót
V Zilah

4
3
2
3

Lezáralott 1940 decen1ber hó 31-én. -:-

A n1egnagycibbodott 1Iagyarország 1835 .nyil.vános gyógyszertára közül e szCrint 832 egyediili,
i003 pedig többCdniagúval áll községében.

2 gyógyszertár

f

van

:io

5

15
8

17

6

HANSAPLAST
11

11

k-isebb sérüléseknél a legalkalni.'l.snhh, nyujtha.tó
gyorssebkötés.:.

B E

E R' S D 0

R F , Budapest.

234 gylr.
90
68

75
48

7
8

4

9
11
12
13
14
20

3
4
2

27

1
2
2

13
28

22
25
189

1

22

1
1

25
189

214

1003

(j

Összesen:

Rugalmas

117 helyen

3
4

,.

28

48
44
24
40

"

"'•"''

" " "AM

,

•---•-•-'e"""

""'"~''' "'"""'"~~~-~_,,,,,_,.__

""

~"'"

=

Magyarország fiókgyógyszertáralnak jegyzéke.*
rlnyaguógys:ertár:

11/cgye:

l"iókgyógyszert ár:

Aba

Fejér

Sárkeresztúr
Volóc

Alsóvcrccke

Bereg

•\.púlfalva

Csanád

!\Iagyarcsanád

1\pc

Heves

.Johhágyi

_:\ vasfP\síifa!u

_Szahuúr

Biksz{ul

Acs

Konlúron1

Gönyü

Balatonfőkajár

\' eszprétu

Lepsény

nalalonkiliti

Son1ogy

Balatonújhcly

Balatonszen1cs

Son1ogy

Balatonszárszó

Bihartorda

Bihar

Nagyrúhé

Budapest III. I\-1. korona Pest

Budapest !\1argilsziget

Csúny

llcYes

1-Iort

Csetény

Veszpré1n

Súr

*
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A fitikgyúgyszertúrak a gyógyszertári cín1jcgyzékbcn is fel vannak Sorol\'a.

Csikszcnl111úrlon

Csik

Tusnúd-fiinlü

Derecske „őrangyal"

Bihar

Konyúr

Devecser „Sztháromság" Veszpré1n
Diósgyőr

.l\Icgváltó"

So1nlószöllös

Borsod

ll{nnor {Lillafiircd)

Földes

Hajdú

'fctéllen

llcrcegszúntó

Bú cs

Dávod

llevcs

Heves

Pély

.Jánosháza

Vas

Bögölc

.Júszszéntlászló

Pest

Szank
Erdőtelek

Kál

1-Icvcs

l{éthcly

So1nogy

Bnlatonmária

Kóny

Győr

Győrsövényh:ízn

Körüshegy

Son1ogy

Bnlalonr<i!dYú•

I.akócsa

Son1ogy

Drúvafok

Lengyeltóti

Soinogy

Fonyód

l\Iedgyesegyháza

Arad

r..ledgycsbodzús

i\1ikóujfalu

!Iúro1nszt~k

:.\Iúlnús-fíirdií
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4.nyagyógyszertár:

1llegye:

Nagyatád'
Nagyberezna
Nádasdladány
Núgócs
Olaszliszka
Ózd
Parád
Pesthidegkút
Poroszló
Réts{1g
Ricse
RiJnaszécs
Hoz{1lia

Somogy

Fiókgyógyszertár.·

Somogy

Lábod
Hajnsd
Sárszentmihály
Törökkoppány

Zemplén

Erdőbénye

Borsod
1-Ieves

Snjóvúrkony

Pest
lleves

Nagykovácsi

Ung
Fejér

Nógrád
Zcn1plén
Gömör
:-.Iúnunaros

Sarud
Diósjenő

Zemplónagúrd*
Csíz
Rónaszék

Sepsiszentgyörgy

I-IáronlSzék

Előpalak

So1nogy

Siófok-Fürdőtelep

So1nogy

Ga111ús

J{islúng
Dég

;:;zilasbalhás

Veszprém

Szobrúnc

Ung

Szobráncfürdő

.Szolyva

Bereg

llársfalva-fürdö*

1'iszuburu

!-leves

Kisköre

'!'iszanána
V {unosgyörk

Heves

ltömlő

!-leves

A dú cs

Vúradszöllös
Za!nszt•ntgröt
'~úlinenclileg

Bihar

Félix-fürdő

Zala

Zalabér

sziinetcl.

""

Recsk

Siófok
Somogyvár

opo nya(azelött Nagyhing Fejér

~
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útmutatás a gyógyszertári helységnevek
kikeresésére.

Agárd, lásd Zc1nplénagúrd.
..\lbcrti-Irsa. 1. külön-küliin A.lbrrli. (·s. Irsa.
Almádi, l. Balatonahnádi.
Alsóság, l. Csanádapáca.
Apáti, J. Jászapáti.
:\brány, Alsóábrány, l. Pclsöúbrány.
Bajas;,c.nlistvún, átheiyl'ztclctl B:ijiirn
13aranyaszabolcs, l. i\lccsck!-lzaholes.
13nrcika, l. Sajókazinc.
Bácsrnadaras, l. l\ladaras.
13ácsvaskúl, l. \'askút.
Bánfah·a, l. Gádoros.
Búnhcgyes, l. Nagyb:'111!1egyl's
Bérbaltavár, 1. Baltavár.
lliharudvari, 1. Sárrétudvari.
Boglár, l. Balatonboglúr.
c:síkgyin1eshiikk, 1. Gyiu1esbiikk.
Csikkarcf:l'IYa„ 1. Karcl'alva.
Csíkszl·pvíz. 1. Szépvíz.
Csillaghegy, 1. I3ékás1ncgycr.
Csokonya, 1. Erdőcsokonya.
Csór, úthclyeztetett Iszkaszculgyiirg.rrt·
J)orozsn1a, l. l\iskundorozsnH\,

Dőryzomba, !. Zomba.
Farkasd, 1. Vágfarkasd.
Felsöság, l. Simaság.
Erzsébctfalva. l. Pestszcnterzséht•I.
Felsüireg, 1. Ircgszen1cse.
Félegyhúza, 1•. Kiskunfélegyl1:íz:1.
lladház, !. Hajduhadház.
I-Iajduván1ospércs, l. Ván1ospércs.
1-Ialas, l. I\iskunhalas.
I-limesháza, álhelyeztetctl ;\Jajsra .
Jákóhalma, 1. Jászjúkóhalma.
Jászkerekegyháza, l. I\.erckegyhúza.
Kakucs, álhelyezletett Ujhnrtyúnha.
Kaláz, l. Budakalás_?.
Karász, J. Nyírkarász.
Kelenvölgy, 1. Budafok.
Kenese, 1. Balatonkenese.
I\iscell, l. Celldömölk.
Kon1árváros, l. E.isko1nárurn.
Köveskút, l. Salköveskút.
[.acháza, l. I\.iskunlachúza.
Lakitelek, L l{ecsken1ét.
:\Iagyarszo1nbathely, l. ílakonyszon1hathely.
l\Iartintelep, I. ll'liskolc.
i\lartintelep, L I-IejöcsalJ:i.
i\Iegyaszó, áthelyeztclctl 'J'aklaharkún\Ta.
i\Jezötarpa, l. Tarpa.
~\fosonmagyaróvúr, !. külön-külön ;\!oson t~s :\lagyaróvár.
:\agycsákúny, 1. CsákúnycJoroszló.
Nagyláng, 1. Soponya.
Nagypcrkáta, 1. Perkáta.
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Nádudvar, !. 1-Iajdúnádudvnr.
Nánás, !. Hajdunánás.
Nógrádkálló, !. Kálló.
Nyirbakta, 1. Baktalórántháza.
Ódombóvár, !. Dombóvár.
Pannonhaln1a, 1. Györszentn1úrlo11.
Pntaj, !. Dunapataj.
Perecesbányatelep, l. Diósgyőr.
Pesterzsébet, 1. Pestszen lerzsébet.
Rácpetre, l. Ujpetre.
Hékás, !. Zagyvarékás.
Höszke, l. Szeged.
Sámson, l. Hajdusámson.
Sárisáp~Annabánya, áthelyezve Tokodrn
Somogykéthely, !. Kéthely.
Somogynagybajom, l. Nagybajom (Somogy m.).
Sopronmihályi, !. Mihályi.
Soroksárpéteri, l. Pestszentin1rc.
Szekcsö, I. Dunaszekcső.
Sze1nes, l. Balatonszen1es.
Szentgrót, 1. Zalaszentgrót.
Szentjános, 1. l\[osonszentjános.
Szentlőrinc, I. Baranyaszentlörinc.
Szentmárton, l. Györszentmárton.
Szoboszló, l. fiajduszoboszló.
Szovát, l. I·Iajduszovát.
l'allós, áthelyeztetett Felsöszelire.
Tatatóvúros, · l. kiilön~külön Tata és 'főváros.
Tétény, l. Nagytétény.
'fiszaalpár, 1. Alpár.
Tiszapolgár, !. Polgár.
'J'iszapiispöki, áthclyeztelcl! SzaJolrn,

7Q5
'formáskölesd, 1. J{ölesd.
Udvari, 1. Sárrétudvari.
Ugra, l. Biharugra.
Ujszeged, !. Szeged.
Vjszöny, l. l{omárom.
V~arsány, 1. Veszprémvarsány.
Vfirkony, l. Tiszavárkony.
\.~ásárhelykutas, 1. I-Iódmez6vúsúrhelv.
Verőce, l. Nógrádveröce.
Vörösvár, J. Pilisvörösvár.
Zamárdi, l. Balatonzan1árdi.
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.ll!a (Fejéri, \. .j067, Őrangyal, 1893. Sclwfler .4n-

(Fiókkal Sárkeresztúron).
(Abaúj), J. 4743, Fehér kígyó {r.i
1812. ~1/cisels lré11 1 k. özv. llleisels 11/iklósné.
Tel.: 14.
Abaújszántó :l\Iadonna, 192:J, i\zY. Szalay ,1Jihálu111;
k. J(erekes Etelka. 'fel.: 31.
Abaújs::ina
(Ahapj-'l'orna}. 1. 1519. :\1egváltó
1914. Gosztonyi ll!ór örök, k. Ifo,'lenfelci 11ilmos.
Abádszalók (Szolnok), l. 7-1G3, l\1agyar korona,
1873, [{ertész Ernő István.
tal

Abaújszántó

Magyarország nyilvános gyógyszertárai.
{Az adatok sorrendje ez: 1. .-\ helység; 2. A
inegye; 3. A lakosság szán1f!. az 1930. évi népsz{un
lálás szerint; 4. A gyógyszertár círne és ha reúljogú, vagy fiók, ennek feltüntetése; 5. A gyógyszertár ndományozásúnnk éve; 6. A tulajdonos l·oaz esetleges bérlő, vagy kezelő ne,·c. i. A gyógyszertár telefonszíuna. 8. Zárójelben az esetleges
t~szrevételek.

Ahol több gyógyszertár van, a 1negye és n
lakosság száma csak az elsőnél van feltüntetve és ezekben a helységekben a gyógyszertárak en ·
gedélyezésük sorrendjében vannak felvéve
A bécsi határozatlal 1940. aug. 30·-án vi'i~Za
csatolt teri.ilelen levő gyógyszertárak csillaggal (*)
vannak jelölve.
A pályázul ;:dutt lévö gyógyszertárak V-jellel
vannak jelölve.
kezelő; üt. =
Rövidítései~: b = bérlő; k
üzemtárs; r = reáljogú; gyr =..::: gyökösrcáljogú:
(a személyjog nincs feltüntetve). tel. = telefon.

Abony (Pest), !. 16.057„ Szent István király. 1910.
Perényi Gyufa. Tel.: 3'!.
Abony, Re1nény. (r.) 1824. l~n1bcr Eeleinér dr., h.
Szabó Gyula. 'l'el.: 25.
A/,ony, I\1cgváltó, 1930. Csemiczku Frigyes, Tel.:
36.
.·lcsa (Pest), l. 1280, i\1egválló, 1387 . .luszkó Gyula.
:ldács (!-leves), l. ·1100, i\Icg\·últó, (f.) 1935. 11ill'::
C::.uppon Antal_. k. Oros:: .fános (Vámo:Sgyörk
fiókja}.
Adony (Fejl•r) !. -l2fi0. :\ll'gY:ílló. l81H. ÖZY. \'ajda
G!Jllldné. 'I'el.: 18.
:ljka (\'eszpré111}. \. 28:-\-L He111l·11y. 188:1. f-lt•ffh·r
f~erenc. Tel.: 19.
:ljnácskű,
(Gö1nörl. !. 1107. \lcgYálló. 1912.
Osgyány Dezsö.
:\knasuualay (:\lúrnnu1ros1, 1. 15ti8. gr. Széchenyi

*

Islván, 18fHL r'i::o.
.!11liannu.

Csríli Jlárk11J szül. Fékony

i;

111
t1
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.4.knas;lalina (:.\Iára1naros) l. 4371. Szent István
1889. özv. Steuer Jenöné.
'
Alag (Pest), l. 3015, Kincsem, 1911. özv. dr. Gerber/
Ottóné, k. l(/ós2 [(álmán. Tel.: 21.
Alap (Fejér), 1. 3150, Őrangyal, 1915. Gergely Jenií.
..!lb;rtfal'!a (Pest), !. 3331, Megváltó, 1918. J(crc.1Ztely Janos, b. Pafféri Lajos. Tel.: Bp. 256-019.
Alberti (Pest), 1. 429:J, :llcgváltó, 1930. Piacsek Pát.
Alcsúl (FejérL 1. 1781, ,Jó1..sef nádor- 1 RR2. Gorko
Arpád.
A/gy? (Csongrád), l. 3850, Isteni gondviselés, 1925.
Jlozes Elenlér.
*Almásgaigó (Szilágy) I. 1380.
?
J9iH. Wag-

(lh·reg) l. 20:-Jl. Ht•1nény, 1805. lAi11os.o.;y f{árvly (Fiókkal Volócon.).
Apagy (Szabolcs), l. 2202, Szent Lúszló. 192·1.
S:entil1ányi .lenő.
*Apahfrla (Kolozs). 1. 1802,
')
1911. !(ij11csdyni>
E[H'rjessu 11lc1rr1il.
Apátfalva (Csanád), l. 5581, Isteni gondviselés.
1885. Lrikács László (Fiókkal i\Jagyarcsanádonl
Apc (IIeves), l. 2946, Isteni gondviselés, 189{}. /{ess·
ler Gyula. Tel.: 19. (Fiókkal .Jobbágyin.)
,1postag (Pest), !. 2687, Kossuth Lajos, 1\!01\. Ne·
tényi Dénes, örök„ b. Faragó 2\/ária.
*:lranyosrnedgyes {Szatinúr), 1. i.3824, Angyal, 1909.
\Feinrich J{ároly.
Aszór/ (Pest) !. 5500, ~Jagyar király, (r.) 183;,.
Burger Zollún. Tel. 17.
As:ód Isteni gondviselés, 1922, Péri Béla: Tel..
23.
*Avasfelsőfa/11 (Szallnúr) 1. 4357, l\Iegv<illó, i,r.)
1858. 1Vagy István, örök„ k. Bernáth Ella Ilona.
(Idényfiókkal Bikszádon.)
*.-llJasújváros (Szatn1ár), 1. 2±96, Csillag,' 1915.
Székely Júlia.
Acs (J{omárom), l. 6251, Szentlélek, 1872, (;flfcun·
bos [(álmán (Fiókkal Gönyün).
..idánd (Somogy), 1. 1932, Őrangyal, 1882. Matolcsy
.lfs<Íl't'.rcckl'

ner /([ára.

Aipár (Pest), !. 4802, Őrangyal, 1892. Pfalcz Kálmán örök„ b. Cselkó Józsefné.
Alsóábrán!J (Borsod), !. 698, Angyal, 1899. Csengeri Rezső, Tel.: 5.
*Alsócsernáfon (Háro1nszékj l. 1880. Páduai Szenl
Antal. 1895. Győri Jláln1án.
Alsóda_bas (Pest). 1. 258·1, Hcmény, 1839. Fónag,
1
Sandor.
Alsór;i~hályi: (Zcn1plén_) 1. 1181, (Jrangyal. 1897.
Cserr Elek, b. J(iein Sándor.
Alsóneresznfcc (1'.Iúran1arnsj. 1. 1Gl8. Jlegváltó,
1931. Bálint Béla.
Alsónéntedi (Pest), 1. 5537, !\!agyar király, 19Ui.
Peringer .ló:sef.
*Alsószopvr (Szilúgy) L lH57. őrangyal, 1893.

István.
*.·!kos/alva (Maros-Torda) 1. 1001, Sanitas, 1898.
Berger Gusztáll.
Almvsd (Bihar), !. 2323, Kígyó, 1907. Dobsa Sándnr.

Pető Ernő.

1
:j'

710

71 l

Hal'<íc,<>a (Sornogy), 1. :!8Hfl, :\h~g\·últú, 187·1. /)rrr~·

kouich Géza.
l1adacsonyton1aj (Zala), 1, 2H5(i. Angyal. 1911. f/ 11 szár J(árolg.
Baja (Búcs), 1, 259:15, Ocivözítö, {r.) 1788. iJ::11.
Lovassu (Jdönné, h. ll't•l>cr Dt~ll('s. '!'cl.: 1 ;;1i.
Hrtja, Szenthúro1nsúg. 18-!:I. dr. 'f'hllr!J Gé::íné szül.
.llajor f:r:.\·t~hcf. k. ilc11t·:.fnl11i S-:ás: /,ajos. 'I't>L:
1-·Sli.
!Jaja, Szentlélek, 1870, J)r. ,1/ukray Lrís:.lci. 'l\d ..
l-··23.
Hujn, Kereszt, 1885. Ccírhiycr .János dr. 'I'l'l.: 5~50.
B_aja, Szcnl István, lHO,l, G6rbc Gyula.
Bojna (Esztergom), L :!188, Isteni gondvisl'lús. 188-!
/\ orct kó Gé::a örök.
Hako11yszo1nl1athely (Veszprl·ru). L l i~l 1, ;\f :idono:i.
1916 . .S::.eiberling f''crcnc.
Baklalóránthá:.::a (Szabolcs), L 2-1-!H, ?\Icgvúltó (r.L
1838. Jóna örök., k. Garíl /Jéht.
!Jalassagyar111at (Nógrúd), 1. 1155 l. :\Iagyur k(J.
rona, (r.) 1819. Reb11u11111 l?ókus. 'J'el.: 44.
nalassagyar111at, Szentlélek (r.), tSO·L Uiichl1 r .lt•nii
1

Tel.: 51.
Balassagyarn1al 1 Szent Antal, 1931, /{őllalrny Elek

Tel.: 89.
l.Jalatonaln1ádi (Vcszprén1), 1. 1835, Balaton, 191-l.
H'ollncr Lipót. 'fel.: ·1.
Balatonboglár (So1nogy), 1. 21~)9, Boldogsúgos Szii1,
Aiária, 18Hl. Srirfory L(/jos.

Balutonföli:ajár tVeszprén1), l. ~018, ·ruru!, l~Hl~
l.t'hrí'r Alfréd. (Fiókkal LepsCuybcn.)

JiafalonföldPár (So111ogy), !. ;~27, Gondviselés, (f.).
1909. Tanács <lyula firiik.
(Köröshegy idény-

fiókja.)
Halatonfiired-fiirdő

(Zala),

Oroszlún

(r.).

1i97.

fizu. Orbán /gnric11é és ./. l(ovócs Béla, k. J. /{o-

ucícs Húfa.
ffrlfalonfiircd-fnlu, L a149. ?\Icgválló, 192:~, 1·akács

János.
Halatonkl' ne se (Veszprén1), l. ·2456, Csillag, 191 S.
Sz. Tóth ](óínHínné s:::Ül. 'l1.1ényei Vilnu1, k. S:.
Tóth J{álznán.
Holalonkiliti (Son1ogy), l. 3180, Gondviselés, 1926.
Sujánszky .lc11ö dr., h. Bolits ./í'nÖ. (Fiókkal Balalonújhelyeu.)
!Jalatonlelle (Son1ogy), \. ~1-Jí, Ezeréves ~fagynr
orszúg, 192B ..!. 1\·011ríls /Jt;/(( .lliliály. '!'cl.: T>l.
lfalafvnmáría (So1nogy), l. 850, Scgilö ;\lúria (L!.
1928. Bolc1nan Élin Lajo.~ (Kéthely fiókja), /J.
Páskuj .-lntal, '!'cl.: 12.
ífrilato11s::árs::ú (Son1ogy), l. 1,1,19, :\.ngyal (f.), 1930.
Fábry Odönné (Dalatonszen1es fiókja), k. Fábry
Ödön.
ffrtlato11sze11u:s {Son1ogy), 1. 1011, Angyal, 1922.
F'dbry Odönné szül. kovás:::nai Csutak Edith.
(Fiókkal Balatonszárszón.)
ll<ilatonszentgyörgy (Soinogy), 142·1. Őrangyal,
1897. Saár11 Jenő, Tel.: 11.
/Ja/afonújhcly {So111ogy), l. 3180, GondvisclCs (f.,,
1933. Sujánszky .lenő dr. (Balatonkiliti fiókja._;
llulatonzamárdi (Somogy), 1. 1:395. \[agyar korona,
1927. vitéz Bán Arpád.
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*Bolm><faár · (Maros-Tordo), L 1008. Gondvi,elés.
1903. ö:::v. Szilágyi Lajosné.
V Balf (Sopron), L 1470. (Pályázat alatt.)
Balkány (Szabolcs), 1. 6826. Fehér kígyó, 18().\
Balkányi Káln1án.
Rrtl1na.::újuáros (I·Iajdú), 1. 1·1894, Szenlhúro1nság
1855. Sallay Vís:/6. Tel.: 9.
·'
flnln1azújváros,
Őrangyal,
1897. S:::éc1;f Dezső.
Tel.: 18.
Ballauár (Vas), lásd: Bérbaltavár.
Barabás (Bereg), l. 1551, Bethlen, 1927. özv. J{nuács Lajosné.
Rr1racs {Fejér), L 2875, ílen11~ny. 1928. 1lfiouríc:
Imre.
l1aranyaszentlörinc (Baranya) I. 27fl2, Szent [stviin, 1877. dr . .il/uró Lászlrínl', szül. Cso11J.-n Vi/Jna
lli.:2~
.
*Barátka (Bihar, 1. 158(), HPnH!nv. 192:-l. Lás::ló
Géza.
·
Barcs (Son1ogy), l. 7585, lgnzsitg, 18G·L Kohul Pál

k. Dusnoki József. Tel.: 46.
Barcs, J\Iegváltó_, 1893, Szönyi Ferenc. Tel.: 47.
Barczika (Borsod), lásd Sajókazinc.
*Barót (I-Iárornszék), 2604, J{oronn, 1827. Scn-

cbea Octauian.
Batl~nya (Csanád), l. _12718, 11agyar _király,

( )

1832. Kaufmann Gyula. Tel.: 42.
r. '
Battonya, Őrangyal, 1901. Sarkady 1lfária.
Tel.: 46.
Battonya, Szeretet, 1926. Krámer Ferenc. Tel.: 21.

Rácsa/más (Bács), L 11.000, Szentlélek (r.), 18~fi.
Praefort József örök., le Praefort Ferenc.
Tel.: 90.
!Jácsalmás, Szent István, 1914. Uúnai Dezső. 'rei.:
54.
Bácsbokod (Bács), L 4440, Szent Erzsébet, 1891.
Écsy Zsolt.
*Bánffyhunyad (Kolozs) l. 5•101, Szarvas. 1819.
Zobel Hermann.
*Bánffyhunyacl.
?
1888. Pop GyÖT!JY·
Bánhida (I{omáron1), l. 9,124, Turul, 1927. Zachrír
f{ároly.
V Bánoks::entu11örgu (Zala), 1. 1:1-27. (Pál"ázat
alat.)
Hríránd (Bihar), 1. ·1110, Őrangyal 18H3, 0::en<lreu
Sándor.
Háta ('folna), l. 3689, Szent r-..-Hhály arkangyal.
1930. Willy J(ároly.
llátaszék (Tolna), l. 7336, Szent húroinság, 1836.
özv. Pongrác:: Lajosnc~. 'fel.: Gó.
lhltorkeszi (Esztergo1n), 1. :!472. ()rangyal, 189:1.
ifj. ~1bonyi Endr(:.
*Bótos (1laroswTor<la) l. 1420. Arany oroszlán,
1881. Brozer Helniut, k. Brozer I-fclmutné szül.
Both f!ermine.
Bátya (Pest), L 3620, Szent László, 1924. Szás:
Sándor.
Bátuu (Bereg), 1. 1837. Isteni gondviselés, 1913.
Frieclman Béla. Tel.: 9.
Beled (Sopron), 1. 2965. Megváltó, 1892, Réman
Béla m. kir. kormánytanácsos.
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11crccl {Nógrúd), 1. 2190, Angyal. 189i. Fuss Jcnii.
*llereck (liáro111szl>k·1 1. ::1190. Salvalrlr. 188fi.
lll!Jés I~njos.
lh'rcgrákos (Bereg'i. !. ::J169. Angyal. 1899. Ebren-

feld

.Tenű.

He~ cqs:ás: (Beregi. 1. 19007. ~IC'dve. (r.L
11 or S<indor. 'fel.: 99.
!Ieregs:::ás:. 'rúrosi. 1918. S::{•kel!/ f.<>llJ:.ii1.

1

1-30.

·

1813.
T J
e.:

Beregszás::. Angyal. 1877. Rnlhnu11111 Ig11ác. Tel.:
96.
Beregszász, Glória, 1HOH, l\Teis; ln1rc, Tel.: 1-47
Be:_ekböszörmén!J (Bihnr), J. 3188, I\oronn, 1ssn:
ozv. Pec:::old f{árolyné, szül. lValla11 Gi:e/{a ]·
dr. Peczold J(árol!J.
·
' ~Bere111e11d (Baranya}, 1. 2463, ;\fagynr koron:1.
189!L Tóifl f{álnnín.

*Berellyós:éplak (Bihar), 1. 2604.
"
]\)() 1.
f{ékcssu István örök .. k. frros: Zolf<i 11·•
Berettyóújfalu {Bihar), L 10.899, Gróf Széchenyi,
1836. Puky Miklós, üt. Liptay Alber/. Tel.: 5<."
fJerellVózíjfalu, ?\frigyar korona, 1897. ö:.v. Traj<inovtls Antalné, k. Vinnay Pál. 1'el.: 29.
Berhida (Veszprém), !. 1948, Angynl. 1882. Barunyat Zslgmond.

Be r;;nce (Somogy), 1. '1127. Szíiz \!ária. 189H.
1toc:.irin J)ezs<i.
He,~e1~yötelek (I-leYes), 1. 3786, Segitö :\fúria, 192:).
Saary Gábor.
Hessenys::.üg (Szolnok), l. 55H9, Isteni gon(h·iselés.
1903. lVeiszenbacher ]Jáf.

*Ht:s:lcrc1· (Bcszlcrcc-Naszód), L 14128, \-'-árosi
gyógyszertúr :i Fekele sashoz (r.). 151H. Jfelzer

,l{berl.
*Bes:.lerce. ,\Jincr\"a, (r.). 177H. lfnJ.:u/I'/.' fl1·11rik.
*Bes:.ferce·„ I\.orona, 1883. Graef (;1Is:tá11.
*Res:terce, Forluna, 1914. Rrnscr CT11s:triv.
*Bes:.terce,
Fchl~rkPl'Cszl,
1920.
Seid11it::.erné
Scheinl fi'ri<la.
„ 1H22. S11t11 Zakarió.~ dr., b. Bl·r*Beszterce
ko[lils Sándor.
*Rethfl•n (Szolnok-Doboka), 1. :13:l4.
'!
18H:·t
ö:.u . .:llt'si Rlldolf11é, k. Essi[/Illflllll ilfárlon.
'?
1935. !Ja/dzs f'ercnc.
Békcísmegyer-Csillagl!egy (Pest), !. 4912, Szent Antal, 1934. Császár Anla/. Tel.: Bp. 16~ --571.

*Bethlen

Békcísn1egyer-Csillagbegy, Szent .Józsc·f, 189·1. Tn~

Zoltán. Tel.: Bp. 36:J-578.
B<kés (Békés), !. 28.000, Fehér hattvú. (r.) 1821.
ne1nes Bcnedicty József. Tel.: 57.
Ré kés, Isteni gondviselt~s.

1870. Uayettly .! dnos.

Tel.: 63.
Békés, Arany csillag, 1899. iiz11. Spitzt'r Jl,fiklós11<>.
k. Goldbergcr Lajos.
Békés, Sas, 1908. özv. Székl'l!I Fere11c11i>. k. J(iss
Ernü. Tel.: 45.
Békés, Diadal, 1935. f{nvács lst11rí11.
/iél;éscsaba (Békésj. !. 49.374, Sas. (r.) 1825. elöli.
Réthy Béla örök., k. Réthy Károl!f. Tel.: 1-08.
Békéscs<1ba. Z...Iegvúltó, 1885, Siidy ErrH) dr. 'fel.:
1--JO.

1
1
1

'I
.1
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l1ékésc:·u1ba. Szcul
'fel.: 5-21.

IslYán.

18f8
' .

?if f

ef L1egy Béfr1,

Békéscsaba,
L"
·
l . /' . Arany
. kereszt ' 1895 . Ö"'i
~ I.
OrlnCZIJ
·
. . . ~sz one, k. Paulinyi .Tó:sef. Tel.: 2-4: 2 .
Rekescsal)(t! I.„uther 1\fárton. 1902 lUi'spa'/ F ·
„ .··1·
1•.
·
rrgyes
010 \,
A.('.'iJnarky Elek. 'I'PL: 4-10.
ltékésc,i;aba,
II. Húkóczi. Fcre11c
.
. . 190"
. 1). /1 (/(1()· ;1'/'/
1
,l o~, b. Radó László. 1'cl.: 2-91 ..
Bckescsqba, l\Iagvar koron·1 1914 ·1bo .
Tel.: 3-90. ~
•'
· ·
ny1 Lás:ló.
L

„.

/3éf;.·éscsaba, Szent Antal, 1923. Dolcsc/1 József.
T e.:
1 4-31.
Héké.scsaba, Ist cn1· goncl viselés,
·
193fi. Varga Antal.

Tel.: 71.

Bt~k~scs.ába, Ren1ény, 1938. Szeberényi Andor.
Heke.<:.iaf!ison (Békl~s), l. 4389, l\legválló, 1926 \'idouszky lstud11.
·
Bél~~ssze~1tanclrás (Békés), l. Hl23, I\legvilltó 11')-9
1 /
• •
i' ula Ödön.
'
/3érbaltavrír (Vas), (azelőtt /3altavár) l 761 I t .
nond · l ·
>
' •
, s en 1
" .. v1s:_ cs. 19• ~ 1. ö=u. Schlifer Aladárné k
Gyongyossy Gé=a.
' ·
Bia (P.est)' L ;Ji2•1, :\Iagyar korona, 1892. Gondr1

Armrn, Tel.: 19.
Bicske (Fejér)' l. itl9G, Őrangyul, 1850, Göllner
Aurél. 'l'el.: 20.
Bicske, l\legváltó, l 93-1. /{01Jács l...ás,:/6.
*Bilrar (Bihar). I. :I85H, :llegvitltó, 188.J. Gebhardt
~ Zoltán.
*Bihardiószeg (Bihar), l. i0G3, I-lajnal, 1876, yyulafalvi Rednik Tibor.

Biharkeresztes (Bihar), l. 42il, Szent István 1858.
Bánhidi Jenő.
Biharnagybajoni (Bihar), 1. 4fi50, Szcnlháro1uság.
1848. karánsebesi Hácz György dr.
*Biliarpiispöki (Bihar), l. -1112, Ren1ény, 1913. La~
:arou Tódor! k. Bauer Guörgu.
Bihartorda (Bihar), 1. 1585, Arany szurvns, lSH:L
]{iirtby Pál. (Fiókkal Nagyrábén.)
·
Hillarugra (Bihar), l. 2112, Isteni gondviselés, t8fl-L
13ary A. Zoltán.
*Bilmríd (Szatmár), 1. 1878. Szent Anna 1!.), Nag11
István örök. (Avasfelsöfalu idényfiókja.)
Hilkc (Bereg) l. 5612. Flóra. 1865. ii:v. [(!Íll
Istvánné, b. l'•leupauer Pál.
Bocsárlnprzjtő (Nógrád). L 2135. ('.legvúl!ó, 19:J2.
Lcng11cl Béla, b. Mezei József.
IJodajk (Fejér), l. 2139. Szíiz f\.fária. 1882. Tapfer
Sándor. Tel.: 7.
Bodrogkeresztúr (Zexnplén). 1. 22i9. I\fegváltó.
1913. Balá:::s :ln1dlia.
Hodrogszerdahel!J (Zen1plén). l. 2011 . ..,zent Isl~
ván, 1928. Gáll Ferenc.
13vdvaszilas (Abaúj), !. 980. Őrangyal, 192:l. /,rr ·
krics Inire.
Bod:ásújlak (Ze1nplén). L 1159. 1fegválló. 1896.
]{fein Sándor.
l:ogács (Borsod), l. 2510. Szcnl Antal, 1909. TrapllJ
Alajos. Tel. 3.
/3okod (Komárom), !. 1642, Angyal, 1888. ll'eff·
llofer illiklós.
/lnldvrr (Borsod), !. mm. Megváltó, 1899. Sehrci
fn·r iHil1til11.
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*Bonchida (Kolozs) 1. 2290, Isteni gon<lYiselés,
1891.özv. llorváthl\.árolyné, b. ;Vagy Jenő.
linnvliád _('fol~a),. L 7456, Arany sas (r.), 1820.
Pecsl 1 akarekpenzlár és Sterl>a Ernilné. 'I'el .
~-

..

Bonyhád, .Jézus szíve. 1923. <I:11. dr.
iFajdils
Györgyné, b. Barcza l1nre. Tel.: 83.
*Borgóprund (Bcsz!erce-Naszód) l. ::1138. ÖrnngyHl.
1874: 1l'achs11u11111 fluyá.
*Horyoprund
·!
19:·11. Fiad Péter.
Borota {Bács), l. 3751, i\:legváltó, 19::31. \Vruu!rák
Jó:scf.
*l:lorsa ~-.\lúra~1.1a1·os), ..1. 11.230. .\!agyar kirúly.
189-L o::v. l\.1cslcr \'1i111osné. k. Gaál I\.áln1án.
Bo~sodn:td;zsd (B?rsod), 1. 2777, Őrangy:il,
ozv. (rrozer La1osné, k. Gró::er Dezső dr.

l90i.

*Bors::.ék (Csik). \. 21(Hl, :\íegváltó, 1927. ;l/oreno
Jlanó.
Böyöte (Vas), 1. 716, 1Iegválló, (f.), dr. fi'ischcr
.Tó:zsef, k. Dcrényi ln1re. {Jánosháza fiókja.)
Hiihönyc (Son1ogy), 1. 3203, Őrangyal. 1894. ncrnes
Tinuíry-Balogh János. 1'eL 5.
Bölcs];~ rrolna). l. 4500, Szentlólek, 1890. Popo11ils
Istvnn.

Hö11yréf(lfap (Győr), L 29-10, Segítö ?\Iúria. 191a.
l11ka[r1lvi ;Vagy Bé/(I .
H6.'i (Pozsony). 1. illOI. ).fcgváltó. 1885. Törey
Béla.
fUisárkcí11y (Sopron), 1. '.2Ii:~, SzP11!h:'1ro1nsúg. 192H.
kaáli 1\'agy Lóránd.

'kBúcsú1n
J{ároly

(,Szilágy!. 1.

lH:iG. H'elln1a11:1

örök.

Rúcsúszcnl/cí.~zló

{Zala}, L 515, Szent Lúsz\ó, 19:15.

So1nogyi Lajos. Tel.: :L
Budafok (Pest), 1. 19fHJl, Kígyó. 190:i. \'°(fr.'irín.11i

Bélct. TeL: Bp. 21;9 .._94;,.
Budafok_. Szentlélek,

(r.l. l81H.

Tanuisa !Jc:sö.

Tel.: Bp. 469-644.
IJ1ulafok-·f{{'fcnoiifyy. ()rangya!. iH2·L l\údus Ti-

V

bor.
Buda[ ok, l \'. gyógyszerlúr. ( Púlyá:al aluli.)

Budakalás:: (Pest), !. 2833. Viktória, 193a. Záhonyi
Géza /. Károly dr. Tel.: 162-036.
llmlakeszi (Pest), L 6099, Angyal, 1883. ]{. ](ör·
mcndy Sándor. 'i'el.: Bp. 164-54í. Budakeszi 15.
Budaörs (Pest), L 9006. Szent István, 1871. Gldsz
.Tó:sc[. ·reL: Bp. 268··-959. Budaörs: a.
l!UIJAPEST, lakos: 1,0U0.720.
I. kerület.
'l'úrnok~u.

22. Városi {r.), lfi87. 8llö lsl11<i11 és 11ejc>.
Tel.: tüü--256.
Krisztina~h~r 9. Segítö l\Iária (r.). 1815. Hada11011ils
l\.o::rna és
néhai !tadanouils Dániel örök.,
k. Urtclanouits ilfihcíly. '!'el.: 150-92í1.
Attila-u. 20/c. Szent Ilona, 192fi. Pac::ek .lenő. k.
Zafir .'•iándor. ·rei.: 152-081.
Hegyalja-út 23. t.IUria i\.Iagdolna, 1933, balásfai
Orosz I•'erenc. Tel.: 257-620.
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!I. kerület.
Fö-u. 27. Fekete 1nedve (r.), 1688, Jenes Vilmos
örök., b. Veress Arpád. 'fel.: 151-889.
Fö-utca 54. Római császár {r.), 1793. Dr. /Jóvit/
1'iktorné és Besnyő Pál 1 k. Besnyő Pál. TCI.:
351-783.
l\·largit-körút 27. Szent lslván (r.), 1795. /(erpef
Pál, J[erpel Pálné, szül. szergényi Geist Renée.
és Balkányi László. Tel.: 151-619.

Zsigrnond-u. 17. Gránátalma (r.), 1806. Irgalmas
rend, k. Racsrk Lajos. Tel.: 151-147. és
151-149.
Széna-tér 1. SZent .János, 1893. Janitsáru Iván
örök., k. Pnis 11/argit. Tel.: 151-608.
Széll J{álmán-tc'r 11. Gróf Széchenvi István. 1901.
LukáCs Ferenc. Tel.: 152-523.;
Zsigfnond-u. 16. Pálffy. 1911. Csányi lmrr Tel.:
351-580.
?i.Iargit-körút 5'i. Statisztika, 1923 .. Széll Ilona. üt.
Schulek Béla dr. Tel.: 352-502.
Olasz fasor 43. \'árosn1ajor, 1929. Csillag Pál. Tel:
355-972.
Zárda~u. 34. Szent Alajos, 1932. Ragátsy Guidó dr.
Tel.: 154-252.
Pasaréti-út 100. Pasarét, 1937. Szele Alajos. Tel.:
165-625.
V Ba.tthyány-u. (Pályá:::at alatt.)

III. kerület.
Polgár-tér 7. íl-Iagyar I~orona (r.), 1767. Zboray
Gyula örök„ k . .Schn1őr l-l11gó (fiókkal n -Afnrgilszigeten), Tel.: 362~422.
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Lajos-u. 28. Arany oroszlán. 1875. Szentlörinr:~i
Bélrt. Tel.: 15·1-039.
~Iargilsziget, Szent l\lnrgil (f.), 1875. Zborny
Gyula örök„ k. Józsa Lajos (a III. kerületi \[agyar korona gytúr fiókja). 'I'el.: 125-001.
Lajos-u. 117. Angyal, 1882. Bíró István. Tel.:
!(;3-035.
Plóriún-tér 9. Szent Flórian, 1895. .i\landel Pál.
Tel.: 162-980.
Vörösvári-út 60. Szent. kereszt, 1909. Lang .!ózsef.
Tel.: 162-228.
Szentendrei-út 23. Szent Endre, 1911. J(iller Zs.
Ernő örök., k. Gáspár Arpád. Tel.: 362-:174.
Szentendrei-út és \'ajda .L-u. sarok, Aquincu111.
1923. E:. i1!észáros .illelánie dr. Tel.: 162-497.
Bécsi-út 89. Szent Lukács, 1929. vité: l\ováts Aladár. Tel.: 162-687.
Vörösvári~út 150. I\.risztus király, 193-1. Dobos Gál>nr. 'fel.: 162-644.
Vf Róxnai fiirdűlelepe. (Pciluázat alatt.)
l V. kcri.ilet.
Vúci-u. 34. Városi (r.), 1688. l'ajna József. Tel.:
187-265 és 187-404.
Ferenciek·tere 9. Kígyó (gyr.), 1787. J.1/olnár Alfré'l
dr. és f/afrípy Os:::kár, k. i1lolnár filfréd dr.
Tel.: 188-447.
l'!tci-u. !. Nagy Kristóf (r.), 1791. dr. Nagel Istvánné és Riesz Ár1ni11. 'fel.: 181-041.
Prohászka Ottokár-1i. 2. ()roszlún (r.), 1794. Sz61.-1
Ödön, k. Szentpétery Pál. '!'el.: 183-268.
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Viunház-körul l·L Felu··r kcre!i:d, 1885. Nt;JJll'fÍI
Arn1in. 1-'el.: 38-1--500,
Kossuth Lajos-ti. '.HL :\lúzeu111. 1HOSJ. L1Jdcrer l:.:rvin. Tel.: 180-29-l.
Vflci-u. 57. :\escnl:ip, 1011. Srísdi lrnrc. 'fel.:
185---:-Jlü.

SLel'\'ita-lér fi. Beh·úrosi, 1922. dr. "!\;llff!I Béláné.
szül. Berkó Jl/ória. Tel.: 182--972.
Púzrnánv Péter-tér 5. Pázrnánv Péter. 1928. flegyc.;
(;é:a, ~Tel.: 184-71(),
~
V Eskü-út (Púly<í:af alutl.)
V. kerület.
Gróf 'l'isza Jstván-u. 7. Lipótvárosi (r.), 1803. Pártos László. 'l'el.: 181-382.
Gróf 1'isza István-u. 24. ~Iagyar király (r.), 180().
J(orn1os .:1/adár. 'fel.: 180-703.
\Vekerle Sándor-u. 21. Szüz I\fária Isten anyja
(r.), 18-18. Zoltán Béla örök., k. Zoltrín Guöray
dr. Tel.: 123-945.
Vihnos csúszár-út 6G. Klotild, 1878. E111bcr Bél(/
Tel.: 124-121.
Váci-út 70. Szent Lajos, 1885. Héderváry flugó
dr. örök., k. Filep Béla. 'fel.: 290-629.
Doroltya-u. 13. Szerecsen, 188{). Fla111T11 lsturl11.
Tel.: 182-722.
Nádor-u. 24. Arany kereszt. 1888. 11ayyivó11yi Fekete Zoltán. 'l'el.: 120-387.
Szent István-körút ::!8. Fl'h1~r sas. 1890. Ht'f/H~l Vif111os örök. 'fel.: 122-317.
Visegrádi-u. l 9. Nap, 1905. H orv<it h Antal. 'J'el.:
292-·-529.
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Szent István-körút 7. Uránia, lH07. Gr11/1cr :Írpríd.
Tel.: 117-369.
\"úci-út 3-!. Fertlinúnd. 1n11. dr. Xyáry111;, szül.
k6111lödi 11/olruír :l111u1. ·reL: 291 --··fi2ü.
Báthory-u. 15. Bftthory, 1Hl2. Frin1os <;uula. ·rei.:
122-026.
Pozsonyi-út 2/a. Zita, 191:3. özv. J1farbcrger Gyuláné
b. Fischer Pál. 'l'el.: 122-800.
ílii.lvány-u. 9. Bazilika. 192iL :l111br11s Sri11r/or.
Tel.: 113-847.
\"áci-út 54. Globus, 192H. Fiilep :Íyos/011 dr.
Tel.: 292-100.
Falk ~Iiksa-u. lH. Országház, 1929. h"ocsis /111rc.
Tel.: 116-848.
Pannonia-u. 22. Pallas :\théne. 1929. J\endc Er·
vin. 1'el.: 110···-895.
Légrády I\ároly-u. 37. H(~rcr:g Ballhyúny Lúszlb.
1933. Baradlai János dr. "I'el.: 291---600.
Akadé111ia-u. l. A.kadé111ia, I 937. ifj. Jakabllíizy
Zsigrnond dr. ·rei.: 111--056.
Pozsonyi-út -17. József föherceg. 1937, H'olff
Dezső n1. kir. korrnánv!anúcsos, 'l'el.: 298-400.
S:;·ent István-körút 20. \~ígszinhúz. 19:17. S:afJ~·i
Vince. Tel.: 12il--959.
VI. kerii!t·t.
Kirúly-u. 12. Szt·nl!élek gyögyszcrlúr rt., ezelö!I
'f'örök-patiku, lr.J, 178G. Jlokt<Ír, k. (iönc:::i S'rí·

11111t•f.. igazgató Sch111ikl U1•::sií. Te!.: 22H--47fi.
l'créz-körut 3. Oktogon (r.), l 78fi. Gaál Endre dr.
\'. úll:untitkúr. b . .lleis<'ls .-111</o.r. 'fel.: .-l2H--1A 1.
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Andrássy·úl 1. Nádor (r.), 1834. Kopacsi Sándo:és Ledofszku lstoán örök. Tel.: 427-:344.
reréz-körut 22. Segítő J\.Iária, 1867. Fenyves 11liks<1.
Tel.: 122-454.
Király-u. 88. fsteni Gondviselés, 1872. !1laíns Pú!.
Tel.: 220--817.
Andrássy-út 84. ;\!agyar kereszt, 18~1. Ba!ter :lntal dr., üt. id. Bayer Antal, m. kir; kormanyfotanácsos. Tel.: 122-585.
·reréz-körut 37. Szent György, I88H. /{örnyei Pál.
Tel.: 128-644.
Andrássy-út 26. Opera, 1888. Lám Elemér örök„
Tel.: 326-136.
Aréna-út 124. liattyú, 1891. Rózsavölgyi f_,, ;)fargit,
k. J\6r1nendy Elcn1ér. 1'cl.: 291--877.
Andrússy-út 55. Szent Bertalan. 1899. L(/drínyi
.411dor. Tel.: 424-733,
.
Szond_y-u. 52. 'I'urul madár, 1901. r'i:v. f{droly ..lrn1inné, b. Erdős lstoán. Tel.: 122-~982.
Dcúk Ferenc-tér G. Deúk Ferenc. 1905. Sziils Pál.
'l'el.: '127-512.
:\ndrúSSY·Úl 99. Gróf Andrússy Gyulu. l 908. \VilfIllf/111!~ /~le111ér. '[el.: 420-il,19.
i\"agy1nezii-u. as. Erzsébet királyné, 1908. Sc/u1lf·k
Béla dr .. b. Babusik Ferenc. 'fel.: 110-304.
Szondy-u. 23. Vürös1narty l\.lihály, 1909. Bauer
György. Tel.: llG-819.
.
Király-u. 38. Caritas, 1910. lii/Hlll Jenő. 'I'cl.:
227-535.
Vihnos csúszúr-ut 2H. \'ilnios csúszúr. l ~) l 1. S::t;·
kl•ly Sándor. 'l'cl.: 1~5·---··474.
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Lövölde-tér 5. Fasor. l\HHi. ll(/jd11 .fázsef. 1\~l.:

'Í20-960.
Vilmos császár-út Gil. \yugati. IHIH. /{dlnuin Béla.
Tel.: 113-956.
Pod1naniczk\'·tL UH. PO<lnianiczky. 1922. líadzs!f
Endre, üt: Gelei (;yula. Tel.: 119-654.
'riirösn1arly-11. 36. Aranykalúsz, 1929. /{oritsánszl..:y
Ottó. k. f{oritsáns::ky Fiktor. 'I'el.: 121-560.
reréz-körút 56. Budapest, 1930. dr. Erdey-Grúz Tiborné, h. Tóth .József. 'fel.: 125-885.
·
Lehel-út 6. J{árpátalja, 1939. Zahoránszky Ervin
dr. 'fel.: 292-950.
V Szondy-u. (Pályázat alatt.)
VII. kerii!et.
l\ákóczi-út 10. i\Icg\·últó (r.). 1828. ii:u. Pt'rcs F:r~
nöné_. h. Popper .Tó:sef. ·rel.: 223-856.
h'.irúlv-u. 53. Szent 'I'erézia (r.). 18::17. Fa/udi .lcnii
iirf~k., h. i)Jarkopifs Jt'nÖ. 'fel.: 428-508.
Húkóczi-út 88. Kereszt, 1882. /-Inas 11/iklús dr. '!'el.:
-~24-120.

