GYÓGYSZERÉSZEK

ÉVKÖNYVE
AZ 1936-IKÉVRE

Összeállította:

KARLOVSZKY GEYZA
és
KORITSÁNSZKY OTTÓ

A Gyógyszerészi l(özlöny,a fl.1agyarországi Gyógyszerész
Egyesület hivatalos lapja kiadóhivatalának kiadása.
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ELŐSZÓ.
Amidön útjára indítjuk a Magyarországi Gyógy„

szerész Egyesület hivatalos lapjának, a Gyógyszerészi Közlönynek kiadásában n1egjelent, 1936. évi
Gyógyszerészek :i!':vkönyvét, tesszük ezt abban a remény:ben, hogy Kartársainlr UooYanazon szeretettel és
megértéssel fogják ezt a közhasznú li;:önyve:cskét fogadni, mint az összeá~Utásunltban megjelent elöboi

köteteket.

Immálr 16 esztend.?je annak, hegy Kartársaink
nélltülözhetetlennek mondott l!:vkönyvünket
alűlirottak :árllítjuk egybe. A ·kötet egybeá.llitásában
egészen új szen1pontokat érvényesítettlink. Igyelteztünk az 19.3·11-es kötetünkben található gyógyszeré.
szeti alapvetö jogszabályok ldegészités.ét képező.
évenk:ént ·megjelenö törvényelt, rendeletek, hatósági
végzések, érdekli:épviseleti határozatok, értesítések,
felhívások, valamint a .gyógyszerészetet érdeklő cimje.gyzél{en ltivül, a gyakorló gyógyszerész számá.rJ.
szilltsiiges ism'eretek ltibövitését szolgálni és elösegíteni, hegy egy gyógyszertár jó és helyes vezetéséhez, illetve üzemm-enetéhez elengedhetetlenül sz.ük_
séges tudnivalókl{al .gazdagítsuk t. Olvasóinkat.
Ennek folytán ibö tartalmű 1{ötetté vált, s a tudnivalók tárházává lett e könyv. Törekvésünk.ne]{ megfelelöleg a mindennapi életben elöfordűló szövevényes kérdésekre is tájékoztatást nyújtunl{ t. Ka1által

CENTRUM J\IADÖVALLALAT R-T.
BUDAPEST, IX. KER., l\ÖZTELEl\-UTCA 1. SZÁM.

5

társainkn ak. az évröl-évr.::'- n1cgjelenö Gyógysze ré„
szelt :t;vltönyvc kUlön.bözQ ltözlemén yeibcn,

A.::: ö::::vcr111clc és áruák hus::::onél1ic::::et.Cbc11 let~a

teltintetéb en bizonyos
aggCClf:ümalt voltak a karban észlellletö k. _4...nnak igazolasara, hogy 1891. évtöl ,kezdödöleg a legutóhbi
iclöki.g akadályta lanul folyt ez uz átruhá.zás , ebben _az
Jtvkönyviinl(:ben dr. Ta.nffer G8.bor országgyl ilési kepviselönelt , a Tuis:.gyarországi Gyógysze rész Egyesille t
elnöh:ének bevezető soraival - 4t; cszfcnclő idevonatTco::ó atcitis:::tili: ai ad(ilait 1cözölji11~. Nemcsa1\: tájél(OZtatást, de 1tonkrét adato1n:.t ltivánunk ezzel nyú~
tani a személyes jogosítvá nyú gyógy.sze rk-lrak tulaJdonosaina.1(. hogy ezek az adatok szükség esetén
felbaszná· lhatók legyenek.
l'i.„ gyógysze rész a::,· culó-vallonicisok benyfrjtá_sa
sor<iH sokszor jut abba a helyzetbe , ho.;y olyan lterdéselt're is Jcell felelnie, an1elye-1cre a szUlcséges választ csa1c hossz:;.s tanulmány ozd.s, a vonatltoz ó jogszabát~•okba való cln1élyedés és az aclózási ügyelcbcn
j8.rtas~1i::tól szerz:.tt t<ijéltozta tas ?-lapjin tal:ilja ~::g.
Jelcntös nehézsége t oJcozott te1uit a hely_es táJel~o
zóclás, annyival is inl(ább, ·mert a jogszabalyoli: szetszórtan és a tudnivalóli: lri.üön.bözö rendeleteltb_en
voltalt csalt feltalálha tók. Löc1ierer Ta-niás li::art~r:
~unk, dr. NartY Dezső Bálint m .. 1dr. 1i:özigazgatás1
bíró lcözrenliiködésével, összegyüJ tötte azt az anya·
O'Ot an1elyre a gyógysze résznelt szüksége lehet.
~Iiiit ].:cll lrulnin a JllJÓ!JySzcrésznc1~: a:::: adóztl~~ s_zalJályaiVól ?" cilnen J!:vkönyvünl~ben fel':ett tanulm~n~
teljes részletess éggel ad erre utmutatá st. ~A... ?Ya1...o.1lati élettel kapcsolat ban álló szerzö n~.gyon JOl tudJU,
ini az, amit a gyógysze résznek az éven1rént felv~
tödö adókérdé:::elchen tudnia kell, hogy esetleges 1~1bák clitövetés c folytán anyagilag ne ltárosodjé k ~3
11116q 11s,::cl'türnk átru11á,::ása