Erzsébet-körút 23. Viktória. 1885. lVillmann Ottó
dr. Tel.: 421--999.
Thököly-út 28. Szent llcnnina. 1886. Nagy lmrf'.
'fel.: 227-817.
Dan1janich-u. 1. l\lagyarország védasszonya, 1888.
.fuhás::. 1llcirto11. 'fel.: -i25-518.
Erzsébct-körut 56. I-Iunnia, 1890. /(nfá11 Gyula, iil
Balló Lajos dr. Tel.: 228-604.
Károly király-út 5. Diann, 1895. Erényi László.
TPI.: 227-08ö.

,,'

'i

'

i2i
J)ohúuy-u. 88 .. \pn!lú.

1X~l7.

t;rii111111tfrl (;yulu. 'l'el.·

ls\y(in-Úl 17. ls\\·(111 J.;:ir:'tly. 18HH. P. Pocskau Bl;la.
'f('\.: 425----il7il.
\Vessrlényí-u. ;io. br. \Vcssell~nyi. 1901. ti::fl. Jladrr1
lAís:lci"nio sziil. /\'t'ft•csé11yi llnna. h. nostás Elc1nf>r. ·rei.: -123--701.

Dnb-u. SO. Fortuna. 1902. Bod11rir .Tt•nii. 'l'el.:
222-21a.
'fhököly-út 21. Arpád fc·jedclc1n, 1907. S:abó l{ríroly. 'J'C'l.: 228-H21.

Bethlcn-u. 8. Ferenc .József, 1909. S:ékely Irnre.
Tel.: 42.\ ·"949.
\Vcsse\{•nyi-11. öO. Glória. 1910. f-lcllcr f,ds:ló.
T('L: -128- -

H;lllc.nbill~r-u. H/n. :\linerva, 191-1. · Böltm Jliklós.
Tel.: 428-"lS·L

22i~----405.

5.t:~.

Dnn1jnnich-11. 39. Da1nja11ich, 191 l. Jlés:iily J.1frí

tuás. ·rei.: 220---HBO.
l\iauzúl-tér l:i. Klauzúl, 1912. Bontha Jenő. Tel.:
227--258.
(iaray-tér 19. Gnrav. 1912. botfai Fliiuiis f_..<ís:lrí.
k. 'n11ructti Fl'n'n.c. 'l'el.: 228-!i79.
Erz.séhel-körút Ii. Corri11. 1H22. ii:o. F'en!lucs Zoltánné. k. J,ie/J111<11111 De:s/í. 'I\,i.: 222-Hll.
llernád-u. 7. Szent '.\Iiklós. l~l2:.!. Hi;Jnn lyn<Íc.
·1·"1.' ·l28-aii:J.
Hnross-tér 1·1. Keleti. IH22. H1•/r:n(l!J /(óroly t>s
dr. /Joliáfru'. "J\>J.: -1:2H-"

~a~.

l\{ikóezi-út :32. Arany szarvas, 192:-1, 11alás: · B(Ha.
iii. ii:11. Schii11111is:1H'r :llr1drírnc>. '!'cl.: 225--841.

Dob-u. 2-L Knzinezy. 192H. Siklási Jlcnril.-. 'I'el„
42a-:J08.
'.\lurúnyi- és Ele1nér-u. sarok. íll'1n, 19~5. J1!agau
l\álnuín. 'fel.: :!21--H.t 1.
:\[ad:í.ch I1nrP-ll>r 1. Hargita. 1~l:i9. F1'j1>r F:111il. Tel.:
227-689.
Húkóczi-út 5H. 'foldi :\liklós. 19-1:0. ii:P. S:::ilágyi
Jánosné. iit. l\ro!u1 R1':s611é. h. lfnrti Rudolf.
·rei.: 421--- -1.18.

VIII. keriilet.
Baross-u. 4-1-. Szent szív (r.). 1761. Özli. Spergely
Iniréné és fia, vitéz Görgő Tibor dr„ k. Spergel1 11
Béláné. szül. Balka11 Erzsél1et. Tel.: 139-906.
:\lúzeun1-kürút 18. :\lagyar korona (r.), 1790. (jzp
vilé: dr. Jlato!csy f{árolyné„ k. !.tÍ:ár Rr116. 'l'el.:

139--825.
:\lúria ·rerézia-tér 10. Szent .József. 1854. S:kalhr
László. 'rei.: 132-561.
f!ftkóczi-út il9. Csillag. 1873. /(eres::fény Gyulcíné.
szül. Csilléry lledoiy. 1'cl.: lil.J.-427.
;\Iútvús-tér :·1. Szent 1\Presztélv. 1882. Filó .!dno.>
cl;. Tel.: 132-472.
.
Hökk Szilárd-u. 28. Szent Lúszló. 1884. Stt•iner
Os:k<ir. Tel.: 130-1'!3.
H.0111anelli-u. 12. Illés próféta, 1887. Hofer Antal.
Tel. 134--522.
.József-körut 64. Apostol. 1898. Cz11kor L<is:hí.

Tel.: 133-984.
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Nép5'fnhár,-ut"a 22. Szent '\fargit. 1898. Korányi
i1liklós dr., üt. ifj. S::l?ncsik lstvá11. Tel.: 133·839.
Baross·n. 129. E.álvária, 1894:. J>r1..•i,~icli J{ároly, Hl.
J(onrád Géza dr. ·rel.: 131-024.
N1~met·utca 32. Szent Péter, 18H'L Pikler György.
Tel.: 330-932.
Práter·u. 4:5. Szent Család, 1905. \Veber Dt?:zső dr.
üt. J{aszlner Sándor. 'J'el.: 130-280.
Hákóczi-út 23. II. Húkóczi Ferenc, 190i. dr. /{norr
Zoltánné, szül. E.'h•k Livia. Tel.: 137- ·301.
Búkóczi-út 61. Szent Hókus, 1910. Briill :111drd.~
Tel.: 140-634.
'l'clekj·tér 3. Teleki, 1918. J1laurer J(ornél dr. Tel„
137-316.
Szentkirályi·u. 22. Szanatórium 1922. özv. Szendrei Béláné, b. Csillag ln1re. Tel.: 133-060.
\lúzeu1n-körút 2. ''ároshúza. 1922. Réthelyi .lózsef.
Tel.: 134-957.
József-körút '10 . .Józsefvúrosi. 1922. 11/old! U1'lo.
üt. Bátori J<'erenc dr. 'l'el.: 139-392.
Bnross-u. 111. Baross, 1923. Csató Sándor, üt. Gábori György. 'l'el.: 131~-02i_
i\épszinház-u. 37. Odvözitö, 1922. _,Viigclc G{•::u
Tel.: 138-371.
Júzsef-körúl 10. Zrinyi. 19'.!::i. Kul111ár lsturí11. h.
Osterreicher Andor.' ·rl'I.: 1:19-438.
Ka rpfcnslein-u, ·21. Nagyu1agyarország. 1928. A!!
1na1H1 Aladár. üt. [{átai r.yula. Tel.: 135-871.
l3aross-tér 6. Gróf Apponyi Albert. 1928. Rér
Sándor. 'fel.: 144-869.
.lézsef-körút 80. Nugyboldogasszony, 1928. Csern11.>
Lukács Lajos. Tel.: J.l:l-403.

IX. kerület.

Cllöi-úl :39. Angy:d {r.), l84i. Lüclil'rer J'a11uis.
Tel.: l 86-23J.
Üllői-út

-~

59. Szent Ferenc:. 1Si'.!. Oo1nbos Zoll<in.
Tel.: 130-ü69.
Ferenc-körul 22. Púduai Szent Antal. 1879. f<~ela•tc
.·tndor. Tel.: 186-560.
lli1day-u. 18. ,Jó pásztor, 1886. Deér Odön. Tel.:
186-006.
Üllöi-Ul 105. Sas, 1888. /{!Ín Aladár. 1'cl.:
140-186.
Soroks:íri-úl 70. Szent Anna, 1892. Pandula .!ó:sef. Tel.: 131-.930.
:\leslcr-u. 38. ~Iadonna, 1899. /(emplerné Péter
Margit. Tel.: 130-810.
Ferenc-körút 2. Sanílas, 1911. Emánuel Géza
örök„ k. Emánuel Géza. Tel.: 187-443.
Üllöi-út 87, Stefánia, 1911. 1Ven1ényi 1Vá11dor.
Tel.: 133-832.
"' Lónyay-u. 5. Duna, 1920. J(assai Art hur, k. Csillag
György. Tel.: 188-348.
Gróf I-Iallcr-u. -14. I·Ialler, 1922. Schubert Arnold
üt. Graef 1'i{Jor. Tel.: 132-671.
Üllöi-úl 121. Gizella, 1922. flral>éc:y Os:kár dr
'l'el.: 1'12-27H.
Ferenc-tér 1. Jó SzíY, 1933. Demianyne EifJnch
.'f..
Ilona .. k. liorváth Zoltán. 'fel.: 139-1;31.
(ir. l·Ialler-u. 16-18. ~éda.sdy, 1940. Fü1iif) Endre .
Tel.: 140-l\58.

X. ];.l'rii\{·l.

Belsii

.Jú.szli;•rl·nyi~út

i.

Isteni gondviselés.

1870.

Fúc::ányi /,o;fpán dr. 1'cl.: 148-:191.
l\úpolna-u. 1. Arany sas, 1888. i\fnn11 Gé:(/ dr .. iii.
S::ánf<j lr11rl'. 'l'el.'. 149-192.
Csalúd-u. -1-1. :\IútYÚs királv. 189fL Jlály l.ús:ló.

Tel.: 149--813..

..

fiergely-t1. -HL Szent Katalin. 1909. Finczc lstoá11

\

Tel.: 148-886.
()rczy-úl 47. Orczy, 1911. Ifj. ()rui>nyi Ré/(/. 'reL:
134-505.
Üllői-út 12-L .Jézus Szive, 1926. Tenu>,r;váry lstv<Ín
dr. Tel.: 149-003.
:,fnglódi-út 65. I-Iygieia, 1926. d.r. Görög .Tt•nöné.
sziil. Buday 11/ária. Tel.: 348-167.
I-Iungúria-körút 16. Szent Erzsébet, 1930. Rirnau
Béla, ül. vilé:: Bán Arpád, k. Rimay Béla.
Tel.: 142--414.
Pongrácz-út 17. Szent ~Iihúly. 19:1il. Toátb 11/ihálu.
Tel.: 148-266.
Gvörnröi-út 49. Reménv. t9a8. Z. C.wis:ár Ferenc.
. TPI.:. :148--072.
.

XI. kerülel.
Ilorthy l\liklós-út 19. Szent Gellért. 1888. Jllaauaryf(ossa GuszláP. Tel.: 2fi8-fi84.

Horthy l\Iiklós-körtér 8. Szent l1nrc. 1910. Szegii
fsfpr(n, ül. Szeyii Lás:fó. Tel.: 458-702.
Szent Gellért-tér l. Szent Kereszt, 1917. 'f'ernájf!ci
.lá:sef'. Tr\.: 259-292. és 2H8-800.

!.1•11!\l'·ll·r ·!. :Arany ·"as. l\l'.HI. Erd1'f11i /Jt•::Ji 1ís 111·j1»
Tel.: 259-749.
1Iorlhy :\liklós-úl 128. Szeretet. 1~l2~L Fabriti11.~

Ilenrikni!, s:iil. bár1í S.ynfinis llo11a. '!'el.:
·l56-052.
Fl'hér\·ári-út 82. Lisieuxi Sz('t1! ·rl'n~z. 1928. l?uff
Terézia. ·rel.: 2Hfl-- .-1.1:1.
Budafold-út -!í ·· -IH. Szcnl .-\.utal. 1H29. dr. B1!k1·
(ié=áné, sziil. Tu111l>11r \'al1;ria. ·rei.: 2.~H ·~iiHL
Fehérvári-út 21/b. I·Iáron1 király, 19:l7. Balás Arpárl. Tel.: 269-494.
Szent hnre herceg-út SH. Irgahna.s szen~t('L 1937 .
.-lbny-1Yen11's (;y11la. h. Ft•renczy Ar,ruid. 'I'el.:
257-236.
llnrlhy :\Iik!ós-út 51. Szr·nt E:Jára. 19:·19. T<'Pl'l!!
Ht~lo. 'J'el.: 2fl9·- T>l 7.

XII.
(1-örnbös Gyula-út 1/h. ?\1agyar.ország védasszonya.
1883. fléray Andor dr. é>s dt;Pr/Í ,...,':ölliisy örök.

Tel.: li>:\-8~3.
Istenhegy, Eötvös-u . . J. }.Jútyús kirúlv, 18\l·!.
Schn1idl Dt•zsiíné. sziil. lViesni:~r j1/árta. Tel.:
165-207.
<.löinbö.s Gyula~út :·l·l. .-\.!kolús, 1906. Illés Ede dr.
Tel.: 153-21H.
C1yGri-ú\ 8. Ht·1nl·11y. HJIH. S:. S:lits !·:rnii. 'I'l'l.:
:1511-114.
llidcgkúlí-úl 2. Szl•\i Ilona. 1922. H'eiir(is Gy11!r 1.
'I'el.: 1H4-253.
niisziirn1l>nvi-ú! :-Hi/b. t-.ten sze1ne, 1928. dr. Spcr!ágb Aln;lrírné, s-:iil. flrtiniss Bt•rfrt. Tel. 15·!~507.

73!!

733

N(!Inetvölgyí~úl fJH. Szent

Agnes, 1929. né111efpró-

nni Wolff Lajos. Tel.: 154-876.
Csaba-u. 7. Csaba, 1935, öz:u. Táncos Józsefné, üt.
'f- Emánuel .-tntnl. k. Enuínucl Antal. TeL: 1:12-740.

Xlll.

Aréna·Úl 29: Aréna, 1901. Polaisik József. Tel.:
424-589.
Erzsébet királyné-út 30. Ilutnanitús, 1922. C:.11/~or
Gyula. Tel.: 497-550.
'J'hököly-út 178. 'fhöküly. 192H. A! ajorossu Bélo
Tel.: ·!96-971.
Fiírész-u. 17. Szc•11t .-\nta:. 19:-33. Betegh J(ároly.
Tel.: 2%-240.
Erzsébet királyné-út 100/b. Szent Veronika, 1932.
vitéz Torday Ferenc. Tel.: 297-625.
:-.l'iirnberg-u. 8. Attila. 193·!. f{rebsz Géza. Tel.:
296-051.
Erzsébet-királyné-út 19 . .Jóreménység, 1935. Cserenyry Gé:a. Tel.: 497-559.

Hóbert l{árolv-körút fiO. Fehér galan1h. 1901.
Strausz Arni'in. Tel.: 291-931.
Róbert l{úroly-körút 104. Szabadság. 1907. Lnn1berg !(círoly_, h. Lukács Déru~s. Tel.: 291-··-91(),
Vúci-úl 155. Danubius. 1910. Illés Antal, k. Tnrpatnki Pál. Tel.: 291-537.
\'úci-út 87. Phönix, 1912 . .lanilsáry László. 'J'el.:
291-328.
Szent Lúszló-út 74/a. Pe!öfi, 192::J. Pethes Béla dr
Tel.: 291-745.
V:'ici-út 49. Lehrl.. 1929. I\oráni Zoltán. Tel.:
291-990.
rsl·ke-lér 11. Béke, 19:35. Tatár.lózsef. Tel.: 291-113.

!Jlldatétény (Pest). !. 254(), Szent szív, 1934. nernc<>
l\.ajdacsu Pál. 'l\d.: 269--769.
Bugyi (Pest), 1. :lfi79. Szent István király, IHOL
Liszkay István örök .. b. Bossányi Jenő.
Btlj (Sznholcs). 1. 3·!5H. ;\Icgválló. 1899. S:::alió

XIV. kerület.

!111slyahri:::a (?i.Iúnunaros}. \. 27HG. Örangyul. 1883.

f)c:::ső.

J\prepesi-út 128. Szent \rendel, 1888. J(nda Erzsél>cl. Tel.: 297-115.
Hosnyúk-u. 1. ()rangyal, 1892. llarsányi /{árof!I.
'fel.: 296-•!22.
'l'hököly-út 87. I·Iungúria, 1899. J{asztriner Péter
dr. Tel.: 49li-·568.
l\erepesi-út 2-L Pannónia, 1900. Szilvássy Gy.
Lri.dó. Tel.: 496-349.

!Jancs 'ftliklós.
Bu:::ita (:\hanj-'l'ornnl. l. 10fHi. (Pályázat alat.)
Uiidszentrnihúly (Szabolcs), 1. 8li:J9, i\lagyar király.
1878. flürön1pfí lrnre. 'fel.: 10.

VJ

Uiikk (Sopron), 1. 2552, :\Ieg\'últó, 1926. Nén1eth
.János.
Hiikkösd (Baranya). \. !lOO. Sz<·nl l'en~zke. 1H.3G

Jlertha Auosfoo.
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Cc,:t• (Fejér). 1. ·IOHfi. }.[eg,·áltó. 18:-15. [{rí/dnr
\'il111os. Tel.: 9.
r:cg/éd. (Pest), 1. H7.413, Sze11llélek (r.). 1807. 6=v
Jánossy Gé:-áné, {1. Bachó Sándor. Tel.: 93.
Lt'gféd, Hen1ény, IS8fi. Zalai f(árnly dr. 'I'el.: ilfJ.
Ci'flléd.
}.Iegváltó.
l89fL
Dnbos
Györgu.
Tel.: :1.
L'f;yléd. lsteui go11dvis1:U·s. 1910. Jákó Jti11ns. '1'1·\.:
() 1.
Cegléd, II. Rákóczi. 1915. 11/t•stt?r László. 'fel.: 29.
\fi Cegléd_. VI. gyógyszertár. (Pálud:al alatt.)

Ceglédbercel (Pest), 1. 396a, Nepo1nuki Szent .Jú
nos, 1918. özv. borsodi Latinooits Gé:áné. k
borsodi Latinovits Üdö11.
.
Celldürnölk (Vas), 1. ()100, Boldogságos Sziiz f.Iúria, 1815. Bisiczky :lndrcis dr. 'l'el.: 22.
Celldü111ölk, Isteni gondviselés. 1929. HHH!fl'Pric~
Sándor.
Cibakháza (Szolnok), l. 585~1, Szcnlhúrun1súg. 18H !
Púlyúza! alatt, k. 1)/0/núr f.IÍs::ló. Tel.: 7.
Cigánd (Ze111plén), 1. 4725, ?\Iegvúllti. 192·1. l\orsau
László.
Cinknta (Pest), l. 5506, J\lályús kirúly. ltl9H. P(//(fk
/aloy Sándor. Tf'l.: Bp. 297 --980, Cinkota fi.
Csaúr<~JHlt:k

(Zala), 1. :l·lOO, Szcnl Lú.szló, 1001
Posgay A.ndor.
L'sanádaptica (Csanád), 1. ·1ti48, :\!agyar korona.
1884. Bono111i f;éza. '!'el.: 10.
L'sa1uídpalnfr1 (Csnnúd). 1. ;i88:L !la!tyú. 1880
Scbneidi>r Józsi'{. 'fel.: 14.

i:15
Csanyielt•k (Csongrúd ,! • 1. ·lÖ 70. :\legválló. 1889.
Domjrín Gé:fl.
Csap (Ung), 1. a572. Isteni gondvis~lé'>. 1871.
Bcrn<it .'5ándor. 'fel. 8.
Csákánydoroszló (\ras). (azelőtt ,\'aguc.wikdny ), 1.
1603, Szentlélek. 1912. ö::u. Olert Enlilné, k.
Fodor Sándor.
Csákberény (Fejér), l. lH 1!5, Szent ~lúrton, 1929.
/-larr János.
*C'sákigurbó l_Szilúgy;. 1. l'.!8H. Hl·tl1egy, 1876. Sl'bők Emil.
Csákvár (Fejér), 1. ·!-!35, Isteni gondviselés (r.:1.
1821. .lirouec Lás::ló.
Csóny (l·Ieves) 1. 4505, i\.lngyar koronn, 189·L floruáth Ödön. (Fiókkal I-Iorlon.)
Csávoly (Bács), l. 3104, i\.feg,·últó. 1900. /lal/ós!f
Endre b. Bcrnliart J;;rnő.
·cscnycr (Sznlinár). !. 4941. ()ro.szlún lr.). 1825.
Diócl-1'tirallvai illiksa Guula. Tel.: 10.
Csengőd (Pest), 1. :308fi. Púduni Szent Antal. t92G
S::alJady Viktor.
C.w•pcl (Pest), 1. 22.901. ()rangyal. 189fl. Hosf'nbcro
Henrik. Tel.: Bp. J.17-859.
Csepel, Angyal, 1914. 6:11. f-ft'rcz nrilu1rné. k. J(ril·
dori Me/anie. Tel.: Bp. 147-968.
Csepel, Szent 1\ntal, 1927. Bor:sovay lslván. 'I'el..
Bp. 147-467.
Csepel, Szent Erzséhel, 1930. Tlticrry Tibor. Tel.:
Bp. 34 7-912.
Csepreg (Sopron), l. 4li35. Szenlhúro1usúg, 184~.
Fl6dcrcr Jcnií. ·re!.: :HL
\fi Cse pef. \ ·. gyógyszt'r! úr. (.Pál 11ú::u1 alatt.
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Csesztreg (Zala), 1. 1211, Segilö Szűz Mária. 1914.
Donászy Aladár.
Csetény (Veszpré1n), 1. 131-!, l·Iygienia lflla, 111illei
Pálffy Erzsébet. (Fiókkal Súron.)
*Cséffa (Bihar), l. 1725. ·1 1905 .. ö::P. Bnrtha
Zoltánné, {szünetel).
Csépa (Szolnok), l. 3570, Őrangyal, 1880 .. i\'au!I
Ferenc. Tel.: 5.
*Csikgyimesbükk (Csik), l. Gyinzesbükk.
*Csikkarcfalua (Csik), 1. Harc/alva.
*Csikszentmárton (Csik), 1. 1420, Attila, 1871.
J(onrád [{álmán. (Idényfiókkal Tusnádfürdőn.)
*Cs~kszere~a (Csik), 1. 3612, ·Fekete sas, 1837. 1 ijvasz Jeno.
*Csikszereda, \Tédasszouy, 1907, Löffler ill arcell.
*Csikszépuiz (Csik), lásd: Szépvi::;,
Csillaghegy, lásd: Békásmegyer.
Csiz (Gömör), 1. 70G, (f.), Seres Dezsii (Himaszécs idény fiókja).
Csolnok (Esztergon1), l. 3500, Szent Anna, l H:J5.

Dobay Pál.
C.<ongrád (Csongrád), ]. 20.046, Ország címer, 1827.
Barna Henrik. '!'cl.: 66.
Csongrád, l\Iegválló, 1882. Czájlik Lás:lú. 'l'cl.: 7K.
Csongrád, Szent Hókus, 1896. Gönlöry .János. 'l'el.:
76.
Csongrád, Szent István, 1922, Be:zeglz /st11ú11.
Tel.: ,16.
Csongrád, Szentlélek, 1928. i\lagu I~len1ér.
Csorna (Sopron), L 8498, ICösas (r.), 18'...!0. ,1Jarinczer Jenő m. kir. kormánytanácsos. 'fel.: 50.
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Csorna, ~regváltó, 1910. Gergely István. Tel.: 54.
Csorvás (Békés), l. 6869, Isteni gondviselés, 1883.
f'orgács László.
Csögle (\Teszpré111), 1. l 26-!, Isteni go1ulviselés, 1888.
Bretter De:sö.
Csökn1ö (Bihar), l. 3815 .. Olajág, 1894. péchújfalusi
Péchy örök., k. Péchy Tamás.
C.~ö111iir (Pest), l. :1725, :\lcgválló, 1H09. Lőrinc:u
Lajos. Tel.: Bp. 297-388, Csömör 10.
*Csucsa (Kolozs), l. 1777. l\.oronn, 1893. J111rc .!,
örök .. b. flus:cir .lenő.
Csurgó (Somogy), 1. 4759, J\Iegválló, 1847. Gründl
/(fífn1rín. 1'cl.: 66.
Cs11r(llÍ, Sznhnds:íg. lHlD. Ro/1•111011 f,'/111 il!ihríl:'f.
iiriik„ k . .ló:sa Lajns 11/ibáfu. 'I'cl.: 73.
Csú.: (I{o1núron1), 1. 2-1·29, Szenthúrornság (r.).
I80G. id. Jezouits /{álmán.
J)áood (Bács), 1. 328-!. (f.), 1935. Biclic.:ky J\.ároly,

k . .:l/óc:dr Gábor. {I-Icrcegszúntó fiókja.)
!Jcbreccn (I·Iajdu), 1. 117.275, Arany angyal (r.).
lHSO. Bíit1ó Anclor. 'J'cl.: 17-77.
f)l·brccen, Arany egyszarvú (r.), 1772, Grósz 1\lagu
/.'crenc. 'l'cl.: 34-90.
Debrecen, l{igyó (r.). 1812 . .1/ihalnvifs .lenii örök„
k. 11/ihnlouifs .len6 dr. 1'eL: a0-95.
Debrecen, Kossuth Lajos (r.}, 181:~. LuJ· .-\r110'1l.
Te!: 29-fiü.
Debrecen, J\lagyar korona (r.), 1807. l{ápns.:tússy Géza. Tel.: lfi-Of\.
DcfJrcccn, ?\Iegvúltó, 18,VL 1lla;or Jliluíly örök. k.
Timár .!ó:scf. 'fel.: 1·1---09,
.17
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Debrecen, Re1nénység, 1868, Gödény Ilona. 1'el.:
14-21.
Debrecen, Csillag, 1900. Beke Barna. ·Te1.: 29-32.
Debrecen, Isteni gondviselés. 1904. S::ékely AdOr·
ján, k. Juliay Irnre, 'l'el.: 32-81.
Debrecen, II. Rákóczi Ferenc, 1907. üzu. Aranyi
Arpádné, k. Aranyi Sándor. Tel.: 23·-'13.
Debrecen, Csokonai, 1909. B_ntá1y lstvdn. 'I'el.:
10-15.
Debrecen, Sztankay, 1913. erdőbényei A1émeth
László. Tel.: 25-58.
Debrecen, Sas, 1913 . .1.ilandel József örök., k.. Né111et J(ornélia. 'fel.: 11-39.
Debrecen, Bocskay, 1913. Lassányi Jó:scf. 1'eL·
29-14.
Debrecen, ~Iurnközy, 1914. Prei.i;rr Ernő. Tel.:
13-30.
[Jebrecen, Nap, (r.), 1802. k(;pösdi Tofpr1y /111rc.
'l'el.: 27-73.
Debrl~cen, ?\lályús kirú!y, 1922. Papp Gyula, k.
Pilissy Jó:::sef. 'fel.: 32-01.
Debrecen, 'I'isza, 1923 . .!Unap :\lud<ir. 'fel.: :Z-1--5:!.
Debrecen, Arany János, 1923. Bo:::óky György.
Tel.: 11-·78.
Debrecen, Szentháromság, 1927.
özu.
Bernáth
llliklósné, b. Pinczési J.ószló. 1'el.: 1i-09.
Debrecen, Arpúd fejedclen1, 1931. Jlikes Lh;lCL
Debrecen, I-Iungúriu, 1932. S:. S:::abó Jcnö.
Decs (Tolna), !. 4809, Magyar korona, 1919. B
Fodor Sándor.
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[Jen1ecser (Szabolcs), l. 3729, Gondviselés, 1912.
Tererny 11/enyftért. Tel.: 22.
*Dernénylui:::a (Z\faros-Torda), l. 1612. ÜdYözílii,
1936. :\1t?n1es Sándor.
/)erecske (Bihar), l. 9800, He1nény, 18:3G. BenJ;fj
Sándor.
JJerecske 1 Őrangyal, 1914, 11en1es Pataky Sándor.
(Fiókkal Konyáron).
Dcs:k (Torontál), !. 2761, Páduai Szent Antal,
1931. S:egh!J Tibor.
Devecser (Veszprém), L 4305, Szenthúron1ság (r.),
l8:l4. Balogh Miluíl!J. (Fiókkal Somlószöllősön.)
Tel.: 11.
*Déda (Z\Iaros-1'orda), l. 2768.
'!
1893 . . 1ntal
Sabin.
Déq (\reszprén1), L 4155, (f.) lH:Z:J, Ilollú Lajos.
1;. Poók De:sö. {Szila.shalh::ls fiókja.)
*Dés (Szolnok-Doboka), !. 15,110, Fortuna. (r.),
179·1. B. J{rémer Lajos.
*l)és, Szenl Ferenc, 1888, Litschcl E111il.
*Dés, :(\Jincrva, 1921. /-lanes Vikfor. hat. kczcUi:
Csás:ár Ernő.
*Dés, Diana, 193H. ~1Iischi11ul'r 1'iklor dr.
Dévao<Ín!Ja (Szolnok), !. 1.Ul55, (hangya!, 18üí
ö:v. So1nn1er Bertalanné, k. 1F. Gutl1nann Szidi.
/)évaványa, Isteni gon<lvisclés, 180H. J{olbay 1?11dnlf.

Wf Diósd

(Fcj{~r). 1. 10·17. (P<ily<Í:(lf

alall.)

Diósgyőr (Borsod), l. 20.854, Z\Ie~Yúl~.ó (r.), 1872.
Éles Gé:a. (Fiókkal Húmor-L11lafureden). Tel.:

18.

.

7·111

7'11
f)üry:.onzba ('l'olna), lúsd: Zo111ha.

Diósgyőr

(\~asgyúr), Angyal. 1897. Jlc1111er Öd611.
DiósayiJr (Perecesbányalclcp), .\[eg,·ú!ló, 1909.
ö::v. J.11 e nncr Richárd né.
Diósgyőr, (Ujdiósgyör), Szent László, 1913. Vánios

* /)rayonzérf alva

Imre.

l. 2324, Szent László (f.), 1934.
Ováry Elcn1ér. (Hétság fiúkja.)
*IJilró (Csik), l. ()785. Korona. 1871. S:.:atb111dry
I vcínka.

.

.

(i\Iú n1111aros), 1. ;)252 ..\lngyar k 1rúl v, 1881. J\.rac::: li.úrulu ürfik .. k. l\rac: G11s:IÓP.
/Jráv:1fok (Son1ogy), l. 1120, ,Jézus Szíve (f.).
1H3·L Branlncr Antal. (Lakócsa riókjn.)
!Jrégclypalcínk (!-Ion~), l. 198-L .Szt>nt Erzsl•het.
1927. Schönbcrg Arrnin,
Dunabogdány (Pest), 1. ·3095, ~Iadonnn, 1907.
lVallenfeld Mi/iály.
fJu11afüldvcír {1'olna), l. 11.340, lstc;n anyja (1.1.
1796. Zlinszky József örök„ k. Pilissy Béla.
Tel.: 67.
[J11nafölduár, Szen!háron1ság, 18f>7. S:.ijártó Ti.bor. Tel.: 66.
Dunaharaszti (Pest), 1. 8040, Isteni gondviselt' ..;.
1886. lioffmann Gé:.n, iit. 11/ór Gyula. 1'cl.: 2.
!Junakes::i (Pest), 1. G053, Szent ?\lihúly, 1904- .
Breicha János.
Dunapataj (Pest), L 5967, Megvúltó, 1857. Kc/ccsényi Ferenc.
.
.
.
/)unapentele (Fejér), 1. 3905, Szentharomsag, 186±.
üzv. Albert Rezsőné, b. Csulyák János. Tel.: 1::> .
IJflnaszckcsö (Baranya), 1. 5633, Szentháromság,
1883 . .illolnár A. Dániel örök., b. Braunbcrger
lrnre, Tel.: 12.
[)1111asze11tgyörgy (Tolna), l. 2944, 1-.Iagyar korona,
1928. Vi:.slovs:.ky Lás:::lcí iirök.
!Junas:::crdahelu (Pozsony). l. 6280, Hen1é11y. (r.).
1790. Gerő örök., k. Geiringer Os:kdr.
/Junas:.erdalu~ly 1 Őrangyal,
1917. \Vllppt~nsft•in
Mnrccl/. Tel.: 74.

Diósjenő (Nógr.úd),

.

.

Doboz (Békés), L 6469, Isteni gondviselés, 1900.
Holc/y Magda.
J)ofba (.\Iáran1aros), l. -142{), Hcn1ény, 1893. llko
uils József.
Dombegyház (Csanúd), L 4953, Angyal, 1891L
,1/auer Györgu örök., k. J{rdnilz ln1re.
IJ0111f1ó (1Iúran1aros)i L '!-!18, :\lugy:ir korona,
1888. 11lauksinszky Antal.
Dombovdr (Tolna), l. 8984, ?i.lugyar korona, 1870.
lla!tltazár Tibor. Tel.: 22.
Don1bavár, Őrangyal, 1921. Cson1or f{áfnuín. Tel.:
61.
Dombrád (Szabolcs), 1. 0062, .Jézus szive, 1882.
1Vagy Jenő.
f)onzos:.ló (I·Ievcs), l. 2620, Szent Anlal, 1923. il/o/~

nór Jenőné, szül. Schultz Frida.
Dorog (Esztergon1), l. 5863, Szent i\Iargit, 191a.
Perl József. Tel.: 15.
Döbrököz (Tolna), L '1202. Őrangyal, 1908. Bródy
I::rnö, b. Csúzy Jó:.sef. 'I'el.: 6.
„
Dünzsöd (Pest),· 1. 5018, i\lagyar korona, 181-!.

Soós l stván.

..

.
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Dunavecse (Pest), l. n83, Megváltó, 183,l.
Bakos f'crencné. k. rt•rcs ln1rt·.

143
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l':cseg (Nógrád), l. li60, Szüz i\Iária, 1895. Szappanos Béla.
Edelény (Borsod), l. 2935. Őrangyal. 187i!. Sclwlek Gyula dr. 1'el.: 29.
Eocy (!-Iont), 1. H84, jelenleg üzc1nen kíriil.
Eger (Heves), 1. 30.424, Magyar király (r.), 1714.
Pres::ler Ar1ni11, lúrstul. Tauffer Gdbor dr. országgyülési képviselő, k. Preszler Armin. Tel.: 1-16.
Eger, Gránátalma, {r.), 1728. lrgalnursrend, k
Fajcsek József Eg11ed.
Eger, l{igyó, (r.), 1839. Hibay György dr. örök.
k. Mándi-Szabó Béla. Tel.: 1-52.
Eger, Őrangyal, 1897. Ptinc:él :Írpád. k. Pá11c:él
György. 'fel.: 2-87.
Eyer, Szent Anna, 1907, (j:::u. \'clcsey lslv<i1111C. h.
Skultétby Gyula. Tel.: 97.
Eger, Isteni gondviselés, 1923. Benic::ky ii!iklós.
Tel.: 1-42.
I~uer, Szent István, 1H88. (;a/anibos János dr. 'fel.:
4-26.
Eocrcsehi (Heves), 1. 1444., Magyar király, 1911.
l?adimet:ky Zoltán.
*Euercs (I\::olozs), 1. 1889. Scgítö ~Iúda. 1895. \.'ecsei ]\'agy De::.sö.
Ermck (Hajdú), 1. 7038, Isteni gondviselés, 1895.
Tóth f)e::.sij örök„ k. Bircj Szilárd.
l~gyhá::.asrádúc (Vas), 1. 873, ?\!agyar korona, l~l:-31.
révkoináron1i /(omáromy Gyula, k. ~fenich lstuán.

Elek (Arad), 1. 8446, Segítő Szíiz Mária, 185Cl. Kc·
mény /111re. 'feL: 21.
Elek, Jézus szíve, 1926. lfanuner Rudolf. Tel.: 2H.
*Elöpalak (I-lúro1nszékJ, 1. i29. " (f.), Cscrghi
Pop Viktor. (Sepsiszentgyörgy idényfi(Jkja.)
/~111ihl {Borsod), 1. 36i2, l\legváltó, 189()„ özv. \Valtay J{ornélné, k. Polánkay Zoltán.
Encs (Abaúj), 1. 1617, l\lngynr kirúly, 1925. 1'í1~
vaszy László. Tel.: 27:
Endrőd {Békés), 1. Ia.928, l\Iegváltó, 1876. Alapy
Andor. Tel.: 16.
Il:ndröd, Szent Antal, 1903. Schmall .lenő.
Fnuing (Veszprém), l. 5082, ?\Iegváltó, 1852. özv.
.Adler !1nréné, k. Obermayer Gizella. 'fel.: 37.
Ercsi (Fejér), l. 7545, Szentháron1ság, 1867. Lugosi Béla. Tel.: 20.
Ercsi, i\Iadonna, 1936. Haffner Ferencné, Tel.: 7.
Erdöbé11ue {Zc1nplén), 1. 2050, Isteni gondviselés,
(f.), 1930. szadai Asztalos György. {Olaszliszka
fiókja.)
Erdücsokonya (So1nogy), l. 2032, ?\[egv{1ltó. 1901i.
Tóth József örök„ b. J(réter Endre.
*Erdőd (Szatn1ár), L :]315, ~Iegváltó, 18,!H. Bóta
István.
*Erdüszádu (Szattnúr), 1. 15ii.
1987. Jeney
István dr.
*f~rdüs:entgyörgy (1'.Iaros-'I'orda}, 1. 2935, Angyal,
18i9, farc=(idi Sándor Zoltcín.
Erdötctck (Heves), !. 5021, illegvúltó, (f.), 192G.
ü:.v. Bánóczy Sándorné szül. Griindl llo11a, k.
Bnlá:s Ilona. (Kál fiókja.)
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1:·s1erhá:" (Soproil), \. 880. P{1du:ii Sz~nl Antal.
1909. iVind/ János.
Esztergom {Eszlergon1), 1. 17 .354, Fekete sas (r.).
1727. Schlvarlz illanó. 1'c1.: 86.
Esztergom, Szent István (r.), 1793. ö:u. Itochlilz
Arthurné, k. Roclililz Elemér. Tel: 91.
.!Jsztergom, i\[egváltó, 1861, [{crschbau1nnurycr
f{ároly. 1'el.: 42.
*Etéd (Udvarhely}. 1. 1-180, }.!agyar koronn, 188fi.
Lás:ló István.
Etyek (Fejér). l. 4004. Isteni gondvisell·s, 190fi.
ifj . .Tanouich lsliián.

1
1

*1:·1csd (Bihar), L 2424. Hc1nén:v, 1848. /{ocsii;
Béla örök.
*Élesd, '? 1936. Dobrcunu llo11a. k. /{ollcr l·,'f:a.
I!:rd (Fejér), l. 5693, .Szentháron1~úg. 188:.!. Föth
Ferenc. Tel.: 14.
*É'rendréd (Szatinár), 1. 1963, A.ngyal, 18G·l, ii:u.
Gt•s:lerécly Ferencné, k. Bu:ási 1\lárto11.
*f~'rrnilullyfalua. (Bihar). 1. 8085. 1\.ígyó, l ~)Oi.
Jl/arkuvits lienrik. 'I'cl.: ·14.
*l~rn1ihályfalva .. I-Iigieu, 193fi, Jl/ó:cs /\riroly 1 k.
Balássy Jolán.
*f:'rn1ihólyfalva 1 Sas, 1939. J/an [{ornél. (A.z 18'12hen engedélyezett gyógyszerlúrat a ro1nún haló·

súg n1egsziintette.)
/~'rsekújvár

(Nyitra), 1. 22.45i. ;\ranyorosz!án.
(r.), 1798, Farkas Sándor, Tel.: 61.
í~rsekújv<ir, Szent fiókus, 1878, ö::lJ. Saád íslpfi11né1 k. Csontos lstorin. 'fel.: 1--fi5.

1:.·rsckújfJár. St>gítii 11úrhi. 1918 . .lak11brH1i1·h lJl':sii.
Tel.: 94.
1:·rsckújPár, S:dvalor. 1H2il. Dillerf .'~1\{11. ·rei.:

1-09.
f'rsekpndkcrl (Nógrúd), !. a502. ?\legvídló, 18Hf>.
dr. Engelné Grósz :lnna. b. Borsánui lsfl}(Ín .
Fadd ('l'olna). 1. 4i·ll. Szenlhúrornsúg, t8XU. Hor~
sody György örök„ k. Netzasek Rezső. Tel.: 3.
Fajs:: (Pest), 1. 3253, }.Iagynr koronn. 1892. 1\layu
B. S:ilves:ler.
Farkasd, lásd: 11 ágfarkasd.
Fegu11ernck (Szolnok), l. 7213, i\fegváltó, 1879.
ifj. Sknunuíl .Tcnö. Tel.: 4.
Fchérgyarnial (Sza!n1úr), l. 5227, Isteni gondvi·
selés, 1859. Spitz Sándor. 'fel.: 5.
Fehérgyarmat, I(igyó, 1927. !(ormány Gé:a. Tel.:

37.
Fekctcardó (Ugocsa). !. 1923. Isteni gondviselés.
18i5. Gújcr János.
Feled (Gö1nör), 1. t:l5i, Korona, 1888. Perjcssy
Sándor, b. Jl/érés:: Gyű:ű.
Fclsöábrány, lásd: Afsóóbrány.
Felsöbalog (Gö111ör), 1. 869. IstYún kir:'lly, 1881.
11 ofánszky l•~erenc.
*Fclsöbánya (Szatrnúr). 1. 4127. }.leg\"últó. 179fi.
flaranlh Dc:.sö.
Felsőgalla (Ko1náron1), 1. 15.5i0, l\lcgYúltó, J!ll 1.
Szénerl Aladár örök„ k. Széncrt Aladár.
Felsőgöd

(Pest), 1. 3024,

Segítő Szűz

Bnlfhazár János. Tel.: 12.

Mária, 1917.

!
1
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F'cls6ireg ('I'olna), lásd: lre11sze11n·sé.
Felsösegesd (Somogy), !. 2391, Szent László. 1914.
Albert Gábor, k. Rónai Dezső.
*l<'elsöszás:újfal11 (Beszlerce-Naszód). l. 775.
·J
/{essler Arlú~. (Szünetel.)
J•etsős:eli (Pozsony), l. -1160, Szent Isl\·ún, 1909.
özv. Piacsek 1lntalné, k. Országh Pál.
*Felsőpisó (J\Iúra1naros), l. 11,079. Isteni gond\'iselés, 1956, özv. B. /{ovássy lsfuánné. k. B. /{ovássy lst ván.
*f'elsővisó, Sas, 1920, Briíll Zollán.
*f?cfsövisó, Fehér kereszt, 1922. Rösler J.'erenc.
Felsőzsolca {Borsod), I. 3500, J\Iagyarorszúg véd
asszonya, 1936. Barna László Dezső. Tel.: 5.
Fcrlőszentrniklós (Sopron), l. 3384, Isteni gondviselés. 1881. /(onyáry Béla.
Fél (Pozsony), L 1428, Salvator, 1936. Hdczlcr

Teréz.
*f'éli:r-fiirdü (Bihar), (f.J. ,)'ihírs=.ky /stuá11. (Vúradszöllős idényfiókja.)
Fényeslitke (Szabolcs), 1. 2-100, ?\legvillló, 1H28.
Vún1szer Gyula.
Foktö (Pesl), L 3239, Isteni gondviselés, 1901.
Nagy lslváa.
Fonyód (Somogy), !. 1663, Angyal, (L), 193L
ifj. Gallé Gé=.a, k. Gallé Cornélia. (Lengyeltóti
fiókja.)
Forró (Abaúj), !. 1462, Magyar király (f.), 186ö.
rnegsziint 1938-ban.
Fót (Pest), L 5109, Szent György, 1882. Dvorák
Alfréd,

Földeák (Csanád), 1. 5555, Szent László, 1888.
l'örös Sándor.
Földes (Hajdu), L 5654, Isteni gondviselés, 186;J,
[(ál/ay Lajos László. Tel.: 8. (Fiókkal Tetétlenen.)
Fiilek (Nógrúd), l. .t2Hl. Flóra. 1825. Csépe lstuán.
TcL: 17.
Fiilöpszállás (Pest), l. 6449, Isteni gondviselés,
1887, Galala László,
Fiizesabon11 (Heves), !. 6390, Mátyás király, 1880.
Gaál István. TeL: 22.
Fiizesgyarmal {Békés), 1. 1 l.35il, Remény, 1909.
ilfakai Emil.

Gacsály (Szatmár), L 1139, Ren1ény, 1872. Sándor
Zsigmond.

(;a[ánta (Pozsony), l. 4:i75, \Törös rák, (r.), 1812,
1lfassányi Géza és ilfária, k. ltfassányi Géza.
Tel.: 32,
Galga111ácsa (Pest), l. 1880, r.fagyarorszúg vé<l:iszszonya, 1923. Gáspdr JJáfné szül. Bonfilovits Olga.
Gamás (Somogy), L 2351, Szüz Múria, (L), 1924.
]{olsis ]{álnzán, k. J{ras:nai József (Son1ogyvár
fiókja.)
Gara (BUcs), l. 4124, Szentháro111súg, 189i. Ettvcl
Zoltán.

Garabonc (Zala), !. 882, Szent Péter, ID3•!. Petrouics Ferenc.
Garadna (Abaúj), !. 686, Szent Antal. 1909. Tar
Dezső. 'fel.: 3.
Gáborján (Bihar), L 1781, Remény, 1909. Mészáros lst1Hin.

l
l

ii
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(;ács (Nógrúd), !. 14.40, \'iirös kereszt. 1S8·L po11!f!JClnki Róth 1'ivaclar.
Gádoros (Békés), 1. ·1525. ()rnngyaL 1882, 1\'r19u
János.
Gárdony (Fejér), l. 2606, Jó púsztor, 193(), Ro111~
hányi Béláné, szül. Thais: Er:::sébet. 'l'el.: 21-17.
Gáva (Szabolcs), 1. 3209, íllátvús kirúly, 18Gi.
/?éti 1llihúfy.
.

*Gelence (I·Iá.roinszék), 1. a;·Hl5. ?. Bartha Sá11dur.
(Szünetel.)
Gelse (Zala), 1. 1743, Turul. 1918. Pfeifer .fú=·"'/.
*Gernyeszeg (:Li.Iaros-'I'orda), l. 1445.
„
19~1-L
S=öl/ösi A. (Szünetel.)
Geszt (Bihar), l. 1463, Isteni gondviselés, 1912.
J{állay Imre.
Ges=tely (Zemplén), !. 1983, Arany szarvas 1880.
J.l!agi J\lil1ály.
Gomba (Pest), !. 2828, Megváltó, 1926. Márkus
J(orné{.
G<idö//ő (Pest), !. 11.056, Magyar korona
(r.),
1769. Szentgáli Dániel. Tel.: 37.
Gridöllö, Páduai Szent .:\ntnl, 1923. bilkci Petrec:ky Géza. Tel.: 37.
·
Gii11c (Abaúj), l. 32·1·1, ()roszlún, 1855, ü:u. l\u:niáry Zoltánné, k. J(o:11uiry Zoltán.
Gönyii (Győr), l. 2330, Hcn1ény, (f.). Gah1111f1os
/{álmán, k. vatai Valtay Ele111ér. (Acs fiókja.)
*<hJrgén!J.'i:cntiinrc (:\Iarus-'forda), !. 1H72. h~oro
na, 1885. li.nöpflcr Zsi!Jniond.
(;u1r1 (Ko1náron1), 1. 10.822. Őrangyal, 1879. ;\°énieth .Tú:sef. 'fel.: 5.
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*Gyulu (Kolozs),

!. 3330, Kígyó,

1883. C:ukor

.Tá:scf.

*Gyerrn1óulfalu (Csik). l. Hi63, Őrangyal, 1894.
roilh illihály.
*l;yer!JyÚs:cnlniiklós (Csik), 1. 10.355. Arany sas,
1822,

I~ra11os:

örök„ k. G<i/ János.