hegy érdekeine k megvédés ével tehessen eleget a törvény űlta\ 1negl(ÖVetelt adófizetés i kötelezett ségéne \:
!{artársai n.k nagy hasznát fogjál\: látni az ad-5z9.s
terén mindenre tájékoztat cist nyujtó tanuhnán ynak,
a111elynek kiegészité se az ugyane ltötetben tal<ilhatu
táblázatos összeáll1tás az adól.evon8.sckró1, ádóltulcsokróL és adójárulél-::okról.
_t.,_ gyalcorló gyógysze rész munli:8.ja közben gyak1an Jcerül abba a helyzetbe , hogy két vogy töbi)
gyógysze r együttes rendelésé nél azok összeférh eterlensége tekintetéb en t8.jékozód nia li:ell. Gyalcra~1
szorgos, lcutató nmukát ltell végezni.e, míg ·megtalálja a felvetödö kérdésre a feleletet. A gyógysze rren·
deles kapcsán elöfordúló inkompati bilitá.solc útvcsz.töji?.ben háron1 nehézségr e hívja fel dr. Csipke Zolt<i.11
orvos, gyógysze rész, egyetemi m. tanár, az Egyete1ni Gyógysze részi Intézet főv.egyésze :r!::vkönyvün1tben, ~,~·lz összef6r1 lctetlen yyógys:::c rrenclclGs " címen
közölt tanulmán yában }(artó.rsai nk figyelmét , úgymint: 1. technikai , 2. kémiai, 3. hat::lstani c,lcoltb:l
beköveti(e zö Ö$SZeférhetelensógre, Tanú1111ó.ny8.ban
a pharma.ko lógiai szen1pontból fontos összeférh etet.
len gyógysze rrendelés re is tájl!>koztatá·st ad, am·ely
új szempont okat JcUlönös nyon1aték kal ajánljuk a t.
Olvasóink figyelméb e. Bizonyos ra vesszük, hogy ez
a tanulmán y nagy szolgálat ára 11esz a gyaltorló
gyógyszer é:::znek és a1nellett, hogy néhány p~ldá~al
mutat rá a gyógyszer rendelÉ·sn él a gyógysze resz attal figyele.m.be veendö szempont okra s ezáltal e:ö~,,-;
irányítá.s t ad, na.gy könnyebb séget is jelent a recep.:·
turánál dolgozó gyógysze részek részére. Rövid átteld;nt-éS:l)en a gyógysze rrendelés íl)onyolult lehető~
ségéit ismerteti, hogy azokból is látbassálc a gy_o~~
szerészek azokat az tttaltat, amelyelte t egyeten1 lte~
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pesítésük ·kibővítésére és fejlesztésérz n1eg kell járniok, ha azt altarják, hogy nemcsak famulusai, haw
nem segítő és tanfü:;sadó társai is legyenelt a gyógyitá.sra egyedül hivatott orvosnalt.
Dr. Nagy Dezsö BliUn~ összeállításában közöljük, az állami illeté.kelr. és pedig ::;.z okirati-, valamint
a ·beadványi illetéltek szi.ik.sé.gzs adatait.
J!:vltönyvünkben ezt a negüjabb lr.ötetit is szeretettel és bizalomn1al nyújtjuk át a gyógyszertáralr. szillIBéges ·li:önyvgyüjteménye számára, abban a
meggyőződésben, hogy e kötet kibocsátásával a kac·
tagjai.Dali: szolgálatot tsttünlc

Budapi;.st, 1935. december hó.
l{artársi üdvözlettel;
l(o1·itsánszky Ottó,

1Karlovszky Gey:c:a,

a Gyógyszerész I<özlöny
társszcrltesztöje.
szerkesztője.
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Az 1935. esztendő folyamán
megjelent rendelkezések,
TÖRVÉNYEK.

t

Timót vi.
T1.1müs up.
Zenó
Vi!c1 óriu

l

Ádüm ' ' Ern t

Nagykarács.
-=:.. •1stván
1. vt.
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1

János ap.
Arir<iszcn!ck
Tamús

Dtlvid
S:dlves:der

liartúrsainli: figyeinH!iH• !
1.·:!:1uln1.ínyait Budapesten vCgzö
,!.~)'PrnH•!;:;e c~alUdias otthont tnhiI
a: szCkhiizi Diákotthonban.