*Gyer[J!JÚS:cnlnliklús,
·-i
190H. J)rósz :1/fon::..
*Gycrgyús:cnt 1niklós, ::\Iincrvn, 193li. /{(ivári /Jc:sö, b. Elekes Irnre.
*Gyt't!J!JÓlöloyes {Csik), 1. :J88:L Jlúlyús király,
1880, Blu111 .fcnü.
*Gyin1esbiikk (Csik), l. 591H, ?\Iútyás kirúly, 1899,
ö.:o. Potsa Sándorné, k. /\őrössy Til1or.
Gyonia (Békés), 1. 12.:.!+·L lslcni gondvjsei{•s (r.),
18i30. 11/áday Aladár. ·rel.: -!-7.
<;yo111a 1 Angyal, 1899. J/rír:: Aka.s örök„ h. 11/ác::
Al.'os. '!'el.: 52.
f;yömrő (Pest), l. 6992, Segitii ~Iúria. 1908. 6::11.
Flajász Pálné, k. S::ékel!J .Jcnö. 'l'el.: 2a.
Gyön16rc (Győr), l. 1290, Szent József, 1924.
/loc::onúdi S:alni Gé:a.
Gl/Öngi1ös (Heves), !. 21.281, Sziiz ~!ária, (gyr.)
· 1786. Balá:s Arnlin (~s neje. 'fel.: 1-04.
Guöngyös, (jrangyal, 1857. Polónu .János örök.,
k. Polónu Zoltán. Tel.: 85.
Guöngyös, l\lcgváltó, (r.), 1858. G11tt1na1111 Sdl!dor
Tel.: 1-70.
Gyöngyös, Szent Be"rlalan, 1911. Boros Aladár.
Tel.: I-16.
<;uöngyös, Szeretet, 1927. Cscrjún In11·c. '!'el.: 29.
lfyöngyösnu~llék (Sornogy), l. GHO, Isteni gondri~
selés, 1891. l'ic11/cr .ló:scf.

;:.:I'
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Gyönk (Tolna), 1. 3156, il!egválló, 1837. Banelli
1:. f{ároly.
Győr (Győr), !. 52.000, Megváltó (r.), 1630. Kenyeres György. Tel.: 4-83.
·
Győr, \'árosi, (r.), 1654. Rábl Jenő örök„ k. özv.
Rábl Jenőné, szül. I\.onc::. fl,r:::sélH:f. 1'el.: 3--46.
Győr, Arany sas (r.), 1767. Roslii.tter János. Tel.:

1-66.
Isten szeme, 1829. lllnrkovics Pdl. 'fel.: 87.
ftfagyar korona, 18-!7. Sal János. 'fel.: 3-59.
Angyal, 1860, J{eserü József.
Szentháron1ság, lSH·L Slinner Jn1rc. 'l'el.:
5-09.
Győr, Segítő Mária, 1911. Mohilla Rezső. Tel.:
2-43.
Győr, Szent Ferenc, 1912. Palovils Alajos. Tel..
6-33.
Győr, Deák Ferenc, 1926. Török Lás::ló. Tel.:
9-98.
Győr, Kigyó, 1926. Dalibor Lós:::ló. 1'cl.: 11-32.
Győr . (Nádorváros), Szent László, 19:12. Steiner .Iá.
nos Vilrnos. 'fel.: 5.
Győrsövényluiza (Győr), l. 1475, ílúkóczi (f.}, 102:2.
Hegel Frigyes, k. 17iráglz Zoltcín. (I\ónv fiókja.)
Gyiirs::entioán {Győr), l. 5428, Angy;ll, 1927. 1liiiller Elek.
Győrs:t'nfmárfon {Győr), 1. 3142, Szent Istvún kirúly, 185-!. 1\li:salovszky István.
Gyi5roár (\'as), l. 1150, I\ét honvéd, 19:36. C:irn
Jenő, üt. Czira Jenőné, szül. Szvidt Aranka.
Gy11/a (Békés), !. 2!\,241, ~legváltó. (r.). 176(1,
ll'inklcr Laios. Tel.: 1-33,
Győr,
Győr,
Győr,
Győr,

r
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Gyula, Szentháromság (r.), 1854, Szelényi Árpdd
dr. és 1'ársai, k. Szelényi Árpád dr.
Gyula, Araiiy kereszt, 1888. özv. iViclancl DéncsnJ,
k. Félrn Olga. Tel.: 1-70.
Gy11/a, Szent József, 1903. Práger Frigyes. Tel.:

1-13.
Gy11/a, Szeretet, 1930. /(é/er János. Tel.: 1-49.
Gy11/avári (Békés), !. 4065, Remény, 1905. meg·
szünt 1938-ban.
Gyiire (Szabolcs), 1. 1093, Istení gondviselés, 1929.
0
Giiriigh Péter Imre.
*fladad (Szilúgy), 1. 2077, Gondvjselés, 1883. Si111onca Gusztáv.
*flagym<idfalva (Bihar), !. 881. Szent Antal, 1926,
ö:u. Vinnay BClánC, k. S:arvas l stván.
/lajasd (Ung), !. l·l8ll. (f.), 1902. Both Istuán, k.
l\ronen1er Sándor. (Nagybcrczna fiókja.)
f-fajdúböszörn1ény {l-lajdú), 1. 29.63{), 1\rany sas,
1828. Lévai Izsó, iit. RCthy Lajos dr. Tel.: 10.
HajdúbiJs:örn1ény, i\fagynr korona, 1871. Schrci~
bcr Lnjos. Tel.: 51.
liajdúbös:örn1ény, Isteni gondviselés, 1894. Schu!;
József.
liajdúböszörmény,
Szcnthúron1ság, 1914, Pap
Endrf'.
[Jajdúböszörn1é11!f, J{ígyó, 1935. f(ufaS'i!J ]{ rífnUÍ!I

Hajdúdorog (Hajdú), 1. 11.504, Megvúlló, 1855.
Szabó .1.i!ilzály, Tel.: 22.
Flojdudorog, Segítő l\Iúria, 1922. 1Veis:bcrger Fe~
renc, Tel.: 24
Hajdúhadluí: (I-Tajdú). l. 11.000. Hl'n1l•ny. 18-1-7.
ö.;-11. l•loiJ(ik .Józsefné„ k, Novét,k l.-dszlá,

7"?
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flajdúhaclház, Isteni gondviselés, 1935. 0. 11 argha
lnlre. 1'el.: 11.
·
líajdúnádmluar (Hajdú) !. 11.500, Fekete sas (gyr.)

1840. szatmári Feyér József.
flajdúnádudvar, Isteni gondviselés, 1924. Erdélyi
A/ária Irén.
flajdúnánás (I·lajdú), 1. 1 i.990, i\Iagyar koro1L1.
1832. Lipscliit::. János, üt. Lipschítz Lajos. 1'el.: 2.
Hajdúnánás, l\.ígyó, 1888. So!tés:: Onó. Tel: 26.
Ifajdúnánás, Hen1ény, 1913. Csejtei J\ároly Lajos.
Tel.: 12.
Hajdúsámson (Hajdú), !. 657~, Remény, 1884. /,
J(ouáls Tibor.
flajdúszobos::Jó (I-Iajdú), 1. 17.022. Gondviselés.
1834. ll'allon Lajos. 'fel.: 52.
IJajdúszoboszló, Justitia, 1888. Fclller János. Tel.:
50.
llajdúszoboszló, Bocskay, lfJlJ. Zala E111il.
líajdúszooát (Hajdú), J. 4148, Őrangyal. 1890.

Ats l\'agu Lajos.
Hajmáskér (Veszprén1), L 30G6, Isteni gond,·iseJé„.
1923. Dvorszky József, nL kir. korrnúnytnnácsos.
Tel.: 10.
liajós (Pest), 1. 5186. SegíHí ~Iúrin, 18ifi. 1l!artinovich Arpá(/.
!lnlcis:i (i\Ioson), 1. 2030, Sziiz i\lária, 1912.
Stockinger István.
*fi aluli. {l1gocsa) 1. -1200. Orosz!ún 18-15. Plos:kr1
János, k. /\a11fn1a1111 .!f'n6 Gyiirgy.
*flalu1i, Fortuna. 19135. Gara .!ó:sef.
llarkdcs {Götnör) l. 352, ílcinény. 1H0;), Pru::sins:ky örök„ b, Gofteszmann Iirrman.

i5il

Harkány (Baranya), 1. 858, Őrangyal, 1898. Takács Ferencné, sziil. Csonka Ida. Tel.: 14.
lfarsány {Borsod), Szent József, 193fi. Balázs
Erzsébet.
llarla (Pest), l. 5419, Isteni gondvis<.~!Cs, 1894.
vité: In1reh Gézáné, szül. Halmi Sára, Tel.: 9.
flatvan (I·Tevcs), 1. 15.380, íl!egváltó, 1845. Sperfrígh Zoltán. Tel.: 58.
lfatvan, Angyal, 1897. Sepl'r Dezső. 'I'rl.: 19.
l1atoan, Páduai Szent Antal, 1912. S::émann örök ..
k. Lipthay Endre. Tel.: 28.
*Hava.<>me:ő (i\Iáratuaros), i. 5644,
?
1906.
Erelh János. (Szünetel.)
llúrnor (Lillafüred) (Borsod), L 1200, f.Jegvúltó,
(f.), 19:-l3. l'iles Géza, b. S::líts Srínclot. (Diósgyőr
fiókja.)
l-lrirsfalvafiirdö
{Bereg), Sík Gyula. (Szolyva
fiókja), átn1cnetileg szünetel.
f-legyeshalonl (l\Ioson), 1. .3-120, I\'ap. 1893. Türiik
Arpád, Tel.: 6,
fll'[!!Jfalu (\Tns), I. 998, Szent llúron1súg. 1898.
Eger .ló::sef.

líeíőcsaba (Borsod), l. Gil5H, Csah:i vezér, 1915.
Stépán lsttJán.
líercenfalva (Fejér), l. 58,!9, Isten anyja, 1892.
nemesbiikki Jantlió Tivadar.
llercegs:zántó (Búcs), l. 337i, Szent Antal, 1912.
Bieliczky J{árol!J. (Fiókkal Dávodon.)
llcr11rid::sad<i11u (.-\hauj), !. 9G8, Isteni gondviselés, 1894. Mik/e István,
·
flcPcs (Heves), l. 10.124, i\Iegyecín1er. 1829. C::in-

•!S
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ycll Lás:;ló, k. De:sö Gé::a. ·rei.: 10. (Fiókkal
Pélyeu.)
Heves, ~legvúlló, 1910. Ifei11er illihály dL 'l'el.: 52.
Hédervár (Győr), J. 1136, Szent Erzsébet, 188-L

Barna Antal.
Héví:;s::entandrlis (Zala), l. 674, Segítő i\lúria, 193fl
Ferenczy Gé::a. Tel.: 18.
Hér>izgyörk (Pest), l. 2556, }{ígyó, 1923. Gyürky
Rein.
*Iiidalniás (l{olozs'i. !. 1811. Diana. 1869. /-Jorváth f{áfn1án.
V liin1esbá:a (Baranya). 1. li06. (Ptíly<Í:al alatt.)
llird (Baranya), 1. i52, Szenllélck. 1U:I:>. Vnd11a!J
Zoltán.
/iodás:: (Szatn1ár), 1. 2.f02, Erzsl!!Jct. in:Hi. liorvát h Lajos.
flódn1ezővásárl1elu {Csongrú<l}, l. G0.3·!2, Szcnthúron1súg {r.), 1750 elölt. f{risfú 1\'agy Jsturin.
Tel.: 1-00.
liódrne:.övásárhely, Isteni gondviselés, 1839. Phi
lipp Istud11. ·rei.: 2-91.
liúdrnezöucísúrhely, l\Iagyar korona, 1852. uifé:: dr.
Ros::fóc::y Ernőné, szül. iVagy /lnna, b. Ton1pai
l•~erenc. Tel.: 3-20.
11 údn1e::övásárbely, l\Iegváltó, 18 78. S:af h111áru
Elernér .-lndor. Tel.: 1-29.
/-/ód111e::övásárhely,
Őrangyal,
1880. Tauányi
Artbur. Tel.: 2--!1.
/!1ícln1e:iívásárhely
:\!agyar kirúly. ttH)·l . .1li.i;pál
Rwlol/. Tel.: -l-24.
11údn1e=övdsárhely, Hemény, 18H4. Galliru1 Néla.
Tel.: 94.
1

liódmezővásárhely,

!{ereszt, 1907. f{onkolu

Dezső.

Tel.: 81.
I-Iódn1e=ővásárhcly 1

Arany csillag, 1907. 11/iiller
Jfór örök„ b. Janáki Dc::ső. Tel.: 23.
/-lcíd1nf:iívásárht•ly. Zrinyi. 1910. l\.éki Jliklós dr.
Tel.: 1-89.
11 ódrnezöuásárhely, Arany sns, 192H. Gu/ f re1uul
Arpád. Tel.: 1-48.
liódmezövásárhcly, Szenl 'l'crézke. 1928 . .~·zpor11;1
Miklós. Tel.: 2-99.
/-! ódn1ezőpásárbelu, N ngyn1ngyarorszúg, 1929. .l HJuísz István. Tel.: il-07.
/-fódn1ezöoásárhely (Vúsárhely-I\utas), 'furul, 1932.
Gidófalvy György.
!Jnn1oklercnuc (Nógrád), 1. lfi56, 'l'urul, 19:·H).
Most Rudolf.
*ffo111oróds::e11lrnárton (L'dvarhely). l. 852. Re1n(·ny, 190il. Tanuls Si111011.
ffn111rogd (Abaúj), l. 892, Csaba \'CZér. 191·1. /Jódy
!Je:s6, h. Orbán Gyüryu.
llorl (1-Ieves), l. ,1685, l\Ingyar korona (f.), 1H30.
llorvátb Ödön, {Csány fiókja).
lfoss:úpályi (Bihar), \. -!()ifl. Angynl. 1885. Fo!l{nus
Marcell.
J-fiigyés:: (Tolna), l. 3Gfi0, Szenthúro111súg (gyr.l.
1802. Téry Aurél.
l-fus:t
(1Iáran1aros), 1. 10.891. Fekete !;:<lS, 1821.
l\.crnénu Jenii és nrjc, k. l(cn1ény .Ten6. Tel.: 51.
líus::l, .\Iagyar korona, 18i:!. (;iirtncr .1/ikso.

Tel.: 69.
f111szt, Salyator, 1932. 1-Jolly Ernő. Tel.: 1~10,

1
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Jf,rány (Szabolcs), 1. 6600, Sas, 1925. Barzó Lajos.

Tel.: 13.
Igal (Somogy), l. 2075, Őrangyal, 189<.

.ftillk (Szal111úr),

Szabó Lajos.
Iharosberény (Son1ogy), l. 1800, Isteni gond\'ise·

lés, 1893. özv. Hampek Lászlóné,

b.

Józan

József dr.
lkcivár (Vas), l. 2334. Patronn I·Iungnriae, t92i.
11!edreczk!f I'lándor, h. !\'agg Zoltán.
llospa (Bereg), 1. 3065, 1fegváltó, 1910. Frindt
Béla.
lpolynyék (Hont). !. 2001\, illcg,·últó. ln04. Smrringai Lajos.
lpolyság (I-Ionl), l. 580-1, ~!agyar cín1er (r.), 1772.
iJzlJ. Engelhardt Dc::.slJné. k. Engelhardt Lás:lá.
Tel.: 62.
Ipolyság, j\fcgvúltó, 19~15. _J\IH'scrn Lás;:ló. 'fel.: 39.
lrcgsze1ncsc (Tolna) (azelőU 1-'clsőircg), l. ,1512.
Isteni gondvi.seh•s, 1884. \'oln József. 1'cl.: 2-1.
Irsa 'Pest), l. 7602. l\.faavar királv 1837. özv.
1'ábor Gyuláné, k. illcstcr Sándor.
lsas::ca (Pest), l. 5H-! 1. Angyal. 1899. 6:u. Pest h;!
Jfiluílynl', sziil. Thinágr! S:crafin. h. f\fÍrpáti
Sándnr.
r.~:kas::et1f f!!JÖr(ly (Fej0r).

1. 1180, \Icgvúlló,

1n2:L

liroy

László.

1. 1i42. Angya 1. 1923.
Cznllncr Lás::ló.
lzsá/,: {Pest), 7864, l\Icg\'álti'• 183-1, Balogh Sándor. Tel.: 11.
Izsák, Páduai szent Antal. lt12:-l. S:t'ken·s Sándor.
Tel.: 27.

.fánosbalrna {Búcs), !. l-!.839. Szent Ll•lek (r.).
18-!i. ifj. Lárcnc: Lás:lú.
.lá11oslia1Ina, Szent Anna. ltl23. Zá111lJÓ Lás:ló.
.lúnosluíza (Vas), 1. ·122,1, i\legvúltó, 18,13. Dr. 1:i-

scbcr József. 'J'cl.: 5. (Fiókkal Bögötén.)
.Jánoshida (Szolnok), l. 4581„ 'I'urul, 1935. sepsis::c11lkirályi Siikösd József dr.
'.!ászalsós::cntgyörgy {Szolnok), l. 5191:1, Szent llú
ron1súg, 1888. 11/edzibrodszky Ignácné, szül.
Szaucr J{onstantia.
Jászapáti (Szolnok), l. 12.390, l\Iegválló, 1832.
Rácz Illés. Tel.: 49.
.lás::apáti, Szenthúro1nsűg, 1904, ö::::o. J/iinsfer l1nré11é.
.lás::::árokszá!lás (Szolnok), 1. 13.980, Segítti Szüz
fifária, 1851. özv. 11asváru Béláné, b. Ficek. Alajos, Tel.: 25.
.fús::::árokszóllás, .Szcnthúro1nsúg, 1H02. Ballt't .ftí·
nos. Tel.: 21.
Jászberény (Szolnok), l. :10.101, Szcnthúro1nság.
(r.), 1791. f(ránczly ErllÍil és Társai, b. f(rrínczlu
Eruin. 'fel.: 38.
Jászberény, Szentlélek {r.), 1829. Csl'faluau
Rezsö. 1'eL: 95.
l ószberény, Őrangyal, 1883. .! ánváry Endre. Tel.:
93.
lás::::berény, Isteni gondviselés, 1913. Tornyos
Lajos örök„ k. Tornyos Lajos. Tel.: 75.
Jászberény, ~Iegv:iltó, 1922. özv. Szentgyörgyi .lá11osné. b. Debelka Józse[. Tel.: 1-39.
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f<~szb~rény,

Szent lslvún, 1928. S:crfJ ./ó:sc{.
faszdozsa (Szolnok), 1. 4fi21, Púdu:li Szent Anlal.
1903. Korcsok Béla.
Jászfelsőszentgyörgy (Szolnok), !. 2728, Boldúgasszony, 1929. Tóth Ilona.
Jászfényszaru {Szolnok), 1. 7797, Hetnénység, 1871i.
flerczeglt Imre.
.16szjákól.~a/ma (Szolnok), !. 4700, őrangyal, 1881\.
ozv. Sagliy Gyuláné, L. J<'aragó f(ornél.
Jászkarajenő (Pest). l. 7156, Szenthúro1nsÚ'' 1882.
Zon1bory György. Tel.: 8.
1::„

l\Ing)•ar Korona 1871
f{állay J(áln1án.
.
'
.lás=ladány (Szolnok), !. 10.088, Kígyó 1867.
/{!cin Jenő, b. Sziics Dezső.
'

Jászkisér (Szolnok), l. 7070,

.!<is::ladány, (jl'angyal. 192:i. r'i::u. /)(~ .llod1~r Di!ncs11é~

iit. I?ados ;1fár1011.
(:\ba1_1j), !. 1-103, Szenlhúroinsúg.
1881. Str:1nck tlflioslau, k. Roób Terézia. 1'el.: 10.
Jászs:enlandrás {Szolnok). J. 5151, Sziíz ?-.Iária.
1914. Sziláff!fÍ Géza„ h. Tiirei Ernő.
.f<is::s::e11llás:ló (Pest). !. 3280. :\Iagyarorszúg, Yéd:i:-;sznnya. 1H2-L ii:P. J\.Hs:ilu1 !{<il111á1111é. k. :!n1br<Í:!J J'ibor. (Fiókkal Szankon.,) Tel.: 5.
Jobb?pui _(Nógrúd), l. 1577, Isteni gondviselés {f.j.
1933. 11..cssler Gyula, k. S:abó Elcn1ér dr. {Apc
.!ús:ó~círafja.

fiókja.)

V/ Jobbáyyi. l.

ünúlló gyógyszertúr. ( Príly<Í:at
a/alt.)
.lríka (Pozsony), 1. :35'.!l. :\legválló, lH'.20. Ors::áyh
•-\11/al, Tel.: 3.

(Gö1nür), 1. a.!9a.

Jofsvfl

Arany sas.

1i50 .
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rt~czky örök. Cs Gaál néla, k. Gaál Béla.
.lázsa {1-lajdú), l. :-~884. Hen1ényst;g, lfl:-30. J{ou<ics

Barnabás.
Kaba

(I·lajdú), l. 707U, Gondviselés. 1875. l\lt'i!l

Emil .

f{rulorkút (Somogy), l. 2fifi.J:, Or:ingyal, 187f>. Popovits Zollán.

/{a/vc.H1 (Pest), L 11.880, Z..Iagyar korona (r.), li92.
LoPflS!J Dt':siJ és Saár!f Alfréd, h. Lova,'i!f /Jt•:sií.

Tel.: 28.

/{nfocsr1, Őrangyal. 189-1-. Liocli I~r11ű. ·rei.: 1--65.

I\aposuár {Son1ogy), 1. 32.715, Aru11y oroszlán {r.L
1i7,!. 1Jabocl1ay J{úl111<l11 örfik. k. B11di11u1c:
lrnre. '!'cl.: 2-28 .
í\aposudr, :J.lagyar korona, (r.), 183a. J/iticlrnan
.!cnií, k. l\.opolko .lrí:st'/. 'l'eL: 2H .
l\aposvár, Arany h-:ereszt, 1896. /,ibcr Béla. ·rei..
1-93.
Kaposvár, E.ígyó, 1908. Hokor Ferenc. Tel.: 1-9-L
l\aposPÓr„ Igazsúg, 1919. Piufstk (;y11/a. ÜL Csllrff<Í
Lrís:Iá. ·rei.: a-f>5.
f{aposuúr, 1lcgváltó, 1~)26. Losonczy Vinct~. 'l'el„
5-21.
/\apuoúr (Sopron), 1. 95:Hi, He111ény, t8a8. Farkas
Ferenc. 'fel.: 56.
]{ap1n1ór. Isteni gond\'isr\és. 1930 . ./es:cns:ky Vah~r. Ii. l\.t'IH'Ssey Antal. 'l't>l.: 4:-l.
K<1ra11csság _(Nógrúd), 1. 1255, He1nény, 1929 .
Sclinl!: r.yllla Pú! d; .
11
1
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/{arácsund (He\'cs), 1. :1777, Szentlélek. IHOO. G!Jl'l-

A'r1s~·11„

1\:is szt•nl 'r('n"zke, 1928. P11/r1l.~l'k Pril. 'l'l'l.:
28-()2.
l\assa, Szent ::\lárton. 1938. 1-lajdú Ernfí. öriik. Ii.
T ól h .! ános. 1'el.: 13-1-6(),
f{atu1nár (Bács), 1. ·1818, Szííz ?\lúri:i. 1891. ii::u.
Schuch /{árolyné, h. /;'ábián Cé::a.
Kál (Heves), 1. 4389. Megvúlló, 1908. 6:v. Bá11úc:::.ú Sándorné, sziil. Griin<ll Ilona. (Fiókkal
Erdé.íteleken.) '!'cl.: lH.
/\áld (Vas), l. 1H35, Szent Lúszló. 1928. Fárkonyi
Tivadar.
f\álmáncsa (Son1ogy), 1. 1504, i\I:igyar korona,
1855. f{clényi 11fihrlly.
l\álóz (Fejér), l. •i5ii, ?\Iagyar korona, 1862 . .leges Zoltcin.
.
/{állá (Nógrád), 1. 2a2;), Isteni gondviselés, I90!l
(Pályázat alatt.) h. 11/. Gadl Gé:::.o.
h-rípolna (I·Icves), 1. 18R8, Őrangyal, 188:{. :\'r1;n1

vay Andor.
l\.arád ·{Somogy), l. :_1753, Szc11tll·lck, l82H. J{ör1ncndy J{dln1á11.

l\arcag (Szolnok), l. 2.J .248. :'\Iagyar korona, 182.\.
Ponouics Dénes. 1'cl.: ~lH.
J\.arcQg, Oro!1zlán, 1883. Stcrn Lajos. 'l'cl.: 31.
l\.arcag, Őrangyal, 1901. llrJt<Js Scín1ucl. Tel.: 91.
J\urcag, Széchenyi, 191,1. So!c::. Gábor. 'l'cl.: 97.
/(arcag, Kálvin, 1930. Alexander J\cílnuí11 'fel.:

l-03.
*l\.arcfalva (Csik), l. 1:107. Őrangyal. 18Hii. !Jankó
Zoltán.
l\.assa (Abauj-'l'orna), 1. 70.117, Isten szen1c. 1()2G.
Róth 1llór.
I\.assa, i\Iagyar korona.
(.Jlolnár gyúgyszerlárj,
1700. Gliick .Sándor és Radú Béla. 'fel.: 26-27.
l\assa, Arany oroszlán, (r.), 1620 elötl. 1lléfJay
Arpád, ifj. Déri János 1~s ,1/aurcr Andor, k. J.)!é~
gay Arpcíd. "!'el.: 33-03.
/\(lssa, Szen lháro1nsúg, 18fi-!. l\.auf nlíllil! Zoltán,
Tel.: 26-36.
l\assa~ :\Iegvúltó, 18i9, Tőről• l:,'ndre. ·re!.: 23-2:!.
l\assa, Púduai Szent Antal. 1898. Garai .ft•na. "fel.:
:17-22.
fi.ássa„ Hákóczi, 1913, l\es::ler Eroin, 'fel: 21-02.
f{assa_. ?\Iadonna, 1H22, /{rno József és Lus:lig Jenő, k. Lus:tig .lenő, Tel.: 34--52.
1\assa, Glória, 1928. l'ricd1na1111 Sándor és \1'irkn1ann Arpád. Tel.: 23-ifi.

.Tó:sc/.

1

f{ápolnrísnyék (Fejér). l. 2554, Vörösn1arty, 1897.
Baloyi ;.1/i/lúly dr. 'rei.: 2-87.
*l(ápolnok111onoslor, (Szahnúr). l. 1212. Szentlélek.
1886. Thoroczkoy Sándor.
*l(ás:onalliz (Csík), 1. 895.
192·L f(ooács ly-.
nác örök. b. ParJdula Géza.
f(cccf (Pest), 1. 10.384. Szentháron1súg, 1890 . .lus::f
Os:::.kár.
f{cccl, Szent Hókus, 1930. /?(idúczy Gyula. 'fel.: :JG.
/{ccske1nét (Pest), l. 79.1G7, Szenlhúro111ság (r.),
17-!0. Tóth lsluán. Tel.: 2-67.

-
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J(ccske111él, 11átyás Kin'ily (r.), 1821. Farkas Rc>fr1
dr. TeL: 1-49.
J(ccsken1ét, Szentlélek, 1874. özv. f{alona Zsiymondné, k. J(atona .l'f!argil. Tel.: 3--'15.
l(ecskrn1ét, Isteni gondviselés, 1887. Székely Sd11dor. Tel.: 3-27,
/{ ccskemél, 1'1egváltó, 1904. Csorba .! ános. '!'el.:
1-57,
/{ecske1nét, K.ígyó, 1907. Zirnau Pál.
l\ccsken1ét Szent Erzsébet, 1911. Bács Béf(I. TcL:.
4-25.
f{ecskemél, Rákóczi, 1913. André László. '!'el.: 153.
J{r:cskemét, Szent István, 1922. Pauli Péter. 'I'el.:
3-23,
!{ecskemét, 1Jagyarok nagyasszonya, 1927. vitéz
Szabó Lás=ló. Tel.: 3-75.
!(ecsken1ét, Szent László, 1927. Fördős Lajos. 1'l'l:
3-88.
/(ccskcmét (Lakitelek), Szent In1re. 1930. siknri /(nvrics Jl.fihrily.
V /{ecske1nét, X! l I. gyógyszertár. (Púlyá:al alatt.)
/{~'lebia (Bács), 1. 3566, ;\Jegváltó, 19:12. lJodok.11
Ida.
/(emecse (Szabolcs), L 4317, Kígyó (r.). 1847. Mikecz Zo/ián, Tel.: 10.
/{c1nt!11ce .(I·Iont), l. 1827, Szent csalúd, 1931. Do!Jler László.
„.
/(endcres (Szolnok), l. 6394, Remény, 1879. ÖzP.
Veréczy Gé.::óné, b. lVenk Béla. 1'el.: 25.
I\.enézlő (Szabolcs),
l. 2200. Isteni gondviselés,
193il. sárvári Pataky István.
1

1\('feI.-egyliá:a (Pest), 1. 5262, István kirúly, 1894.
Ruttkay Ilona. Tel.: 12.
/(esztliely (Zala), l. 10.644. Két orosz.lún (r.), 17-L'>
Cséby Lajos. Tel.: 29.
/(eszthely, Őrangyal, 1897. luanils J(ároly dr. 'fel.:
21.
Keszthely, Szent Antal, 1928. Szmodiss .József dr.
Tel.: 79.
J{cuermcs (Csanád), \. 5098, Is!cni gondviselés.
1880. Ballcr /{ár()l!J örök„ b. F.l'jcs Lajos.
*!\ékes (Szolnok-Doboka), \. 877, Őrangyal. 1878.
Hobops:ky .T ános.
!\. énu· 1ul ( Eszlcrgo1n). l. 202(), Lounlesi Szííz.
1914. Beck Ernő.
/{étcguluí:a (Dék.és), 1. 4939, Isteni
gondviselés
1888. ]{orosy J(árofy_
/{étlzely (Son1ogy), 1. 3821, Segítö :.túria, 191a
Bolen1a11 Éhn Lajos. (Fiókkal Balaton111úriafürdön.)
*f\.é:dioásárhely (l-Iúro1nszc"kL l. 5107. l\:(}ronn.
(r.), 1784, S::i11i _,lndor.
*1\1.í:<fioásárht'l!f. ::\lúlyús kirúly. 1848. Haj11ok
Jenő. Tel.: 35.
l{irálydaróc (Szatrnú rl. 1. 2737, Szl'll thú ron1súg,
1886. Veress Antal.
J\irályhd::a (Ugocsa), 1. :!500, 1Iagyar korona.
llcrskooils Sándor.
l\irúlylH•l111cc (Zcrnpll·n). 1. :J2i-l, ;\lcgvnltó. 1sa2.
Strausz Dezső.
!\irályhef1nec 1 ::\lagyar korona, 191·L Stra11s:
Hugó, k. Tontcsányi Ernő. Tel.: 27.

1
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J{isbér (Kornáron1). 1. ·!131. Szent hnrc. 18.~l2
loán Arpád dr örök., k. S:::.t•rdalu~l11i László.
Tel.: 31.
/(isko1náron1-/{01nárváros (Zala), l. 19:1::1, Angyal.
1882. Pcnt:::. János. '!'cl: 16.
Kisköre (Heves), 1. 3680, Remény (f.), 1\1:1:!. Baydá1•
/(áfnuin. (Tiszabura fiókja.)

/{iskőrös (Pest), l. 13.l'!·J. Isteni gondviselés, 1808
Dolesch G11ula, üt. iVádasdy /dnos. Tel.: 87.
l\iskörös. Petöfi Súndor, 1914. Finy .lcnii. örClk„ h.
Orögdy József. Tel.: 62.
/(iskundorozsrna (Csongrád), l. 18.95(), Szeul Is!
ván, 1861. Ö:::.I'. Szir1nai J{ornélné.
/(iskundorozsnu1„ Szenthúromság, 1907. ö:::.o. l''orgách Jánosné, k. dr. lledőné llajas Stefánia.
f(iskúndorozsma_. I\isf cn1pl0Entanya, ?Ila donna.
1926. özv. Boros /{árolyné. h. Fodor Jfúrtonru~
Tel.: 14.
líiskunf él egyháza (Pest), 1. :38.206, Szcnthúro1nsúg.
(r.), 1818. Pokomúnrly Endre. Tel.: 92.
l{iskunfélegylui:::a, Segílii i\lúrin, 1875. Gcllér .Tános. 'fel.: 1-45.
/(isl>unféle[!yhá:::.a, Szent István. 189-L szcnlkil·ólyi
Tóth József. Tel.: 25.
l{iskunfélegyháza, Páduai szent Antal, 190·1. Th11ru
.:lndor. 1'el.: 1-24.
f{iskunfélegyluiza, 11egvúltó, 191-L Tarjányi J<inns.
Tel.: 90.
/{iskunfélegyháza, Jézus Szíve, 1934. 1'áby .lóz,~·ef
Tel.: 80.

1

f{iskunbalas (Pest), 1. 28.829, I:ten,i g~nd~·iselé.-;
(r.), 1817. Bácstopolyai Tnka_rekpenzlar es .ilfl·
kes Ferenc, b. Tomory Elen1er. Tel.: 1.
f(iskunhalas, l\lagyar korona, 1888. Rdc::: János.

Tel.: 4.
. 'l y, 1904
/(iskunhalas,
Szent István 1ura
. . . Cwrda
Rezső. Tel.: 64.
. .
.
.
/{iskunhalas, II. Rúkóczi Ferenc, 191,J. .S::.eker .luzscf. Tel.: 54.
'· 1 T 1 63
f{iskunhalas, l{íg)'Ó, -1923. 11/akay 11..aro fi· e.:
f(iskunlachá::.a .(PeSt), l. 5008, Szentlélek, 1850.
Téless11 István. Tel.: 7.
, ,
l\iskunn~ajsn (Pest). l. 17.900, i\legYallo, 1852.
G11őrff11 Lás::.ló. 'I'cl.: 22.
.
.
.
f{fsku1111urjsa,
Szenthúrornsllg, 1911. c·1·1,1a
sa 1rac ! , .
nos, b. A!oesz 1lliksa.
.
·p . ._
..
·.
III ·
"\'Ó"vszertar.
( a 1!1°-a 1
V I1..iskll1H1ur1.~a,
:::i.
o.

.„alatt.)
(Fei'ér)
/\/$Ollq
1.
.
'

· 11·) 19''!'
1. :Jl08. Szent Mnrgtl
· • · - '·
/'//'
• ··"!
,
;
,
B
;la
I·
Schneider
ll
l
.osnc
szu . Baum.
/
. tqts
e ' "·
Narryl·1ng
h~l:::.t•r Eleonóra.
(Soponya, aze l"tt
o
•e. <

fiókja.).
I /le/·"
l\isnu1rja
(Bihar), 1. 25·16, j\fegva·wo. 181')·.
.'

G1111la.
L. 1 · 1885 ö-v
l\.is1~est (Pest), 1. 64.512, Sze~1t as_z o,_ , '. - .
Beretvás Tantásné, k. Pogany Las:::./o. fel.. Bp.
146-891.
' 1
l\.ispcst, Fehér E.ereszt, 1902. Böhn1 Gyula. 'le ..
Bp. 349-337.
l\.ispcsl, 'J'urul. IH12. /,ús:/1í TifHJI '!'el.: Bp.
MG-994.
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J(ispesl, I\fagyar koron<r,

1915. Hajdú Odön dr
Tel.: Bp: 147-070.
f{ispcst, Deúk Ferenc, 1922. Biró Lds:r!ó. 'fel.: Bp
149-292.
f{ispesl, Retnény, 1926. Barabás f(áfnuín örök. Tel
Bp. 349-265.
l\.ispcsl, Nagyn1agyarorszúg, l 927. G11lyós Béni.
Tel.: Bp. 147 -079.
/(ispcsl_, l{ígyó, 19:l2. Dr. ,)'t<'in Guöro1111é sz.ül. Tfi.
rök Katalin. Tel.: Bp. 149-,-284.
y l\.ispest . IX. gyógyszerlúr. (Pályá::llf alatt.)
f(istarcsa (Pest), 1. 332ü, Patrona Hnngar;;i(•. t~l2:\
Csonka Béla.
/(istclck (Csongrád), 1. 10.547, Szen!ll-lc:k. 1878.
dicsiís:enfnuirloni .i1lajnr Aoosfon.

/(is/e/e k, Szent 'fcrézke. 1u:Jo. /( iss !.fi j()S ti r.
/(isferen11e (Nógrád), 1. ·11--14. 1\Iag~·ar knron:1.
1882. S111cla11a Aladár. k. lFébcr r;yula. 1'el.: 1.
/{fsújs::ríllás (Szolnok). 1. 14.532, Gúlyn. 18'27.
i)fervai Gé::::a. 'I'cL: 31.
l\isújs::::állás, ~!agyar korona, 1885. naloyh. Sándor.
'l'cl.: 22.
l\isújs:<ill<ís, Örangyal, 1907„ Zöldy De:sű. Tel.: 9.
l\isuúrda (Szabolcs), 1. 14.133, Arany oroszlún (r..J.
1818. Szilrígyi Lajos. Tel.: 33.
/{isvárda, Csillag, lSSa. Fried Sándor. 'fel.: 34.
l\isuárda, l\.ígyó. 1908. Ihivid lslv<Í11. "!'cl.; 1--0:·L
A"isvárda1 Szent Lúszló, 192:.l. S:i!c:: /xf111í11. 'l'e!.

H.
l\is::.0111bor (Ara<l~Csanád~'l'orontúl) 1. 5008, Isteni
gond\'iselés, 1880. flofba11er •.\ndor,
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J{ocs (h'.01uáro111). l. 2971, Sas, 1929. 1\'uitrau lst·

Pán. Tel.: 5.
[{ocsér (Pest), l. 4264, Szent Istv:ín király, 1895.

Botos Aladár.
. {{óka (Pest), l. 4868. l\Iegváltó, 1882. Györkös Pál.

örük. k. Baksay László.
*I\olo:s (I\.olozs), 1. -1089. .Szent (i:yiirgy. 1885.
.Vouák Sándor.
*l\.olo::sborsa (l~o\ozs). \. 2829. Hcn1ény. 1H14.
Pacchiaffo .-lrthur.
*I\olo::svár {Kolozs). l. 100.84-1. Szent György
(gyr.) 157:3. /-/int: Gyii~U!J <~r._ ·re~.: 32-:a2.
*f\olozsvár. Egvszar\'Ú {r.), 1h8D. ltohn (t!Jllla dr.
*f\olozsvár; I-h~nyadi ~lútyús, (r.), 18l2. Bíró
Géza dr. örök., k. Hfní Fl'rcnc Gé:n. 'l\•L: 2-1-80.
*f\olo::svár: Szenthúro1nsúg, 18-l2. ij:u. Lukács
Dénesné," b. Görii[I Lá.~:lá. 'I'el.: 20--78.
*f\olo::::svár, Apostol. 1874. L11kcícs Fl'l'•.'/11·. 'fel.:

17-82.
*f\olo.::::sv<Ír, ()rangyal. 1880. /Jal<Ís:. Pál dr. Tel.:

;Jl-75.
*f\olo:s11ár, Isteni gond\'iselés. 1881). llolicsk11 I>c·
:sií. '['cl.: 10-65.
*f\olo::::sv<Ír, I1e1nény. 189·L Floilr .!á::scf. 'fel.:

26-99.
*f\o!o:si1ár. Sal\'alor, lHOH. dr. TiscillernJ, Palríc:u

:111na.
*f\olo-:::su<Ír, Púdnt1i Szl'lll Antal, 1H10, <.' ...;cres::n!Jés
l.y11Ia dr.
*f\olo::suár.

:lndr((s.
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*f{olo=-svárJ !{ereszt, 1920, Dcn1elcr /{ornél, örök.,

h. J{ovács Don1okosné.
*f{ofo:::svór, ()pera, 1920. So!ropa \'iryil. k. !1árá11y
Bálint.
*f{ofo:::svár. Keresztel() Szent .Júnos. 1925, Codarcca GguÚ1, k. Ütves Gf1ulá.
*f{olo::svár. ;\linerva, 192(), Popr1 János, k. SclJcsi
Béla.
*f{olo:::svár 1 Fortuna 192(), Goina ·rúdor ilr .. k. Bodor Lás:::ló Lajos.

*l{olo:::suár, \'iktórin. 1927, Stefan J/. örök„ k.
S:abú /{álnuin.
*l\olo:::svár, Diana, 1932. ,lfárlonfi Lríszf<) dr.
Tel.: 21-51.
*f{o!o:::s11ár, llygiea, 1932. Cioconclea Fiktor dr.,
· ·k. /{raus Ottó, Tel.: 24-04.
*f{olo:':;vár,

·)

19RG. llt1Hlt illihály dr. k. !lorth

Fikior.

\f

/{olta (Nyitra-Pozsony
(Púlyú:::at alalt.)

k. e. e.

v111.)

L 2297.

J{onuidi (Bihar). 1. 9fHl8, Ben1l ny. 1882. S'olc:
Gyula. 'fel.: 20.
J{oniádi, 'furul, 1929, Vinnay /stuán. '!'el.: 14.
. f{onuiron1, 1. 21.158, Szerencsen (r.), 1i70, So6s
Üdön. 'l'el.: iO.
J\onuiron1_. Salvator, (r.), 178H, 1\'e1Hoclt Pál.
/{01náro1n_. Isteni gondYisell~s. (r.), 1 i97, /{ouách
Tihamér. Tel.: 1-88
l\.omáro111. Fehér kereszt, 188f>. /{irríl!fi 11/iklós.
Tel.: RO.
1
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/{onuiront, Szent István, 193i. Zo1nbory Gé::a. h.
Schönberger iifór.
J\.0111ját (Nyitra), !. -!Oi5. Szent Erzsélh~!. 1893.
1\'inkler lslvá11 1 k. 1Vínkler Guörgy. 'fel.: 9.
f{on1ló (Baranya), I. 218i, Segítö ~!ária. 1900. ö:v.
!1iib11er Józsefné.
f{ondoros (Békés), l. 7178, Remény, 1892. Bariss
Arpád örök., k. l\.islionthy Zoltán. 1'cl.: 11.
/{ondoros, 1\legváltó, 1934. Rétltu /<~ercnc. Tel.: ~
/(ón!J (Győr), !. 2332, Rákóczi. 1909. /Jégl'i Frigyes, k. Oláh Lds::ló. (Fiókkal Gytírsöv(>nyhúzán.)
Iíon111ír (Bihar), !. 3094. Kigyó. (f.). 1930. nrrnes Pataky Sándor, k. Almási Lajos, (Derecske
fiókja).
*l{orond (Udvarhely), l. -!025. ? 1H3i. llccsC'r

'

f(álrnán.
l\ótaj (Szabolcs), l. 391-1, Kígyó,

1

Sarolta, b. l1utschcnreitcr l'ilmos.
*f{o1l(is:11a (l·Iúrornszék). L 5fi30, Isteni

:i

i
f

tn:~fl.

:Venu·s
gondvisc~

ll•s, 18()2, lclekl'si I::hergényi Gyula.

*f{ouás:1u1, Hc1nény, IH:Ja. Harta Sándor.
l\ölcsc {Sznlnuír), L 12:30, Szent Anna, 18H4. Ladányi Lajos .
l\.cJlesd (1'or1núskölc.wl) (1'olna), 1. 1987, Isleni
gondYisclés, 1878. /{oritsáns:ky Dénes. 'fel.: 11.
/{ömlő {Heves), l. 3350, Isteni gondviselés (f.),
1932. Szakáts Zoltán, k. Lool: Richárd (1'isza~
nána fiókja.)
Körmend (Vas), !. 7649. Oroszlún (r.). 1803. San·
nevend György. Tel.: 12.
49
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Körmend, Megváltó, 1895. [(ülte/ Dezső, k. Kákossy Zoltán. Tel.: 9.
Környe (Komárom), !. 2285, Megváltó,. 1923.
özv. Szabó .Antalné. Tel.: 4.
Kőröshegy (Somogy), !. 1872, Szentlélek, i892. Tanács Gyula örök., k. Gáts Lajos. (Idényfiókkal Balatonföldváron.)
Körösladány (Békés), 1. 8150, Kígyó, :872, özv.
vitéz gáspalaki Gaskó Béláné, k. vitéz BiróJ(ovács László. Tel.: 8.
J(örösemzö (1láran1aros), 1. 10.625, i\lagyar korona, 1860. pápai Somogyi [(ároly. Tel.: 7.
[{Öröstarcsa (Békés), l. 5678, Szentlélek, 1888.
Szabó József. Tel.: 4.
*f{őröstarján (Bihar), 1. 2319, Isteni gondvisel(!s,
1907, Ritter Antal.
Kőszeg (Vas), !. 8537, Magyar király (r.), !G71.
Lendvay Lajos, k. Lendvay Endre. 'fel.: 57.
J(öszcg, Szerecsen (r.), 1690, ifj. J(Ülll'l De::sö,
k. ftlolzr l1nre. Tel.: 22.
f{ötegyán (Bihar), l. 2679, l\fagyar knrona, 1891.
J{iss Ferenc.
Kőtelek (Szolnok), !. 3510, Szent István, lo~o.
[{orpos Lajos.
f(övágóörs {Zala), l. 2389, J{ővágó, 1920, F!nllós
örök„ b. Szabó Mihály. Tel.: 1.
Köveskál (Zala), !. 946, Magyar korona, 1891.
Nagy E. Jenő. Tel.: 6.
J(öuesklÍt (Vas), lásd: Salköveskút.
Köves/igei (Máramaros), !. 4968, Fortuna. 1909.
Friinkel Jifózes.
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*f{ras=na (Szilágy), 1. 4288,

Borostyán koszorú,
1879, Lcgnutnn .!akal1.
*f{ras=na '! 1935, J\lils Sd11dur. (Szilágybulláról
áthelyezve 1940-ben.)
*f{rasznabéltek (Szatnu.'tr), 1. 2582. Szent László,
1909, Vulkán /,rís:::ló.
Krasznokvajda (Abaúj), !. 727, Angyal, 1897. Soi·
!ágyi Zoltdn örök., k.
lúínágota (Csanád), !. 6964, Szent István, 1891.
Fejes József.
/(únbaja (Bács), l. 3056, Szent Rókus. Ul25. ui/(\:
Huszkay Lászlóné szül. Pr(lcforf J~nuna. b. ifj.
Csdbrácly János.
/(únhegues (Szolnok), l. 10.896, ~Ingyar koronn

1827. Szondy László.
/(únhegyes, f{ígyó, 1900, ii=v. clr ..Var1y Frio::1·s11/·.
k. 1Veugeba1tl'r J:,"lelka. Tel.: ::Hi.
/{únhcgyes, A.ranykalász, 1929. Józsa StíndfJr ,l/i-

luíly. Tel.: 44.
/{únrnadaras (Szolnok), l. 78()2, Fehér kígyó. 18:-iO.
Földes Béla.
/{únmadaras, Isteni gondviselés, 1H25. Papp Elek.
J(úns:entn1árlon (Szolnok), l. 11.354, Szenthúron1·
ság, 1792. Péner .lenő. 'fel.: 42.
J(úns:::entnuirlon, J\Iegváltó, 1882. Finc:c Jliklós.
Tel.: 27.
/(únszentmiklós (Pest), l. 800·1, Núdor (r.). is;,~
dicsős:enl11uírto11i 11/ajor :igos/011 l·s Foryács f{<Í-

rolyné, h. ·Veress Gábor. 'l'cl.: :.11.
J(úns:::entnliklós, J\Iagyar korona, 1929. Bt·r1uífl1

Pál.
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·1\urtakes:i (I\:omárom), l. 1274, Segítő Szííz 11á~
ria, 1914. Erdőssy Géza.
[(utas (Somogy), I. 1524-, EgészsPg, 1927. S::a!Hi
Zoltán. Tel.: 7.
Lajosmizse (Pest), 1. 11.907, Szent István kirfily.
1889. Buttinger Arpád. TcJ.: 7.
Lajosn1izsc, Szent :\Iargil, 1928. l~c11gycl Lajos.
Tel.: 22.
Lakócsn (Somogy), l. 1212. Páduai Szent Antal.
1934. Brantner Antal, k. Brantner Ottó. (Fiókkal Drávafokon.)
Lábod (Somogy), 1. 2034, Isteni Goníh·isclés. (f.:.
1930. Edöcsé11y ..idá11111é, k. ,)'i1non Sándor.
( N agyatúd fiókja.)
Lengyel ('I'olna), 863, Segítő Sziiz \lúria, 1910.
Iiarsányi Zoltán.
Lengyeltóti {Son1ogy), l. 2693, Angyal, 1857. lfj
Gallé Gé::a. (Fiókkal Fonyódon. i
Lenti (Zala), 1. 2213, 1Iagyarország védasszonyn.
1924. Gonda J{ároly.
Lepsény (Veszprém), 1. 2226, 1'urul. 1928. Lchr<'r
„Alfréd, b. Pogácsás Illés. (Bnlatonfökajár fiókjn.)
V Lest•ncctornaj (Zala), l. 1209. (Pcíl!fá::at alatt.)
Letenye (Zala), 1. 3233, Szentlélek, 1870. /{nI1úc~·
László.: Tel.: 19.
Lébény (Moson), 1. 3349, Megváltó, 1889. Korok·
nay László.
Léoa (Bars), l. 12.576, Fekele sas, lGH·!, /Jolc1nan örök., h. S::ilassy Aladár. Tel.: 1-37.
LéPa, :\!agyar korona, (r.). 182H. l(ucscra ln1rt'.

Tel.: 1-09.

Léua, Salvator, 1926. S:::ckan
berger László. Tel.: 83.

Lás::ló

és

\Vt'in~

Lillafiired, lásd: líómor.
Litke (Nógrád), 1. 1080, Megváltó, 1936. Torny<H
.Aladár.

Losonc (Nógrúd), 1. 15.459, Fekete sas, (_r.), 17GO,
f!aas Geyza és Diamant László, k. Diamanl
László. Tel.: 1-53.
Losonc, i\Iagyar király, 1843, 6:::u. [)énes .i1lii.'sáné,
k. Reichn1an Pál. Tel. 1-76.
Losonc, i\Iegvúltó, 1920. \'oda Gusztáv dr. 1'el.:
28.
Losonc, :\Iadonna, ~9i30, (;úf íslufin, 'fel.: 1-:~2.
Lovasberény (Fejér), 1. 3140, Szent lstvún 1r._:,
1830. Rusznyák Lajos, k. 11/erkl József.
Lovászpatona (Veszprém), 1. 2243, (lrangyal, 1885
Bogdándy Jen6.
(Nógrád), l. •1987, Szent Anna, 189(i. flol·
lós Lás::lóné. szül. Gnttschling /{ornélin.
/.(ip(í (Sopron), 1. 155'.2, Segíti) ;\fúria, 18í8, tr1krícsi

Lőrinci

Jlnrpáfh Dénes dr.

illadaras (Bács), l. 5928, Szen! Erzsébet, 1902.
Szász Mihály.
illaglód (Pest), l. 5109, I\lagyar korona, lHlH. Steiner Ferenc.
Magyarbánhegyes (Csanád). 1. :J982. Örangyal.
1888. Borostyán Lajos
*ilfagyarbod::ás (Szolnok-Doboka),
192:·L S:abrí Dénes.

1.

878,

?
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illagyarcsanád (Csanád), l. 2672, Isleni gondviselés, {L), 193'3. Lukács László, k. LsVyU11 :lrpád

(Apátfalva fiókja.)
Jlauyardiószeg (Pozsony), \. :-l587. Szcnlhúron1ság, 1901. Földes Ernő.
Magyargencs (Vas), !. 1471. Megváltó, 1895. kisaes=éni S=abó Arpád. 'fel.: 12.
*-'lagyarlápos (Szolnok-Doboka), l. 301fL Szarvas,
1854. Voith .lúzsef.
*11/agyarldpos, Szcnthúro111ság, 193·1, :Ván J{ároly,
11/agyarmccskc (Baranya), 1. 553, Petüfi Súndor.
190,1. lYeinberger Armin. Tel.: 4.
11/agyaróvár (~Ioson), l. 8584, Segíti\ \Iúri:i. (r.·'.
1690. lliill Imre. Tel.: 84.
11lagyaróvár 1 11egvúltó. 1922, Tnn1ka f{<iroly. Tel.:

58.
i1layyars;;:ögyú n (Eszlergorn), 1. 21 99. Szent .J únos.
1903. J(aprinay János.
illajs (Baranya). L 1885, Scgílö Sziiz \fúria. 1929
J(iBzelu !1nrc.
*'1/akfalva (:l\Iaros-Tordn) 17:2a. Di:1na. 1Han, Illyés
Ernöné, szü!. Csris=ár Irén.
J/aklúr (Í·Ieves), l. 2585, Szent"' Anna, 1929. Uoss·
inann /{ároly.
Jlakó (Csanád), l. 35.82-1, Isteni gondvise!Cs, (r.~.
1780. Istók Irén és Istók .1.llargit, k. lslók Irén.

Tel.: 82.
Jlakó (Városház), (r.)

lSJG. S:öl/i)si .f1•niL 'l'cl.:

2-01.
illakó, Őrangyal, 1873. /-/ajnal i1liklós. 'l'cl.: 2·-80.
i1lakó, (Ujváros), Szent László, 1882. f{iss J. Er11ií
iiriik .. k. l{f.o;s .!. Ernií. Tel.: 1-:10.

Megváltó, 1902. Ember József.
Szent István, 1907. 11Jatltéser Jenő. ·rel.: 52.
Ferenc Ferdinánd, 1914. Rácz Jenő.
l{ossulh, 1926. vitéz ](irály .11/iliály. Tel.:
1-85.
11/arcali (Son1ogy), 1. 6473, Szentháro1nsúg (r.L
1790. J.Vén1eth .Józsefné, szül. Ráth i1lária, k.
I;öplcr Lajos. 1'el.: 45 .
.1.1/arcali, Ren1ény, 1922, özv. 11/iinich Rudolfné, le
Strenge Agoslon. Tel.: 69.
*Margitta (Bihar), !. 6070, Arany szarvas, (r.),
1825, Gliick Ferenc, örök. k. 1-Icgcdiis Zoltán.
*11/argitla, Sixtusi :l\Iadonna, 1921. Pancth Jenő,
k. Szabó Ferenc.
*illaroshéviz (1Iaros-Torda), 1. 8314, 7\[adonna,
19 liL Dósáné I•,áy Elvira.
*11/arosltévi::.,
'!
1H27. 111icu l"'asul.
*'Alarosvásárhely (1Iaros-Torda), 1. 38,517, Aranyszarvas, (r.), li52. /{iívári .ló=scf.
*111arosváBárht?l!J, :.\lagvar korona, (r.), 1700, gya~
lui Gyaluy Pál, b. Lá::ár István.
*111arosvásárltelu, Szenllélek, {r.), 1812, Dóuid
.!ónos.
*.illarosvósárltely, .-\ranykereszt, 1889, il'idder
Endre.
*J.1/arosvclsárhely, Sas, 1918, /{ovács Andor.
*•1larosvásúrhely, .Arkangyal, 1919, Osváth f{á~
roly, b. Csia Lili és Berkouils Olga.
*11/arosv<isdrhely„ Szent György, 1921, 1Vngy Jenij.
*illarosvásrírhely, Fehl,rkereszl, 1H21, l::n1ael 11/drlon.

Makó,
J.l/akó,
A/akó,
.1.l!akó,
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*llfaro1>vásárhély, Hccord, 1922. flcr1na11n .lrinos.

1\!artonvásár (Fejér), l. 3151, Szent lslvún. U~:11/,
Grimm Rudolf. Tel. 1-17.
,\Jád (Zen1plén), l. 3524, l~ígyó (r.). 1825. Csillay
Pálné és Reissinycr lsfrl(Íli, h. f~t•fs:t'f!li!f Gyula.
*;\/ádé[alua (Csik), l. 22·1H. Szcnthúro111.;úg. 19:19 ..
/Joruálh Tibor.
.ilfágocs (Baranya), 1. 3833, "Jcgvúlló, 185:J. l.
Zaáry Elemér, b. Adler lo<Ín. 'I'cl.: 20.
*illálnásfiird6 (liúron1szék). l. 89l}, '1 ff.), Csiszár Ernő. (l\Hkóújfalu idényfiókja.)
illándok (Szabolcsi, 1. 4146, Megvúltó, 1861. Ujhelyi Sándor, Tel.: 36.
il/ árániaross::iyel ('.\[úra1naros). L 25.1 :lL I\:ígyó.
(r.), 1778, ,1/andics Béla_
*illára1naross::igel. Sah'ator. (r.). 1781. S. 1\'apy

]

*

Bélá.

*illára1naross:igel. ~lútyás kirúly. 18i0. l\rnns:
ilfiklás örök.
*i)f<iran1aross:ig<'f., Őrangyal. 18H5, Bér<'ss Jó:st•f.
*'1fdr<1111aross:igt'l, Szent Erzs{·bel. lHO:J, .iána Sándor.
*J)fárantaross:iget, \linerva, 1920, Resch .lt•nii.
!lláriapócs (Szabolcs), 1. 2204-, Szíiz ?>.lúria, 18D'.\.
Dobribán Antal.
Mátészalka (Szatmúr), l. 9125, Oroszlún (r.), 182.J.
,!/mer Béla. Tel.: 12.
11!ótészalka, Csillag, 1908. [{áf111án ErniL 'f'cl.: 14.
\g i:1!átrnniinds:t•nt
(licvcs). l. 92a. (Prílyri:al
alatt.)

·

1

Mátyásföld (Pest), 1. 2943, Corvin, 1917. Sziicsné
Szücs Júlia. Tel.: Bp. 297-900, :-lútyúsföld 58.
1\!ecsekalja {Baranya), 1. 2021, Szenlháron1ság,
1937. 1\laf/Y Elek.
i\lecseks:abolcs (Baranya), l. 4H71, Szent Borbála,
1885. 11!árl~us Gyula.
i\/edgyesbodzás (Arad), L 2521. !\ngy:d (f.), 1928
ii:v. \\'iener Leónl', k . .!c:só Arfhur. (\ledgycscgyhúza fiókja.)
.)fedgucst'fl!fhá:a (Arad). l. 4908. Angyal, 1901.
ö:u. \\'icner Lcóné, h. Lcngyt•l Lrís:lá. (Fiókkal
:\[edgyeshodzáson.)
J)/ernye (Somogy), l. 1505, Őrangyal, 1889 Gi;b/
iVándor.
*.1ft·=iilnínd (Zi.Iaros-'forda), 1. :-Hl82. ~ll'gvúlió. 18i9.
f,rídai Viktor, örök. k. T((fár Zs.
11/e:Öbl'rény (Békés), 1. 1·1.-1:10, lstl'ni gondvh;elés.
(r.), 1830. 1'hallcr Gyula, k. lVrnger lAíszló.
Tel.: 30.
,)fe=öberény, Oroszlán, 1899. Bcrl'l:ki Péter. Tel.:
21.
;)fezöberény, i\Iegváltó, 1923. S:abó Arpádné, szül.
J(o1nlódy Zsuzsanna.
1\lezöcsál (Borsod), l. 6094, ii.Iagyur kírúly, 1829.
Lá:ár János.
illezöcsát, Isteni gondviselés, 1923. Oros: János.
1)/ezöcsokonya (Son1ogy), 1. 1:363, Csodaszarvas,
1934. Pcrcze 1stuán.
Jlc:iíkns:on!J (Bereg), L 2tiH;>. HcnH~.1y. 1883.
Zin1merniann .lenő.
i\le::ükcrcsztcs (Borsod), l. ·1279, i\lugyar korona,
l8G8. Siska .1/iklús. Tel.: 11.

1
1
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Mezőkomárom (Veszprém), !. 1860, Őrangyal, 1904.

i
1:
1

:1

i...
·1,

i:

Freiszbcrger l(ároly. 'fel.: 11.
llíezőkovácslláza (Csanád), l. 5323, l\Iegváltó, 188:!.
Gábor Jenő.
Mezőkövesd (Borsod), !. 20.806, Őrangyal, 1893
Pesti József. Tel.: 26.
lllezökövesd, Üdvözítő, 1831. J(ovács J(ál!nán.
Tel.: 57.
ll!ezőkövesd, Szent László, 1918.
llforvay József
örök., b. Laszlovszky János. Tel.: 37.
*•1lt~:öriics (11aros#Torda), 1.
1747, Szüz 1Iária,
1875, J(oreck l•'rigyes.
*Mezőtelegd (Bihar), 3667, Szent
lstv(rn. 1885,
Roxin Gusztáv.
Mezőtúr (Szolnok), !. 27.647, Megváltó (r.), 1818.
l?oks:in S:ilvir1s:, ö:u. Unger Ullmann Zoltánné
szül. liecger lr111a, k.. Rokszin Sziloi11sz. Tel.:
44.
Jlfe::::.űtúr, ::\!agyar korona, 1872. Elek .lenő. 'fel.:
72.
11/c::.őtúr, Ren1ény, 1886. Várday illiklós. Tel.: 50.
11/ezőtúr, l\Iagyar király 1 1899. D. Janl>ovich Dé·
nes.
11/ezőlúr, Isteni gondviselés, 1934. Nuilray Tibor.
Tel.: 100.
Jlélykúl (Búcs), L 8043, Szent Anna, 1886, Ilosvay
Béla.
11/élukút, Isteni gondviselés, 1925. J{runlósi l\rírolif
\fi i1lénf6csanak (Györ~~Ioson~Pozsony k. e. e.
Ym,), !. ;ns9. (Pályázat alatt.)
,1/ihálui (Sopron), l. 1452, Angyal, 1896. ii::v. l\rc11::
J{árolyné, k. J{reu:::. Valdenuír.
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Mikepércs (Hajdu), !. 2561, Reménység, 1926. ötv.
J(ornlwf/er .lózsefné.
*.:.1Iikóújfalu (I-Iáro111szúk), l. 1672, ') 1928. Csi~
s:ór Ernő. (Idényfiókkal ?\[álnúsfürdiiu.)
i1lindszent (Csongrád), l. 9946, Szent lsly(n1, 18ü-l.
J(atona István.
i1/indszent, Őrangyal, 1914. Hubacsek liál1ná11.
Miske (Pest), !. 2761, Szent Szilveszter, 1933. Lő
rincz Sándor. Tel.: 6.
Miskolc (Borsod), !. 61.559, Oroszlán (r.), 1811.
J{iráldi .Tános dr. 'fel.: 20-14.
J)/iskolc, I\.ígyó (r.), 1803, ö.:::11. dr. Son1oyui Béiáné.
Tel.: 98.
J1/iskolc, Isteni gondviselés, 1894. t1Iés::ríros 7,nltán
dr. Tel.: 4-79.
i1liskolc, 1'.Iagyar korona (r.), 1810. Reichard .lcnii.
'I'el.: 17-72.
.1/iskolc, Sas (r.). 17HO, f{l·l!nt•r Ödön. ·rcl.: 75.
;1/isl.:olc, Arany szarvas (r.), 17fi0. /(. Uác: Jl'ni.i
örök. és Biró Sándor, k. /{. Rácz Jenő. Tel.:
19-90.
11/iskolc, Szent Erzsébet, 190:J. lVéhly lst1uín. 'I'cl.:
3-07.
J1/iskolc, Őrangyal, 1909. Deutsch Zoltán. Tel.:
22-2'1 .
i1/iskolc, J\legvúltó, 1918. Szily Gyula, Li. Zsarnay
János. Tel.: 1-22.
11/iskolc, Szent István, 1922. nemes 11/olruír J(álrnán. Tel.: 20-25.
11/iskolc, Szent Anna, 1931. 1-/oll<índer József. '!'el.:
28-48.
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ilfiskolc, Páduai Szent Antal, 1934. Bellák Józs<'f
dr. Tel.: 2-34.

Miskolc (Martintelep), Apostol, 1929. Czeglédy lslván. Tel.: 2-45.
*ilfis::tótfalu (Szat1nár), 1. 1540, ? 19;.l5. 1\lani
János.
i\foluícs (Baranya), l. l 7.i3H9, II. Lajos kirúly. 184~
Auber László dr. 'ícl.: fi9.
ill olzács, Szentháromsúg (r.), 1795. Scl11nidt J{li·
roly, b. 11/ayer J(úroly. Tel.: 25.
JUohács, Angyal, 1901. Scluvcissgut Pál. 'fel.: 74
J.1/ohács, Szent Ferenc, 1929. Vida [„ászló. Tel.:
1-22.
A!ohora (Nógrád), l. 1198, J\Iegváltó, 1923. Baló::.~
Dezső.

Monor (Pest), !. 13.886, Szentháromság, JS:J6. /(d·
tai S. István. Tel.: 55.
11/onor, Hákóczi, 1907. 6zv. dr. Schulma1111 Bódogné, k. Antal .Tó:sef. 'fel.: 28.
1\I oson (1\Ioson), l. ()393, ?-.lagyar korona, 184 7.
Teutsch Ottokár, k. Polónyi Tibor. '['el.: 61.
1llosonszentjános {~Ioson), J. 4027, Szenlháro1nság, 1877. özu. Györff!l Jó:s{'fné, k. J(cllner Géza.
Mosom:olnok (Moson), L 3036, Szentlélek, 1923.
Losonczy Ferenc.

Mo:sgó (Somogy), 1. 1405, Szent Margit, 1904.

Pető

Ödön.
Mór (Fejér), !. t0,032, Mária segítsége (r.), 1741,
özv. Gön1biis L<iszlá11é, k. Gö111lJös Zoltri11. Tel.:
36.
Jl/ór, Őrangyal, 187fi. D11chon :llfri'•d,

V lllóragy ("folna), 1. 2029. (Pályá:af alatt.)
Jfi111kács (Bereg), l. 2ti.102, :J.lagyar korona (r.),
1722. Sándor Lajos. 'fel.: 20-32.
J/unkács, ~leg\'áltó (r.), 1810, Fi>rcnc:y Júnos dr.
és Társa. 'fel.: 22-00.
Jlunkács, Zrinyi Ilona. 1907. J(clcfi J-:dc.
,1/unkács, Isteni gond\·iselés, 1916. Szánt() Géza.
Tel.: 21-48.
Jlunkúcs, Szent .;\likióS, 1925, Túlit lsfvrin. 'l'cl.:
22-56.
,)/Hnkdcs, Aesculap, 1930, Jfapaport Sándor. 'fel.:
20-11.
Jlunkócs, J\linerva, 1933. Einc:iy ~lliklós. 'fel.:
20-38.
;lfurakeresztúr {Zala), l. 2195, Szent Anl:d. 19:1:-3
Bent:ik Gi:rlla.
*i\'ayyajta (llúro1uszék), 1. 1325, Henv.'.·ny, 1901,
d<Ílnoki Dc:sö il/iklús.
1Vngqatád (Son1ogy), l. '1587, Szent Isl\'ún {r.),
1827. I:döcsény Adú1nné. k. l'.:döcsény :Ídáni.

(Fiókkal Lúhodon). Tel.: 38.
iVngyatád, 1'urul, 1906, Vasdénycy Eh'II1t;r_ 'I'e1.: 14.
Nagybajom (Somogy), 1. 5412, Magyar kirúly (r.1,
1847. l'asdényey Aladár. 'fel.: 7.
1''agybaracska (Bács), L 3929, Szent Iinre, 1925.
I•orkly Géza.
Nagybán/Iegyes (Csanád), 1. 621,l, Kígyó, 1923.
Faber All>crl örök.
*:Yagyl>ánya (Szatn1ár). 1. l:-l90-L .-\rany:;ns (gyr.l.
1787, iFiddcr Péter. 'fel.: 1-65.
'
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*/1/agubánya, IZorona, (r.), 1811, Gaál János. Tel.:
1-87.
*iVagyfJánya, Szent 1Iária, 1892, Fodor Elek, b.
1'értesi Lajos. 1'el.: 1-89.
*l\1agybánya (Búnya), 1903, Hajnóczy Sri.ndor.
*i\layybárod (Bihar), l. 3652, Rc111ény, 1894, Scbul
l-Jenrik

Jenő.

1\lagybátony (!-leves), l. 2iii3, Isteni gondviselés,
1929. Popovits István, k. Székcssy Ferenc. Tel.:
10.
1Vagyberezna (Ung), l. 2991, Sziíz ~Iúda, 1868.
Boti! István. (Fiókkal Hajasdon.) Tel.: ·l.
Naguberki (Somogy), 1. 1073. Őrangyal. 1923.
Skopál Sándor.
·r·lagybocskó (1fáran1aros). l. 6707, ? 1922. 11ácN
lauek Ferenc, k. J(ené=. 11/iluíly.
*iVaguliocskó. 'l'ere1ntö, 1855, f(essler Pril örök.
(Szünetel.)
*l\rayyborosnyó ( l·Iáron1szl~k). l. 17-lil. Csillag.
1875, San1bach l\óroly.
"l\1agycenk (Sopron), 1. 212G, 1fagyar korona. 1827
l•tarntfl!JŐr!J Elemér.
~lagycsákány (\Tas), lásd: Csákánydoroszló.
'i\'agydobos (Szatmár). l. 2251. i\fegv:iltó, t89f>.
11/edguessy György.
'i\7agydolJronu
(Bereg), l. :3533, Salvator. 1981.
Füley Aladár.
iVagydorog (1'olna), l. 3592, István kirúly, 188'.J.
Szendrovits Vilmos. 'fel.: 16.
lVagyecsed .(Szatmár), l. 6628, i\Ingynr korona,
1904. Cs. Tótlt Bertalan örök., k. Puskás f{ároly.

Nagyhalász (Szabolcs), 1. 6665, Turul, 1922. NaguDamassai Bogcha 11lajos, b. [{andell György
Tel.: 17.
Nagyida (Abauj-Torna), 1. 2125, Őrangyal, 1886.
Stein

Jenő.

Nagyigmánd (Komárom), 1. 2403, Őrangyal, 1887.
Fournier J(ároly dr. Tel.:16.
*1Vagyilonda (Szolnok-Doboka), l. 1225, Szarvas,
1880, özv. Sylveszter Zoltá11né, k. i1fiháíl.'a Guula.
*Naguilva (Beszterce-Naszód), 1. 4192,
?
1909.
özv. C::ekeli Frigyesné, b. Voith Lds:ló.
Nagykamarás (Arad), 1. 4385, Szent Istvún, 1937,
f?ejes Ferenc. Tel.: 4.
Nagykanizsa (Zala), 1. 30.869, Fekete sas (r.). 1730.
Práger Béla örök„ b. Demeter László. Tel.:
2-29.
1Vagykanizsa, Igazság {r.), 1836. illerkly Bclus József dr. Tel.: 1-81.
1\lagukanizsa, Sah·ator (f.Iegváltó), 1882. Bngdrí'1
Aladár dr. örök. Tel.: 1-86.
1\lagukanizsa, Páduai szent Antal, 1898. S:ekerc ..;
l'ilmos, b. lVenner Sríndor. Tel.: 6-32.
Nagykanizsa, Őrangyal, 1913. Déri József. Tel.:
3-57.
l\'agykanizsa, Sziiz !\.fária, 1923. Lukács Vilmos.
Tel.: 6-0G.
l'lagykapos (Ung.), 1. 2555, Szentháron1ság, 1839.
Friedmann József. Tel.: 20.
Nagykálló (Szabolcs), l. 9247, Isteni gondviselés,
(r.), 1813. Gödény Sándor dr. örök., b. Magoss
Sándor. Tel.: 24.
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1\'agykálló, Ren1ény, 1923. !Jrínos Béla dr. ·rei.: 35.
;\'aoykdlna (Bars.), l. 1097, Őrangyal, 1903. Patay
István. örök.
*iVagykárolu (Szat111úr), L lü,042. Szenlhárontság.
(r.), 1804, 1\'01111 .!á11os. crel.: 1--71. *•Vagykárolu, :\!agyar király. 1822. "'achlcr János.
*1Vagykdroly, Fekete sas, (r.), 1841, \Fa!]J!l'r Arlur.
*l'lagykóroly, Angyal, 187H. Princ:ingcr Antal.
*iYagykároly, :\linerva, 1922. Pop .·lurél, üt. (;{irfJC!J Dezső és J{auf111a1111 Lajos.
Nagykáta (Pest), l. 11.005, Szentlélek, 1874. Sz.
Baksay Béla. Tel.: 72.
'i\1agykáta, l\fegváltó, 1930. özu. J{őrössy lstvánné.
Tel.: 70.
Nagukónyi (Tolna), !. 2177, Szent lstvún, 1925.

Schönfeld Lajos.
Nagykouácsi (Pest), l. 2587, Boldogasszony, (L).
1929. ifj. Scholt: Endre, k. Ilack Jcnii. (Pesthidegkút fiókja.)
Nagykőrös (Pest), !. 28.591, Megvúltó (r.), 1805.
ö::o. f{lein Gyuláné, b. Rörncr Lajos. 1'el.: 1-1 L
Nagykőrös, I~ígyó, 1864. Borbély Endre. 'fel.: 94.
Nagykőrös, 1\Iagyar korona, 1889. f(ertés: Elc111ér. Tel.: 76.
Nagykőrös, Turul, 1903. Jász lslcnín. 'l'cl.: oo.
fl.1agykörös Angyal, 1905. Zsán1boky János.
iVagykörös, Hen1ény, 1916. Ady Béla és 1'écsy
Dezső dr. Tel.: 1-20.
Nagyl•örü (Szolnok), !. 3654, Szent ~largit, 192·!.
l'argyassy Guula.
Na_g11láng (Fejér), lásd: Soponya.
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Naq11léta (Bihar), !. 13944, Páduai szent Antal, 1929.
.Sononyi József.
1\'af!Yléta, II. gyógyszertúr. (Pályá::at a/alt.)
1\'agylo::s (Sopron), l. 1442. ·rurul, 1H30. Sdnta

Vf

János.

.\'uyylucska (Bereg), 1. 5878, Angval. 19::i1, I\.rr111sz
Sándor.
~
1\'ayymagyar (E:o1náron1), l. 1638, Szent JslYún,
1872. [{erényi Lajos.
iVarn~n_.zaros (llont), l. 4699, Isteni gondviselés (r.).
183::>. lUcducczky Aliklós.
1Vagymágocs (Csongrád), l. -1989, Segitö i\Iúria,

1898. Mccs Balogh Lajos.
1\lagy1nányok ('l'olna), 1. 1958, !\Iegv:'1ltó. HlOS
S=epesy Sándor. Tel.: i.
1\'auy111cfn1er (I{o111úro1n), 1. ·1·182, :\Iegv;'dló. t S58.
S. Anyun! .'tntal. Tel.: 14.
f1lagyoros:i (Nógrád), l. 2279, Gondviscll~s. 19:1·!
Jl!iinster Sándor.
1\'agyrábé (Bihar), 1. :13:34, (f.}, 1932. /{iirlhtf
Pál, k. f{iirthy Pálné szül. Rasztorich •lfári~1.

(lliharlorda fiókja.)

*1\'O[f!].wrjó

(BcszterccwN a szód). 1. 15 72, őrangyal,
188:J. /{ory Tibor.
·

,\'arn1s;!ll~J' (Bar~). 1. 2853. Hcrnt:ny. 1881, /)rop/Hl

Erno. I cl.: 1-.
*,\'ayyson1kút (Szan1tár), 1. 2915 . .Sólvon1. 1811·1
FOlti11ek Aurél.

·

·

*:\'ayyso111k1ít, 1\ngyal. 1H20. Costin Auoslnn.
;\'ayysu:ány (Nyitra), 1. fi388. Oroszl:1n. 1862.
líaas József.
öü
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*•Vagys::.alonta (llihar), l. 1.~.29i, Korona, 1830.
Fenyvesi Ferenc.
*1Vayyszalonta, Hc1nény, 18i0, S:ékcly Zollrin.
*1Vaoys:::alonta„ Arany .János, 1909, I\11cres J\ároiy.
*iVagus::.alonla, :\Iária, 1935, Sin1011 ,1/ária, k. Papp
Dezső.

1\'agyszékcly {'I'olna), l. 1998, Heinény,

19'.1~i.

Boros László.
1Vagyszénás (Békés), l. 6666, 1\Iagyar kirúly. 18Hi
Adamkovits Adám. Tel.: 12.
iVagys:::öllös (Ugocsa), \, 11.049. Isten gondviselés, 195(}. Arvay György. Tel.: 52.
1\lagyszöllős, Fejér
Lacika, 1913, /•'c11ir B(/rna
Tel.: 34.
Nagytélénu (Pest), l. 71HO. Szen!lélt~k. 1879. Friu
Ignác. Tel.: Bp. 269--930, NagytC!l.'.•ny: '.:!f1.
*1Var1uoárad (Bihar), 1. 8'.2.687. Aranykereszt. (r.i.
1742, Zsiy111ondouics Géza és /Jarla Dt•:sö.
tY agyvrírad 1 Grúnútal1na. ( r.). l 7li0. I rgn l n1asrend.
k. Csont Gyula.
*1Vagyvdrad_. ?\[agyar korona (r.). 17~)2. lfríc:::
Re:::ső dr. és IH'jl', k. Rric::: T?t•:::si> dr. 'I'el.: 13-iH.
*iVagyuárad, .Arany sas (r.), 1798. Jlc-:ií Erntin(~.
sziil. l\nin l:':s:f('r. 'l'el.: 25-74.
*:Vagyvárad, ()roszlún (r.i. lH25 . .lliluílyi Lo,ios.
Tel.: 23-35.
*:Yaguvárad. Szent Lúszlú. t85ti. /.'áli licyerliis
/1nre. 'I'el.: 19-29.
*J.Vayyuárad, Őrangyal, 1888, l?évés-: .!dnos.
*:Yayyvárad, Csillag, 1892, Hajd11 !-Juoó, ·reL:
25-51.

*

*:\'agyvrirad_. Szent Istvún. 1896_. dr. Rr1aln·r Arprídné, .sziil. SchunHlllll i.1/nryit, k. !?aaher Arpád dr.
*•Vagyoárad, l\.ígyó, 1901, lfcis= István, ·rc~l.: 15-Gi.l.
*iVaayvárad, Salvalor, 1902, ,Vérnc/h öriik .. k. Rozsos /.
*iVayyuárad, II. Húkóczi Ferenc. 1907. Csanda
l.:':ndrc, 'fel.: 17--4 i.
*iVagyoárad, i\ladonna, 1908, Jlcduiyy f'frc11c dr.
*1Vagyvárad, :i.Iátyás király, 1909, ~-ljlay G. Guula.
*f".1agyvúrad, Diana, 1911, Scbt~slyén Arlrtr.
*iVaggvárad, Szent A.nlal, 1912, Atlas::: Lajo.~·. '!'el.;

13-55.
*1\'agyoárad, :i.linerva, 1920, Gálosi Ferenc.
*i\'agyvárad, Fehérkereszt, 1920, F'acala f;iJÖryy. k.
S::abó Arpád.
*1\'ayyvárad_. l\leopalra, 1921, Pc1jor I\í!. 'l'cl.:
15-15.
*1\'aguvárad, Sabina, 1921. .'·i:alJti .-lt.:él ],„Iván.
1\lagyuá::son11 (Veszprén1), J. 2058, S!~gítii .'\lúri;1.
185G. Böc:y Gábor.
*1\'as:ód (Bcszterce-1\a.szód), \. :1512. SzL'lli 'J'ert'z.
18;)1. J•'rilscb Os:::kúr.
*1\'as::.ód.
19:32. Druyn Guiiryy.
1\'as::.vad (1\01núron1), 1. fl128, Angyal. IO:i;). Jlal1nos Lipót.
iVádasd (Vas), l. 177,'.J, Isten szen1e, 1u:3a_ 1llarlcn1
S=ilárc/. Tel.: 4.
1\'ádasdladány (Fejér), 1. 1690, Aquinói szent 'I'atnás, 1913, ö=v. lFünnzcr Viln1os11é, k. Baku.~
Béla. (Fiókkal Sárszentn1ihúlyon.)

'i

'I

'I

1
i8S
1\lyiracsád (Szabolcs), l. •1550. ?\Iegvúltó, 1884.
iVagy !(ároly.
1\Tyiradony {Szabolcs). 1. 523iJ, Szcnthúro1nság.
1925. özu. /{álnay lstuánné, k. dr. Pappné.
Csighy Aranka. Tel.: 8.
f..'yirábrány (Szabolcs), !. ()300, Gróf Tisza IslYÚn.
1924. Dobozy Endre.
Nyirbútor (Szabolcs), 1. 10.779, Magyar király (r.;.
1830. Vadász Elek és 1\ládas Imre.
Nyirbátor, Szent Ferenc, 1902. Boldizsár lrnrc.

f.l<i(lud1)(lt, lásd: Hajdúnádudvar.
tVágocs (So1uogy), 1.- 1158, .Jézus szh·c, 1001. ö.:P.
Demeter Gyuláné, (Fiókkal Törökkoppányban.)
Nemesbikk (Borsod), 1. 1143, Gróf Széchenyi Ist_ván, 1903. J(lein Ferenc.
Nemesdéd (Somogy), 1. 1758, Szeretet, 1930. Juhás= István.
i\'en1esócsa
(l{o1náro1n), l. 2397, J{ígyó. 1895.

Thallcr J?ercnc, 'fel. 14.
(Somogy), l. 1759,

f..'!'n1csvid

~[cgvúltú,

187:-.>.

Tel.: 53.

Alerkly Belus Lajos.
,\1 émetl>olu (Baranya), l. i3095, Szentháron1súg.
1838. Eőry István. Tel.: 22.
V iVé111ellad (So1nogy). 1. 10-!-!. ( flályr!:at nlalt.)
;\1é::.sa (Nógrád). \. 1072, Szent Aula\. lH:la. lfr1rt1ík

V

l\'yírbátor, III. gyógyszertár. (Pályá:at alatt.)
Nyirbogát (Szabolcs), 1 3471, Turul, 192'1. \F"ligurszky Antal.
l\1yirbogdány {Szabolcs), l. 2388, Isteni gondvise·
lés, 1909. Friedmann Sándor örök., k. Rákos
Simon.
N!Jireg!Jháza (Szabolcs), !. 51.308, Arany sas (r.),
1648. Szopkó Dezsö dr. Tel.: 4-27.
1Vyiregyhá:a_. J\.lagyar korona, (r.), 180'1. Jancsó
/{álnuln és I?eic/unann Béla, k. Jancsó /{álmán.
Tel.: 2-89.
l\7yíregyháza, J{orányi. 186G. Osgyáni József. Tel.:
3-62.
i\'yírcgylzá::a,
Arany kereszt, 1893. 11e111rs Tiirök
Gunla. Tel.: -l-31.
~Vyíregyháza, II., Hákóczi Ferenc,
1901. Fl!jt~r
Ferenc. Tel.: 2-20.
iVyíregyl1á.za, Angyal, 190G. Gonda i\!iluíly. Tel.:
5-22.
1Vyiregylzáza, \'askcre.szt, 1914. Gerge(yffy György
Tel.: 5-20.

T~dszló.

1Vógrádvcrőce

(Nógrád), l. '.:!:J13, He1nény. 18H:_\.
J{udar .lenő dr. örök., k. 1Vémel János.
1Vova (Zala), l. 1727, Őrangyal, 1886. ö:v. Pcrsan
Gyuláné, k. ifj. f{óczi<ín Dezső.
1\lyárád (\'eszprén1), l. 1451, 1\rany kalúsz, tH3tl
Csatár Andor.
*1\'yáráds::ert!cla (;\laros-'I'orda), 1. lGlO. Ht·111(·11y.
18i4, farkaslaki f/infs \'ilnut.
*,Vycírácls::ereda 1 Fchérke1:eszl, 1938. /{ovúts /Jénes„

Tel.: 12.
1\lyáregyháza (Pest), l. 4173, I-Iungúria. 1931.
Dusa Ernő.
l'\'yergesújfalu (Esztcrgo111), l. 2536, Szent' Lajos
1853. Huber l·~erenc.

i
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Nyíregyháza, Isteni gondviselés, 1927. Illés Zsófia
Tel.: 5-63.
1Vyiregyltáza 1 Bessenyei, 1931. flnissinocr l{árol.'J
örök., k. Grynaclls De::.slí. 'l'cl.: fi-5'L
1\'yirkarás::: (Szabolcs). l. 2471. '.\[egv:'1ltó. 1922
ilfoys János.
Nyírlugos (Szabolcs), 1. 3350, Isteni gonch iscle~
1921. Jüger f{. Jó:sef.
1V!Jir1nada {Szabolcs), l. 3790. \!agyar korona.
1903. Leng11el Antal.
iVyirmiltálydi (Szabolcs), 1. 1901, Fortunn. 1925.
11állay-Sípos Berta.
Nyirtass (Szabolcs), l. 2770, Re1nény. 1929. Leöveit

Zoltán.
Ferl'nc:.
Tel.: 14.
(}gyalla (I\:01náro111) \. :1250. Szenlhóron1súg. 1885.

()csa (Pest), \. 5()00. Korona. 1887. l\1•ru!:

Pálka

.lenő.

<ihaj (Bars), !. lil3-l. 1938. fclúllitús alatt.
Tel.: 1-83.
Okány (Bihar), l. 5lfil, Szent lstvún, 189-L Da-

róczy Antal.
0-kécskc (Pest), l. :·Hl91. :\fngyar korona. 1015. /{.
illolnár ,)fiklós.

*Okláncl (UdYarhely), 1. 888, Vass b'}'ógyszerlúr.
1889, Ö:P. Fass ·AflH'rlrll~. k. Vass Pál dr.
Olaszlis:ka (Zemplén), 1. 192,1, i\lagyar koron<1.
1899. s:aclai ..4sztalos Györgf/, k. s:rulai .4s:lafo\·
Gyuln. (Fiókkal Erdöhényén.)

*Olas:tt•lek (Ud,·arhely). 1. 815, Szent .Antal. 19il4,
Rucskn .Tt•nö.
*Oláhs:entuuöray
(Beszterce-Naszód). 1. 3812,
Aranykereszt. 1888, ii:P. Pop .!<Ínnsné, h. !\olns11áru József.
(Ínnd (Borsod,). 1. 2as?. Szar\'as. 1842. 1)urírq ln/lán.

*Oradna (Beszlerce-Nasz.iíd). l. 4192. Al'sculap.
1870, H'n/ff Ernő.
Orgovdny (Pest), 1. 364a. Isleni gondvist·ll·s. 192!i.

Hcczlcr Emil.
Orosháza (Békés), 1. 24.926, Fehér kígyó, 1S?ll.
'f'clkessu Gábor dr. Tel.: 21.
·oroshúza, l\lcgváltó, 182H, Zalay Lajos. 'I'l'L: 14.
'Orosháza, Isteni gondvisrlé.s. 1894. f{t•rfi''s: .lá:scf
Tel.: 78,
Orosháza, Kossuth Lajos, 1907 . .llolnúr Jlihríly.
Tel.: 1-83.
Orosháza, Hcn1ény, 1921. Sarkadi lrnrc. 'l'cl.: 1-- ·!Hl
()ros:ka (Bars), l. Hfit, :\ladonna. 1920. fleydrich
l\.droly. Tel.: 2.
Oroszoár (11oson), 1. 1()78, ).feg,·úlló, 1Hl2. Srí1111H'f
Béla, h. [.'iif6p Lajos.
Oroszvl;ff (Bereg), L ·2822. I\.igyó. 1892. :\chát::
Tibor.
Ostffyasmm11/a (Vas), l. 1900, Hcmény, 1912, ifj.
illé::es illiltályné.
O::d (Borsod), 1. 7322, Arany oroszlán, 187:L Rajzingt!r ln1re dr. Tel.: 35. (Fiókkal Sajóvúrkony·
han.)
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Ózd, Páduai szent A.ntal, 1903 . .-Ídárn Lajos örök.,

k. özv. 1Ídám Lajosné. Tel.: 80.
Ozora (Tolna), 1. 4295, Szent István, 1880. Prihy
Dezső.

őcsöd {Békés), l. 7279, 11agyar király, 1874. Pl'tru

Zollán. Tel.: 2.
·
(:l\Iára111aros), L 4-!2(). Sziíz ?\!ária,
1867. l'aszócsiJ.: Endre.
Öriszentpéter (Vas), 1. H07, Angyal, 188lt TnrJ~os Dénes.
Ori<ény (Pest), 1. 6841„ Őrangyal, 189·1. S:. Bálint
.lenő örök., b. Erényi István. 'fel.: 11.
V Öttevény (Györ-?>.Iósony-Pozsony k. e. e. vm.),
1. 1988. (Pályázat alatt.)
(jJ.:örniező

Pac:;a (Zala), l. 2458, Szenthúron1súg, 1859. Bich-

ler Gynla. Tel.: 18.
Pn!.:s ('l'olna), l. 11,833, Szcnlháro1nság (r.), 1770,
SzUy Gé:a dr., k. dr. PálviHyuiné .S:::ily llfarianne,
Tel.: 6.
Paks, Őrangyal, 1907. Varga László. Tel.: 5.
*Palotailua (Maros-Torda), 1. 1665, Őrangyal,
1916, Szörtseyné Gál A!argit.
*Parajd (Udvarhely), 1. 2808, Hygiea, 1868, Wéber András.
Parád (Heves), 1. 2,127, Szent Antal, 1853. Tóth
Pál. (Fiókkal Recsken.)
Pácin (Zemplén), 1. 2169, Isteni gondviselés, 1890.
Szilágyi. Béla.
V Pril!n, (Zala). 1. 1205. (Priluáznt a/alt.)

J

y Pálfa (Tolna), 1. 1917. (Pályázat alatt.)
Pálliáza (Abauj), l. 669, 1\.is 5zenl 'l'créz, 193:.!
clolhai Pclrovay Zoltán. 'fel.: 9.
*Púncélcseh (l\.olozs), l. 1±74, Szenlháron1ság,
1881, 11ler::a Lukács örök„ k. Olgyai Nagy Pál.
Pápa (Veszprém), 1. 21.356, Gránátalma (r.) 1757.
Irgalrnasrcnd, k. Ujbelyi Endre. 'fel.: 10-84.
Pápa, Városi (r.), 1757. [(ar/ouitz Adolf m. kir.
kormányfőtanácsos. Tel.: 1-00.
Pápa_. Őrangyal, 1885, özv. Piatsek Gyuláné, b.
Plcszkáts Tiborné szül. Fekete En1my.
Pú.pa, Szent Anna, 1907. :.11ichna llli!1ály.
Pápakovácsi (Veszprén1), 1. 1700. Szeretet, 1928 .
Tluszák Lajos.
Púpateszér (''eszprén1), l. 19i38, ~[egvúltó 1929.
Szekulesz József, 1'el.: 7.
Párkány (Esztergon1), l. 4479. Szenlhárotnság,
1855.„ Naau lstuán. 'fel.: 48.
Párkány, Salvátor, 1933, íl.údy Lajos. 'fel.: 60.
Pás:::tó {I-Ievcs), l. 6142, J.\Iagyar ·korona (r.) .. 1812.
bilkei Petreczky 1'ibor. Tel.: 5U.
Pásztó, Szent Antal, 1926, ii:::u. l{risúr .:lladárné.
Pdty (Pest), l. 2620, l\.Iegváltó, 192;.3. f{á/11uí11
[(áro/y.
Pelsőc (Gömör), 1. 3032. fsten gondviselés. 188..!,
[(e/lner László.
Perbele
(l\.ornáron1), 1. 3850, i\[agyar korona,
190·!. Rakusz Ottó.
l'crecesbánuatelep, lásd: Diósgyőrnél.
Pcrecsény (Ung), l. 2582, Salvator, 1892. Halász
Ferenc.
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Pered (Pozsony), 1. 4090,

()rangyaL ! 909, ij:p,
Thornia /(ároluné, k. Braun, Endre.
Perkáta (Fejér), l. 4689, 1'.legvúltó, 1885. Hnclau
Bálint.
Pestlliclegkúl (Pest), l. G030, 1'.Iúria ~lfCú1Cle~í'IT17
ifj. Sclwlto Endre. Tel.: Bp. !Gi-SIH. (Fiók·
kal. Nagykovácsiban.)
Pestszentcrzsébct (Pest), 1. {)7.907, Szent Erzsébet.
189J. Prcfort J\ornél dr. 'fel.: Bp.: 847-9-!1.
Pcstsze11tcr:sébct, .Arany sas, 1898. Rochlitz 1lfárlo11_. h. l\athona Sánd(lr. 'I'el.: Bp. :1-li-H-~i> ..
Pt•sts::cntcr:::.sébet, i\Iagyar korona, 1902. l\'enc:t.•l
Lajos. Tel.: Bp. il4 7-li09.
Pestszcntcr:sébct, Angyal, 1912. S:old László. 1'cl.:
Bp. il4i-95G.
Pcstszenfcr:.;;élJef. Viktória. lHla. LJ:..PolLl!i{!1<Í1L_<!_1:.
Tel.: Bp. :.lp-ii03.

Pcsts:entcr:sébcl, I~igyó. 1923. ö:u. llerlalanf f r;
!1nréné! h. Bokrossy Zoltán. Tel.: Bp. 347-693.
Pt~sts::cnterzsébct, Sárkány, 1925. Sárkány László
üriik .. h. Fiiliip Pétrr. ·rel.: Bp. 147-409.
P1'sls:c11ler:sélu•t,. HP111l·ny. 1929. !\irály (;yiiruy,

Tel.: 347--810.
Pcsts:cnlcr::sébct, Aposlol, 1932. illátray Gusztáv
h. 1'akáls Ernő. 'fel.: 1-17-558.
Pcsls:c nf er::.sébel, Húköczi, 19::J-1. Erk1•d!J Fcrt'nc
örök„ k. :ilahi J\iss .1/iklós, 'fel.: Bp. 147--935.
Pcsts::.t•nlcr:sébcl, 'I'urul. 1934. Gala1nln1s Uéla.
·rel.: 147-882.
Pesls::<:ntcr::sélJt~t„ Nagyboldogasszony, 19::~8. 1Jité:
A11dri.o;kr1 {irUin dr. 1't>l.: 1.t.7-(i8H.
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y Pestsze11/er:sélu·l, XIII. gyógyszert úr.

( Pály<Í:((/
alatt.)
P1'slszentimrc (Pesl); 1. 81~12, Diana, 1922. Jlolnrír
Antal. Tel.: Bp. 146-669. Pestszentin1re 7.
V Pt sls::t•nti111rc, II. gyógyszertúr. (Prí!yá;af alatt).
Pcsts::cntlőrinc (Pest), l. 30.Lil 1, :\fagyaror.szúg Yl!dasszonya, 1897. Bernolák János dr„ ·rei.: Bp.
146-654„ Pestszenlliirinc :~4.
Pesls::entl<Jrinc, Flóra. 191-L ArendásS!/ Lás:ló.
1

'fel.: Bp. 14fi-fi5·L Pestszenlliirinc: .fO.
Szent Anna, 1929. /-f((r<'= f,ajos.
Tel.: Bp. 146-654, Pestszentlőrinc 79.
Pl'sls:t•ntlőrinc, :\Iadonna, 1929. 1'ébt'r F.:rnfi. Tc,l.:
Bp .. 146-654. Peslszenlliírinc: 80.
Pt•sfszentlörinc_. Isteni gondYiselés, 19:1::.L Lassú

Pestszentlőrinc,

,\'rindor. Tel.: Bp.: 14fi-{)i).1,. Pcslszcnl!iírinc: 207.
Pestújhely (Pest). 1. 11.3-10, Segitii \l:íri:1. !HOtJ.

Bordós

Dezső.

Tel.: Bp. -!99--G27.

Pestújhely. Apolló. 19I:i. /\(lc:ián Sf/rnf!H.