J!l:{il, Ü\'i liI, ti.irvCnycild;:; gyógyszerészi jó~t~ti iut{'z_

1nériy létcsítéséröl.
En1lCke:.:ctiil adoni. ezennel nd11de111ii11ck, al.-if
illet) llOffY 11Ia.!fyaroi·s:::áy országgyillésének lc&Pviselölul:::a Cs fclsöhá::n liö:.:ös C!)yctértésscl a lcöectlcc:-:ű
törvCnyciklict alkotta:

1. ~. Gyógyszertá!'ban orvosi rendeletre készitctt
nünden egyes gyó.gyszer ldszolgáltatásánál felszámitott munkadij iután a gyógyszertár felelős vezetője
l;:;öteles a. gyógyszeré$zek segélyezésének és nyugjijintézetük elölrészítés3neJ;: céljára járulékot fizetni.
l\„ járulékok összegét és Ievonásuk módját és a lerovás elmu1asztás3nak jogkövetlr~zményeit a helü.:;;,'miniszter rendelettel illapitja meg. - _t.,,, járulék ö=:zszege gyógyszerenként 4 fillérnél több nem lehet A.
járulélt közadók: módjára hajtható be.
·
2. ~. ~t.,,,z 1. ~-ban n1eghatá.rozott járulé1tokból
befolyó, továbbá az egyéb forrásokból renjeJkez3:;-

14
15

{:

·t'

1
1

!
1

'
1

re álló összegel\:et, ltülön alapként lteil kezelni. Az
alap kezelésének lt?zelebbi szabál.yait é~ az ~l_apböl
engedélyezhetö segelyeket a m. ktr. belugym1n1szter
álla.pítja meg.
3. §. A m. kir. belügyminiszter felhatalmaztatBt,
hogy a gyógyszerészek ellátását öregség és. rokkan:ság esetére, úgyszintén özvegyeik és árváik ellatását az 1928:XL. törvénycikk rendelkezéseitől eltéröen az 1. §.-ban meghatározott járuléli:ok és egyéb
szolgáltatások igénybevételével nyugdijintézet mega1kotá;sával megszervezze és a szükséges szabálya.
kat rendelettel megfillapitsa. A nyugdijintézet ·megalakítása után, a jelen törvény értelmében alapként
kezelt vagyont a nyugdijintézetnelt kell átadni.
4. §. A törvény hatá.lybalépésének napját a m.
kir. belügy.miniszter állapítja meg.
E törvénycilclc lcihircletését ezennel elrendele-ni, e
törvényciklcet1 niint a 1ro1nzet akaratát, 1nind nut-·
ga1n 11iegtartoni, 1nincl nuisokkal is nicgtartato111.
Horthy 11Iilclós,

1fa.gyarország kormányzója .

1

vit6z Göntbös Gy1l7a,

m. Ji:ir. minisz~ereinök.

. \végrehajtási eljárásról széló 1881:L.X. t, e.
kiegészítve az; 1908:XLI. t. c,-eJ.
- \Tégrehajtisi novella (kivonat).

Vhn. 2. §. _t.,. végrehajtás alól Ji:i vannak véve
és ennélfogva még a vé.grehajtást szenvedőnek beleegyezésével sem foglalhatók le:
8. a gyógyszertár berendezése, munka.szerei,
tartályai és gyógyszerkészletei, am'ennyiben a végre.

hajtást szenvedöneK azokra a gyógyszert~r üzemének folytatása végett szüksége van.
Vhn. 3. §. _A., 2-i~t §-·ban említett mi.n:len
dolgot vagrehajtás űtján le lehet fo~lalni ~ . dolog
vételárának behajtása végett, ha a ve.greha3tást elrendelő birósá.g k§relmére a végreha)tást etrez:ideI?
vé!:Zésben, vagy később ltülön vé.gz:;sben, az ille.to
dolgot lefoglalhatónak kimondotta.
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BELÜGYMINISZTERI RENDELETEK.
„\.
-

_!>,..

gyógyszerészi

gyakorlat.

m. kir. belügyminiszter 252.627-1934. számú
körrendelete. -

(Valamennyi törvényhatóság elsö tisztviselőjének.)
_!>,... közegészségt.L::.uy rendezéséről szóló, 1876:xtV.
t.-c. 124. és 167. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendelem:
1. ~F-
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Nyilváínos és házi gyógyszertárat csalt gyógyszertár önálló vezetésére feljogositó gyógyszerészmesteri, illetőleg gyógyszerésztudori oklevéllel bíró
gyógyszerész vezethet.