T(•!.:
Bp. 297-462.
Pécel (Pest), L 7240, ?\Icgvúltó. 18-l2. •i:v. l.<'illl
Pálné, k. Böszörn1ényi .!dnos.
Pi:cs (Baranya), 1. HS.000. Szerecsen (r.), lfiH7
Sipőcz István örök„ k. Jónás r.é::a dr. Tel.:
20-23.
Pécs, 1\rany sas (r.). 1788. H'é!Jcr l\rí/111ti1111é. l.ei·
ucr l\ál11ui1111é és r.yuirithu Fh'lr1. k. <;eiyer /\1íl~
nuin. Tel.: 17-85.
Pécs, Gránátaln1a, (r.), 179{), Irgaln1asre11d, k.
/{iss E11dre. Tel.: 22-81.
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Pécs, :l\lagyar korona, 1862. özv. Csincsák Béláné,
k. Valkó Gábor. "fel.: 26-85.
Pécs, Szüz fdária, ,1887. Regéczi iVagy Béláné szül.
<Jöbel 11íargil 1 k. J\'en1es István. 'l'el.: 25-79.
Pécs, Hen1ény, 1895. S::igetlty Frigyes. 'I'cl.: 23-70.
Pécs: őrangyal, 1901, /{ercs:lény Béla. 'fel.: 23~94.
Pécs, Szent György, 1908, Fludák Filrnosné, szül.
Papp L; illargit. 'I'el.: 27--71.
Pécs, Szent lstván, 1922. Abrudbányay Odön. 1'el.:
30:-06.
Pécs, Petőfi Sándor, 1923. f<'ridrich Sándor. 'fel.:
13-14. •
Pécs, Isteni gondviselés, 1928. A!ertlta Lajos. Tel.:
13-53.
Pécs, Szent József, 1932. \Veigl Dezső. Tel.: 23-74.
Pécs, Szent 1Jór, 1932. Fondra Antal dr. Tel.:
27-58.
Pécs, !{is szent 1'eréz, 1933. Tróber 111árta. Tel.:
18-34.
Pécsvárad (Baranya), l. 2760, Szentháromság,
1832. 1Vél.-án1 Aurél. 'l'el.: 26.
Pély (Heves), !. 2871, illegyccímer (f.), 1927.
Czingell László, b. Scholtz Miklós. (Heves.
1Iegyecímer, fiókja.)
Pétervására (!-leves), l. 2464, 1fagyar korona, 1851.
özv. J(övér Béláné.
Pilis (Pest), !. 7215, Magyar király. 1896. Hin/{ncr
Jenő.
Pilisborosjenő

(Pest), l. 1ti75, Szent

Erzs{~bet,

1925.

id. Lukiniclz Dezső.
Piliscsaba (Pest), !. 2696, Szent László, 1900.
pqrdánui Fobsz Ricluírdné. Tel.: J{lotilrlliget 5

Pilismarót (Esztergom), l. 1768, Isteni gondviselés,
1912. Báránu S::ilárd.
Pilisvörösvár (Pest), I. 7815, Szenthúromság (r.).
1841. J(rébesz. László örök., b. [(ovács László.
Tel.: 14.
Pilisvörösvár, Segítő Szűz J\Iária, 1913. Safáru
Gyula. Tel.: 18.
Pincehely (Tolna), l. 1663, Gondvisel1's. 189+.
l(arvass!! János dr.
Pitvaros (Csanád). l. 2978, Isteni gondviselés.
1884. S:abados József.
Pocsaj (Bihar), l. 3746, Lehel vezér. 1911. lVn(l.11
E'rnö.
·
Polgár (Szabolcs), 1. 13,3.50. :.\legvúltó. 18fi9. Dr.
Fazekasné Heun1ann Anna.
Polgár! J\1adonna. 1923, Herinyh Er11ii. "!'Pl.: ao.
Polgárdi {Fejér). 1. 4393, Fehér galan1b. 18i5.
,1/ríndy István dr. Tel.: i.
Ponuí: {Pest), I. 5433, Istvún kirúlv. 188fi. ii::-11.
fl<•rkovich Sándorné. k. Adr1111cc:. Er:sríbel.
Pnrcsaln1a (Szaliuár), 1. 2G2a. Aranykalúsz. 19:~:~
Jeney Pál.
Pornóapáti (\Tas), l. ()72, Isteni gondviselés. l92H
Siilheő Ődön.

Poro.i;;::/ó (I-Ie\'CS), 1. 5187, Isteni gondvist•lés. 1877.
!?unyay örök„ k. 1Törös Andor. Tel.: líl. (Fiók*

kal Sarudon.)
l'uszlaföld1"ír (Békés), 1. 3446, Örangyal. 1926.
Pa11louits Gyula.
P11szta111érges {Csongrád), 1. 2122, Nagyholdogasz
szony, 1926. Horváth József.
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Pusztaszabolcs (Fejér), l. '2413, Hcrnény. 1932.
11/atolcsu Gábor dr. Tel.: 15.
Putnok (Görnör), 1. 4658, Fckctes<is. fr.1. 18'.14.
Stei/1Jiaus: Jolán és Slt•in/iaus: Béla. rrcl.: 29.
Putnok, .Jókai, 1926. Seress Sarolta. 'I'el.: 59.
· l'iispükladány, (Hajdú), 1. H.287, ~legválló, 1851
Birtok L. Sándor dr. Tel.: 44.
Püspöklacll{ny, Reménység, 1906, /.iírinc: .!rinos.
. Tel.: G2.
Pii.o:;pöklelt• (Csanúd), 1. .'2i7'2. Őrangyal. 1925. ö:11.
.'·if.enc::.ky Gyuláné.

Piispöknádasd (Baranya), 1. 2H42, Sz('nlháro111sá~,
188'1. Szarka József.
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V Haduánc (Ung), 1. 5H78. (J->áfyd:at alatt.)
Hagály (Gön1ör), l. 683, Rcnu!ny, 1881l. fj:v. Bottkn
l1i1rénéi k. Hauer Dávid.
Hahó (:\lúratnaros), 1. 889:1. llen1é11y. 1872. Iicrc:::eoh Zoltán.
_/fa/11), :\Iegvúltó, t9a9. Skocl(/ Uudnlf. ·rel.: 5.
Rajka (;\fqson), l. ~932, Isten szenH'. 1827.
Lajbek .lenő dr. Tel.: 2·L
Hakárnaz (Szabolcs), l. 5:327, Isteni gondviselés,
1875. f<'olk111ann f'crcnc. Tel.: 15.
Uácal1nós (Fejér), L ::i92;~, ~Iegvál!ó. 18\18. l>ú·
vidné Sziits Ilona. b. Csősz Zoltánné. 'fel.: 25.
Urickeve {Pest), L 6565, Szcnthúrou1súg (r.), 178/
id. 1Vér11eth Sándor örök„ k. ifj. ~véznelh Sándor.
Tel.: 28.
/úickevt', l\lcgvúltó, 192B. Székely Elt!znér l!s Tf/·
káts lsluón 1 k. S:ékely Eft•rnér. 'l'el.: 27.
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Rákóczifalva (Szolnok), l. 5222, \legv:'il!ó. 1910
ö:v. /{ouáts J{ólz11ánné 1 k. Jlarsc/i(flkri Leó.
Uákoscsal1a (Pest), l. 8189, Csaba vez(·r. 1908.
Vagas:ky J(á:rnér dr. 'fel.: a1.
Rákoscsaba, llungária, 1935. Brulahúzy Sándor.
Uákoshegy (Pcsl). l. ~1198, ~h~gy(tJ!ó. !~J'.HL f,(•11·
gyel Endre. Tel.: Bp. 1'18-570. Húkoshegy 41.
UcikoskerL'szlúr (Pest), 1. 75;)0, Őrangyal, 1892.
lVirker János. Tel.: 148--505. Rúkoskereszlúr
12 .
Hákosligel (Pesl), l. 3112. Nernzcli zászló. 1910.
1lladcrspach Endre dr. 'l'el.: Bp. 148-527, Húkosligct 11.
Rákospalota (Pcsl), 1. 42.949, Megválló, 1891. dr.
J(eresztes 1lliklós11é szül. f{ropp Ilona. 1'el.: Bp.

·!9·!-754.

.

U<Íkospalola 1 .József Híherl'cg. 1!JOO. Fried .'.'dn·
r/or. 'I'cl.: Bp. 495--32:3.
Rákospalota, Zrinyi llon;i. !Hl 1. Jl/il!t•r Fi!n1(/s
n1. kir. kor1nánytanúcsos. 'l'el.: Bp. 2H-~-18i.
Uákosprtlota, l\Jadonna, 191:1. Jlikl1is Afr/(ltir. '!'el.:
Bp, 494-224.
Rrikospalnta, Szenl SZÍ\". 1923. Balú.~ Zsigrnnnrl
örök .. k. Bífll't<I Zoltrín. Tel.: -Hl;)--1'.!4.
Hákospalola, l\Iúlyús kirúly, 1933. Rrl(/i111cc:ky
Antal. Tel.: Bp. 295-470.
Uákospalula, Szent Erzsébet, 1934. /{úrús István.
'I'el.: Bp. 295-572.
Rríkoss::cnln1ifuíly (Pest), \. l·l.2HO. Sz1·nt ?\hirgil.
1899.Lip/u' l111rc Vil111os. Tl'l.: Bp. :~97 ..„.~Hlü. RáJiosszcn!111ihály 69.
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Rákosszentmil1ály, Szent István, 1922. !(abnu .lcínos. Tel.: Bp. 297-9HO, Rákosszentn1ihály 8.
Nákásszentmihály, l{ígyó, 1932. Lukácsy 7.nl!án11l'
szül. Reiter Rózsa. k. Lukácsy Zoltán. Tel.: Bp.
297-960, Rákosszenhnihály 19.
Recsk (flevcs), l. 2636, Szent Anl:il (LL IB2fi.
Tóth Pál. (Parád fiókja). Tel.: 10.
l?egöly (Tolna), l. 2321, Szent ;\l:irgil, 1929. l?ons::

*Rozália (:\Járan1arosl. 1. ;1142. :\ledve. 185~.
/{elen1en Sándorné Schö11j'e!d Jfária. (Fiókkal
Rónaszéken.)
Uo:snyó (Gön1ör), 1. ti(Jll8. Szcntháro111ság. 1799.
Fodor Aladár. Tel.: -17.
Ho:snuó, A.ranyszarvas (r.). 179H. Pasteiner iirök„
b. Vajner Lajos.
l.'11dabdnya (Borsod), l. 2176, i\1egvált6, 1917.

István.
*Retteu (Szolnok-Dobokn). 1. 257fi. Re1nl·ny. 188H.

J..,oflok László.
Huni (Vas), l. 1430, Szentháromság, 1892, Bokor
.lenő. Tel.: 11.

Clt•111ens Béla.
Répceszemere (Soproq), l. 873, Pfidnai szent Antal
1886. Kotsis Jolán.
Rétság (Nógrád), 1. 1049. ;\[egv{dtó. 1877. Öuríry
E!e111ér. (Fiókkal Diósjenön.)
*l?éu (Bihar), l. 3017, ? 1914. Sárkány Jc11ü.

Sajé.l\azn {Borsod), l. 2825, Arany csillag, 1887.
ii:u. l\.os:ka Lajosné.
Sajóka:.inc (Borsod) {azelött Barcika) Szent Szh·.
1935. Marsó Ede. Tel.: :J.
Snjószcnlpéler (Borsod), l. 5842, Szerecsen, (gyr.).
1810. Bossányi Anna: k. Bossányi .Tenii. 'I'el.: ·10.
Sajószentpéter, Fehér kereszt, 192,L Róna Pál.
'!'el.: 39.
Sajós:öged (llorsod), 1. 1°'12, Szent László, 1930.

Uicsc (Ze1nplén), 1. 2üi7, Szenl Lúszl(J, 18H7. S:<is::

Tihamér dr. {Fiókkal Ze111plénagárdon.}. h. f{iss
István.
Ni1naszécs (Gö1nör). 1. 1Cl2:"i. Őrangyal. 1877. Sl'ress Dezső. (Idt~nyfíókknl Csízt>n.)
l?i1nas::on1bat (Gö1nör). 1. S0-1·1. Eg~vszarvú. (r.L
1777. Szántó z:111i/. 'l'el.: 7i3.
Ri111as::;o1nbat, Oroszlán. (r.L 1805. f)l'uf:;c/i öriik„
k. Deutsch lslvrin. Tl'l.: -I:-l.
Hi111as:o111bal, :\IegTúltó. (Sah·ator). 19:1-L 1Yo:dro-

Lnkner Gyuláné.

Snjóvárkony (Borsod), 1. 5419, Szent ~Iiklós (f.],
1931. Rajzinger Imre dr., k. Fehér Béla J{ároly.
Tel.: 77. (Özd fiókja.)
Wí Sajúvárkon!J: I. önálló gyúgyszt'rlúr. ( /)ályú:fll
alatt.)
Salgótarján (Nóg1:ád), 1. 16.980, Őrangyal, 1870.
lVcszelovs:ky I::r:.,<;ébct. 'fel.: 1-08.
.•. .:rilgótarj<in, 1'.Iagyar korona. 1893. S:iic8 Rúbcrl.
Tel.: 1-22.

1>iczi Pál. Tel. 62.
Uon1há11y (Nógrád), i. 209fi. ÖrangynL ! 80iL !Jiirzsünyi .lenő János.
*f?ónas:ék (:\Iúr:unaros). 1. 120H. ? (f.I. IH:l-l. k.
]{elemen Sándor. (Rozália fiókja.)
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Salgótarján, Ren1ény. 1903, /(lubec:: Pál. Tel.: 5.
Salköveskút (Vas), (azelőtt [(öveskút), !. 750, Isteni
gondviselés, 1934. Bartha Béla.
Sarkad (Bihar), l. 12.000, Védangynl, 1858. Wil'
land Gyula.
Sarkad. II. Rí1kó<·zi Ferl'!H\ 1907

Prír!nc; Andor

*Sarmasáy (Szilúgy_I. l. 2284. dr. Sartiirn1er. 193-L
,lféts Gábor.
Sarud (f{evcs), l. 3424. Isteni gon<lvisell~s. (f.L
1932. Runyay J{ároly örök., k. (Poroszló fiókja.)
Sashalo1n (Pest), 1. 11.792. Sas, 1913. r..ruber .f(i.
zsef János. Tel.: Bp. 297-950, Snshnlom 51.
Sashalom, Diadal, 1929. vité:: Hortobágyi Jó::.sef.
Tel.: Bp. 297-950. Snshnlom 20.
Sándorfalva (Csongrád), !. 5675, Megváltó, 1890
Farkas József, k. Berkes Rózsa.
Sárbogárd (Fejér), 1. 6613. Tinódi Sehestyén. 18fi!i
Sárközy 11/iliály. Tel: 22.
Sárbogárd, Szent i\Iargit, 1929. J{o1Nits Gyula, h.
Heib Pál. Tel.: :J.
.'irírkere.<>:túr (Feit~r). !. '.!8-l-0. SzPnl Tinre lf.). 1n:11
Scheffer Antal, k. Siíbányi Gy11la. (:\ha fiókja.)
*Súrkö::. (Szatmár), l. 3829, Isteni gondviselés.
1847, kisfaludi J(o1nlóssy J(ároly.
Sárosd (Fejér), l. 270,1, Kereszt. 1897. Bossánui
Gus::.táu.
Sárosfa (IZ01núro111L \. 489. Szcnlháron1súg, 1909.
Liigner J[amill.
Sárospatak (Ze111plén), 1. ll.'.l57, Angyal (r.), 163·1.
f[ósa Sándor. 'fel.: 56.
Sárospatak, II. Hákóczi F('.renc, 189·L Goldb/all
Ferenc. 1~el.: 80.

Sdrospalak, Isteni gondviselés, 1936. Berla/011
illárton dr. Tel.: 88.
Sárrétudvari (Bihar), 1. '1759, Isteni gondviscli:s.
1901. Halász Imre.
Srírs::entrnihály (Fejér), J. 1692, ()rang_val. (f.).
1H28. özll. H'inu11er Filniosné, k. l\.1'lc1nt't1 Zolt<i11. (Núdasladúny fiókja.)
.i'rirvár (Vas). l. 933,1, 11L~gvúltó (r.), 1797. Eöru

Viln1os 111. kir. kor1núnytanúcsos. Tel.: 21.
.i'árvrír, Szent Antal, 1911. Hus::nyák Lajos. Tel.:
74.
Sásd (Bar;inya), l. taGO, Szent György lovag, 188.t.
Daránui illihálu. 'I'el.: 2.1.
Sáta (Borsod), 1. 1-113, ::'\Icgválló, 1908. Th11ránszky
f(ároly.
Sdtoraljaújhely {Zernplt!n), 1. 18.·131, \lagynr ko·
rona (r.), 17Uü. f(ardos Zsiau1oru/11é, k. /(ardo.~
Zsig111ond. 1'el.: ·10.
Sátoraljaújhelu, Odvözitü, 18G5. il/cir Lrrjos. 'I'el.:
50.
Sátoraljaújhely, Isteni gondviselés, 1888. f(rídár
Andor. Tel.: 18.
Srítoraljaújhely, Szcnl Antal, 1911. f'hlert Andor.
Tel.: 1-03.
St•llye (Ilaranya), 1. 216,1, Arany sas, 1934. Bul>regh f~111il. ·rei.: 1fi.
*Scpsis::.tnityyüryy (llúro1nszék.1, !. 10,818, i\lagyur
korona, (r.), 17Hl. Ft;clcr Alfréd. 'l'el.: 132.
*S1·1rnis::.c11!yyc'iryy„ Szenl fslvún. 18Gl. tladnauu
/.:: . .clntul.
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V Sorn/<ís:ii/lös. T. iinálló gyúgyszel:í.r
*Sepsis:enlg!JÖI'!J!J. Szent (lyörgy. 1913.

Cscrghi

Pop 1°il>lnr. (Iclt'·nyfiókkal Előpatakon.)
*Scpsis:cnl(J!JÖI'f/!f. Jlcg-vúlló, 1922. Stancscti

Li-

Pius.
Seregélyes (Fejér). 1. 5079, Angyal, 18H9. /(rinit::::ku
Pál.
Siklós {Baranya), J. GOOO, Szc>nlh~lek (r.). l80fi.
Griinm Rudolfné, b. Szinetár Endre. 1'el.: 3.
Siklós, Kígyó, 1873. S:abó Ernő. Tel.: .!{).
Siklós„ 1fegváltó, 192:J. Gnjda Púl. Tel.: i.
Siniaság {Sopron), 1. 900, Szent Péter, 1922. ö:11.
Ale:rander lstvánn(~.
Simontorn!la (Tolna),\. i184:l. Szentlélek (r.), 1818.
Pillich Ferenc. Tel.: 22.
Siófok {\'cszprén1), 1. 089H. Szcntli~lck. 18(j9.
/\otsu l'crenc. Tl'l.: 11. (Fiókkal Siúfokfiirdötelepen.)
Siúfok-fiird6telep, Szenlll•ll'k. (L). 1922. l\.ofsy
Ferenc. {Siófok fiókj:i.\
Solt (Pest), 1. 74:lO, Sze11thúro1nsúg. 18lli. Lé11uy
József. Tel.: 28.
Soltvadkert (Pest), 1. 857:!, :\legvúlló, 1886. lJo~
zóky Béla örök., k. Gruber .·1lajos dr. 'l'cl.: 5'1-.
Soltvadker(. l\Iagyar korona, 1H:35. ,'-,':ekér .Sándor.
Tel.: 58.
Svly1ndr (Pest), 1. :>li25, Szent :\hlrgil, l~HHl. Tanuís
1llil1úly.
Soznlós:üllüs (\'eszprl·1n), 1. 1400, (f.,1. !ű2i. !Ja~
logh 11Jibóly, k. Losoncz /Je:::sö (Dcvec:icr riókja ..
Tel.: 3.

('r1~s7.pré111).

\. 1400. (Pál!lá:al alatt.)
Somogyjád (So1nogy), l. 130•!, He1nény, 1H27.
fj::p, G!ós Ottóné . k. Scluvcblcr illtityás.
Sr11nogys:::i! (So1nogy), 1. 1268, Szent István, 1800.
ii:11. Bes.w'll!Jl'i /)c::si.í11é 1 k. Bcss('ll!lei Lás::hi.
So111oguoár (Sou10By). 1. 2275. Szc11thúron1súg.
· 1894. ]{ofsis [(álmcín, b. Os:11iald László. (Fiók
kal Gatnúson.) 'l'cl.: 8.
Sn111orja (Pozsony). l. ;);)fl(i. Fekeil' sas (r.), 1780.
!\!as: l?u<lolf.
·
Soponya (Fejér). (egyesítve i\lagulánggnl), l. 904.
Szent :\largi!. 1908 . .!rges Béla. (Fiókkal J{is~

lángon.)
Sopron (Sopron), l. 37.500, Arany oroszlán (r./.
1000. J\likolics 11/i!ivoj. 'l'el.: 2-50.
Snprnn, Angyal (r.), 1680. Dol>sa Jl/ihdly. "fel.:
5-67.
Sopron, j\Jagy:1" kirúly (r.), 1767. Binder Ottó.

Tel.: 27.
Sopron, ?\I<>g\'últó, (r.). 177ti. S:crdohcl11i .lri:rt•.'
és neje. Tel.: 2--27.
Sopron, .Arany kere~zL 18\J:L ,f(íh11 :\nf(({ öri\l.;. 1'l'l.:

2-84.
Sopron, Irgahna.ssúg. 1910. !leli Aranka. 'l't>I.: a-aO.
Sopron, Szent Erzsébet, 1912. ii:P. Lclo11its .lú·

zsc{né. Tel.: 1-03.
Sopron, Hákóczi Ferenc, 1934. Gróh1nan11 Fifnios.
Tel.: 77.
Soroksár \Pest), l. 1·!.387, Segítő L\lária (gyr.J,
1814. Löclzcrcr Gyula, k. Láng Oszkár. Tel. Bp.
l-li-380, Soroksár 58.

]
1

j

806

T

807

1

.'frirok:uir, Pá<luai Szent Antnl, 190:1. Fiirst E!c1nér, b. Siodolni De:ső dr. ·rcl.: Bp. 1,li----380,

Soroksár 10.
Sóskút (Fejér}, 1. 25H;>, Szent Hozúlia. 1881. dr.
Sikos f{árolyné sziil. /Ja/Jni \'aléria. ·re!.: 2h.
Söjtör (Zala), 1. 2352, Sas, 1929. Szalarnin ,1/ik!cís.
Söuényháza (Csongrúdj. 1. ()85-!. Szüz l\Iúri:i, 1H2K
Lakatos Antal.
s,;„ (Veszprém), !. 1842, Higieia (f.), 1930, mi//ei
Pálffy Erzsébet, k. Pálffy László. Tel.: 8.
Siiklisd (Pest), I. 3936, Angyal, 1886, Ö:P. Forkly
Béláné, k. f{iss Ií.árolq. 'fel.: 5.
*S'iilc/Jned (Szilágy), l. '1oa2, ()rangyal, lfl2H. Ormiissr1 B. 11fiklós.
Sümeg (Zala), 1. 5491, ?llegvúltó (r.), 1760. Soork<isu
László, k. f?rínc1;ik Lajos. '!'cl.: 41.
.<:izabadszállás {Pest), l. g:-Ja8, Isteni gond viselt'.·:>.
1874. Mezei Gyula.
Szabads::állás, Hcn1ény, 1923. Dön1ötör István dr.
s·:zabads::entkirály (Baranya), l. 97li, Sziíz :\Iári;1.
.!923. ](irály József.
Szajol (Szolnok), !. 2890, Megváltó. 1929. Dobó
Jenő.

Szakcs (Tolna), l. 2860, Vörös kereszt, 1888.
sempthei Afaczkó Ilona. Tel.: 6.
Szakmár (Pest), !. 3565, r.Iadonna. 1927. Jaka!i
Géza.
*Szalacs (Bihar), l. :-152H, !{orona, 18HO. 1\ ov<ics
István.
*S.:alárcl (Bihar), !. 2826, He111ény, 188-l, Siirgt~r
János.

S:alk.~::cnir11árion

(Pest), 1. 11923, He1uény, 19iti .
belvárdi Bévárdy Gyula.
*S::a111oskrassó (Szal1núr), 1. 1468, Re1n~ny, l8G6.
Epslein Endre.
*Szan1osújvár (Szolnok-Doboka), l. (Hi08. Szrntháron1ság (r.), 1788. ,Yits János.
*Szamosújvár, \'iktória, 1921. 6.:u. T(uruis .Jánosné, k. Löivu Elen1ér.
*Szaniszló (Szatmár). l. -!:J3B.
(\rangyal, 1883,
Szabó Agoston.
S:ank (Pest), 1. .t27H. :\Iegy{dló (LI. 192H .. iizu.
I\as::iba /\ál11uí1111é. (.Já.szszentlúszló fiókja.)
Szany (Sopron), 1. 3409, Szent Anna, 1885. öw.
J.fakray Józsefné, k. Birócsák György.
Szarvas (Békés), l. 25.51)1, Szarvas (r.), 17H-!.
,5zc111zö ln1rc dr. 'fel.: 8.
Szarvas, Ren1ény, 18i:i. ö:u. Breuer Szilárdné, b .

Rác.:

l'i:ndr!~.

S::arvas: i\Inrgil, l8H\L J\cg/(.'uich :llária,
S:aruas, j\legyúJtó, tnon. ifj. Gúczu !Jt·::.-;611/'.
Tel.: 55 .
Szarvas, Aiagyarok nagyaszonya, 1923. Farkas
Antal János örök .. k. ö::u. Farkas :l.11/al Jánosné,
sziil. f(atona 1.llargit. Tel.: 19.
*Szatmár hegy (Szatn1úr), !. ::iOOO, ()rangyal. 1899.
özv. Hcgycsi Arpádné, h . .-\11/al De::sií.
*Szat1núrnérncli (Szallnúr), l. 01..195, i\Iugyar korona, (r.), 17-15. G11!111an B<;lr1 dr. 'fel.: ·l08.
*Szal11tárnén1cli, :\IcgY{d tó. ( r. L 181 ~. 1Jcrko11ít s
Arlhur dr. Tel.: 400.
*Szatnuirnénieti~ Szenthúrornság (r.), 1813. Sclilett
fiéza.
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*S:afnuir1u!111e!i. Grlu1:'!tah11a (r.), 18:l7, lryr1ln111srcnd. k. Schneller Zoltán. T.: 238.
*S:at11;árfll;n1eti. Szenl Is\YÚll. 189a. J/11!1uír ;1/ihál!J. Tel.: 379.
*S:atnuírnén1eti. Őrangyal, 1897. flor111í/h .lá:scf.
*S::at111dr11é1neli, Sas, 1912. T"hajdi ,Gyiit[J!J. 'l'el.:
449.
*Szatnuír11é111t•li, Erzsébet, 1915. c'i:v. Kov<issy Arpddné, k. Vojse István.
*S::afnHírné111eti 1 Aranykereszt, 1H20, Barln1l 0d6n.
örök„ l\ótau Zsu:sa„ b. J\iss Gcrii. 'l'el.: .i/7.
*S:at11uírné111ctf., E:aritás, 1927, Berall Adolf.
*S:at11uírnén1eli1 ? 1932. 1\1an Sándor. (Szünetel.)
S::atnuíriikörífö {Szattnúr), l. :.HHHl, Aranysas. 1917.
dicsiis::ent11uírtoni i1lrtjor lsluán.
"fJj S:<irföld (Sopron). (Páluri:at alatt.)
*."i':ár/H'fl!I (Csík). l. ·l88H. I\:erl'szl. 1H05. 1111/nuíyyi
f:,'rn6.
*S:ás:lckl.'llCC (íleszlcrce-Nnszúdl, 1. 2:·l52
18Gö.
Grund Lajos.
*S:ds:rt'!JCll (::\Iaros-'l'orda). \. 9290, Sas (r.), 1800.
C:oppclt Ernö.
*S:ds::.régen, Oroszlún. 1872, Soós f{ároly.
*S::ás:::réycn_. '? 1895, Veress Arpád.
*S::.ás:::régt~n_. Őrangyal, 1908, llolbery Oltó.
')~S::.ús:réycn, Fehérke.reszt, 1921, .Jl!éra Viktor.
S:::rís:Púr (Baranya), 1. 1697, Szcntháro1nsúg, 1883,
li:11. Solt Jcnöné, k. Solt Edít. 'l'el.: 10.
\fi S:eclcrkény (Baranya), l. 91li. (Pályázat alatt.)
S:eged (Csongrád),!. 145,000, ~Iegvitltó, (r.), 1713,
Te111esuáry Jó::sef. 'fel.: 13-91.

Szeged, Isteni gondviselés (r.), 1812. Barcsay !{rí
rol1J. 1'eL: 12--70.
5i:cycd, Szen thárotnsúg (r.), 18'.!-L
f,('i11:i11gcr
Gy11la örök., k. Lcin:inyer i1lárit1 dr. 'fel.: 13-52
Szeged) Segítő 1Jária, (r.), 185.L Löbl lntre dr
'fel.: 18--lH.
S:t'!Jt'cl.. Szl~nt Hókus. ltlGil. Surjcinyi .lr):st'f. 'fel.:

10-62.
.\:eyccl, Szent György, 18fi9. Franki .ló:scf. 'rei.:

11-18.
Szeged, Szent lslván, 1870 . .Salgó Péter, h. 1-IHlf!fas!f
Andor. Tel.: 12-96.
S::cged, J{ígyó, 1874. Gerle .lc116. 'I'cl.: i:l~5H.
S:cgccl, Kál\'úrin, 1888. Pósa Balri:s. "!'el.: 12--:z:,.
Szeged, Dugonics, 1905. Frankó .·1ndor. 1'el.: 17-93.
Szeged, Erzsébet kirúlyné, 1907. Tiirii/; 11/úrlon.

Tel.: 13-64.

'l
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Szeged, 1Iagyar korona, 1908. Zakár Sándor örök ..
k. il/áthé i1/ihály. 1'eL: lH-95.
Szeged, (Alsóközpont), Páduai Szent Antal. 1909.
i\lészciros ln1ré11é, k. ,)/és::áros lrnre.
S::cgcd, (Ujszegecl), Őrangyal, 1910. ~l!olduán Lajos,
k. Lcskó Vilrnos. 'fel.: 18-46.
S:eged, Remény, 1913. Borbély ./ó:sef. Tel.: 22-68.
Szeged, Csillag, 1914. l•lagu Guörgy örök„ b. Ta~
káts István. Tel.: 21-25.
S::eyed (Felsőváros), Szent szív, 1923. l\ 1yifassu
Agoston, b. Duha Tivadar. 'I'el.: 25-49.
Sz.eged, 1'-Iagyarok védasszonya, 1923. Just
Frigyes. Tel.: 17-77.
S:eged, Szent László, 1923 . .r1pró Jenő. 'l'el.: 19--~
96.
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S:t•gcd, ( llöszke), Páduai Szent A.utal 1923. Zakar
Zoltán örök., k. Zakar Zoltánné. '
.)'zeged, (Son1ogyitelep), Turul, 192G. Selmeczi
Béla. 'fel.: 3•1-25.
Szeged, (Fclsőközponl ), 1fadonna. 1926. 1l/arosl<1i
l slvá11.
,')zeged, SzCnt Ferenc, 1932. dr. /{oc.<;is Endrén/•
Tel.: 32-61.
Szeged, Szent Kerc:szL 1932. Bulcsú Barna.
Tel.: 23-78.
Szeged, (Várostanya), Jézus Szíve, 193,L Székács
lslv<Ín dr. 'J'el.: J\irúlyhalon1 16
.r-;:cahalon1 (Békés). !. · 10.293. S~enlhúroinsúg
18·13. Polgrir f{ároly. Tel.: 21.
.
Szeghalom, l\.ígyó, 1904. J(cítai Gizella.
Szeyvár . (Csongrúd), l. 7979, 1Iegvúltó, 1897. /{ránc:!u Fl'I'<'nc ill·ök .. h. f{hirer Antal.

·r·

1°." "-·'!. 1 f· l ... ti 1\/Jlf('
· · /l
IJc::sií.
Szekszárd (1'olna), 1. l·L279, Fekete sas {gyr.),
1756. Ulrik József. Tel.: 84.
Szekszárd, I. Béla kirúlY. 18H:J. .Szeyhy .'-,"ríndor.
Tel.: 80.
Szekszárd_. Szent Bernát, 193,1. Z(//ni János. 'f.: as
5i:t.'l!C (Pozsony). 1. TJG09. Szent Ilona. 18i1fi. Prnpper Béla.
S:;endrő (Borsod), 1. :109{}, Isteni gonch·iselés, 183ti
illészáros ln1re. 'fel.: 16.
'
S:l'!fllár. Púduai Szenl Anlnl.

5:;{'/llcndre (Pest), J. 7210, Szentháromság (r.,,
1767. Czibulka Gyula. Tel.: 1-22.
V Szentendre, TI. gyógyszertár. ( Pályá:.at a/ott.)

Szentes (Csongrád), !. 32.861, Hajnal (gyr.). 181:,
Justh Alfréd és Társai, b. lile József. 'fel.: 1-04 .
,Szentes, !\legváltó, 18,12. Ihász 1Vándor. 'fel.: 75.
Szentes, filagyar király, 1870. liauas József. T.: 41.
Szentes, Angyal, 1888. Szentessy István. 'fel.: 46.
Szentes, Szent Anna, 1901. Beliczay Ferenc. Tel.:
1-15.
Szentes, Szenthároniság, 1903. ecsedi Csapó Zoltán.
Tel.: 2-19.
~"izentes, Fehér kereszt, 1H2:L vité: \'árculy Lás::.f,i
dr. tb. főszolgabíró, orszgyül. képv„ rn. kir. kor111:\nyfötanúcsos, b. J{ossuth Lús::.lcí. ·rei.: 17 .
Szentes, Arany kalász, 1930. Oláh László. Tel.: 1-15
Szentetornya {Békés), 1. 5732, ,Jézus Szíve, 1931.
f'odor Ferenc.
Szentgál {Veszprém), J. 4284, Arany szarvas, 186().
ii:.11. J(álnay Zddorné, k. Tölgyl~ssi Antal.
,"·,":enlgotthdrd (Vas), 1. 3258, Szent lslvún. 1821'1.
Friedrich Üdön. Tel.: 17.
.'·i:.f'ntislván (Borsod), l. -l232, l\Iagyarország védasszonya, l 92G. Fábry Andor.
S::entlőrinc, lásd: Baranyaszentlőrinc.
Szentmártonkáta (Pest), l. 393il, Isteni gondvisell~s
1915. Tereczky Pót.
Szepetk (Zala), 1. 1117, Jézus Szíve, 19al. lVouotny
Andor.
Szepsi (A.bauj-'I'orna). l. 2172, Arany oroszlún.
1818. Strausz Dezső.
S::t!rednye (Ung), 1. 22800, Őrangyal. l86G, ö::u.
'f'eltsch 11dolfné, b. J(orach rryula.
Szerencs (Zemplén), 1. 6707, Isteni gondviselés,
1741. ilfafapouszky Gusztáv.
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.'·i:1:n·11cs, Szent Antal, 1HO:·I. f\olos Barnabás.
'fel.: 5.
5i::écsény (Nógrúd), 1. 39-1~, Szl·ntháron1ság. (r.),
1741. Bolgár illiklús. 'fel.: 32.
*S:ékt!lyhid (Bihar), l. öi3G, Szarya;.;, 1i98. (r.),
Pt~ukert Sándor dr.
*S:ékclyhíd. ,~édangyal, 1907, S:aflú /Jélrt.
*S:ékclyken·s:::lúr \l;ll\·arhely), 1. ·1128, Székeh· ci~
1ner (r.), 18:Jil. .laeycr l'iklor és .lc11iJ.
•
*S:ék(.'fykeres::.túr, \legváltó, 1890, ii:u. Le11yycl
.'~ianuu.i.- k. S:::afJú l'ince.
*S::ékt'lyudvarbely (Udvarhely). !. 8518, ()roszlán,
(r.), 1i8G, nayysolyn1osi J{o11c:: András. 'l'el.: Hl.
*S:ékelyud11arht'l!f. Gróf \Iikó hnrc, 1861, Zicylt•r
11enrik.
*S::.ékelyudvarl1t•ly. '! 1Ha6, Iircscr f\(íl111rí111u~
dr. F't•rcnc l'ilnu1. 'l'cl. 5(i.
Szék1•sfehéruár (Fejér), l. -14.000. Fckcle ;.;as (r.:
174(}, ettrckarcsai Lr1káts Béla 'fel.: 25.
S::ékesfehérvár, 7\Iagyar koronn (r.). 178-1. ifj. (;1'/
ferth Dt,•::ső. Tel.: .~38.
Székesfehérvár, Szenthúroinsúg (r.), 1806. Say
l?udolf örök., k. /{almár Zollán. Tel.: il5.
Székesfehérvár, Szent István, 18i3•L Pás:::lorlJ Sándor. 'fel.: 1-71.
·
Szé!.:.esfehérvár, Őrangyal, 186H. ,1/agyary f\ossa
Sandor. Tel.: 40.
Székesfehérvár~ Isteni gondviselés,
1892. fakácsi
JVagy Loránd dr. 'fel.: 3-02.
Székesfehérvár, Szent Sebestyén, 1922. üzv. Bierbauer Jánosné, L. Pifhó iUihály. 'l'el.: 85.

S:ékesfehérvár, Szent József, 1922. Csitáry OliPér. Tel.: 1-60.
-J:S:(;f>l1ÍZ (Csík). \, atH7.
Szenthúron1súg. 1881.
!Jc/lic::ky .llihály dr.
S::igcf,'i:::entn1árlo11 (Pcsl). 1. 1031, Szent .Júnos,
1922. Balázs Sándor. Tel.: 3.
S:iaetsze11l111iklós (Pes!), l. ·1808, Szent ~Iiklós.
1899. f{ön1öcsy f(álnuin. Tel.: 8.
Szigctiiár (Son1ogy), l. 6000, Zrinyi, 1882. Job.~t
J{ázn1ér. 'fel.: 1-10 .
S::.igetvár, ?\-!agyar korona (r.), 1808. özv. nen1es
Salan1011 .Jenőné, k. ne1nes Salamon Béla dr.
Tel.: 63.
S:::ihalnn1 (Borsod). 1. at28. Szent In1re. 1930.
naguenyedi Egru /(álmán.
S:i ks:ó (A.bauj-"f orna). l. 5~03. Szenthúro1nsÍl!.'..
(gyr.), 1822. Rin1au Béla. k. 1'ékonu lslvdn
Tel.: 54.
Szikszó, ~!egvúl!ó, 1922. /{urllc: Tioodar. Tel.: {)~.
Szil {Sopron\. 1. 2988. Szent :\Itu·git. l\107. Sch11·
rina Cnrill.
Szifasbalhrís {'rpszprl!nl). l. ·1020, Őrangy:il. 188 !.
T-Iollá Lajos. ·r1·1.: H. (Fiókkal Dégen.)
*S:il<íy!Jlu1/líf. :\ gyógy;.;zertúr u katonai közigazga~
!ú;.; idl'jén 1H40-ht•n l\rasznúra helyeztetett út.
*S:il<Ífl!Jc.~ch
(Szilúgy 1. !. a52:J. \Iegvúlló. 17iH.
S:::ihígyi~Trncul'r Lajos. (1862-hen anyúsílv;.1, addig a zilahi „\l{•rleg gyógyszertúr fiókj:1 volt.)
*S:ilág!]llfl!l!Jfal11 (Szil:í.gy1. 1. 27flH. fiondvi.selé;.;.
1909. [{aro .lcnú.
*S:ilrÍf!!JSOinl!J<Í (Szi!úgy). l. 7.1.18, Szcnthún!1nsúg.
(r.}, 1i5U. Szaplonc::.au é;.; J{iss. 'fel~: 16.
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*Sziláyysonilyó, ;\legváltó, 1861. Abkarovils János.
Szilvásvárad (Borsod), 1. 1469. :\Iagynr l\oronn.
1872. Áron S'ándor.
*·Szinéruáralja (Szahnúr). l. 5132. ·:\fpgvúlló. 18:10.
Thegze Gerbt•r Béla.
*Szirénváralja, A.postol. 19:Jli. f(raig('f l sluán.
Szirák (Nógrád), l. 1700, Hemény, 1829. özu. Rétay Jánosné, h. Aczél Jlaryif.
Szob (I-Iont), 1. 2028, j\fcgváltó, 189-L JJ!olnór
Miklós. Tel.: t:l.
Szobránc (lJng). L 1228, Isteni gun<lvis~lés, 1839.
6:11. Csere Józsefné, h. lllykoPics .Tcnii. {Fiókkal
Szobráncfürdön).
Sznbráncfürdő (Ung).

ff.). li::u.

Cst~re .ló::;efné

(Szobránc fiókja).
Szolnok (Szolnok), l. ::38.764, Isteni gondviselé.o:;
(Öreg patika), (r.), 1799. i1ft~ss il!ária és
Herczegh Ferenc. Tel.: 1-11.
Szolnok 1 l\fegváltó, 1871. Lassányi Jenő. Tel.: 3!j,
S::olnok, Fehér kereszt, 1882. J(riimer Szilárd.
Tel.: 1-82.
Szolnok, Angyal, 1903. Féyh László. Tel.: 1-36.
.Szolnok„ 1Iagyar korona, 1906. Szele Béla. Tel.:
2-15.
Szolnok, l{ígyó, 1910. /{oczka Pál. 'l'el.: 1-0,).
Szolnok, Szent István király, 1922. uzoni l{ovács
Zoltán. Tel.: 1-94.
Szolnok. Dan1janich. 1928. Elek /(eniény Zoltán.
Tel.: 7-52.
Szolyua (Bereg)) 1. 5850. Hcn1l•11)" 1880. Sí!.'
Gyula. (Fiókkal Hársfalvafürdőn).
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Sion1ajon1 (Somogy), l. 1868, Szent \'eudel. 1925.

Répay Lajos. Tel.: 3.
Szombathely (Vas), !. 39.158, Szentlélek (r.), 175~.
Dvorszky Béla dr. és Dvorszky Etelka, k.
Dvorszky Béla dr. Tel.: 2-72.
,C::ombathely, Isten szeme {r.), 1793. Simon Ernő
dr. Tel.: 29.
.~·:ombathely, ()rangyul, 1891, 1'·anfa 11/iklós, ül.
özv. Siitbeő Lajosné. 'l'el.: ;1--69.
Szombathely, Angyal, 1901. flodászy lr1<'i11. Tel.:
3-90.
Szombathely, I\igyó, 1907. iViener Jenő dr. Tel.:
2-74.
Szombathely, i\Iegváltó, 1923. Szigetváry Zoltán.
Tel.: 6-29.
Szombathely, Páduai Szent Antal, 1931. Domján
Béla.

*Szováta (Maros-Torda), !. 3180, Salvalor, 1896,
Sziláguiné naguajlai Huszár Ilus,
Vf Sződ (Pest-Pilis-Solt-Kiskun). !. 4712. (Pály<Ízat alatt.)
Szőny (I{on1áro111), 1. 40003. riitegváltó, 1927. Pataky Kornél. Tel.: 7.
."i:ürcg ('I'orontál), \. 4408. Őrangyal, 1880. Kiss
Attila.
Tab (Somogy), !. 3ü81, Igazság, 18,W. özu. Szcntch
Istvánné, k. !l!enczel Edith. Tel.: 10.
Tahitótfalu (Pest). 1. 2353, Szent András, 1897.
De1neler István.
1'aksony (Pest), l. 5370, Segftö 11ária, 1933. Ré.res.~
János. Tel.: 7.
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Taktaharkány (Zemplén), !. 2895, i\fagyar l~orona,
1893. Gcdenn Andor. 1'cl.: 9.
Tallós (Pozsony), 1. 2085. lásd: Felsös:cli.
V Tallós. (Páfyá::at alatt.)
Tan1ási (Tolna), l. 5668, Szent József, 1836. J\ilirin
Ré/a. Tel.: :n.
Tapolca (Znla), L 7572. Oroszlán. 1857. 11ilé:
Szalay Gyula. Tel.: 87.
Tapolca, .Jézus Szíve, 1922. vitéz Szigethy József.
Tel.: 46.
Tarackö::; (0.Iúra1naros), l. 2712, Gond-viselés, 1912,
Fckéshá::y Zoltán.
Tarcal (Zen1plén), 1. 4063, Nádor, 1840. Ornslcin
l::idor.
Trirdoskedd (Nyitra), L H208, Salvntor, 1908, ö:v.
Prékopa Gus:táuné. h. Bucsányi l!iloán. 1'el.: 8.
Tarján (l\on1{1ro1n), 1. 2065, Szentl(~Jek. 189-1. ,l/a·
jor Elek.
Tflrnaméra (1·1eves), L 2700, Őrangyal, 1892. Pi'r
acr Ignác.
Tar[Ja (Bereg), 1. 4001, Arany oroszlún, 1867.
l~rd6s Gcr6.
·kTos1uíd (Szilúgyi. 1. 5482. Aranyoroszlún (r.).
1820, Brérn Györa1J.
*Tasnád. Szent :\Iúria. 1H20. s:ilúgui-Tracycr l\ároly.
*Ta.uuíds:<i11tó (Szilúgy). 1. 2a63. •) 1935. Gt'rfi
Sándor.
Tass (Pest). l. 3637, Isteni gondviselés, 1893.
Blcicr Rc::sií. 'I'el.: 5.
Tatu (l\.on1úron1), L 6-11-!, Yúrosi, li7-I. J/ic:h/
Géza, b. Sc/1/iek Aurél. Tel.: 18.

r'
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Tata, A. ngynl, 1891. Ferenczy ,i)/argit. Tel.: 70.
V Talars:entyyörftY
(Pest-Pilis-Solt-I{iskun)
a228. ( Pcílyá:at alatt.)
.
f'állya (Zcn1p!C:•n), 1. -!OOO, Patrona 1-lunnariae {r,:
1787. Tol11éth Hc:::sö. '!'cl.: 9.
r:>
·'
l'cit~é (_Csongrúd), 1. ·1-!:Jo. Púdttai szent Antal, IH2a.
J. cher Dezső.
Tóp~~.bicske {Pe?l), L 422G, ?\Iegválló (r.), 1827.
ba1_1, .:~tau ?a1nuelné, szül. J{ozsinszky Ottilia,
b. 1 orok !\almán.
f'ópiógyörayc (Pest), 1. 6147, Szent ?\Iagdolna,
1898. Dósa Béla.
Tápiósiily (.:est), l. 250-!, Segítő !\fária, 1904.
Pehr Erno, k. Pehr Lás:ló. Tel.: 18.
Tápiószecső {Pest), 1. 3Hü2, Szent J\-liklós 1929.
Bilustsák János.
'
Táp_iószele {Pest), l. 9817, Szentlélek, I8-i9. Bartoff!I Jenő, Tel.: 20.
1'ápiószele,. Isteni gondYiselés, 1927. Gl'dufli E!t·f;
Tel.: 2,l.
.
Tcip~ós:::nt1nárion (Pest), l. 5367, f.Iegvú!ló, 192'.3.
kon1locli ll!olnár 1)/iklós.
*Teke (f.Iaros-Torda), 1. 2008. Isten szetne, (r.)
18·!3, dr. H'agncr l'ilrnos örök„ k. Dranser
Frigyes.
·
*Telcs (Beszteree-Naszód), !. 40411.
1933, Fellner Frida.
'f't·1~gelic ('folnaj. 1. ;_liSO,
()rangyal. l 923. özo.
. , ·\elkovs::.ky .Tó:sc/111;. k . .VctkoPs:ky Lás:ló.
l c 1 ;l1~: 11 ~1-lajdú), 1. 22:~2, Isteni goudviseles (f.).
íóllay Lajos László, k. Szinn11euné [{iss
·
Ilona. (Földes fiókja,)
f

1 · -•L 1

!ili
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Te11el ('folna), L 2423, őrangyal. 1902. Féah fs!11án örök., k. Steiner ilfikfós.
Técső

(:\láran1aros). L 7460. :\:fagynr korona.
1839. Balasa lstoán. 1'el.: 2G.
Téglás (Iiajdú), 1. 2794, Erzsébet. 19'.HL illolnúr
}.ászló örök„ b. \Vollma1111 Arpád.
Tél (Györ), 1. 4H17. Angyal, 1807. S:t'l>t•llédy Ferenc, k. Presznyák Jolán. 'fel.: 24.
Tinnye (Pest), 1. 1396, i\Iegvúltó, 188-1. Rctnl'f1'!.'
Tiborné szül. Jeszenszky Sarolta, b. Csapó
Jlci111 Józsefné sziil. Zsibrik Stefánia. Tel.: 3.
Tiszabő (Szolnok), 1. 2250, RemCny, 1915. 1\folnár
Bertalan örök., b: dr. Firon Béláné.
Tis:abura (Szolnok), l. 2658, H.emény, 1929.
Bagdán /{áfn1á11, k. Söuényházy László. 'FPl.: 6.
(Fiókkal K.iskörén.)
Tiszabiid (Szabolcs), l. 2655, Csillag, l 92G. f{ádá;
],ászló.
Tiszacsege (I:Iajdú), 1. 5521, Isteni gondviselés,

1876. Radó Imre.
Tiszadob (Szabolcs), \. ·1500, Segítség, 1894. J(ováts László.
V Tis::at!szlár l~zaliolcs), \. :1802. (Prllyrizat alalt.)
Tis:afölclvár {Szolnok), \. I l.4fi7. Aescult1p, 1872.
J(árpáti Adolf. 'l'el.: :-Jti.
Tis:::aföldvár, 11egvúllú. Ulll, Lsflka Irén, L. ,Szabó :1/bert. Tel.: 5.
'f'iszafiired (I·Ieves), \. 10.10:·~, He1nénysl~g, 1824.
Hácz Sándor.
Tis:::afiirl·d, ::\!agyar koruuu, 189a, özfJ. L'rJs/1•i1t (;(;-:rín(~. k . .ll<Ífrau Já:sl'f. '!'el.: :i4.
1
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Tis:akiirf {Szolnok), l. 4885, Szent Katalin, 189S.

Bcch Emil.
'J'i,R<;:::ablöl•. (Sz,ab;ilcs), 1. 5::Hl2. Szarvas (r.). lS-l:(l.
·~· a
,1ozse es neje szül. Pákh Rózsa.
l <.p<;z.~1/luc (Ze1nplén), 1. :-J780. Kereszt. 1891. Veres

a.

Tiszanána {I·~eves). ~· -1986. Isteni gond\'iselt;s.
... 188~. S:akats Zollan. (Fiókkal Kömliin.)
!i.'>:oors (I-Icves). 1. 2408. Szent f1nrP. t9:il. Rríht•l
1mre.
Tis:::aroff {Szolnok). 1. 5282. Csillag. 188:1. Csele
An1brus.
Tiszasüly (Szolnok), l. at5-1, Púd11ai szent Antal.
1907. Müller László.
Tis~r1szcnti1nrc {Szolnok}, 1. 0581, Isteni gonclviS"·
, „les,. ~898. Pap Lás:::i<í. "I'cl.: 8.
'
'·
f fs::~llljlak {~fgu~sa), 1. a:-1s2. ::\!agyar korona, (r.),
. „ 1190; hcr111c::c1 R.oykó .János. 'fel. 12.
f_rs::auorknny (Szolnok). 1. 22a;-L Hein(;!l\'.Sén 18'l-'1

Hajor .f<i::scf.
· t'>'
•
Tok~~j (Zctnplén). l. 584-l, ?\Iegvúltó (ovr.) 1700
~~~~lt, Rothfuchs örök., k. Rothfuchs lrisztÓ. Tel.~

Tokaj, :\r?ny korona (r.) l 795. Folkn1a11né Bálint
Jlargtl es Folk111ann László. k. Folkrnann Iá~~tó
Tel.: il 1.
.
' .- ·
Toko_d (Eszlcrgorn). l. ·184G. R:'invn. 191-1. Fialni
!van.
·
To!cson (Z(•n1plén). !. :10,12. :\!e"\'Ú'tó
(r) 1840.
1

Frifs Zoltán.

;:,

·.'

To!n~t ('folna), 1. _9.-!00, Szculháronisúg (gvr.)
1830. lierczoy f_~'lt~lllt;r dr. "!'el.: 51.
·
'
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Tolna, Szüz r.Jária, liJ35. v1/C: Horuáth Sándor.
Tel.: 21.
To111pc1 (Bács), L ü-!8:~, Szent Szív. 1927. Lárenc:

László
Toponár (So1nogy), l. 2398, l·Iáron1 király, 19~~8.
Gáspár Géza.
T11r11a (Ab:111j~1'orna·1. \. li27. SzPnlh:'1ron1!-úg.
182{). 1\!attyasovszku Gyula. 'Tel.: 14.
Tornalja (Gö111ör), \. a-tH9, :\údor, 1847. Lissaucr
Emil. Tel.: 31.
Tornóc (!\yilra}. 1. ;1220. ()rnn~ytd. 190:·1. Uothslein Sonu1.

1'ornuos11álca (Szabolcs). 1. 271:1. ()rangy:il. 1H2·L
/(a!áb Aladár.
Tós:.eg (Pest), 1. 4413, Segilií Szüz ?\lúria, 1Hl8.
i1Iaguar Pál.
Tótl.:0111lós (Békés), l. 11.143. Szentlélek, 18Hl.
Zloczki Guürgy. 'l'el.: 30.
Tcítko1nlös, Szenl lslYÚn. 18Ut) :\darnkoPils !\ti
roly.
Vf Tútn1cu111·r l.:\yilra-P!izsony k. l'. e.) l. -l;}Ha.
t Pály<i::11l (dali.)
Tóváros (Ko1núro1n). \. 5;)88, :\Il!gvúltó (r.), I 78fi.
ii::.u. Al;öldi Istuú1111C, Teutsch Ern6. C::ehncr
Albertné és kiskorú Teutsch József, h. Rochlíl::
TilJor. '!'cl.: /3.
Tiikül (Pesl), 1. tilOO, Isteni gondviselés. 190/.
Fiola Lajus, h. Slraufl :111/a/. ·rl'L: 10.
"f'rirniirkény (Csongrlull. L ;11~1:1, Szi~nl kis ·rt·r1'•z
19~10.

Patyi l{fár11.

'/'lir_iikf)á/i11f (Pest). 1. ·1·18f>. íloldogsúgo.s Sziiz !\f<i.
na, .!89:1. Pásztor f{ároly ürök., k. J{urt: End-

re. lel.: Bp. 268-928,· 'I'örökbálint 5
1'6r6k~•or'.pány (Son1ogy), 1. 1:,12.1, Szent .:\nna (f.J.
193_„ o::v. f)<'Tncfer Gyuláru!, IJ. l{iss fstoán (Nágocs fiókja). "I'el.: 2.
'f'(irüks::l'11!11liklós (Szolnok), 1. 28.503, :.\!envúllú
0
(r.), 1827. Récsey Zoltán. üt. illikt's Elek '!'el:
30.
.
.
„
T6riH.-.r;::e11/ n1iklós, Fehér kereszt. 1888. Gnnsl
l111re. '!'el.: 38.
7 <iröks::t'nfrniklós. Szcnlhúrotnsúg, 191 l, Ferenc
ln1rc. ·rei.: 17.·
Tiir~ks::cntn1iklós, Kigyó, 1926. özv. Szabó lsfvánnc, k. ,\'agy Imre. 'fel.: GS.
V Ttiröks::cntn1iklrís. \". gyógy.szt'rlúr. ( Pályá:rtl
rllalf.)

Tiir!cl (PP.sl). 1. .J;)89. :\f:i~.;:·•ar korona. -100:~. f~rtuf-

11cr l.a;ns. "J'el.: ,'l,

l'úru {P'::~t). l. 6711. Szcn! Terézia. 1886. ö:u. Prokaporntsch Brunóné, k. Sykrí Andor. Tel.: 20.
Túrkeuc .~Szolnok). l. 1:1.il20, :\lagyar koron:i.
.. _18·!8. l'lott. E1nln. r örök. k. J<'ekeft'. lstoán. Tel.: 2:1.
l 11rke11t!, :.\Iegválló, 1895. Adnrnel:: Leií iirök. 1;
1

Jláti'ff!l Endrt'. 'l'el.: 42.
*Túrft'rt'l~cs (Cgocsai. 1. :lRiJh.
hal111i Arpádné.

·_i

·
192il. ii::P. Ftiny-

*Tusnád-fiirdií (Csik). {f.}. J(onrrítl /{álniáit. (CsikSZPnl111úrlon idényfiókja.)
Tiirje (Zala), 1. 2605, Lourdesi Szűz ;\fúria 1922.
li:11. Cuepessy Ferencné 1 szili. Zl;riyh F.r::séf1 1·t.
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Cr11uird (l\.0111úron1,1. \. i"12·~5 .•\r:iny koroÚ;i, 18HB.

li'jpest, ()roszlán. 1912. Balló G11szlrí11. 1\d.:

Istenes Ferenc.
Uynrl (Veszprén1). L 2065. Islcni gondviselés, 1898.
\Vall11er I?czséi ürök„ k. Tre:rlcr .lenő.
Ujda1nbóuár (1'olna), \. 7000, Segítö ~·Iária, 1921;).
Zlinszky r::ndre. 'l'cl.: 1-·02.
Ujfehértó (Szabolcs). l. t:1.f>71, ?\Iagy:ir lu1ro11a.
(r.), 1836. Grós:: Dezső és neje, szíi1 . .Tungrcisz
René, k. Grósz /Jezső. '!'el.: :.>o.
Uj{eltértó, Kigyó, 1919. Molnár Gyula. Tel.: 18.
Ujhartyán (Pest), l. 5139, Isteni gondviselés, 192li.
In1reh .lenő. 'l'el.: ]{akucs 3/a.
Ujkécske (Pest), (összeépülve Ókécskéuel). !. 9959,
Megváltó, 1872. Ösapay László.
\§ [ljkécskc_, II. gyógyszert{1r. (Pályá:nf alalt.)
Ujkigyós (Békés), 1. 5685, Sziiz ~Iúria. 1888. Antal

llp. 294-640.
E:igyó. lflt~. 1Yé1net Lríszló. Tel.: Bp.
494-119.
l'jpcst. Szerecsl'll. 1927. (P:ílYúzal nln!I.). k. r.a~
lan1bos Snrnilff. "f{~I. Bp.: .19-t--:-361.
Ujpest, i\fátyás kirúly. l 929. R1Hlnnoriifs Tibor.
Tel.: llp. 494--716.
[Tjpt'Sf, Szent Szív. 19:1~. Lo11an f;crhousl'r Sríndnt
Tel.: llp. 494-166.
.

Akos.
Ujpest (Pest), !. 67.400, Szent István, 1851.
dr. S:nbó Bélr'iné, h. 11/Dhlrad Jenő. Tel.:

;;,„

Bp. 294-033.
Ujpest. Angyal. 187ti.. dr. S:::e11fir11H1!J1H' S:l'nfyáli

Irén. 'I'cl.: Bp.: 29-1-017.

1
11

!I
1

lJjpest, i\fagyar korona. 1894. ö:P. dr. Elek Pálni\
üt. Bokor Lcís:l<i dr .. k. dr. Hokor Lrfs:/órH\. '!'el.:

Bp. 29'1-609.
·Szent kereszt, 1897. Hiickel .111. J(ároly.
Tel.: Bp. 294-265.
Ujpesl, 1Iegvilltó, lBOO. Szekeres István. 'l'p\.;
Bp. 295-457.
[ljpesl,
Kossuth, 1906. Pctneházy lrnrl'né. szül.
llli's!J {(fára. 'I'vl.: Bp. -19:1----12-L

Lljpest,

[ljpe.<;f,

[!jpetrc (Baranyai.

1. 1980. Ish•n anyja.

1923,

Schuth János.
[Tjs:uís: (Pest), l. 5460. i\fagyarurszág Vt~dasszon\':t

1883. Bene Ernő, b. Rádi Jlildós. Tel.: 25.
·
Ukk. (Zala), L 758, Szent IslYún, 1929. ,)":ilrígyi
Lajos.

L'nr[i:._ár (lJng).' L 2GH75. Arany oroszlán, (r.),
l:Ji6. ;)farom Adolf. k. 11farosi i11iklós. 'I'el: il-42.
l.'nguár, l\Iegváltó, (r.), t i88 . .Tnkol>opifs F.:1nrínuel.
és neje. Tel.: 1-68.
Ungvár. '.\[agyar korona. 1870. f,ás:lrí Béla. Tel.:
3-45,
Llll[/PÓr 1 Szent Antal. 1904, To111csá1111i 0d6n.
lh1gvrir_. Őrangyal. 1922, Elek Endre~ 'I'cl.: 2-44.
Ungvár, J(orzó, 1928, Lendvai .-lladár. 1'cl. 1--75
[lngvár, Ur{1nia, 19ila. fla!rís: Sríndor. ·rei.: .5--71.
Uraiújfalu (Vas), 1. 899, ?\!egvúltó, 1H2-±. /{iss
.-lntal. Tel.: 3,
Uszód (Pest), 1. 2006, Megvilltó, 1893. Háltn De:s<:
Tel.: 2.

!

1
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·A·L':on• (l·lárou1szék), 1. 20ti5._ He111é11y, 1887, Bara-.
brís Ferenc.
Ul/ű (Pest), l. 6750, Szent llolla. 1904. S:ánlh6
J\ároly.
Fajs:fó (Baranya), 1. 1604, ~!agyar korona, 1882.
Sey Szylves:trina, k. Scy Lajos. Tel.: 10.
Valkó (Pest), L 2ö77, ?\.legvúlló, 19'.HL Baloah

Jcnö.
Fask1ít (Bács), l. 4907. Szentháro1nság. 18Sli. borsai Oláh Arpcid.
*i'asfríb (Csík). 1. 2017. ·.) t9:~il. <:s1•1nitzk11 Sándor.
(Szünetel.)

Vasvár {Vas), l. •1532, Szenlhárotnság, 18Ha. J\,·scrii i1íiklús. Tel.: 35.
\lác (Pest), l. 20.9GO. Grónúlahna (r.), 1766. !1
galrnasrcnd, k. Farkas .!6:scf. 'fel.: 1-Bi'

1

l

1

!

1,

'

Fdc, Szentlélek (r.), 1814. ,'i':iyvárt János. ·rei
1-4i.
Vác. Szl'n l .An la l. 1HO!J. Uiill 11er HnrnnfHís dr.. h.
S::enfirIJHli Endre. 'fel.: l--27.
\'ác. (I\ökapu). 1918. ('s1111!i S:(/bá f,rís:l6. ·rpL:
1----liO.
Fáchartuán {Pest), 1. 118G. Szc1ll Ist\'Úll. 1908.
s~·/Jaub /s/11rí11. h. Tcll'ki F:f,·111ér. 'l'eL: 4.
Fáufarkosd (Nyilr;11.
!. 5:·180.
l\IcgYú!tó. 1873.
1Veiszlu111sz Sándor.
l'áuscllye (Nyitra). 1. .1;,1:1. \IcgYlllló. 187:-t. Déri
Aladár. Tel.: 11.
Fól (Fejér). 1 289ft Angyal. 1872. Jo1ir11tich
lsluáP
Frílfaj {Sznt111úr). !. :HJ-!2. \!(·g,·ú\tú. 19l:L ii::P. Ff-

los Fcrcnc11é, k. l\.udrik /{<iroly dr. 1'el.: 2'!.

Vciinosyyürk

(!leves), 1. 2278, 1\icgvúlló, 191:J.

C:uppo11 Antal. (Fiókkal Adácson.!
Fá111os1nikola (Hont), \. 2162, l\Iagyar korona,
1870. illcírkus Dc:ső. 'l'l'L 21.
Frí1nos11ércs (l·I:i.idú), 1. -1783, Arany kereszt, 1888.
l?r('/ICr 11/i klrís.
Sil<írszku
*l'árH<lszölliis (Bihari. L 2oai.

lstvdn. (Fiókkal Fi'·li.rfiirdiin.
(Kolozs). l. 18;\8. ·! 1H27, Pr'l'<~dy Sán~
dor.
*rár111e:ii iSzilúgyL L 198a. ? 19~5. H'cllr11a1111
f{árolu örök.
Fdroslii<l (\'t'szpré1n), L J8fHi. Szt•n! :\n\;11. lHl·l
/(e1111;n!J /,1ís:lá.
\'ári (Bereg!. 1. 2f>7H. Aranysas. 18-!0. Bt'nc:édy

*Váralnuís

Ft'l'l~TIC.

(\'cszpré1n). 1. 5444. Szenthúron1súg.
(gyr.). 1813. Farkas .lrinns. 'l'el.: 15.
rdsáros1u11111!nu (Bereg). 1. :1;l88. Bcntl~ny (r.L
1838. P. Huclay Ferenc és neje szül. Bllzinkay
.-tnna, k. P. Buday Ferenc. 'l'el.: '!4.
\'rísdrút (Pozsony!. !. l 7:Hl. Szt:nlháro1nsúg. 1907.

Várpafo/rt

otrokocsi Si111on Dezső.

Vecsés (Pest), 1. 13.006, l\legvúltó, 1894. pápai So~
inooui János. Tel.: 24.
Vecsés, ()rangyal, 1927. Ekárt Gáf)or. 'l'cl.: 88.
\' ccsés-Gnnztcle p, Boldogasszony, 1936. ,11 ánya
.ló:sef.
l't'rehély (Bars).!. B3-!7. ?"lh·.gyá\tó. (r.). 1817, /{ósa
:lndor öriik .. b. f(ósa f(<irolu.
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(Pest),

L

4448,

Megváltó,

19l;J,

J(aufnu1nn Ernő.

Verpelét (Heves), 1. 4127, Kígyó, 18()8. Rhé1h•y
örök., k. J.1/elchcr Lajos.
Fcszpré1n (Veszprén1), 1. 17.792, Fekete sas (r.l.
1794. /(ocsuba örök., k. f(arabélyos l~ndrt•.
TeL: 1-06,
Veszprém, Arany oroszlán {r.), 1804. özv. Czermák
Lipótné, h. /{crbolt Dániel. Tel.: 83.
1'cs:prérn. Púdnai Szent Antal, 1907, özv. FöldPs
Lajosné örök., h. /{ercsztes Arprídné. ·rei.: 75.
Veszprém, Őrangyal, 1910. Hajnóczy György. ·rei.·
1-13,
Veszprén1uarsánu {Veszpré1n), 1. 1345, Őrangyal.
1887. Alárkus ll!árton.
Fén1énd (Baranya), 1. 2380, Isteni gondviselés,
1896. Hautzinger .ló:sef.
Fép ('ras), l. 3052, \Iegváltó. 1927 . .4.gárdi János.
Fértesarsa (Fejér), J. 2700, Szent Erzsébet, 190H
cJ:::v. /{a:::au Endréné, k. /{a:::ay Adél Ilona.
Vésztő {Békés), 1. 10.287, l\.Iagyar korona. 1868
iizu. Pelr!J Józsefné, k. Bévárdu Éva.
Vésztő, Kossuth, 1934. Vél!! József. Tel.: 7.
Villánu (Baranya). 1. 2239, Isten nnyJa. 187:1.
iizn. 1'ágó lsflnínné. k. Vrígá Guula. Tel.: :;;J.
Visegrád (Pest), L l i20. ílen11.;ny, 1880. Farkas
T,ajo,,, TeL: 18.
Vf l'isk, (Pillyázat alaJt.)

Vi::soly (Abaúj). !. l:JOO, Szent Aula\. IH'.!i. ii::11.
Péterfy István11é 1 k. Biró Szilárd.
\'olóc (Bereg), l. GHa. H.c1nény (f.), 1935, Lú11os:·iy
J\ároly 1 k. S::ris: Lajos, (Alsóverecke fi{)kja.l

Zagyvapál[ulva (Nógrúd), 1. 4500, Segílö :\lária
1931. 11lcnicll .!ónos.
Zagyvarékós (Pest), J. f>·l:l..J:, Szentlélek, 1894 . .\'agu
/{ál11u.i11.
Zalaapáti (Zala), l. 219l1, Segitö ~!ária, 1912.
Bre1111er J•'erenc.

Zalabér (Zala), L 1307, Magyaroszág véduszszonya (f.). 1926. C:uczy Győző és gyermekei,
k. C:::.uc::.y Péter dr. (Zalaszentgrót, 1'1agynr ko~
rona fiókja.)
Zalaegerszeg (Zulu), 1. 13,072, Szentlélek (r,),
li68. l\as:ter Ödön dr. 'fel.: :12.
Zalaegerszeg, Szenthúrornság (r.), 1814. 1)fá11di
.lenő dr. Tel.: 27.
Zalaegers::eg, Szent Antal. 190H. Sperlágli f.óránd.
Tel.: 53,
Zalalövő (Zala), 1. :1ai5. Szentlélek. 1886. 111i11ds:::.t•11ti Erdélyi Sándor.
Zalaszántó (Zala). 1. 2,l:lfi, Szent Antal, 1934. Hollósy Pál.
Zalas:::cntgrót (Zala), 1. 2·!58, :\!agyar korona (r.),
1823. C:uc::y Gyö:::ö és gyermekei, k. C:uczy
Győ::<i. '!'el.: 5. (Fiókkal Zalabéren.).
Zalaszenf gróf, Szentkereszt. 1931. nagyaláso11yi
Pari! Géza. Tel.: 39.
*Zágon (Háromszék). L 4038, :-likes. 1893, C/ilo-
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láhony (Sza!Jot<.:.s), L 1~117, ll(•lJ1l~1Jy. IH~7. /\álmán Anna.
7.ókdny (Sotnogy). 1. ~245, Szl'lll 'I't>rézia. 19~:~.
Erdélyi /sfucinné sziil. Veress 11/úria.
Zcn1plénayárd (Ze1nplén). 1. 1958. Szent Lúszló.
(f.), 192H. S:::rísz Tihan1ér dt, (Hics<· fi<'>kj:1,
útn1cneli1f!g. sziini•IP.J.\
*Zilah (Szilúgy). 1. 8:l-l0. :\Iérlcg (gyr.l. 17H·L l\.el<'111e11 Sándor 0s neje .sziil. Blurnbery J::r:séhcl.
*Zilah, Oro.szl:ín. 1870. nernes Rrc1u·r l\ríhná11.
*Zilah, Apostol. 193{), L'osnu1 Corné!.
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Zirc (Veszprén1). 1. 274n, Szent 13crnút. 18·1\L lt11fil•
Gyula. k. Solt /:'11</rc dr. 'l'cl.: 62.
XornfJa~ (1Jöry:::o111ba ('l'olna). 1. 2928. Isteni gondviselés, 18fiil. F{ifdt's .!enii. 'I'el.: 6.
Xsrika (Bihar). 1. ;-!412, Őrangyal. 1890. .lr1nká
Gur1la.
7.srín11Jék

(Pes!). l. 44:'37. \fagy:ir koron:i (r.).
.ló:scf1u; .szül. ncifer
Ilona. k.
U1'11s:ky Gé:a. Tel.: 2fi.
Zsrín1lJok (Pest), 1. 2715. Orangyal, 1H17. Lósz/!)
.!. !(álnuin.
lseli: (Bars), l. :~11(\. Sz1•11! Islv:ín kirúly. 1857.
Bohunic:ky Sándor. "rf'L: 7.
*lsi!Hí (.Szilágy). J. iJ-!fi:'L
18fi2. Ft•l•l'f1· Anlol.

1825. (;/as:
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Enged.

-·

h'.üzség

Tulajdonos

S7.ÍÍlll

Budapest
VII. ker.
IJudapest
VII. ker.
Budapest
VIII. ker.
Budapest
VIII. ker.
Budapest
VIII. ker.

Kezelő

""""

:

4H.120 .Magúnalkalmazottak

1921
90.609
1927
120.23i\
1928
21.57H
1s2a
40.971
1907

Budapest
VIII. ker.
B11dap1..·sl
IX. ker.
lludapesl
IX. ker.
liudapesl
X. ker.
MaglóditH a.1

Biztosító Int. kúrhi1za Urszinyi l\úroly
OTI Uzsoki-utcai
kórhúza
Sclnnidt .lt'izst•f
OTI Csengeri-utcai
rendelője
Hussn1ann Ft~['t~llC
Budapest székesfövúros
(Szent Rókus kórhíiz) Halász György
Kir. n1. Pázmány Pé- Dr. I\tozsonyi
ler ludo1nl1nyegyeten1 Sándor helycltt!Sl':
dr. Csipke Zolti1n

i.:1:1s

tHlO OTI központja
Budapest székesfőváros
188fi (Szt. István közkórház)
Budapest székesfövúros
JHH-1 (Szt. Lúszló közkórh.)
I.etarlúzlaló intézetek
küzponli húzigyógy1·18.107 19:{8 szertúra. (T. 148-107.)

Szed1·r

FPn'tH'

Keresztény Bél:i
\Veisz Lajos
Remetey-Fülepp
Tibor

-----.,,,

Község

Megye

Enged.
szám

!>1·hrccen

iil.:i47

Kisbér

Komúrotn

IU28
12.UfiH
Hl13

Kispl'Sl

Pest

l\-Iútraht'izn

Heves

!\lczöhegyes

Csanád

15.01 t
t!Jll
·12. 72i
193~

13H.8li'1

1900
193.220
1!J21

~tiskolc

Pécs

38.'!•Hl
IH2i

Pécs

107.(}55

Pestújhely

Pest

Tulajdonos
István
TudoTisza
n1úny-egyelem
M. kir. {1!huni 11énesintl•zel
M. kir. Pénzügy1ninisztérium
Horlhy I\Hklós állami
tiidöhetcgszana tóriun1
M. kir. állami ménesintézel
ErBorsodvármegyei
zsébel közkórház
Kir. Erzsébet Tud.egyetem orvosi kara
ll. G. G. s. telepe

l!JOi.
10.fJ2i
1!!21

OTI kórházn

KezP-lil

Dr. I'l'likó Gyula
Dr. .Jeney Gézu

Dr. Zalay Dezsi>
Szen1lér Károly
Czúrún György
Dr. Hesofszky
En1il
Dr. Bari Zsiginonr'
Dr. Siklósi Is!v:íu
;\dy Ft·n•11t·
~

""'

;;;;;~·~~;·:'''.'.':'<;::::·,::·,·;;::;;;;;:;,::;;;;;;;_;~;;:r;;;;_:;.:;;;:J,~'··:c···.···-......._~-=-=·;:;..
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A m. kir. honvéd kórházak gyógyszertárai
és a honvéd gyógyszerészek névjegyzéke.

=

"

~l/. kir. honuédcln1i 1niniszlériu111 12. oszt.:
dr. Fehér László gyógysz. igazgató.
,lf. kir. léyierök prtrsáoa és (lll!Ji:tgs::ertúra:
Yez. 'fihanyi I!ilván ftv., hco. I·Iornoródy Béla tv.
llonoéd caé,~:séaiiy11i. a11uaus:ertór. Bp. Osztályvczelők: :Jiútéfy Jcnü gy. főigazgató, dr. ).Iiksa Gyula ftv., dr. PPrl Béla fh·., .Juhúsz Lajo!-l
flv., Beosztottak: Hé\·híró Irnrc ftv., dr. vitéz
Csahay .János flv., dr. 'fa1nú.ska LéJrinc fv ..
\'é1nelh .Jentí {\·., dr. Flieg József !\'.
llonvi!d kö::eués:séf!Ü!J!JÍ inté:l!I. Bp. /\énliai és hiyicn. os:l. vcz. dr. Szlnrcczky G1~za ftv.
1. s:. honti. hclyiírs. kórhá: gyt. Bp. Vez.: alfalvi
G~·ürffy Gábor gy. igazga ló.
2. s:. ho1111. ht'lyiírs. krírhá: [!!Jf. Knn1úro1n. Vi.'z.:
\'úrady~Szakn1úry Zollún fh·., Ileo. Bogcha-

.N ovák Zoltán ft v.
:;. s:. honv. helyörs. kórlui: gy!. Szotnbathely.
\rez.: Landgraf .Júnos gy. aligazgató. Beo. dr.
·ranay Isl\'ún slY .
.í. s::. honv. hclyiírs. kúr!uí: yyt. P(•('S, V('z.: Vilúlyos .József flr.
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5. s:. honv. helyűrs. kórház gyt. Szeged. Vez.:
Szabó A.ndrás ftv. Beo. Balogh Kúz1nér slv.
ü . .1=. honv. lielyőrs. kúrh<i= IJ!JI. Dclm:ee11. Vez.:
viléz Bálint Arpá<l ftv. llco. Füller János tv.
7. s:. honv. helyürs. !.:Urluí:. [!!Jl._ ?\Iiskolc. Vez.:
.\Iúlyus Bálint ftv. Beo. Nagy Géza tv.
8. s:. honv. helyörs. kórluí: gyt. Kassa, \Tez.: vi~
léz Szereday Púl ftv. Bco. I·Io<linka Ernő stv.
!J. s:. honv. ht'iyőrs. J.-úrhá: gyt. I\.olozsvár. Vcz.:
Balúzsovich Pál ftv.
10. s:. honv. helyörs. kórhá: gy!. Budapest. Vez.:
.\[czey Jcnii gyógysz. igazgató, Beo. dr. 'I'hury
Gl·za ftv.
11. s:. honu. hclyürs. krirhá: !J!Jl. Budape!il. \'ez.:
Virúgh Sándor flv. Bco. dr. Kcnd.~rcs Júnos
f'tv.

/lonuéd kórhá: f!!Jl. Szl>kcsfchl·rvúr. Vez.: Fraknói
()dön fl v.

11nnnid kórhó: (jlfl. Gvür. Vez.: Körlv·:·lvcsi h·ún
fi\".

..

•

.

llonvéd kórhá: !J!Jf. Kaposvúr. \'ez.: \'a<;zkó Lajos
flv.
/-lunvéd kórhá: !J!Jl. ?\agykanizsa. \'l·z.: Popovits
Ferenc flv.
llonvéd l•úrhá: !f!fl. l\.ccske1nét. Vcz.: 'I'i1núr :.\Iályús ftv.
/-lonvéd kúrhá: !JUl. Szolnok. \'ez.: Landhcrr
Gyi.irgy ftv.
llonvéd kórhá= gyí. }.-!unkúcs. Vez.: Jjn!úsz Isl\'Úll
f\v,

ll onvéd kúrhá: !JiJl . .1\ agyvúr:nl. \' l'Z.: l o\·ag Fch~
rentheil-GruppenhL·rg Déla ftv.
llonué<l /.:ár/iá::, yyl. :\laros,·íis{irhely. YL'Z.: Gajclúcs
1\Iihú!v ftv.
llonuéd k<.írluí: f!!Jf. Szatn1úrnl·1neli. \\·z.: Ivún Ferenc flv .
.lú:sef {hg. s:a11(1fúri11111 Budakeszi. Vcz.: Bősze
Ferenc flY.
10. s:. kúrh. fiúk gyl<Íra Budape!-il (V:·1ci-u. 24.)
\'ez.: 1\Ia!áncscvics Gyürgy gy. aligazgató, Beo.
I\.iss Zsig1nond ftv.
II.

A m. lcir. honvéd gyógyszerészek rangsorolása.
V. rangosztály. Gyógyszerügyi fijiuu:oat6

(ézn~des).

:\Iáléfy .lcniL
VI. rnngoszt:ily. Gyógyszerügyi iua:ual<il• (alezredes) Gyi.irfl'y Gábnr. dr. Fehl>r Lúszlú. :'.ll'Zl'\'
,Jenő.
·
\"!!. rangoszl:ily. Gyógyszeriigyi oliuo:f1nlt;k (/;!·nagy): !\Ial<'inc.scvics Gyfirgy {·s Landgrúf
.János.
VlfI. rangosztúly. Gyógyszerügyi fiitis:tuiscfijf< (szúzados): Szabö András. Virúgh Súnclnr. l{('Yhirú
l!nrc. vitéz Szercda\' Púl. \Iútvus Búlint. yj.
téz Búlinl Arpúd. cir. \liksa Ú\'uln. Vitúl\'os
,József, dr. Perl Bl~la, 'l'ihanyi IsiYún. Popo,··ics
Ferenc, Juhúsz Lajos. dr. Sz!nreczkv (i{·za.
(i-ajdúcs '.\Iihúly. !o\·ag Fehrenlheil~tl~·up1H'll
lierg Bl,la. Körtyt'.·!yP!'ii Iván. ·r:1szkfi L:ijos.
Lanclherr György. 1\íss Zsign1011d. \'úrady-
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Szak1náry Zoltán, <lr. vitéz Csabay .lúnos, Balázsovich Pál, I-Ialász István, dr. I\:cn<lcrcs
János, Franknói Ödön, Ti1nár ?\Iátyás, <lr.
"I'hury Géza, Ivún Ferenc, Biisze Ferenc.
IX. rangoszt. Gyógyszeriigyi lis:lviselök {főhad
nagy): Nugy Géza, Fiiller .János, dr. T::nuáska
Lörinc, Nérncth ,Jcnlí, dr. Flieg ,József, (·s l·[o111oródv Béla.
X.. rangoszl. Gyógyszerügyi ,'if![!édtis::.loiseliil.: (hadnagy): dr. 'I'anay Istvún, Balogh E:áz111ér.
Bogcha-Novák Zoltún, llodinka Ernő.
J-Iouv. ?\Iiniszt. szakszán1vevlíség: dr. Schaub László gyóf,ryszerész, honv. szá1nvevöségi tiszh-.
Nyugállományú katonai gyógyszerészek.
Gyógys:=eriigyi főigazgató: (V. rnngosztály): Lippay

I\ároly (Budapest), Lázár Ernö {Budapest),
Fabritius I·Ienrik (Budapest).
Gyógys::eriigyi a/igazgatók:
(VII. rangosztúly)
llackler Artur (Budapest), .Deúk Lajos (Budapest), \\Téber Arpúd (Cinkotn-:\rpúdlelcp).
r;yóyys::eriigyi fiifis::tviselűk: (VIII. rnngosztúlyj
.\liillcr E·lek (GviírszC'n·li,·ún), 'fú!h l\úln1ún
(Budapest), Ke1:ekcs Arpúd (Budapest). Orhá11
Elek (Felsiigöd), 1\.encz :\Iihúly (Húkospalota).
Holics Jenií (Balatonújlak), 'fúlh Súndor (Budapest).
(;yógys::erii(fyi tis:tuist•lők: (IX. rangosztúly) 'l':llúr
,József (Budapest).
Gyógys::eriigyi segédtiszlvisrlők: (X. rangosztúly)
Fónagy Endre.

A címjegyzékben előforduló gyógyszeré·
szek betűrendes névsora.
Abay-Nemes Gyula dr., Budapest Xl.
Ahkarovits .Júnos, Szilúgyso1nlyó.
ifj. Abonyi Endre, Bátorkeszi
A.bonyi László, Békéscsaba.
Abrudbányay Ödön, Pécs.
Achálz Tibor, Oroszvég.
Aczél l'vfargit, Szirák.
Aclametz Erzsébet, Pu1núz.
Ada1nelz Leó örök„ 'l'urkevc.
Adainkovics I_\ároly, 'l'ótkon1lós.
:\dan1kovits Adárn, Nagyszénás.
özv. A.dler hnréné, Enying.
Adler Iván, i\Iágocs.
A.dy Béla, Nagykőrös.
Agárdi János, \'ép.
J\jtay G. Gyula, Nagyvárad.
..-\jvász .lenő, Csíkszereda.
Alapy Andor, Endrőd.
Albert Gábor, Felsiiscgesd.
özv ..Albert Rezsőné, Dunapentele.
özv. J\lesi Rudolfné, Bethlen.
özv. A.lcxander Istvánné, Siinasúg.
Alexander I\úhnán, I\arcag.
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özv. Alföldi Istvánné, '!'óváros.
Ahuási Lajos, I\:onyár.
Aln1cr Déla, l\Iútészalk:i.
Altn1nnn Aladár, Budapest Vili.
An1brózy 'l'ibor, .lúszszentlúszló.
An1brus Súndor, Budapest V.
André László, I\ecskc1nét.
\·itéz Andriska Ödön dr., Pcstszenterzsébct.
S. A.ngyal .Antal, Nagy111egyer.
Antal Akos, Ujkigyós.
Antal Dezsö, Szaln1árhcgy.
.-\T!tal József, 1\Ionor.
Antal Sahin, Déda.
Apró Jenő, Szeged.
ÖZ\'. Aranyi Arpúdné, Debrecen.
Aranyi Sándor, Debrecen.
Asztalos György (szadni). Olaszliszk~1 és Erdi).

bénye.
Asztalos Gyula (szadai) ()Ja~zliszk:i.
.-\tlasz Lajos. Nagyvúrad.
Auhcr László dr., 1\lohúcs .
.-\dú111 Lajos örök., Ózd.
öz\·. A<lán1 Lajosné, Ózd.
..\rendássy Lúszló. Peslszentliirinc.
..\ron Súndor. Szilviisvúrad.
:~rvay György, Nagysz<'ilHís.
:\ts Nagy Lajos, I-Iajdu.szovát.
Babochay I\.úln1ún örök„ Kaposvúr.
ílabusik Ferenc, Budapest \'l.
Bachó Sún<lor, Cegléd.
Bagdún l\úlrnún. 'fiszahura ús I\i;;;klirl·.

l
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Bajnóczy Sándor, Nagyhánya.
Bajnok .lenő, I\.ézdivúsúrhelv.
Bajor .József, 1'i.sznvárkonv.·
I3akos Béla, Nú<lasdladún~~.
özv. Bakos Ferencné, Du;u1vccse.
Sz. Bnksay Béla, Nagykáta.
Baksay László, I\.óka.
13:.:lasa István, Técső.
Balás Arpád, Budapest, Xl.
Balás Zsigmond _örök., Rúkospalota.
Balússv Jolún. Er111ihálvfalva.
Balázs. A.n1á\ia, BodroglZcresztúr .
Balázs Ármin, Gyöngyös.
E:.dázs 1\r111inné, Gyöngyös.
Balázs Dezső, :l\Iohora.
Balázs Erzsébet, Harsúnv.
Balázs Ferenc, Bethlen. ·
I3alázs Ilona, I~rdütclck.
Balúzs Sándor, Szigetszentlnárton.
Balkányi I\.áln1án, Balkúnv .
llalkányi Liíszló, lludape;t !!.
Balló Gusztáv, Ujpcsl.
llalló Lajos dr., lludapest Vll .
Balogh Jenő, Valkó .
Balogh i\lihály, Devecser és Son1lószöllö:,;.
Balogh Sándor, Izsák.
Dalogh Sándor, I\.isújszállás.
I3alogi ftlihály dr., l\Jipolnásnyék.
Balthazár .János, Felsőgöd.
·
I3althazúr 'l'ibor, Do1nbovür.
I3anelli F. l{ároly, Gyönk.
Barahfls Ferenc, Uzon.

Barabás Kálmán örök., I\bpesl.
Baradlai János dr„ Budapt:sl V.
Baranyay Zsig111ond, Berhida.
Barbul Ödön örök., Sza!n1úrnén1eti.
Barcsay l\.ároly, Szeged.
Barcza hnre, Bonyhúd.
l3nriss Arpád örök., Kondoros.
Barla Dezsö, Nagyvárncl.
Bnrna Antal, Hédervár.
Barna I-I enrik, Csongrád.
Bnrna L{iszló Dezsö, Felsözsolca.
Barla Súndor, I\.ovúszna.
Bartha Béla Salköveskút.
Bartha Súndor, Gelence.
özv. Bartha Zoltún.né, Cséffa.
Bartóffy .Jenő, 1'ápiószele.
Bartók Lúszló, Nézsa.
Bary A. Zoltán, Biharugra.
Barzó Lajos, Ibrány.
BatúrY Istvún, Debrecen,
B::iue1: György, Budapest VI.
Bauer .János, .Jú-,zárokszúllús.
Bauer I\ároly örök., Kevermes.
Bayer Antal dr., Budapest VI.
id. Bayer A.ntal m. kir. korn1ányfötanácsos, Buda·
pest \'I.
Bayer György, Biharpiispökí.
Bács Béla, I\.ecsketnét.
Bácstopolyai Takarékpénztár, I\iskunhnlas.
Bálint Béla, Alsóneresznicc.
Sz. Bálint Jenő örök„ ()rkénv ..
vitéz Bún „~rpúd, Bnlalo11zan1f1rdi l·s Budapest \

Búnhidi ,Jenő, Biharkeresztes.
Bánó A.ndor, Debrecen.
özv. Bánóczy Sándorné ~ziil. tiründi Ilona. Kid és
Erdőtelek.

Búrúny l3úlint, 1\.olozsvúr.
Bárány Szilárd, Pilis1narlil.
Bátori Ferenc dr„ Budapest VIII.
Bech Etnil, 1'iszakürt.
Beck Ernő, }{éménd.
dr Bedőné I~Iajas Stefúnia, I\iskundorozsma.
Beke Barna, Debrecen.
dr. Beke Gézáné szül. '1'01nhor \'aléria. Bp„ XI.
Beke Gyula, Kis1narja.
Beleznay I\.ároly, Budapest VII.
Beliczay Ferenc, Szentes.
Bellák .József dr„ i\liskolc.
Benczédy Ferenc, \Túri.

}

Bene Er;1ö, U jszász.
Bcnedicty József (nemes). Békés.
lleniczky i\Iiklós, Eger.
Benkö Súndor, Dcrccsl~c.
Bentzik Gizella, l\lurakcreszlúr.
Dcrall 1\dolf, Szatn1úrné1neti.
özv. Beret\'ÚS 'famásné, Kispest.
Beretzki Péter, l\lezőberény.
Berger Guszlúv, Akosfalva.
Berkes Hózsa, Sándurfalvu.
Berkovits A.rthur dr., Szalrnárné1ncli.
Berkovits Olga, i\farosvúsúrhely.
Berkovits Súndor. Beszterce.
Bernát Sándor, Csap.
nernúlh Elln Ilona! A\';ISfl'lsiifa!u.
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özv. Bernáth l\Iiklósné, Debrecen.
Bernáth Pál, Kunszcntn1iklós.
Bernhart Ernii, Csávoly.
Bernolák .Júnos dr., Pcsls;o;entlörinc.
Bertalan l\Iúrton dr., Súrospatnk.
özv. Bcrlalanffy In1réné. Pestszcnterzséhel
Bcsnvií Pál, Budapest II.
iiz,·. ·Bcsspnvci Dczsiinl·. So1nogyszil.
Bessenyei l~úszló, Son1ogyszil.
Bclcgh 1\.ároly, Budapest XIV.
Bczzegh István, Csongrúd.
Bér Sándor, Budapest VIII.
Béress .János, 'I'aksony.
Rl~rcss József. :\Iúra1nnrosszigcl.
Rf,·úrdv l~vn. \'észtiL
Bévárd)• Gyula (belvúrdi), Szalkszent1núrton.
Ilichlcr Gyula, Pacsa.
Bicliczky l~úroly, 1~1crccgszúnló és Dúvod.
özv. Bierbauer ,Jánosné, Székesfchérvfir.
Bilustsúk János, Tiipiószccsö.
Binder Ottó, Sopron.
Bíró Ferenc Géza, l{o\ozsvár.
Bírú Géza dr. örök„ I\olozsvár.
Biró fstvún, Budapest III.
vitl·z Bírb-l{oyács László. I\iirösladány.
íliró László, I\~ispcst.
Biró Sándor, l\Iiskolc.
Bíró Szilúrcl. Egyek.
ílírócsák György, Szany.
Ilirtók L. Sándor dr„ Piispökladán~-.
Bisitzky András dr., Cclldö111ülk.
Dillera Zoltán, Rákospalol:i.

Illeier Hezsö, 1'ass.
Hlun1 Jcníí, Gycrgyótölgycs.
Bo!Jovszkv Júnos, !{ékes.
Bódi l\likiós, Ujszász.
Bodnúr Jenö, Budapest VII.
Bodoky Ida, J(elebi:i.
ílodor Lúszló Lajos, Kolozsyúr.
ílódv Dezsü, I·Io1nrogd.
Bog~ha Alajos (Nagy-Danu1ssai), ~agyhalá.sz.
Bogdún Aladúr dr. f1rl>k .. Nagykanizsa.
Bogdúndy ,Jenö, Lovászp.atonn.
Bohuniczkv Sándor, Zsehz.
Bokor Fer~nc, l\.apos,·úr.
Bokor .Tenö, Rum.
Bokor László dr., Ujpest.
dr. Bokor Lúszlóné, Ujpes!.
Bokrossv Zoltún, Pestszcn!erzsélH'I.
Roldizsá.r In1rc, Nyirbúlor.
Bolen1an Éhn Lajos, l\"éthely és Bal:iton111flria
Boleman f.:hn l\Iihály örök., Csurg6.
Boletnan örök., Léva.
Bolgár í\fiklós, Sz1Scsén.r.
Bolits Jenő, Balatonkiliti.
Bonon1i Géza, Csaűádapáca.
Bontha Jenő, Bpest VII.
Borbély Endre, Nagykörü.s.
Borbély József, Szeged.
Hordás Dezső, Pcstujhcly.
Boros 1\ladúr, Gyöngyös.
özv. Boros Károlyné, I\.iskundorozstna. l\i.sternplon1tanya.
íloros László, Nagyszékely.
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Borostyán Lajos, l\IagyarLúnl1egycs.
Borsányi István, Érsekvadkert.
Borsody György örök., Fadd.
Borzsovay István, Csepel.
Bossányi Anna, Sajószentpéter.
Bossányi Gusztáv, Sárosd.
Bossányi Jenö, Bugyi.
Bossányi .lenő, Sajószentpéter.
Bóta. István, Erdőd.
Both István, Nagybe1;ezna és J·Iajascl
özv. Bottka Imréné, Hagály.
Botos Aladár, I{ocsér.
Bozóky Béla örök., Soltvadkert.
Bozóky György, Debrecen.
Böczy Gábor, Nagyvázsony.
13őhm Gyula, Kispest.
Böhm Ignác, Budapest \'II.
13öhm illiklós, 13udapest VII.
Börzsönyi .Jenő .Júnos. Ro1nhány.
Böszörn1ényi János, Pécel.
Bötös Sán1uel, I\:arcag.
Brantner Antal, Lakócsa és Drávafok.
Brantner Otló, Lakócsa.
Braun Endre, Pered.
Braunbergcr I1nre, Dunaszckcsr1.
Breicha János, Dunakeszi.
Brenner Ferenc, Zalaapáti.
Bretter Dezsö, Csögle.
Breuer I{úln1ún (nen1es), Zilah.
Breuer 11iklós, \'ú1nospércs.
özv. Breuer Szilárdné, Szarvas.
Bré1n György, 'fasnád.

i

Bródv Ernő, Döbrököz.
Bros~r Gusztáv; Dcszlerce.
Broser lichnut, Bátos.
Broscr liehnuthné sziil. Bolh lier1uine, Bálos.
Brósz .Alfonz, Gycrgyó.szenl1niklós.
Brüll András, Budapest VIIJ.
B1·iil.l Zoltún, F'el.sűvizsó.
Bubregh E111il, Sellye.
Bucsányi István, Tardoskcdd.
13udnhúzy Sándor, Hákoscsaba.
Budanovits "I'ibor, Ujpesl.
Buday Bálint, Perkúla.
P. Buday Ferenc, Vásá1osna1nény.
P. Buday Ferencné szül. Buzinkay Anna, V~.sú
rosnan1ény.
Budilnacz Irn1:e, I\aposvúr.
Bulcsú Barna, Szcgt.!Li.

Bnnycvúcz Sándor, Celldün1ölk.
Burgcr Zollún, 1\szód.
Burgelli Ferenc, Budapest, VII.
Buttinger Arpúd, Lajosnlizsc.
Buzúsi 1Iúrlon, í:rendréd.
Buzinkay Anna, V úsúrosnan1ény.
I3iichler Jenö, Balass:igyar111at.
Chlopiczky ,József, Zúgon.
Cioconclca Viktor dr„ Kolozsvúr.
C!c111cns Béla, Hl'lleg,
Codarcca Gyula, E:olozsvúr.
Costna Cornél, Zilah.
C:oslin Agoslon, Nagyson1kút.
Csanda Entln.'i Nagyvárad,

l
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Csapó l·lein1 ,Józsefné, szül. Zsibrik Stefáuia.
'J'innyc.
Csnpó Zoltún (ecsedi), Szentes.
Csatár .Andor, Nvárád.
Csaló Súndor, B1~dapesl VIII.
Csábrúdy .Júnos. l~iskunn1:ijsa.
ifj. Csúhrúdy .lúnos, l{Ílnbaja.

Csányi hurc, Budapest II.
Császár Anlal,

Ilékásn1egyer-Csillagheg~'

Császár Ernő, Dés.
Z. Császár Ferenc, Budapest X.
Csefalvay Hezsö, Jászberény.
Csejtei I\:ti.roly Lajos, liajdúnáná.s.
Cselkó Józsefné, Alpár.
Csemiczky Frigyes, Abony.
Csc1nitzky Sándor, \ 1aslúb.
Csengeri Rezsil, Alsóúbrány.
özv. Csere Józsefné, Szohrf1nc ús Szohráncfürcli1
Cscrenyey Géza, iludapc:st XIV.
Cscrcsznvés Gvula dr., E.olozsvúr.
Cscrghi iJop \;iktor, Etiipatak l·s Sepsiszentgyörgy.
Cscrján In1rc, Gyöngyös.
C.:;ernus Lukúcs Lajos, Budapest 'VIII.
Csele .-\1nbrus. 1'iszarofl'.
Cséb~·· Lajos. l\eszthely.
Csépe István, Fiilek.
Cséri Elek. Alsón1ihúlyi.
Csia Lili, i\Iarosvúsárhely.
Csillag (iyörgy. Budapest IX.
Csillng lrnrc, Budapest. \rlll.
Csillag Púl, Butlnpest TI.
Csillag Pálné, i\I~d,
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özv. Csincsák Béláné, Pécs.
Csiszár Ernö, :\Iálnúsfürdö és ~Iikóújfalu.
Csitáry Olivér, Székesfehérvár.
Cson1or Kálnuí.n, Dornbovár.
Csonka Béla, Kistarcsa.
Csont Gyula, Nagyvárad.
Csontos Islvún, Érsekújvár.
Csorba ,János, I\:ccskcn1ét.
özv. Csóti :J.Júrkné Vékony .Julianna, Aknasugalag.
Csösz Zol!únné. Rácalrnás.
Csuka Irén, Tiszaföldvár.
Csulyák János, Dunapentele.
Csurgó László, Kaposvúr.
Csúzy József, Döbrököz.
Czájlik László. Csongrád.
Czehner Albertné, Tóvúros.
Czegl{ j>· Istv:ín. ?\Iiskolr (:\f:irtintelcp).
özv. Czekeli Frigyesné, Narrvilva.
özv. Czern1úk Lipótné, Yeszprérn.
Czibulka Gyula, Szentendre.
Czingell L{;szló, l·Icvcs és Pély.
Czira .Jenii, Györvar.
Czira Jenöné, szül. 'Szvidt Aranka, Győrvár.
Czollner Lilszló, Iszkaszentgyörgy.
Czoppclt Ernö, Szászrégen.
Czuczy Gyözö, Znlnszcntgról és Zala!1ér.
Czuczy Győző gyern1ckei, Zalaszcntgról és Zalab0r
Czuczy PCter dr„ Zala!.u~r.
Czukor Gyula, Budapest Xl\'.
Czukor József. Gvalu.
Czukor LászJÓ 1 Úudapcst 1 Vl 1[,

·r.·'·.· ·
-"·'·

s.is
vitéz Czuppon :\ntal, Ván1osgyörk és A.dács.
Czurda flezsö, I\:iskunhalas.

Dalibor László, Győr.
Dnncs l\Iiklós, Bustyaháza.
Darányi i\'lih:íly, Súsd.
Daróczv Anlal, Okány.
Dános ~Béln dr., Nngykúlló.
Dávid Islvún, l\.isvúrda.
Dávid János, i\Iarosvásárhely.
dr. Dávid \'iktornr~ Budapest II.
Dávidné Szüts Ilona, H:ícaln1ás.
Dcbelka !Tózsef, Jászberény.
Dehiczky i\Iihály dr„ Szépvíz.
Deér Ödön, Budapest IX.
özv. Demeter Gyuláné, Nágocs l~.S

·röril!i.l~opp:'1n\'

Demeter István, 'I'ahitótfalu.
Demeter I\:on1él örök .. I\.olozsvúr.
Den1etcr László, Nngykanizs:1.
Dcrnianyné Eihach Ilona. Budapest IX.
Derényi. Imre, Bögöte.
Deutsch Ist\•án, H.irnnszornbat.
Deutsch örök., Rimaszombat.
Deutsch Zoltán, ~liskolc.
Dezséi Géza, lieves.
])ez::ü :\Iiklós {dúlnoki), :\"agyajl:i.
özv. Dénes i\Iiksúné, Losone.
Déri Aladár, \'úgsellye.
ifj. Déri János, h~assa.
Déri .József, Nagykanizsa.
Dian1ant László, Losonc.
Dillert Béla 1 Érsekújvt1r,

1
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Dobay Pál, Csolnok.
dr. Dobálné, Budapest VII.
Doblcr László, J(cn1encc.
Dobó .J r.>nö, Szajol.
Dobos Gábor, Budapest Ili
I}obos György, Cegléd.
Dobozy Endre, Nyirábrúny.
Dobreanu Ilona, Élesd.
Dobribán Antal, i\láriapócs.
Dobsa Mihály, Sopron.
Dobsa Sándor, J\lmosd.
Dolesch Gyula, J{iskörös.
Dolesch József, Békéscsaba.
Don1ján Béla, Szombathely.
Domján Géza, Csanytelek.
Donászy Aladár, Csesztreg.
Dósa Béla, Tápiógyörgye.
Dosáné Fáv Elvira, i\Iaroshévíz.
DörnötÖr I;tván dr„ Szabadszállás.
Draaser Frigyes, Teke.
Draskovich Géza, Babócsa.
Droppa Ernő, Nagysalló.
Druga György, Naszád.
Duchon Alfréd, .i\Jór.
Duha Tivadar, Szeged (Felsőváros).
Dusa Ernö, Nyáregyháza.
Dusnoki József, Barcs.
Dvorák Alfréd, Fót.
Dvorszkv Béla dr., Szo1nbathcly.
Dvorszk)• Etelka, Szon1bathely.
Dvorszky József m. kir. korn1ánytanácsos,
!11ÚSkér.

li
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Ebergényi Gyula (telekesi), I\.ovászna.
Edöcsény .:\dán1, Nagyalád.
Edöcsénv Adún1nl· Nagvatúd l·s Lúbod.
Eger Jó;sef, llcgyfalu . . .
Egry l{áln1án (nagyegy:<l 1), Szihalon1.
Ehrenfeld Jenő, Beregra1\:OS.
Einczig 1\Iiklós, 1\lunkács.
Ekárt Gábor, Vecsés.

Erdélyi !\.!ária Irén, llajdunúdudvar.
Erdélyi Sándor (n1indszenti). Zalalövö.
Erdős Gerő, 'farpa.
Erdős IstYán, Budapest VI.
Erdőssy Gézn. Kurlakeszi.
Ercth János. lla\·asmczii.
Erényi István, Örkény.
Erényi László, Budapest VI 1.
Erkcdy Ferenc örök„ Pestszenterzsébct.
E.ssig1nann ;\l:"tr!on. Bclhlcn.
Ettvel Zolán, Gara.
I~csy Zsolt, Bácsbokod.
l~hlert Andor, Sátoraljaújhely.
l~les Géza. Diósgyör és riún1or (I,illafiired).
El!ii Isl\·án, Budapest I.
1::nn ISlv:"innP. Budnpest r.

Elek Endre, Ungvár.
Elek .Jcnö, ~Iezötúr.
Elek I\:e1nény Zoltán, Szolnok.
özv. dr. Elek Pálné, Ujpest.
Elekes linre, Gycrgyószenhuiklós.
En1anuel An!al, Budapcsl, XIL
En1ánuel Géza, Budapest IX.
En1án11cl Géza örök., Budnpes! IX.
E1111Jer l~éla, I3udapesl ''·
En1ber Elcn1ér dr., Abony.
Ember .József, !\fakó.
Ember örök., 'I'urkeve.
dr. Engelné, Grósz Anna, I~rsek\:adk('l"L
özv. Engelhardt l)ezsiíné, Ipolysag.
r::ngelhardt Lúszló, Ipolyság.
Eöry István, Né1uctboly.
.
.
· Jzorn1any 1u 11 <1t·sos
Eöry Vilmos nl. 1i:lr.
. • • Súrvúr
Epslein Endre, Sza1noskrassó.
ÜZ\', Epstcin Gézúné. "fiszafiircd.
Eranosz öriik .. Gycrgyúszenl1niklós.
tlr. Erdev·Grúz 1'i1Jorné. Budapest \"!.
Erdl·lvi ·Dczsii. Budapest. XL
Erdél~·i Dezsőné, Budapest XL
Erdél)·i Istvánné szül. Veress ;\lúria, Zúkúlly.

Faber .Albert ürök .. Nagyhúnhegycs.
Fabritius I-lenrikné, szül. húró Syntínis llonn.
Budapest XL
Fajcsek József Egyed, Eger.
F:iludi Jenö örök„ Budapr.sl YII.
F'anla :\Iiklós. Szo1nhalhelY.
Fnragó h-::ornél, .Júszj:.ík6h:;l1n:L
Faragó J.\Iúria, Aposh1g.
Farkas Antal .János örök„ Sznr\':is.
Üz\'. F'arkas Antal .János1H'.· szül. I\atonn :'llargit.
Szarvas.
Farkas B<'~Ja dr.. I\ccskP111él.
Farkas Ferenc, I\apuvúr.
Fnrkns J1ínos. V:"irpalola.
Farkas ,József. 'rúc.

1
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Farkas József, Sándorfalva.
Farkas I„ajos, Visegrád.
Farkas Sándor, Érsekújvár.
dr. Fazekasné Iíeurnann Anna, Polgár.
Fábián Géza, J{atyrnár.
Fábry Andor, Szentistván.
Fábry Ödön, Balatonszárszó.
Fábry Ödönné, szül. kovásznai Csulak E<lith, Balatonszemes és Balatonszárszó.
Fáczányi István dr. Budapest X.
Fáncsik Lajos, Sümeg.
Fáy Ignác, Nagytétény.
Ffiller János, I·lajduszoboszló.
Fehér Béla l\:ároly, Sajóvárkony.
Fehér Dezső, "J'ápé.
Fejes Ferenc, Nagyka1narús.
Fejes József, J{unágota.
Fejes Lajos, E:evermes.
Fejér Barna, Nagyszőllős.
Fejér Emil, Budapest VII.
Fejér Ferenc, Nyíregyházn.
Fekete Andor, BuUapcst L\.
Fekete Antal, Zsibó.
1;-ekete István, Túrkeve.
Feket·e Zoltán (nagyiványij, Budapest V.
Fekéshúz>· Zoltún, 'raracköz.
Fellner Frida, "feles.
Felszeghy Gyula, ~:Jád.
Feny\'es ?\Iiksa, Dudapesl VI.
ÜZY. Fenn-cs Zolt{m11t\ Budapcsl. VJ 1.
FcnyYl'Si · Ferenc, Nagyszalonta.
Ft'rencz In1rc 1 'l'örökszc'nln1iklós,

I_
~

I<'crenczy A.rpád, Budapest XI.
Ferenczy Géza, llévízszenlnndrás.
Ferenczy János dr. és Társa, Afunkács.
Ferenczv l\Iargit, Tata.
Feyér iózsef (szatn1ári), líajdunádudvar.
Féder AJfréd, Sepsiszentgyörgy.
Féhn Olga, Gyula.
iizv. Fényhahni Arp:ídné, 'l'úrtereliPs.
Ficek Alajos, Jászárokszállás.
Filep Béla, Budapest V.
Filó János dr., Budapest VIII.

Finv Jenö örök., l{iskörös.

dr. ~Firon Béláné, Tiszabő.
Fischer József dr., .Júnosháza
Fischer PúJ, Budapest \'.
özv. Fitos Ferencné, Vállaj.
Flanun Istvún, Budapest \ 7•
Floderer Jenő, Csepreg.

Flohr
Fodor
Fodor
Fodor

1

1
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Ilögölc.

.József, I\:olozsvár.
Aladár, Rozsnyó.
Elek, Nagybánya.
Ferenc, Szentetornya.

Fodor Z...lúrtonné, l{is<lorozsrna, l{istc1uplo1ntanya.

Fodor Sándor, Csákánydoroszló.
n. Fodor Sándor, Decs.
Fohsz Hichárdné (párdúnyi), Piliscsabn.
Folkrnann Ferenc, Hakamaz.
Folk111ann László, Tokaj.
Folkn1anné Bálint i\fargit, Tokaj.
Follinus l\.Iarcell, I-Iosszúpályi.
Foltinck Aurél, Nagysornkút.
Fónagy Sándor, A:lsódabas.
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fizy, Forgúch .Júnns1H;, l\iskundorozsn1a.

l"orgúcs l\úroly1H\ I\.u11szcni111iklús.
Forgúcs Lúszló, Csor\'ás.
ÖZ\'. Forkly B{~hí.1u\ Siikiisd.
Forkly Géza, Nagybaracska.
Fournicr I\úroly dr .. Nagyign1{1nd.
Földes Béla, E:unrnadaras.
Földes Ernő, l\Iagyardiószeg.
Földes .Jenií, Zo1nba (Düryzon1ha).
özv. Földes Lajosné, \ 1cszpré1n.
För<lüs Lajos, 1\ccske1nél.
Frank! .József, Szeged.
Frankó Andor, Szeged.
Friinkcl .\Józes, J(övcsligct.
Frciszbcrger l\ároly, :'lleziikon1úro1n.
Fridrich Sándor, Pécs.
Fried Súndor, I\:is,·árda.
Fried Silndor, Rúkospalot:i.
Friedn1an Béla, Bútvu.
Friechnann .lózsef Nagykapos.
Friedn1ann Súndor, 1\assa.
F'riedinann Súndor örök„ Nyirbogd:iny.
Friedrich Ödön, Szentgollhúrd.
Frindl Béla dr., Ilosva.
F'rits Zoltán, 'folcs\'a.
Fritsch ()szkár, Na.szód.
Fülep Agoston dr., Budapest V.
Füley J..ladár, Nagydobrony.
Fülöp Endre, Budapesl, IX.
Fülöp L:ijos, Oroszvár.
Fii\ilp Pt•ter, PestszenlerzsCIH!L
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Fiirst Elcinér, Soroksár.
Gaál Béla, Bnktalórúnlhúza.
Gaál Béla, J olsva.
Gaál Endre dr. v. államlitkúr, Budapest Vl
:-1. Gaál Géza, Kálló.
Gaál István, Füzesabony.
Gaál János, Nagyhúnya.
Gnál I\:áhnún, Borsa.
Gajda Piti, Siklós.
Galan1bos Béla, Pestszcnterzsébel.
Galan1bos János dr., Eger.
Ci:ll:unbos l\áln1ún. :\cs Cs Gönvií.
Gala1nbos Saroll:i. i ·jpcst.
·
Galata L:ísz\ó, Fiilüpsz:'11lús.
Gallé Corn(~lia, F'onyócl.
ifj. Gallé Géza, Lengyeltóli {~s Fonvód.
Gallina Béla, llódrneziivás{1rhely.
Gara József, llahni.
Ciarai .Jenö, ICassa.
i'lzY. vitéz (Jaskó Bl;iú11t'· (gúspatukil. i\örösladány.
Gúbor .Jenö, i\Jeziík1n·úcshúz:1.
Gúbori György, Bu<lnpcsl VIII.
Gájcr János. Fcketeardó.
Gúl Ist,·án, Losonc.
Gúl Júnos, Gyergyúszenltnikló.s.
Gáll Ferenc, Boclrogszerdahely.
Gálosi I;'erenc. NagvYárad.
Gáspúr .-\.rpúd, Bud;ipcsl III.
Gáspár Géza, Toponár.
Gúspúr Púlné, szül. Bonlilnvils ()Iga. Galgn1n:ícs i
Gáts Lajos, I\.örösbegy.
Giirlner :\liksn. lh1s.zl.
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Cichhardt Zo!tún, ·Bihar.
Gedeon Ando1-, 'fakt:1harkú1iy.
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Geduly Elek, 1'úpiószelc.
Geffcrth Dezső ifj. Szl~kt•sft!lH~r\·úr.
Geiger 1\úln1án, Pécs.
Geiger 1\.áhnánné, Pécs.
Geiringer .Júnos dr., Daja.
Geiringer Oszkár, Dunaszerdahely.
Gelei Gyula, Budapest V1.
Gellér János, 1\iskunfélcgyhúza.
Genszky Gl'za, Zsú1nbék.
özv. dr. Gerbert Ottóné, Alng.

Gergely István, Csorna.

Gergely Jenő, Alap.
Gergelyffy György, Nyiregyháza.
lovag Gerhauser Sándor, Ujpcst.
Gerle Jenő, Szeged.
Gerő örök„ Dunaszerdahely.
Gerő Sándor, ·rasnádszúnló.
özv. Geszlerédy Ferencné. Érend1·éd.
ifj. Géczy Dezsöné, Szarvas.
Gidófalvy György, liódmezövásárhely (Vásiirhelykutas).
Glasz József, Budaörs.
Glasz .Józsefné, szül. Hei!er Ilona, Zs{unliék.
özv. Glós Üllóné, Somogyjád.
Glück Ferenc örök., 1Iargitta.
Glück Sándor, l{assa.
Goina Tódor dr„ E:olozs,·ár.
Goldberger Lajos, Békés.
Goldhlalt Ferenc, Sárospatak.
Gon1bos Zoltán, Budapcsl fX.

Gonda Arn1in, Bia.
Gonda I\{1roly, Lenti.
Cionda i\1ihúiy, Nyíregyhúza.
Gorka i\rpád, Alcsút.
Gosztonyi J.\Iór örök., Abaujszina.
Gotteszmann I-Ierman, l·Iarkács.
Göbl Nándor, i\Iernye.
Gödény Ilona, Debrecen.
Gödény Sándor dr. örök„ Nagykúll6.
Göllner 1\urél, Bicske.
Göllner Barnabás dr„ V:íc.
özv. Gölll Pálné, Pécel.
özv. Göinhös Lászlóné, i\Iór.
Gömbös Zoltán, J\f6r.
Gömöry ,János, Csongrúd.
Gönczi Sú1nuel, Buch1pcst Vf.
Görbe Gyula, IlaJa.
Görgey Dezső, Nagykároly.
Görgő Tibor dr., vitéz, Budapest \'Ill.
dr. Görög Jenöné, szül. Buday i\Iária, Bpest X
Görög Lúszló, 1\olozsvúr.
Görögh Péter I1nre, Gyüre.
Graef Gusz!úv, Beszterce.
Graef Tibor, Budapest, IX.
Grimiu Rudolf, J.\Jartonvúsár.
Grinun Rudolfné, Siklós.
Grólunann \'iln1os, Sopron.
Grósz Dezső, Ujfehértó.
Grósz Dezsőné szül. Jungreisz Hené, Ujfehértó.
Grósz Nagy Ferenc, Dehrecén.
Grósz Zoltán, Bereltyószéplak.
Grózer Dezső dr„ Borsodnúdasd.
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fizv. Grózcr Lajosné, Borsodnúdn.sd,
Gruber Alajos dr .. Soltvadkert.
(lruber Arpúd, Budapest \'.
Gruber .József János, Sash:ilonl.
Cirun(l l.ajos, Szúszlckencí'.
Gründl !{álmán, Csurgó.
Grlin\\'ald Gyula. Bud:ipc.sl \'!I.
(lrynaeus Dezsü. Nyírpgyhúza.
Gulyús Béni, I\íspes!.
Gunst J111re, 1'öröksze11 uniklós.
Gutfreund Arpád, I-Iódrnezövúsúrhelv.
Gutrn~1n Bé1a dr., Szat111úrnén11:!i.
·
Guttn1ann Sándor, Gyöngyös.
\\'. Gut1111ann Szidi, J)évaványa.
(i:yaluy P{i! (gyalui), L\Iarosvús.úrhelv.
ilzv. Gyepessy PcrencnP, szül. Zérifrh Erzsébet.
Türje.
Gyetvay Andor, I\:arúcsond.
Gy111{1!hy Béla, Pécs.
Gyöngyössy Géza. Bérha!lavúr.
iizv. Gyiírfl\ Józsefné, :\Insonszt>nljúnos.
(iyörffy Lúszló, J..:iskun1najsa.
·
Györi E:f1ln1ún, Alsócsernúlnn.
Györkös Pál örök., I\óka.
Györky Bé ln, I-f l~vízgyörk.
l·Iaas Geyza, Losonc.
I·Iaas József. Nagysurány.
llaas ~liklós dr., Budapesl VII.
I-Iack .Jenö, Nngykovúcsi.
f"Iadnagy E. Antal, Sepsiszentgyörgy.
llndzsy Endre, Budapest VI.
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Haffner Ferencné, Ercsi.
l{aissinger 1\ároly örök .. Nyin•gyht1za.
özv. llajász Pálné, Gyüinrií.
llajdu Ernéí firök .. 1\assa.
llajdu l·lugó. :-....agyvúrad.
J·Iajdu .József, Budapest VI.
Hajdu ('idön dr„ I\.ispest.
Hajnal J\liklós, i\Jakó:
1-Iajnóczy György, Veszpréin.
l lalápy Oszkár, Budapest l''·
Halász lléla, Budapcsl VII.
IIalász Ferenc, Pcrccsény.
I·Ial:i.sz ln1re, Sárrétudvari.
llalúsz Pú! dr .. I\.olozsvúr.
l·falász Sándor, Ungvúr
f"lalberg Ottó, Szúszrégen.
Hallósy Endre, Csávt1l_v.
Haln1 Iván, 'l'okod.
Ilal111úgyi Ernéi, Szárhegy.

lfa!n1os Linót, Naszvad.
llanl!ncr Rudc1lf, Elek.
ÖZ\'. l l:11npek Lúszlón(~. lharosherén\'.
I-lanes \Tik.tor. Dés.
1-[ankó Zol!ún. J..:arcfalva.
1-laranlh l)ezsii, Felsiíh~tnvu.
Han„'z Lajos, Pcstszentlörinc.
I {arr Júnos. C.súkher<~ny.
I·farsúnyi l\úroly, Budapest XfV.
l1nrsányi Zollán, Lengyel.
Hattyasy A.ndor, Szeged.
IIauer DáYi<l, Ragály.
l-laulzinger József, vrn1én<l
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I-Iavns ,József, Szentes.
Húhn Dezső, Uszód,
lliickel M, Károly, Ujpesl.
llecscr Káln1án, J\orond.
I-Iccscr l\:úlinánné Fert'ncz \'ihna dr„ Szi'kPly~
udvarhely.
I·Icczler Eniil, Orgovfun·.
1-Icffler Ferenc, A.jka. I-Iegedüs In1re (káli), Nagyvúrad.
llegedíís Zoltán, l\Iargilta.
!·legel Frigyes, Győrsövényhitza és !\.ón.\
I·Iegyes Géza, Budapest, IV.
özv. llegyesi A.rpádué, Szatn1árhegy.
Heib Pál, Sárbogárd.
Helczler Teréz, Fél.
l·Iell Aranka, Sopron.
Heller Lúszló, Budapest VII.
özv. I-I erez Gáborné, Csepel.
I-Ierczegh Ferenc, Szolnok.
llerczegh Imre, Jászfényszaru.
Herczegh Zoltán, Hahó.
Herczog Elen1ér dr., Tolna.
I-leringh Ernő, Polgár.
özv. llerkovich Sándorné, Pon1áz.
lTerrnann János, 1'Inrosvásárhelv.
I·Ierskovits Sándor, I\irályházn. I-felényi Dénes örök„ Apostag.
lieydrich l{ároly, Oroszka.
l·lédcrváry I-lugó dr. örök., lludapes! \.
Héray Andor dr., Budapest, XII.
Hibay György dr. örök„ Eger.
Hinffner .Jenő, Pilis.

l
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I·Iints ''iln1a (farkaslaki), Nyárádszereda.
llintz György dr., I\.olozsvár.
l·lo<lászy l\•án, Szo1nbalhcly.
Hofbauer Andor, I\iszon1bor.
Hofer Antal, Budapest VIII.
I-Ioffn1tuu1 Géza, Dunaharaszti.
Holdy Magda, Doboz.
· I·lolicska Dezső, I\olozs\'ár.
llollfinder József, l\liskolc.
Holló Lajos Dég és Szilasbalhás.
Jiollós LÓ.szlóné szül. Goltschling I\orné\ia. Lürinci.
llollós örök„ l\övágóörs.
l-Iollósy Pál, Zalaszántó.
Holly Ernő, Huszt.
l"Iorlh ''iklor, l{olozsvúr.
Horti Hudolf, Budapest. VII.
I·Jortobáoyi
,József vitéz, Sasha\0111.
0
,,
Horváth Antal, Budapest .
Ilorváth Dénes dr. {lakúcsi), Lüvii.
ll<1r\·átl1 Káln1án, IIídalmás.
1-Iorvúlh .József, Pusztamérges.
I1orvúth József, Szahnárné1neli.
iizv. l"Iorváth l\árolyné, Bonchida.
l·IorYáth Lajos, I·Iodász.
I·Torváth Ödön, Csány és I-Iorl.
yitéz I-Iorváth Sándor, Tolna.
llor\'Úlh Tibor, i\[ádéfal\'H,
l·Iorválh Zoltán, Tiudapesl IX.
t·lürü1npö I1nre, Biidszent1nihály.
llrabéczy Oszkár dr„ Budapest IX.
\-Iuber Ferenc, Nyerges11Jfnh1,
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IJubacsek l{álmán, J\Iindszent.
lludák \ 1 iln1osné szül. Papp L. 1\-Iargil. Pécs.
f·Iuszák Lajos, Pápakovácsi.
liuszár .Jenií, Csucsa.
l~u?zár Károly, Bndacsonyton1aj.
\"JIPz I-Iuszkay Lúszlóné szül. Praefort Enunn,
}(unbajn.
~Iutsch:nreiter Vihnos, Kótaj.
ozv. tlubner Józsefné, I\on1ló.
f·Iiivös. László (botfai), Budapest VIL
Ihúsz Núndor, Szentes.
flkovits József, Dolha.
Ille .József, Szentes.
liles Anial, Budapest, XIII.
Illés Ede dr„ Budapest XII.
lllés Zsófiu. Nyíregyhúza.
Hlyés Erniíné Csúsz;iI· Irén. :\lakfalva.
Jlilyés Lajos. Bereck.
.
Illykovics .Jenli, Szobránc.
Ilosvay Béla, :\Iélvküt.
i111re ,J. örök., C.s'ucsn.
,·itéz hnrch Gézáné, ,,_,--,1.
11· n 11n1· .s·ura. 1!:1rla
.,
Inirch .Jenö, Ujhartyán.
~rgaln1asrend, Budapest II.

lrgul111asre11d,
Irgaln1asre11d,
l rgahnasrend,
lrgalrnasrc11d,
1rgu1 n1a.s rend.

Eger.
Na{f\'YÚrad.

Páp;l.
Pécs.
.Sza tn1á rn l· 11 Jl' ti.

Irgalmasrend; Vác.
fspán Jcnö, Budapest VI,

Istenes Ferenc, Udvard.
Istók Irén, í\lakó.
lstók f..largit 1 J\lakó.
Iván 1\rpád dr. örök., Kisbér.
l \'anils 1\.ároly dr. l\cszthely.
1z1nael l\Iárton, '.\larosvúsárhe!y.
1

Jaeger .Jenő, Székelykeresztúr.
Jaeger Viktor, Székelykeresztúr.
Jakab Géza, Szalunár.
ifJ. ,Jakabházy Zsigmond dr„ lludap„st 1·
Jakobovits E1nánuel, Ungvár.
Jnkohovits E111ánuelné, Ungvár.
Jt.kubovich Dezső, l~rsekújvúr.
.Janáki l)czsö, l lódn1e1.Ö\'Úsúrhely.
Jancsó !\.álmán, Nyiregyhúza.
,Janilsáry I \'Úll ürök., Bud:ipest 11.
.Janitsúry Lúszló. Budapest, XIII.
Jankó Gvuln. Zsáka.
D. Jank~vich Dénes, i\Iezfí!úr.
.Jano\'ich Ist\'án. Vál
Janovich lsh·ún ifj .. Elyek .
.lanlhó 'l'i\'adar (ne1neshiikki), llercegfalva
Júkó ,Júnos, CcglCd.
özv. ,Júnossy Gézánú. Ceglt'.·d.
Jiinvár~· Endre, .Júszbcrl·ny.
Jász István, Nagykörös.
.Jiiger K ..József, Nyirlugos.
.Jeges 13{·la Soponya (azeliitt N:igylúng] {·s l\islú11;.r
Jeges Zoltún, Kálóz.
Jenes Vi!Jnos iirök .. Budapest 11.
.Jení'y lslvún th-. 1 Erdőszúdn,
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,Jeney Pál, Porcsalma.
Jeszenszky Valér, J(apuvúr.
irl. Jezovits !{álmán, Csúz .
.Jczsó Arth.ur, :\ledgyeshodzús.
,Jéhn A.ntal örök., Sopron.
.Tirovcc László, Csákvár.
Jobst }{úzmér, Szigetvúr.
.J6na örök„ Baktalóránlhúzn.
Jóna Sándor, !\Iárarnarossziget.
Jónap Aladár, Debrecen.

Jónás Géza dr„ Pécs.
Józan József dr., Iharosberény.
Józsa Lajos, Budapest Ill.
Józsa Lajos 1\lihály, Csurgó.
,Józsa Sándor 1\lihály, I\.unhcgyes.
,Juhay I111re, Debrecen.
Juhász István, I·Iódn1ezövúsúrhcly.
Juhász István, Nen1esdéd.
Juhász 1Iárlon, Budapest VII.
Jureczky örök„ Jolsva.
.Just l;'rigyes, Szeged.
Justh Alfréd és 'J'ársai, Szente.s.
.J uszkó Gyula, Acsa.
Juszt Oszkár, Kecel.
Kabay .Júnos, Hákosszenln1ihály.
Kaczián Sarolta, Pestújhely.
I\ada Erzsébet, Budapest Xl\'.
Kajdacsy Púl (nen1es), Budalélc'>ny.
Kaláb Aladúr, "fornyospúlca.
!(alán Gyula, Budapest \rIL
dr, l\:aln1ár Bélánú. Pápa,
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Kalmár István, Budapest \'Ill.
Kaln1ár Zoltán, Székesfehérvár.
J(andell György, Nagyhalász.
I\.apolka József, I\.aposvár.
Kaprinay János, l\Iagyarszögyén.
Kara Jenö, Szil:ígynagyfalu .
Karabélyos Endre, \'eszprén1.
l{ardos Zsign1ond, Sátoraljaújhely .
J{ardos Zsigmondné,- Sátoraljaújhely.
l{arlovitz Adolf m. kir. kor1núnyfölanflcsos. Púpa
I\arvassy ,János dr., Pincehely.
Karsav László, Cigánd.
Kassai Arthur, Budapest IX.
özv. I\.asziba I\.úl1núnné, .Júszszcnll:íszló t\s Szank.
I\.aszter Ü<lön <lr., Zalaegerszeg.
1\.asztner Sándor, Budapest VIII.
I\.aszlriner Péler dr„ Budapesl XIV.

Kathona Súndor, Peslszcnterzsébct.
Katona Istv<Ín, l\·Iindszent.
Katona l\Iargit, I\.ecsk.en1ét.
özv. Katona Zsign1ondn0. Kccsk(•n1(•L
I\.aufn1ann Ernő, \'eresegyház .
Kaufxnann Gyula, Ballony:1.
I\.aufn1ann Jenő György, I,lahni.
I\.;:iufn1ann Lajos, Nagykároly.
l\.aufmann Zoltán, l{nssa.
Kazay Adél Ilona. Vértesacsa.
üzv. l{azay Endréné, Vértesacsa.
Kúdas Tibor, Budafok-I{elenvölgy.
Kádár Andor, Sátoraljaújhely.
l{ádár J_,ász1ó, Tiszahiid.
Kákossy Zoltán, ICörmend.
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Káldor Vilmos, Cece.
Káldori Melanie, Csepel.
Kállay Imre, Geszt.
Kállay Kálmán, Jászkisér.
J{állay Lajos László, Földes és Tetétlen.
!{álmán Anna, Záhony.
Kálmán Béla, Budapest VI.
!{álmán Ernő, l\:látészalka.
Kálmán Károly, Páty.
özv. Kálnay Istvánné, Nyiradony.
özv. J{álnay Zádorné, Szentgál.
!{i:tposztássy Géza, Debrecen.
özv. l{ároly J\rnlinné, Budapest \'I.
Kárpáti Adolf, Tiszaföldvár.
}{árpáti Sándor. Isaszeg.
!{átai Gizella, Szeghalo1n.
Kátai Gyula, Budapest VIII.
l{átai S. István, l\Ionor.
l{eglevich I\Iária, Szarvas.
l{clccsényi Ferenc, Dunapataj.
}{elemen Sándor, Rónaszék.
J(clcn1en Sándor és neje szül. Illurnberg Erzsébet,
Zilah.
J{-elemen Sándorné szül. Schönfeld ).!ária. Rozália.
}{elemen Zoltán, Sárszcn!mihály.
Keleti Ede, Munkács.
l{elényi l\Iihály, l{álmáncsa.
l{ellner Géza, l\Iosonszentjános.
Kellner László, Pelsöc.
Kellner Ödön, Miskolc.
J{ernény Imre, Elek.
I(emény Jenő, Huszt.
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I\emény Jenőné, I-Iuszt.
l{en1ény László \'ároslöd.
ICemplerné Péter i\Iargit, Budapest IX.
Kende Ervin, Budapest \T.
l{enessy Antal, J{apuvár.
Kenéz Ferenc, Ócsa.
E:cnéz 1'.Iihály, Nagybocskó.
Kenyeres György, Györ.
Kerbolt Dániel, Veszprén1.
Kerekes Etelka, Ahaujszánló.
l\creszles Arpádné. \'eszprén1.
dr. I\eresztes i\Iiklósné szül. I\:ropp Ilona. Búkospalota.
J(eresztély János, Alhertfalva.
I~ercsztény Béla, Pécs.
h:eresztény Gyulúné, szül. Csilléry Hedvig, Budnpest, VIII.
!{erényi Lajos, Nagymagyar.
Kerpel Pál, Budapest II.
l{erpcl Púlné sziil. szergényi Gcisl Henée. Bpe.-.t 1J
l\:erpel Vilmos, örök., Budapest, V.
I\:erschbaun1n1nycr I\:árolv, Esztcrg11111
J(crtész Elen1é1:, NagykÖrös.
.
l{ertész Ernő István, Ahúdszalók.
I-Ccrtész .Tózsef, Orosháza.
l\:eserü .József, Györ.
Keseríi i\liklós, Vasvár.
J{cssl·er Artúr, Fclsöszászújfalu.
Kessler Gyula, Apc és .Tnhhúgyi.'
J{esslcr Pál örök„ Nagybócskó.
J(eszler Ervin, Rassa.
I\éki i\Iiklós dr., I-Iódn1ező\'ásárhcly.
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l(ékessy István örök., Berettyószéplak.
E.éler .János, Gyula.
l{ésmárky Elek, Békéscsaba.
J(hirer Antal, Szegvár.
özv. I\.icsler Vilmosné, Borsa.
l{ilián Béla, Ta1núsi.
Killer Zs. Ernő örök., Budapest Ill.
l{iráldi .János dr .. l\liskolc.
J{irály György, Peslszenterzsébet.
J{irály ,József, Szabadszentkirály.
l{irály l\Iihály vitéz, l\Iakó.
J{irályi i\fiklós, J{omárom.
Kishonthy Zoltán, J{ondoros.

J{iss Antal, Urniujfnlu.
J{iss Attila, Szőreg.
ICiss Endre, Pécs.
E.iss Ernő, Békés.
Kiss Ferenc, J{ötegyán.
l{iss Gerő, Szatnulrnémcli.
J{iss István, Ricse.
Kiss István. 'förökkoppány.
I\::iss J. Ernö. l\Iakó.
Kiss .1. Ernö örök., l\lakó.
l{iss J{ároly, Sükösd.
I\.iss Lajos dr„ J{istelek.
I\iss ?diklós (zilahi), Pcstszenterzsóbel.
l{iszely Imre, l\lajs.
I\lnsz H.udolf, Somorja.
I\.lcin Emil, E.aba.
I\.lein f'crenc 1 Neinesbikk.
özv. I\.lcin Gyulúné, Nagykörös.

Klein Jenő, .Júszladúny.
Klein Súndor, Alsómihályi.
I(lein Sándor, Bodzásujlak.
Klósz I\:úl!nún, J\lag.
Klubecz Pú!, Salgótarján.
dr. 1-~norr Zoltánné szül. Elek Lívia. Budapest \'III.
Knöpfler Zsig1nond, Görgén~·szPnliTnrc.
Kocsis Béla örök„ Élesd.
l\.ocsis Imre, Budapest V.
dr. l(ocsis Endréné, Szeged.
Kocsuba örök„ Veszprén1.

I\.óczián

Dezső,

Berzence.

ifj. l(óczián Dezső, Nova.
Koczka Pál, Szolnok.
l{odrik l(ároly dr„ Vállaj.
Kohn Gyula dr. !{olozsvár.
Kohut Pál, Barcs.
K.olbay H.udolf, Dévavánva.
Koller Elza, Élesd.
.
Kolos Barnabás, Szerencs.
I\.olosvúry József, C>láhszl'nlgyfirgy.
Kun1ún11ny Gyula (révkon1úro1ni), Egyh:'izasrúdúe.
Komlósi I\:ároly, :l\Jélykút.
I\:01nlóssy I\.úroly (kisfaludi:1. S:'1rkiiz.
Koncz Andrús (nagysolyrnósi J, Szl·kl•lvudva rhcly.
Konkoly Dezső, liódmezövásúrhelv. ·
·
Konrád Geza dr„ Budapest VIII. ·
J{onrú<l IZúhnán. Csíkszen!Inúrton (>!) 'l'usdún fünlö
Konyúry Beh1, Pertőszentiniklós.
l\opacsi Sándor, Budapest, VI.
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Korach Gyula, Szerednye.
I\.oráni Zoltán, Budapest XIII.
Korányi l\Iiklós dr. Budapest VIII.
I\.orcsok Béla, .Júszdózsa.
I\oreck Frigyes, l\Iezűrücs.
Korctkó Géza örök, Bajna.
l\.orilsánszk.Y Dénes, l\:ölesd (Tor111úskülesd).
l\.oritsánszk)· Ottó, Budapest VI.
l\.oritsánszky \ 1iklor, Budapest VI.
Kormán.1' Géza, Fehérgyarn1at.
Korn1os Aladúr, Budapest \'.
özv. E.ornhoffer Józsefné, l\.Iikepércs.
Koroknay László, Ll!bény.
I\.órós IslYán, Rákospalola.
l\orosy I~ároly, I\.étegyháza.
E:orpos L:1jos, E.ölelek.
lZory 'l'ibor, Nagysajó.

I\ósa Andor örök„ Verebély.
1\.ósa I\.ároly, Verebély.
1\.ósa Sándor, Sárospatak.
l\:ossuth Lúszló, Szentes
(izy. l\.oszka Lajosné, Sajókaza.
l\:ótay Zsuzsa, Sza111tárné1ueti.
J\.otsis Jolán, Répceszemere.
E:otsis E:.úhnán, So1nogyvúr és Ga1nús.
l\olsY Ferenc. Siófok l·s Siófok~Fiirdötclep.
J\.ov{;ch 1'iha1~1ér 1 l{ornárom.
l\ovúcs Andor, ?\Iarosvúsárhely.
J\oyács Ilarnabús, Józsa.
,J. E:ovács Béla, Balalonfüred~fürd!'f.
I\.ovúcs l)ornokosné, l{olozsvár.
Kuv:·H·s Tgnúe lirük., I\.úszonalliz.
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l{ovács István, Szalacs.
l{ovács István, Békés.
l{ovács }{álmán, n.Iezökövesd.
özv. l{ovács Lajosné, Barabás.
l{ovács László, Bicske.
l{ovács László, Letenye.
Kovács László„ Pilisvörösvár.
Kovács Mihály (sikari), Kecskemét.
Kovács Zoltán (uzoni), Szolnok.
özv. J{ovássy Arpádné, Szatmárnémeti.
B. l{ovássy István, Felsövisó.
ÖZ\'. B. E.ovássy Istvánné, Felsövisó.
vitéz J{ováts Aladár, Budapest llJ
,J. l{ováts Béla ?llihály, Balatonlelle.
J{ováts Dénes, Nyárádszereda.
Kováts Gyula, Sárbogárd.
özv. l{ováts }{álmánné, Rákóczifalva.

Kováts László, Tiszadob.
L. l\.ováts 'fibor, I·Iajdusárnson.

Koz1náry Zoltán, Gönc.
özv. l\.ozn1áry Zoltúnné, Gönc.
Kőhaln1y Elek, Balassagy<1r111a1.
I\.ön1öcsy !\.álmán, Szigetszenln1ikló!-..
l\.ör1nendy Ele1nér, Budapest,
Kör1uendy I\.áln1án, J{arúd.
K. l\.örmendy Sándor, Budakeszi.
Környei Pál, Budapest VI.
özv. I\:örössy Istvánné, Nagykáta.
Körössy 'I'ibor, .GyiinesLfikk.
KöYári Dezső, Gycrgyószentn1ik\ós.
J{őyári József, ).larosYúsárhely.
KöYesdyné Eperjessy :\!nrgit. Apahida.
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özv. I(övér Béláné, Pétervására.
l{racz Gusztáv, Dragon1érfalva.
I\.racz K.ároly örök., Dragoinérfalva.
l\:raigcr István, Szinérváralja.
Krasznai József, Gan1ás.
l{raus Olló, }{olozsvúr.
I\.rausz :\liklós örök., ?\Iúnunarossziget.
I\rausz Sándor, Nagylucska.
l{rámer Ferenc, Battonya.
!{rúnczly Ervin, J ászbcrény.
l{ránczly Ervin és Társai, Jászberény.
}{ránczly Ferenc örök., Szegvár.
I\:ránitz Imre, Dombegyház.
l{riimer Szilárd, Szolnok.
}{rebsz Géza, Budapest XIV.
özv. l{reuz l{árolyné, i\íihályi.
Kreuz Valdcmár, J\lihályi.
J{rébcsz Lú~zló örök., PilisYörösvár.
B. l{ré1ner Lajos, Dés.
I\.réter Endre, Erdőcsokonva.
I\.rinitzky Púl, Seregélyes.·
özv. K.risúr ~\lac1árné. Pásztó.
I\ristó Nagy István, I-Iódrncziivúsúrht:ly.
J(rno József, ~{assa.
J(roha Rezsőné, Budapest, VII.
I\.ronen1er Súndor, I·Iajasd.
l{ucsera Imre, Léva.
l{ucsera László, Ipolyság.
l\.udar .Jenő dr. örök., Nógrádveriicc.
Kuercs I\.úroly, Nagyszalonta.
Kun Aladár, Budapest IX.
özv. I\.ún Istvánné, Bilke.

l{urtz Endre, Törökbálint.
I\.urucz 1'ivadar, Szikszó.
Kutassy I\:áln1án, I-Iajduböszörmény.
Kürthy Pál, Bihartorda és Nagyr{dH'.
Kürthy Pálné, szül. Rasztorich i.\lúria, Nag:vrúbé
ICiittel Dezső, I\.örn1cnd.
ifj. I\.üttel Dezső, K6szeg.
Ladányi Andor, Budapest VL
Ladányi Lajos, I\:ölcse.
Lajbek Jenő dr„ Rajka.
Lakatos i\nlnl, Sövényháza.
Lakner Gyuláné, Sajószöged.
La1nherg I{ároly, Budapest XIII.
Lang József, Budapest, III.
Lassányi Jenő, Szolnok.
Lussányi József, Debrecen.
Lassú Nándor, Pestszentlőrinc.
Laszlovszky János, 1\Iezökövesd.
özv. Latinovits Gézúné (borsodi), Cegll~dherccl.
Latinovits Ödön (borsodi), Ceglé<lhcrct>l.
Lautner Lajos, 'förtel.
Lazarov 'fódor, Biharpüspöki.
Ládai Viktor örök., :L\lezöbún<l.
Lám Ele111ér örök„ Budapest, VI.
Láng Oszkár, Soroksár.
Lfipossy l{ároly, A.lsóvcreckc és Volóc.
Lúrencz Lúszló, 'fompa.
ifj. Lárencz László .Tánosha\111:1.
Liiszló Béla, Ungvár.
Lúszlú Géza, Barátka.
Lúsz!ó István, Etéd.

.!

875

874
László J. !{álmán, Zsán1bok.
László 1'ibor, l{ispest.
Lúzár Ernő, Budapest, VIII.
Lázár lstván, l\.larosvásárhely.
Lazar J auos, l\lezöcsát.
Ledofszky István, örök. Budapest, VI.
Legmann Jakab, l\.raszna.
Lehrer Alfréd, Balaionfökajár és Lepst:-1n
Leinzinger Gyula örök., Szeged.
Leinzinger l\.lária dr„ Szeged.
özv. Lelovits Józsefné, Sopron.
Lendvai Aladár, Ungvár.
Lendvay Endre, l{őszeg.
Lendvay Lajos, l{őszeg.
Lengyel Antal, Nyirmada.
Lengyel Béla, Bocsárlapujtö.
Lengyel Endre, Rákoshegy.

Lengyel Lajos, Lajosrriizse.
Lengyel László, 1ledgyeségyháza.
özv. Lengyel Sa1nuné, Székelykeresztúr.
Leövey Zoltán, Nyírtass.
Lcskó Vilmos, Szeged (Ujszcged).
Léderer Ervin, Budapest IV.
Lévai Izsó, I-lajduböszörmény.
Lévay József, Solt.
Lévolt István dr., Pcstszentcrzst~hct.
Liber Béla, Kaposvár.
Liebn1ann Dezső, Budapest VII.
Ligeti Ernő, Kalocsa.
Lippe hnre Vilinos, Húkossze1ítn1ihúlv.
Lipschitz .Júnos, Hajdunúnús.
Lipschilz Lajos, I-Iajdunánás.
w

Liptay Albert, Berettyóújfalu.
Lipthay Endre, Hatvan.
Lissauer Emil, Tornalja.
Liszkay István örök., Bugyi.
Litschel En1il, Dés.
Lollok László, Rudabánya.
Lootz Richárd, I\ömlő.
Losoncz Dezsö, Sornlószöllös.
Losonczy Ferenc, i\Iosonszolnok.
Losonczy Vince, l{aposvár.
Lovasy Dezső, l{alocsa.
özv. Lovassy Ödönné, Baja.
Löbl Imre dr„ Szeged.
Löcherer Gyula, Soroksár.
Löcherer Tamás, Budapest IX.
Löffler ~larcell, Csíkszereda.
Lőrincz János, Püspökladúny.
Lőrincz Sándor, 1fiske.
Lőrinczy Lajos, Csön1ör.
özv. Lörinczy Lászlóné, Békéscsaba.
Lö"·y Elemér, Szan1osújvár.
Lugosi Béla, Ercsi.
Lukács Dénes, Budapest, XIII.
özv. Lukács Dénesné, I\:olozsvár.
Lukács Ferenc, l{olozsvár.
Lukács Ferenc, Budapest, IL
Lukács Imre, Bodvaszilus.
Lukács László, Apátfalva és l\Iagyarcsanúd
Lukács Vilmos, Nagykanizsa.
Lukácsy Zoltán, Rákosszentmihály.
Lukácsy Zoltánné szül. Reiter Hózsa, Rákosszcnl·
mihály.
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Lukáts Béla (etreknrcsai), Székesfehérvár.
ifj. Lukinich Dezső, Szcgvúr.
id. Lukinich Dezsö, Pilisborosjenö.
Lusztig Jenő, 1\.assa.
Lux: Arnol<l, J)chrccen.
Liigner ICa111ill, Sárosfa.

l\faczkó Ilona (sen1pthei), Szakcs.
J\Iaderspach Endre dr., Húkosligl'L
l\Jagay I\:úln1án, Budapest VII.
Magi Mihály, Gesztely.
i\Tagoss Sándor, Nagykúlló.

i\Iagyar Pál, Tószeg.
i\Iagyary I\:ossa Gusztáv, Budapest Xl.
i\Iagyary I\:ossa Súndor. Székcsfchér\'ú r
I\'Iajor :\goslon, E:isteleÍL
:.\f ajo r ;\goston (dicsiíszen ln1ú rtoni). l\.únszen tnlikló.s.
11ajor Elek, 1'arjún.
:\Iajor Istvún (dicsliszentn1úrloni). Szat1núrüköritú.
:\Injor l\[ihúly örök., Debreceti.
;\lnjorossy Béla, Budapest XIV.
Majos Pál, Budapest VI.
:\lakni Enül, Fiizesgyar111Ht.
)tlakay I\úrolv. Eiskunhalas.
Gzv. 1Iakray ·.iózsefné, Szany.
.\Iakray Lúszló dr .. Baja. '
}.lan I\.ornél l~rrnihúlvfalva.
i\Iandcl ,József örök., ·Debrecen.
:.lande! Pál, Budapest III.
:\fnndics Béla, :\I{1ran1arossziget.
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i\lann Géza dr., Budapest X.
özv. i\Iarberger Gyulúné, Budapesl V.
l\[arinczer Jenő, m. kir. kormánytanácsos, Csorn.1.
i\farkovics Púl, Gviír.
:\Iarkovits fienrik·. f:r111ihúlvfalva.
l\larkovits Jenő, B~1dapest, VII.
i\farosi Adolf, Ungvár.
i\farosi ?\Iiklós, lT ngYár.
i\larostöi István, Szeged, (Felsöközponl).
}.[arschalkó Leó, Rákóczifalva.
i\Iarsó Ede, Sajókazinc.
i\Iartinovitch Arpád, fiajó!'.
i\Iarton Szilárd, Nádasd.
l\lassányi Géza, Galántn.
\Iassánvi l\[ária, Galánta.
~[ntavo~·szky Gusztúv, Szerencs.
~Ia théser .J enö, l\Iakó.
i\latolcsy Gábor dr., Pusztnszabolcs.
:\Inlolcsy Istv{1n, Adánd.
özv. vitéz dr. '\Intolcsy I\árolvnt>. Budapest VIII.
1\Iattyasovszky Gyula,· Torna.·
i\Iauksinszky Antal, Do1nbö.
\Iaurer .Andor, I{assa.
~!aurer J{ornél dr., Budapest. VIII.
~[ayer György örök., Don1begyház.
;..Jaycr }\ároly, !\lohács .
!\Iácz Akos, Gyoma.
!\Iácz Akos örÖk., Gyo1ua.
illúday Aladár, Gyoma.
Mály László, Budapest X.
i\fándi ,lenő dr., Zalaegerszeg.
~Iándi·Szabó Béla, Eger.
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i\Iándy István dr. Polgárdi.
i\Iánya József, Vecsés-Ganztelep.
fi.1árk.us Dezső, \'ámosmikola.
ivlárkus Gyula, !\Iecsekszabolcs.
!\!árkus l{ornél, Gomba.
i\fárkus J\Járton. Veszprén1,·arsú11v
i\Iártonfi László dr., l{olozsvár.
~látéffy Endre, Túrkeve.
Máthé Mihály, Szeged.
i\látray Gusztáv, Pestszenlerzst>het.
l\Iátray .Tózsef, cfiszafüred.
:Vlecs Balogh Lajos, Nagymágocs.
Medgyessy György, Nagydobos.
J\[edreczky Nándor, Ikervár.
~Iedveczky !\Iiklós, Nagyn1::u·os.
i\Iedvegy Béla, Békéscsaba.
i\fedvigy Ferenc dr. Nagyvúrad.
'\fedzidbrodszky Ignácné, szül. Sznuer Knnstantia.
.Jászalsószentgyörgy.
l\Ieisels Andor, Budapest \ 11.
i\[eisels Irén, Ahaujszántó.
özv. i\Ieisels i\Iiklósné, Abauiszántó.
i\felcher Lajos, Verpelét.
:\felzer Albert, Beszterce.
Menczel Edith, Tab.
l\Ienich István, Egyházasrádócz.
l\Ienich János, Zagyvapálfalva.
i\Ienner Ödön, Diósgyőr. (\T[!Sgyár.)
özv. i\Icnner Hichárdné, Diósgyür (Pcrcccsbúnyatelep).
l\Ierkl .József, Lovasberény.
i\Ierkly Belus József dr„ Nagykanizsa.
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l\lerkly Belus Lajos, Nemesvid.
Mertha Ágoston, Bükkösd.
Mertha Lajos, Pécs.
l\Iervai Géza, Kisujszállás.
i\Ierza Lukács örök., Páncélcseh.
l\Iess !i.Jária, Szolnok.
~!ester László, Cegléd.
l\Iester Sándor, Irsa.
Mezei Gyula, Szabadszállás.
Mezei József, Bocsárlapujtó.
i\Iezö Ernőné l{ain Eszter, Na.gyvárad.
Mégay Árpád, Kassa.
i\Iéra Viktor, Szászrégen.
Mérész Győzö, Feled.
~lészáros Imre, Szendrő.
Mészáros Imre, Szeged (Alsóközponl).
Mészáros Imréné, Szeged (Alsóközponl).
l\Iészáros István, Gáborján.
K. Mészáros Melanie dr„ Budapest Ill.
l\Iészáros Zoltán dr„ l\Iiskolc.
Mészöly Mátyás, Budapest VII.
i\Iéts Gábor, Sarmaság.
ifj. l\Iézes l\Iihályné, Ostffyasszonyfa.
l\Jichl Géza, Tata.
Michna Mihály, Pápa.
l\1icu Vasul, l\Iaroshéviz.
l\lihalovits Jenő dr„ Debrecen.
i\fihalovits ,Jenő örök., Debrecen.
i\Iihálka Gyula, Nagyilonda.
1\lihályi Lajos, Nagyvárad.
l\Iikecz Zoltán, Kemecse.
Mikes Béla, Debrecen.
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J\fikes Elek, Törökszentn1iklós.
l\Hkes Ferenc, l{iskunhalas.
i\Iikle István, Hernádzsadány.
l\Iiklós Aladár, Rákospalota.
l\liksa Gvula (Diód~Várallyai), Csenger.
l\Iiovácz In1rc, Baracs.
i\Iischinger Viktor dr., Dés.
!\Iispál Frigyes örök„ Békéscsaba.
A!ispál Rudolf, flódmezövásárhcly.
i\Iittelmnn Jenő, J{aposvár.
iVIóczár Gábor, Dávod.
özv. De i\Ioder Dénesné, .Túszlndány.
özv. l\Iodra Lászlóné szül. J{clecsényi Ilona. Budapest VII.
l\Ioesz l\liksa, J{iskunmnjsn.
Mol:>'.lla Rezső, Győr.
l\Johr Imre, l{öszeg.
)[oktár. Budapest, VI.
Moldt Béla, Budapest VIII.
l\Ioldván Lajos, Szeged (Ujszcged).
l\Iolnár A. Dániel örök„ Dunaszekcsc'.i.
i\Iolnár Alfréd dr., Budapest IV.
l\Iolnár Antal. Pestszcntin1re.
:\lolnár Bertalan örök., TiszabiL
f.Iolnár Gyula, Ujfchértó.
i\Iolnár Jenőné, sziil. Schultz Frida. Do1uoszló.
i\Iolnár Kálmán (nemes), i\liskolc.
l\folnúr László örök., 'I'églás.
!\lolnár László. Cibakháza.
J\Iolnár J\Iihálv. Orosháza.
~1olnár !i.Iihúl;·. Szalmárné1neli.
1\. i\lolnúr i\Úklós, Ókécske.
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Molnár Miklós (kömlödi), Tápiószentmárton.
Molnár 1\Iiklós, Szob.
l\Iór Gyula, Dunaharaszti.
i\fór Lajos, Sátoraljaújhely.
;\Iór Sándor, Beregszász.
)foreno !\.Janó. Borszék.
l\Iorvay József örök., l\lczökövesd.
i\fost Rudolf, I-Iomoktercnye.
i\Ioys János, Nyirkarúsz.
i\Ióze.s Ele1nér, A.lgyö.
i\Iózes J{ároly, Érmihálvfalva.
dr. l\.J1,ro· La'szlo'nc', sz1·1·1·. Cs on 1\U V'l
l ma, Barany:i·
szentlörinc.
i\Jühlrad Jenő, Ujpest.
i\lüller Elek, Gyéirszentivún.
:\liiller Lú.szló. Tiszasüly,
i\Iiillcr 1\lór örök., I-Iód1uezüvúsúrhelv.
i\Iiiller ''iln1os tn. kir. kor1nánytallácsos, ílákos·
palota.
·
özv. i\liinich Rudolfné, 1\Iarcali.
özv. i\lünsler hnréné. Jásznpúli.
i\"iiinster Súndor, Nagyoroszi.
dr. Nagel Istvánné, Budapest IV.

Nagy Béla (lukafalvi), Bönyrétalap.
S. J\~agy Bt!la, i\Iúra1naro.ssziget.
dr. Nagy Béláné sziil. Berkó 7\Iária, Budapest !V.
I~egéczi Nagy Béláné szül. Göbel :\Iargit,' Pécs.
N:1gy B. Szilveszler, Fajsz.
Nagy Ele1nér, Csongrúd.
Nagy E. Jenö, l\:övcskál.
Nagy Elek, l\Iecsekalja.
Nagy Ernő, Pocsaj.
56
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Nagy Ferenc, Csépa.
özv. dr. Nagy Frigyesné, I\.unhegyes.
Nagy György örök., Szeged.
Nagy Imre, Budapest VII.
Nagy Imre, Törökszentn1iklós.
Nagy István, Foktö.
Nagy István, Párkány.
Nagy István örök„ A.vasfelsőfalu és Bikszád.
Nagy János, Gádoros.
Nagy Jenő, Bonchida.
Nagy Jenő, Dombrád.
Nagy Jenő, 1\Iarosvásárhely.
Nagy József, Kápolna.
Nagy !{álmán, Zagyvarékás.
Nagy I{ároly, Nyiracsád.
Kaáli Nagy Lóránd, Bösúrkány.
'fakácsi Nagy Lóründ, Székesfchérvúr

Nagy Zoltán, Ikervár.
Nagygyöry Ele111ér, Nagycenk.
Nan Súndor, Szahuárnén1eti.
Nani János, ?\Iisztótfalu.
Nádas In1re, Nyirbátor.
Nádasdy János,, l{iskőrös.
Niigele Géza, Budapest VIII.
Nán E:ároly, i\Iagyalápos.
Nen1es István, Pécs.
Nemes Sarolta, E:ótaj.
Ne1ues Sándor, De1uényháza.
Nen1ényi Nándor, Budapest IX.
özv. Netkovszky Józsefné. Tengelic.
Netkovszky László, Tengelic.
Nctzasek Rezső, Fadd.

883

Neugebauer Eleik.a, I\únhegycs.
Neupauer Pál, Bilke.
Neu,velt Pál, l{omároni.
Nékán1 Aurél, Pécsvárad.
Német l{ornélia, Debrecen.
Nén1ct László, Ujpest.
Nén1eth A.ndrás, I\olozsvár.
Németh Ármin, Budapest IV.
Németh János, Bükk.
Németh .János, Nógrádverőce.
Nén1eth .József, Guta.
Németh Józsefné szül. Háth ?\lúria. :\larcali.
Németh László (erdőbényei), Dehrt>cen.
Né1neth örök„ Nagyvárad.
ifj. Nén1eth Sándor. Háckevc.
frl Németh Sándor. örök„ Háckevc.
Nikolics 1\filivoj, Sopron_
Nindl János Esterháza.
Nits János, Szarnosujvár.
Nits Sándor. l{raszna.
·Nizsalovszkv István, Györszcntn1úrton
Nonn .Jáno~ Nagykárol)„.
özv. Novák Józsefné, Ilajduhadház.
Novák László. tlajduhadház.
Novák Sándor. 1\_oJozs.
Novotny Andor, Szepetk.
Nozdroviczi Púl, Rimaszon1ba1.
dr. Nvúrvné szül. l\lolnár Anna (körnilídi 1.
Éud;pest V.
Nyilassy Agoslon, Szeged (Felsövárosj.
Nyilray István, I\ócs.
Nyitray 'l'ibor, i\-Iezötúr.
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Obern1ayei· Gizella, Enying.
Oláh Árpád (borsai) Vaskút.
Oláh László, Kóny.
Oláh László, Szentes.
özv. Olert Emilné, Csákánydoros~ló.
Olgyai Nagy Pál, Páncélcsch,
Orbán György, llo1nrogd.
özv. Orbán Ignácné. Balatonfiired-fürdő.
Ornslein Izidor, 'l'arcal.
Orosz Ferenc (balásfai), Budapest 1.
Orosz J únos, Adács.
Orosz János, ?\'lezőcsát.
Országh Antal, Jóka.
Országh Pál, Felsöszeli.
Osgyáni .Tózsef, Nyíregyháza.
Osgyány Dezső, Ajnácskö.
Osváth J{ároly, :\Iarusvúsúrhely.
ÜSZ\Yald László, So111og~·vár.
Óváry Elen1ér, Hétság és Diósjeni'f.
Óváry Zoltán, Ónod.
ifj. ör,·ényi Béla, Budapest X.
()sterreicher A.n<lor, Budapest, Ylll.
Otves Gyula, l\.olozsvár.
Ősapay László, Ujkécske.
Paál Géza (nagyalásonyi), Zalaszcnlgról.
Pacala György, Nagyvárad.
Paczek Jenő, Budapest I.
Pacchiaffo 1\rthur, J{olozsborsa.
Pafféri Lajos, Albertfalva.
Pajor Pál, Nagyvárad.

Palovits Alajos, Győr.
Pandula Géza, I\:ászonaltíz.
Pandula József, Budapest IX.
Paneth Jenő, i\Iargitta.
Pap Endre, fiajduböszörrnény.
Pap !„ászló, 'fiszaszenlin1rC'.
Papp Dczsii, Nagyszalonta.
Papp Elek, I\:unn1adaras.
Papp Gyula, Debrecen.
dr. Pappné Csighy 1\ranka, Nyirndony
Pasteiner örök., Rozsnyó.
Patakfalvy Sándor, Cinkota.
Pataky Kornél, Szőny.
Pataky István (sárvári), l{enézlő.
Pataky Sándor (nemes), Derecske és Konyár.
Patay István örök„ Nagykúlna.
Patay Sámuelné (báji), szül. I\.ozsiuszky ()tlilia,
Tápióbicske.
Patyi l\:lára, Tön1örkény.
Pauli Péter, l{ecskemét.
Paulinyi József, Békéscsaba.
Paulovits Gyula, Pusztaföldvár.
Páhy Dezső, Ozora.
Pálffy Erzsébet (111illei), Csetény és Sur.
Pálffy László (millei), Sur.
Pálka Jenő, Ógyalla.
dr.· Pálvölgyiné Szily l\Iarianne, Paks.
Pánczél Árpád, Eger.
Pánczél György, Eger.
Pártos Andor, Sarkad.
Púrtos László íludapest V.
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Páskuj Antal, Balalonmárin.
Pásztor l\.ároly örök., 1'örökhálinl.
Pitszlory Sándor, Székesfehérvár.
Peczold l{ároly dr„ Berekböszönnénv.
özv. Peczold I\.ároJyné, szül. \\'attav· (iizl'lla.
Berekböszörmény.
·
Pehr Ernő, Tápiósüly.
Pehr László, Tápiósüly.
Penlz János l{iskomáro1n-I(ornárváros.
özv. Peres Ernőné, Budapest VII.
Percze István, l\Iezöcsokonya.
Pcrédy Sándor, 'Váraln1ás.
Perényi Gyula, Abony.
Perger Ignác, 'l'arnarnérn.
Peringer ,József, Alsónén1e<li.
Perjessy Sándor, Feled.
Perl ,József, Dorog.
özv. Persay Gyuláné, N ovu.
özv. Pesthy i\Iihályné, .sziil. 'fhinagel Szerafin.
Isaszeg.
Pesti .József, 1Jezőkövesd.
Pethes Béla dr., Budapest XIII.
Petneházy In1réné szül. Illésy l{lára, Ujpesl.
Pelö Ernő, Alsószopor.
Pető Ödön, 1\lozsgó.
Petreczky Géza (bilkei), Gödöllő.
Petrcczky 'fibor (bilkei), Pásztó.
Petrovay Zol:tún (dolhai), Púlhúza.
Petrovics Ferenc, Garabonc.
özv. Petry JózseÚ;ié, Vésztő.
Petry Zoltán, Öcsöd.
PPukcrt Súndor dr., Székclyhid.
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Péchy örök„ (péchí1jfalusi), Csökn1ö.
Péchy Tamás, (péchújfalusi) Csökn1ö.
Pécsi Taknrékpénztúr, Bonyhád.
Péner Jenő, J{unszentnuírton.
Péri Béla, Aszód.
özv. Péterfy Istvánné, ''izsoly.
Pfalcz Kálmán örök., Alpár.
Pfeifer József, Gelse.
Phillipp István, I-Iódn1eziívásúrhcly.
Piatsek Gyula, l{aposvúr.
özv. Piatsek Gyuláné, Pápa.
Pichler József, Gyöngyösincllék.
Pikler György, Budapest VIII.
Pilissy Béla, Dunaföldvár.
Pilissy József, Debrecen.
Piilich Ferenc, Simontornvn.
Pinczési László, Debrecen~
Pith6 1'1ihály, Székesfehér\·úr.
Pleszkáls Tiborné szül. Fekele En1111y, Pfipa.
Ploszka .János, 1-Ialnli.
P. Pocskay Béla. Budapest. VII.
Pogácsás Illés, Lepsény.
Pogány László, l{ispest.
Pois Margit, Budapest Il.
Pokomándy Endre, I\iskunfélegyhúzn
Polntsek Pál, Kassa.
Polatsik József, Budapesl XIV.
Polánkay Zoltán, Emőd.
Polgár Károly, Szeghalom.
Polóny János örök„ GJiöngyös.
Polóny Zoltán, Gyöngyös.
Polónyi Tibor, l\foson.
özv. Pongrácz L.ajosné, Bátaszék.
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Poók Dezső, Dég.
Pop Aurél, Nagykároly.
Pop György, Bánffyhunyad.
özv. Pop Jánosné, Oláhszentgyörgy.
Popa János, l{olozsvár.
Popovics Dénes, J{arcag.
Popovics Zoltán, J{adarkút.
Popovits István, Bölcske.
Popovils István, Nagybátony.
Popper József, Budapest VII.
Pósa Balázs, Szeged.
Posgay Andor, Csabrendek.
özv. Potsa Sándorné, Gyin1esbiikk.
Praefort Ferenc, Bácsalmás.
Praefort József örök., Bácsaln1áS.
Prefort l{ornél dr., Pestszenlerzsébel.
Práger Béla örök., Nngyknniz.sa.
Práger Frigyes, Gyula.
Preiser Ernő, Debrecen.
Preisich Károly, Budapest Vlll.
Preszler Ármin, Eger.
Presznyák Jolán, Tét.
Cizv. Prékopa Gusztávné, Tardoskedd.
Princzinger Antal, Nagykároly.
özv. Prokopovitsch Brunóné, Tura.
Propper Béla, Szencz.
Pruzsinszky örök., Iíarkács.
tz,·. Ptacsek Antalné, Felsöszeli.
Ptacsek Pál, Alberti.
Puky l\liklós, Berettyóujfalu.
Puskás J{ároly, Nagyecsed.
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Raaber 1\rpád dr., Nagyvárad.
dr. Raabcr .Arpádné szül. Schu1nann i\Iargit,
Nagyvárad.
Raák Gyula, Zirc.
Rab József, 'Tiszalök.
Rab Józsefné szül. Pákh Hózn, 'riszalök.
Racsek Lajos, Budapest II.
néhai Rndanovits Düniel örök., Budapest l.
Radanovits I\:oz1ua, Budapest I.
•
Radanovits Mihály, Budapest l.
Radimeczky Antal, Rákospalota.
Radin1ctzky Zoltán, Egercsehi.
Radó Béla, Kassa.
Radó Imre, 1'iszacsege.
Radó László, Békéscsaba.
Radó tviiklós, Békéscsaba.
Rados 1'.!árton, Jászladány.
Ragettly János, Békés.
Rajzinger Imre dr., Ózd és Sajóvúrkony.
Rakusz Ottó, Perbete.
Hapaport Sándor, ~Iunkács.
Rausz István, Regöly.
Rábel Imre, Tiszaörs.
Rábl Jenő örök., Györ.
özv. Rábl .Jenőné s~iil. Koncz Erzs1"hel, Györ.
Rácz Endre, Szarvas.
Hácz György dr. (karúnsebesi), Biharnagybajorn.
Hácz Illés, .Jászapáti.
Rácz János, I{iskunhalas.
Húcz Jenő, l\Jakó.
I\. Rácz Jenő, lvliskolc.
R. Rúcz Jenií örök., l\Iiskolc.
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Rácz Rezső dr., Nagyvárad.
Rácz H.ezső dr. és neje, Na.gyvúrad.
Rácz Sándor, Tiszafüred.
Rádóczy Gyula, Kecel.
Rády Lajos, Párkány.
Hákos Sin1011, Nyirbogdány.
Rebmann Rókus, Balassagyarn1at.
Rednik Tibor {gyulafalvi), Ilihardiószeg.
R,.eichard Jenő, 1'Iiskolc.
íl.eichrnan Pál, Losonc.
Heichmann Béla, Nyiregyházu.
Reiner Mihály dr., Heves.
Reissinger István, 1lád.
Reisz István, Nagyvárad.
Re1netey 'fiborné, szül. Jeszenszky Sarolta, Tinnye
Resch Jenő, 1fáramarossziget.
Récsey Zoltún, Törökszcnltniklós.
Hhédey örök., Verpelét.
Héman Béla, m. kir. kormánytanácsos, Beled.
Répay Lajos, Szomajom.
özv. Hétay Jánosné, Szirák.
Héthelyi József, Budapest Vlll.
Réthy Béla örök„ Békéscsaba.
Réthy Ferenc, l{ondoros.
Réthy l{ároly, Békéscsaba
Réthy Lajos dr., I·Iajduböszörn1é11y.
Réti Mihály, Gáva.
Hévész .János, Nagyvárad.
íliesz Arn1in, Budapest I\r.
Rimay Béla, Budapest X. és Szikszó.
Ritter Antal, I\öröstnrján.
özv. Hochlitz Arlhurné. Esztergom.
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Rochlitz Elemér, Esztergon1.
Hochlitz ~Iárton, Pestszenterzsébet.
Rochlitz Tibor, Tóváros.
Hogátsy Guidó dr., Budapest 11.
Rokszin Szilviusz, 1Iezötúr.
Hon1húnyi Béláné szül. Thaisz Erzséhet, Gúrdony.
Hóna Pál, Sajószentpéter.
Rónai Dezső, Felsösegesd.
Hónai Dezső, Bácsaln1ás.
Roób Terézia, Jászóváralja.
Hosenberg 1-Ienrik, Csepel.
Rosenfeld Vilmos, Abaújszina.
Hossmann l{ároly, l\Iaklár.
Rostás Elemér, Budapest VII.
Host5.tter János, Győr.
vitéz dr. Hosztóczy Ernöné, szül. Nagy Ilona,
Hódmezővásárhely.

Róth Mór, Kassa.
Roth Tivadar (pongyeloki), Gács.
Rothfuchs László, Tokaj.
Hothfuchs örök., Tokaj.
Hothmann Ignác, Beregszász.
ílothstein Son1n, 'fornóc.
Hoykó János {berniczei) rl'iszaújlak.
Hoxin Gusztáv, l\Iezötelegd.
Hózsavölgyi L. l\Iargil, Budapest, VI.
Rozsos ~., Nagyvárad.
Hömer Lajos, Nagykőrös.
Hösler Ferenc, Felsövisó.
Rucska Jenő, Olasztelek.
I\uff Terézia, Budapest Xl.
Rnnyay örök .. Poroszló t:"s Snruil.
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özv. Saúd Islváuné, l~rsekújvár.
Saárv Alfréd, l{alocsa.
SaárY Gábor, Besenyőtelek.
Saáry Jenő, Balatonszentgyörgy.
Safáry Gyula, Pilisvörösvi1r.
Sal János, Győr.
Salamon Béla dr. (nemes), Szigetvár.
özv. Salamon Jenőné (nemes). Szigetvár.
Salgó Péter, Szeged.
Sallay László, Balmazújváros·.

Schfifer Aladárné, Bérbaltavár.
Scheflcr Antal, Abn és Sárkcreszlur.
Seidnitzerné Schcint Frida. Besz!t>rce.
Schlett Géza. Szallnárnén1cti.
Schlick Aurél, 'fata.
Sclunidt Dezsőné, szül. VViesner i\lúrta, Bpest XII.
Schn1idt I\ároly, 11ohács.
Sclunikl Rezső, Budapest, VII.
Schn101l Jenő, Endrüd.
Schmör Hugó, Budapest Ill.
Schneider .József, Csanádpalota.
Schneíder l\liklósnél 5zi.il. Bauinhólzcr Eleonóra.
l{isláng.
Schneller Zoltán. SzatrnártH'ineli.
ifj. Scholtz ]~ndre. Pesthidegkút {•s Nagykovácsi
Scholtz Gvula Pál dr„ l{arancssúg.

Sarnbach J{á1·oly, Nugyborosnyó.
Sarkadi I1nre, Orosháza.
Sarkady l\Iária, Battonya.
Say H.udolf örök., Székesfehérvár.
özv. Sághy Gyuláné, .Jászjákóhahna.
Sán1uel Béla, Oroszvár.
Sándor Lajos, ?vlunkács.
Sándor Zoltán (farczádi), Erdöszen!györgy.
Sándor Zsig1nond, Gacsúj.
S{1nta János, Nagylózs.
Sárkány Jenő, Rév.
Silrkány László örök„ Pcslszenterzsébet.
Sárközy i\Iihály, Sárbogárd.
Sásdi Imre, Budapest IV.
Sártory Lajos, Balatonboglár.
Schaub István, ''úchartyán.

Sehönberg Ármin, Drégelyp:ihií1k.
Schönberger l\lór, l{omárom.
Schönfeld Lajos. Nagykónyi.
iiZ\'. Schönviszner 1\ladárn(;, Bitcl<ipest Vlf.
.'Schreiber l\lihálv, Boldva.
Schreiber Lajos: lf ajdubös ziinnl'llY.
Schubert Arnold, Budapest IX.
özv. Schuch I\:árolyné, I\aty1núr.
Schuk József, I-fajduhöször1nény.
Schul llenrik .Jenő, i\agybárocl.
Schulek Béla dr., Budapest IL l>.s V!
Schulek Gyula dr., Edelény.
özv. dr. Schulrnan Ródogné, l\Ionor.
Schurina Cyrill, Szil.
Schuth Já~os, Ujpetre.

Rusu ~Iihály dr. J{olozsvál'.
R.usznyák Lajos, LoYásben'.·ny.
Busznyák Lajos, Sárvúr.
Huttkay Ilona, l{erekegyhúza.
lliill Imre, l\Iagyaróvár.

ÖZY.

Scholtz iv!Íklós, Pély.,
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Sch,vartz :l\.fanó, Esztergon1.
Schwebler Mátyás, Somogyjád.
Schweissgut Pál, r.Iohács.
Sebesi Béla, I\olozsvár.
Sebestyén Arlur, Nagyvárad.
Sebök E111il, Csákigorbó.
Selmeczi Béla, Szeged (Son1ogyitelep1.
Senchea Oktavian, Barót,
Seper Dezső, Hatvan.
Seres Dezső, Csíz és Rimaszécs.
Seress Sarolta, Putnok.
Sey Lajos, Vajszló.
Sey Szilvesztrina, Vajszló.
Sík Gyula, Szolyva és IIársfalvafürd6.
Siklósi I-Ienrik, Budapest \'II.
dr. Sikos J{árolyné. szül. T·Taln1i \'aléri:i. Sósklil
SilárszkY István. Vúradszi:llli\s és

Ft~li:\>fürdt>.

Simon Dezső (otrokocsi), Vásárút.
Simon Ernő dr., Szon1bathely.
Sin1on !\-!ária, Na::,1yszalonla.
Simon Sándor, Lábod.
Simonca Gnsztüv. I-Indad.
Simonyi ,József, Nagyléta.
Sipőcz István örök., Pécs.
Siska i\Iiklós. ~Iezökeresztes.
Skoda Rudolf, Rahó.
Skopál Súndor, Nagyberki.
ifj. Skouinúl .lenti. Fegyvernek.
Skultéthy Gyula, Eger.
Smeringai Lajos, Ipolynyék.
Smetana Aladár, l{isterenyc.
Sóbányi Gyula, Sárkeresztur.

Solcz Gábor, Karczag.
Solcz Gyula, Komádi.
Solt' Edit, Szászvár.
Solt Endre dr., Zirc.
özv. Solt Jenőné, Szászvár.
Soltész Ottó, J-Iajdunúnás.
Son1lea l\lihály, J{olozsvár.
özv. Sommer Bertalanné, Dévaványa.
özv. dr. Somogyi Béláné, i'vliskolc.
Somogyi János (pápai), Vecsés.
Scmogyi Károly (pápai), Kőrösmező.
Somogyi Lajos, Búcsúszentlászló.
Sonnevend György, l{örmend.
Soós István, Dömsöd.
Soós l{ároly, Szászrégen.
Soós Ödön, l{omáron1.
Sótropa Virgil, I\.olozsvár.
Sövényházy László; 'l'iszabura.
Spergely Béláné, szül. Balkay Erzsébet. Buda·
pest VIII.
Spergely I1nréné özv., Budapest VI 11.
Sperlágh Aladárné, szül. flainiss Berta, Budapest

XII.
Sperlágh Lóránd, Zalaegerszeg.
Sperlágh Zoltán, Hatvan.
Spítz Sándor, Fchérgyarn1al.
özv. Spitzer i\liklósné, Békés.
Slanescu Lh·ius, Sepsiszentgyörgy.
Stefan l\L örök., I\.olozsvár.
dr. Stein Györgyné, szül. Török J{atalin, l{ispest.
Stein Jenő, Nagyida.

r
896

Steiner Ferenc, :l\faglód.
Steiner János \ 1iln1os, Győr.
Steiner 1Iiklós, Tevel.
Steiner Oszkár, Budapest Vilt:'
Steinhausz Béla, Putnok.
Steinhausz Jolán, Putnok.
özv. Stentzky Gyuláné, Püspöklclc.
Sterba Emilné, Bonyhád.
Stern Lajos, l{arcag.
öiv. Steuer Jenőné, Akúasziatiiln.
Stépán István, licjőcsaba.
Stinner I1nre, Győr.
S!ockinger István, I·Ialászi.
Slodolni Dezsö dr„ Soroksúr.
Straub A.ntal, 'fököl.
Strausz 1\r1nin, Budapest XIII.
Strausz Dezs6, Szepsi.
Strausz Dezső, l(irályhelmec.
Strausz I·Iugó, I\.irályheln1ec.
Strcngc Agoslon. ~tarcali.
Strzinek :\Iiloslav, Jászóvúralja.
Sujánszky Jenő dr., Balaloukilili l·s U:da\ontijhely
Surjúnyi .József, Szeged.
Sulu Zakariás, Beszterce.
Siidy Ernő dr., Békéscsab11.
Sükösd József dr. (sepsiszentkirúlyi), .Júno!-ihida
Siirger .Júnos, Szalúrd.
özv . .Sülheö Lajosnó, Szo1nha!hcly.
Sülhcö ()dön, Pornóapúli.
Sykó J\ndor, Tura.
Ö~\·. Sylveszter Zoltúnn{~, Nagyilonda.
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Szabados József, Pitvaros.
Szabady \'iktor, Csengőd.
Szabó Albert, Tiszaföldvár.
özv. Szabó Antalné, Környe.
Szabó Ágoston, Szaniszló.
Szabó Arpád {kisgeszéni), :.\fagyargencs.
Szabó Árpád, Nagyvárad.
Szabó 1\rpádné szül. l{on1lódy Zsuzsanria, ~Iezfí.
berény.
Szabó Béla, Székelyhid.
özv. dr. Szabó Béláné, Ujpest.
Szabó Dezső, Buj.
Szabó Dénes, 11agyarbodzús.
Szabó Elcn1ér dr., .Jobbúgyi.
Szabó Ernő, Siklós.
Szabó Ferenc, ?\largitla.
Szabó Géza (boczonádi), Gyö1nöre.
Szabó Gyula, Abony.
Szabó Aczél István, Nagyvárad.
özv. Szabó Istvánné, Törökszentmiklós.
Sz.· Szabó ,Jenő, Debrecen.
Szahó .lózsef, I\:iiröslarcsa.
Szabó I\.áln1án, E:olozsvúr.
Szabó h~úroly, Budapest, VII.
Szabó Lajos, Igal.
vitéz Szabó László, J{ecske1nét.
Szabó László (csonti), \'ác.
Szabó Mihály, Hnjdudorog.
Szabó 1Iihálv, l\:övúgóörs.
Szabó Vince: Budapest V.
Szabó \'ince, Székelykeresztúr.
Szabó Zoltán, !{utas.
57
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Szakáts Zoltán, Tiszanána és I\:ö111lő.
Szalamin i\Iiklós, .Söjtör.
vitéz Szalay Gyula, 1'apolca.
özv. Szalay ~lihályné, Abaujszúntó.
bzaplonczay és I\:iss, Szilúgyson1lyó.
Szappanos Béla, Ecseg.
Szarka József, Piispöknúdasd.
Szarkásy László, Siin1cg.
Szarvas Islván, I·Iagymá<lfalva.
Szalhn1áry Elen1ér Andor, I-Iód1nczt)vúsúrhl'ly.
Szalhnu'iry Ivúnka, Ditró.
Szánló Emil, fiin1aszombat.
Szántó Géza, i\Iunkács.
Szántó In1re. Budapest X.
Szánthó I\:ároly, Ül16.
Szúsz Lajos (ilenczfalvi), Baja.
Szúsz Lajos, Volóc.
Szász i\lihály, f\ladaras.
Szúsz Súndor, Bályn.
Szász 'J'ilu1111ér dr„ Bicse l~s Zeinplúnagn 1d
Szebellédy Ferenc, 'I'ét.
Szeberényi A.ndor, Békéscsaba.
Szeghy Sándor, Szekszárd.
Szeghy 'l'ibor, Deszk.
Szegö Islván, Budapest XI.
Szegő László, Budapest XI.
Szeiberling Ferenc, Bakonyszon1bHthe!v.
Szekan László, Léva.
Szekeres Islvún, Ujpest.
Szekeres Sándor, Izsák.
Szekeres \ 1 iln1os, Nagykanizsa.
Szekér József, J{iskunhalas.

Szekér Sándor, Soltvadkert.
Szekulesz József, Pápatcszér.
Szele Alajos, Budapest !L
.Szele Béla, Szolnok.
Szelényi Arpúd dr., Gyula.
Szelényi Arpúd dr. t~s 'l'úrsai. Gyula.
Szemző I1nre dr., Szarvas.
özv. Szendrei Bélúné, Budapest ''l.11.
Szendrev Sándor..Bárúnd.
Szendro;•its Vihnos, Nagydorog.
özv. Szenlch Istvánné, '!'ab.
Szcnlcssy István, Szentes.
Szentgáli Dúnicl, Gödöllií.
öz,·. Szentgyörgyi .Júno!'inV ..lúszln•r1."ny.
Szenlinnai Endre, \rúe.
SzPntirrnayné Szentgáli lrún, l:jpt•sl.
Szcnlivúnyi .Jc11ű, Apagy.
Szentlélek gyógyszertúr rt., Budapesl 1·1
Szentléirinczi Bl·la, Budapest 111.
Szentpétery Púl, Budapest IV.
Szepcsvúry h-:úroly, Nagyvúrad.
Szepesy Sándor, Nngyn1Úllyo1~.
Szerb ,József, Jászberény.
Szerdahelyi .Júnos, Sopron.
Szerdahelyi Júnosnl·. Sopron.
Szerdahelyi Lúszló, I\.isb(•r.
Szécsi Dczsö, Bahuazujvúros.
Székács Istvún dr„ Szeged (Vúrostanya).
Székely Adorjún, J)e/.11·cce1i.
Székely Elen1ér, Háckevc.
iizv. Szl>kclv Ferencné, Békés.
Székely ln1.re. Budapest \rII.
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Sz.ékely István, Beregszász.
Székely ,Jenő, Gyömrő.
Székely Júlia, Avasújváros.
Székely Sándor, Budapest VI.
Székely Súndor, l{ecsken1ét.
Székely Zoltán, Nagyszalonta.
Székessy Ferenc, Nagybátony.
Széll Ilona, Budapest 11.
Szérnann örök„ Hatvau.
Szénert Aladár, Felsőgalla.
Szénert Aladár örök., Felsőgalla.
Szigethy Frigyes, Pécs.
vitéz Szigethy ,József, 'fapolca.
Szigetváry Zoltán, Szombathely.
SzigYúrt János, ''ác.
~zijártó Tibor, Dunaföldvár.
Szilassy Aladár, Léva.
Szilág:yi Béla, Pácin.
Szilúgyi Gézá, Jászszentandrűs.
özY. Szilágyi Jánosné, Budapest, VII.
Szilúgyi Lajos, J{isvárda.
Szilágyi Lajos, Ukk.
özv. Szilágyi Lajosné, Balavúsúr.
Szilágyi Zoltán örök., I\.rasznokvajda.
Szilúgyiné lluszár Ilus (nagyajtai), Szovúta.
Szilcz István, I\.isvárda.
Szilvússy Gy. Lúszló, Budapest XI\'.
Szily Géza dr. Paks.
.Szily Gyula, riliskolc.
Szinetár Endre, Siklós.
Szini Andor, l{ézdivásúrhely.
Szinnyeyné J{iss Ilona, Tetétlen.

üzv. Szirn1ay l{ornélné, I\:iskundorozs1nn.
Szkalla László, Budapest VIII.
Szn1odiss József dr., l{cszthely.
Szold László, Peslszenterzsébet.
Szondy László, l{unhegyes.
Szopkó Dezső dr„ Nyíregyháza.
Szökc Ödön, Budapest IV.
Szöllősi A., Gernyeszeg.
Szöllösi Jenő, ).lakó.
Szöllösy örök. (dévai), Budapest XII.
Szőnyi Ferenc, Barcs.
Szörtseyné Gál 1Iargit, Palotailva.
.Szporny !vliklós, I-Iódn1ezővásárhely.
ifj. Sztincsik István, 'Budapest ''IiI.
Szücs Dezső, Jászladány.
Szücs Hóbert, Salgótarján.
Szücsné Szücs Julia, ~Iátyásföld.
Sz. Szüts Ernő, Budapest, XII.
Szüts Pál, Budapest VI.
Szüts Simdor, Hámor (Lillafüred).
'I'abajdi György, Szatn1árnén1eti.
·ragányi Arthur, llódn1eziívásárhely.
Takács Ferencné, szül. Csonka Ida.
·rak.ács .János, Balatonfüred.
'J'akáts Ernö, Pestszenterzsébet.
'l'akáts István. Ráckeve.
'l'akáts István, Szeged.
ÖZ\'. Tan1ás Jánosné, Szan1osújvár .
1\unás .íliihály, Solymár.
Tamás Simon, 1-Iomoródszenlmárton.
Tainásy Dez:;i.í, Budnfok.
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'l'anúcs Gyula i)rök., I\liriishcgy {•s Bai:i!onfii\d\'Úr.
·rapfcr Sándor, Bodajk.
'l'ar Dezső, Garadna.
·rarjányi .Júnos, l\.iskunfélegyl1úza.
·rarpalaki Púl, Budapest XIII.
'f'as Zoltún, Békús1negycr-Csill:1glH·gy.
Tatár József Budapest Xlll.
'l'atúr Zs., \Iezöbúnd.
'l'auffer Gúhor dr. orszúggylil. k<~p\'isclii, Eger.
'favaszy Lúszló, Encs.
özv. 'fábor Gvulúné, Irsa.
'fúby József, J{iskunfélegyháza.
iízv ." Túncos Józsefné, Budapest XIL
Teleld Elen1ér, \'úchartyán.
'l"elkessy Gábor <lr., Orosháza.
öz,-. 1'cllsch Adolfné. Szercdnye.
1'e1nes\'áry Istvún dr„ Budapest X.
1'ernesvúrv József, Szeged.
'fereczky ·Púl, Szenhnártonkáta.
'l'ere111v l\Ienvhért, Dcn1ecser.
'fernú_lgó Jó;,scf, Budapest, XI.
'l'cutsch Ernő, 'fóváros.
kiskorú Teutsch József, 'fóváros.
·rt.utsch Ollok:ú·. :\[oson.
Tcvely Béla. Budapest XI.
'l'écsy Dezső dr., Nagykürüs.
'l'élessy István, l\.iskunlachúza.
'I'éry Aurél, I·Iőgyész.
1'hal1er Gyula, filezöberény.
'l'hnller Ferenc, Ncmesócsa.
'J'hegzc Gerber Béln, SzinérYúralja.
'l'hlerry Tihor, C:sepel.
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'f'hu'rúnszky l{úroly, Súta.
'J'hury Andor, I\.iskunfélegyhúza.
dr. Thury Gézúné szül. filajor Erzsébet, Baja.
'!'!rnúr ,JÓzsef, Debrecen.
'l'itnáry-Balogh .Túnos (nc1nes) Böhönye.
'fischlerné Palóczy A.nna, l{olozsYúr.
Tolvay I111re (köpösdi), Debrecen.
1'olvéth Rezső, 1'állya.
Tomcsányi Ernő, l{irályheln1ec.
1'omcsányi Ödön, Ungvár.
'fo111ka l\ároly, ::\lagynróvár.
Ton1ory Elc1nér, Kiskunhalas.
T'o1npai Ferenc, I·Iódn1cziíYúsúrhely.
1'ordny Ferenc vitéz, Budapest XIV.
Torkos Dénes, Őriszentpéter.
'fornyos 1\ladár, Litke.
'J'ornyos Lajos, Jászberény.
'I'ornyos Lajos örök., .Júszberény.
'I'oóth l\Iihály, Budapest X.
Cs. 'I'óth Bertalan örök., Nagyecsed.
Tóth Óezsö örök„ Egyek.
1'óth Ferenc, f:rd.
'fóth Ilona, Jászfelsőszentgyörgy.
1'óth István, Kccskcn1ú!.
Tóth István, ~Iunkács.
'l'ólh János, IZassa.
'I'óth József. Budapest, VI.
'f óth .József (szentkirályi), IZiskunf élegyháza.
1'óth .József örök„ Erdücsokonya.
'J'ólh Eúlinl1n, Beren1end.
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Sz. Tólh !{álmán, Balatonkenese.
Sz. 'l'óth I\.illrnánné, szül. Nényei VH1na, llnln1<111

kenese.
1'óth Pill, Parád és Hccsk.
1·ölgyessi ~.\;ntal, Szentgál.
'l'öpler Lajos, 1'.Iarcali.
Tőrey Béla 1 Bős.
Török Arpád, J·Iegyesha!u1n.
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1'örök Endre, l{assa.
'förök Gyula {nen1es), Nyíregyháza.
1'örök E.álmán, 'l'ápióbicskc.
1'örök László, Gyűr.
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özv. 'frajánovits Antalné, Uerellyóújfalu.
Traply Alajos, Bogács.
'I'rexler Jenő, Ugod.
1'róber ?\Járta, Pécs.
Türei Ernö, Jászszentandrás.
Ujhelyi Endre, Pápa.
Ujhelyi Sándor, 11ándok.
Ulrik József, Szekszárd.
özv. Unger l'll-Inann Zoltúnné. szül. l·leeger Irn1a,
i\Iezötúr.
Urnv László, Jánl<.
Ü r1Üüssy Aiiklós, Sülehned.
Ürögdy .József, Kiskőrös.
Vadász Elek, Nyirbátor.
\'adnay Zollún, I-Iird.
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Vagaszky l(áz111ér dr., Húkoscsnh:i
özv. \'ajda Gyuláné, A.dony.
Vajna József, Budapesl lV.
Vajner Lajos, Rozsnyó.
7
\ alkó Gábor, Pécs.
Vulu .József, Iregsze1ncse.
Varga Antal, Békéscsab:1.
Varga László, Paks.
0. Vargha Imre, Hajduhadház.
Vargyassy Gyula, NagyKörü.
Varsányi Béla, Budafok.
özv. \'ass A1bertné, Oklúnd.
Vass Jenő, Bercel.
\'ass Pál dr. Oklánd.
·Vasdényey .Aladár, Nngybajo1n.
Vasdényey Elen1ér, .Nagyatád.
özv. \'asváry Béláné, .T ászároks~állás.
Vaszócsik Endre, Ökörtnező.
\'attay Elemér ( a-lai), Gönyü.
Václavck Ferenc, Nagybocskó.
Vágó Gyula, Villány.
özv. Vágó Istvánné, Villány.
Vállay Sipos Berta, Nyirnlihúlydi.
Vámos Gyula, Budapest V.
Ván1os I1nre, Diósgyőr (Ujdiósgyiír)
\'ún1szer Gvula, Fénveslitke.
vitéz \'árady Lúszló~ dr., tb. főszolgabíró, ország·
gyül. képviselö, ni. kir. kortnányfötanácsos,
Szentes.
Várday Miklós, Mezőlúr.
Várkonyi Tivadar, IZáld.
\\!c.sei Nagy Dezsfi, Egeres.
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özv. Velcsey Istvánné, Eger.
Veres l111re, Dunaveése.
\Teres Pál, 'l'iszaluc.
\' eress Antal, l\:irálydaróc.
Veress Arpúd, Budapcsl II.
Veress Arpád, Szászrégen.
Veress Gábor, E.unszent1niklós.
özv. Veréczy Gézáné, I\:enderes.
Vébcr Ernő, Pcslszcnllörinc.
'\'l•gh László, Szolnok.
V{~gh Istvún örök., 'l'evcl.
Vékony lstván, Szikszó.
Vély .József, Vésztő.
Vértesi Lajos, Nagybánya ..
Vida László, i\lohúcs.
Vida Ödön, Békésszcnlaudrás.

Vidovszky István, Békés!'{unson.
Vincze István, Budapest X.
Vincze J\liklós, E.unszentn1árton.
özv. Vinnay Béláné, llagy1nádfalva.
Vinnay István, l\.01núdi.
Vinnay Pál, Bcrettyóujfalu.
Viola Lajos, Tököl.
Virúgh Zoltán, Győrsövényháza.
Vizslovszky Lúszló örök., l)unaszentgyörgy.
\rlad Péler, Borgóprund.
Voda Gusztáv dr., Losonc.
Voith .lózscf, ;,\Iagyarlápos.
Voith Lúszló, Nagyilva.
Voith :.\lihúly, Gycrgfóalfnlu.
\rojsc István, Szatmárné111eti.
\tolánszky Ferenc, Fclsiihalog.

Vondra Antal dr„ Pécs.
Vörös Andor, Poroszló.
Vörös Sándor, földeúk.
Vulkán László, Krasznabúltck.
\\1achs1nann

1-lugó, Borgóprund.
achler ,János, Nagykároly.
\ \1 agner Arlhur. Nagykároly.
\Vagner EJára, .Ahnásgalgó.
dr. \Vagncr Vihnos örök„ 'fckc.
iizv. dr. \\7ajdils Györgyné, Bonyhúd.
\Valigurszky Antal, Nyirbogát.
\Vallcnfeld i\lihály, Dunabogdány.
\\Tallncr Rezső örök., Ugod.
\Vallon Lajos, I-Iajduszoboszló.
\Vandrák .József, Borota.
\\Tappenstein ?\Iarcell, Dunaszerdahely.
özv. \\7 atlay l\orné1I11.\ E1116cl.
\V.cher Dénes, Baja.
\\Teghofer i\Iiklós, Bokod.
\\7eigl Dezső, Pécs.
\ \7cinbergcr Arn1in, ~Iagyarn1ccskc.
'\Veinberger László, Léva.
).\Teinrich I\.úroly, Aranyosn1edgyes.
\ \1 eisz In1rc,
Beregszász.
\Veiszbergcr Ferenc, llajdudorog.
\Vciszenb:ichcr Pú!, ílcsscnyszög:.
\\Teiszhausz Sándor, Vágfarkasd.
\ \1 clhnann Károly öri.ik„ Várn1ezö.
\\relln1ann Kúroly örök„ Búcsún1.
\\T enczel Lajos, Peslszen terzsébet.
1
\ \ cnger J,úszló, :\-fezüherény.
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\V cnk Béla, l{enderes.
\\Tenner Sándor, Nagykanizsa.
Weörös Gyula, Budapest XII.
\Veszelovszky Erzsébet, Salgótarjún.
\\Téber 1\ndrás, Parajd.
Wéber Dezső dr„ Budapest Vlll.
\Véber Gyula, l{isterenye.
\Véber Kúln1ánné, Pécs.
\Véhly István, i\liskolc.
\Vidder Endre, 1larosv:isárhely.
\Vidder Péter, Nagybánya.
özv. \Vieland Dénesné, Gyula.
Wieland Gyula, Sarkad.
\Viener Jenő dr., Szon1balhely.
özv. \Viener J,eóné, ?\Jedgyesegyháza és l\lcdgyes~
bodzás.
\Villy l\:ároly, Báta.
\VillnHl.1111 Ottó dr., Budapest VII.
özv. \\Tinnner \'iln1osné, Núdasdladúny {>s Súr~
s zen ltnihály.
\Vinkler György, l\.ornját.
\ \7 inkler István, l{on1ját.
\Vinkler Lnjos, Gyula.
\\'irker Júnos, Húkoskcrcsztúr.
\ \7irkmann Arpád, l{nssa.
\Vittmann !~lemér, Budapesl VI.
\'\7okalek I-Ienrík. Beszlerce.
Wolff Ernő, Óradna.
\Volff Dezső ni. kir. korn1ánytanácsos, Bpesl V
Wolff Lajos (németprónai), Budapest, XII.
Wollmann Árpád, Téglás.
\\7olhnann 1~ároly i.)rök .. Búcsú111.
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Z Zaáry Elemér, 1\-Iágocs.
Zachár l{ároly, Bánhida.
Zafir Súndor, Budapest I.
Zahoránszky Ervin, dr., Budapest VI.
Zakár Sándor örök„ Szeged.
Zakár Zoltán, Szeged (Röszke).
Zakár ZoHán örök„ Szeged (Röszke).
Zala Emil, llnjduszoboszló,
Zaln.i Jf1nos, Szekszárd.
Zalai !(ároly dr., Cegléd.
Znlay Lnjos. Orosháza.
Záhonyi Géza I. I\:ároly dr., Budakalász.
Zámbó László, Jánoshalma.
Zborny Gyula örök.,- Budapest III. és rvinrgilszigP'
Ziegler I-Ienrik, Székelyudvarhely.
Zimay Púl, I~ecsken1ét.
Zimmermann ,Jcnö, 1\-Iezökaszony.
Zlinszky Endre, Ujdo1nbovúr.
Zlinszky .József örök„ Dunaföldvár.
Zloczki György, Tótkon1lós.
Zobel I-Iernu1nn, Búnffyhunyad.
Zoltán Béla örök„ Budapest V.
Zoltán György dr., Budapest V.
Zombory Géza, l{omárom.
Zombory György, Jászkarajenö
Zöldy Dezső, I\:isujszállás.
Zsarnay János, fo.liskolc.
Zsámboky János, Nagykörös.
Zsign1ondovics Géza, Nagyvúrnd.
Zsögön Arpá<l, 11agynrcsanád_