-·
9

'
:;.

köteles eredeti oklevelét a
gyógyszertár vezetésének megkezdése elött, az illetéli:es elsöfokű közegészségügyi hatóság tisztiorvosánál (járási tisztiorvos, ügyvezető orvos, kerületi
tisztiorvosná1) bemutatni.
3. §•
_!>,.. gyógyszertárban alkalmazott
gyógyszerész
személyzetet (okleveles gyógyszerész, aegédgyógyszerész, gyógyszerészgyaltornolt), alkalmaztatásuk
után következő 8 napon -belül, a gyógyszertár felelős vezetője ltöteles az alkal.m.aZtatá.s alapjául szolgáló. eredeti (másolatban el nem fogadható) o]aná.
nyok bemutatása mellett, az illetékes elsöfoltű köz„
e~szségiigyi hatóság tisztiorvos§.nak bejelenteni.
A gyógyszerész

2
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4. §.

.
t""rjedhet An1ennyipedi o- 2 hónapn8.l tovabtb
tz:e:id10··„=~·tanlot. meghalad"
t ·t · a ha he i i uw.
· •
~-.
hen a helyet e~1 es t. ~ ]{czeltetése csak a m. ~1:,
ná, úgy a gyogyszer ~41 000-1926. N. 1'1. 1-I. szabelügyminiszternel{ a J. d. T'ra
. évf. 1792, old,)
1927
rnú körendeletbe~ l~- Ren_ · ~tán folytatható.
~határozott
JOVá.hagy-asa
meo

- _l\.z 1. fokú közegészségügyi hatóság tisztiori;oss
köteles az oklevél (bizonyítvány) átVizsgáhisa után
a .bejelentést nyilvántarbisba venni. A nyilvántartásnalt tartalmaznia kell a gyógyszertár megnevezését és helyét, a bejelentett fél nevét, születési
évét és helyét, az oklev'él (bizonyítvány) Jdállitásának
idejét,· számát, a kiállító tudon1ányos intézet megjelölését, az allralmaztatSs minőségét (felelős vezető,
okl. . gyógyszerész, stb.) és '.kezdőpontjának idejét.

1

5. §.

A gyógyszertár felelős vezetője köteles a 3. §.
szerint bejelentett alkalmazottjának kiléptét 8 napo!:
belül ·az I. fokű közegészségügyi .hatósá.g tisztiorvo-:
sánalt írásban ·bejelenteni, a:J.i:i a nyilvántartás megjegyzés rovatába a kllépés idejét bejegyezni l{öteles.
6.

s.

A tisztiorvos (1. 2 . .8.) a törvényhatóság tisztiföorvpsánal{ a nála eszközölt gyógyszerészi Jd- és
belépéselrröl. havonta jelentést. tenni köteles. _.\. töry~nyhatóság! tisztifőorvos a gyógyszertárvizsgáJa.tok
alkalmával a be- és kijelentések helyességéről meggyőződni ta1tozi1r.
. 7..

§.

. · Ha :a gyógyszertár felelős vezetője ~ gyógyszertar vezetésében bármily okból akadályozva ·van,
!Uagát :'iv'ógyszertár önálló, vezetésér~ feljogosítot::
iy.óro:szeZ:.ész .által'. helyette~i.theti.· _.\.. helyet_te.sítás
pejelent~e.a 2 . .§-ban mBgjelöI_t. módon történik.: ·
· A·.J1e.1Yettesítés _tartama. -eiY-egy naptári é:vben

egy~_1:1;Z,~~-?.~ ·6 __.~.eu:i_e1°'__ 9-:>szidötá~·t·~ .te'.ki~fet9b~ii

'

~'d„~

.... ,nv~~~~;·~-..,

---o----,,t "---·.--;

adható ·meg.

. . . gyógyszertárak csa:lt
Ezután felállíta~;J? z~rtz1 o-;óg),szerész által ven.z l. ~-bah megha a1 o
1:t
zethetök.
8. ~-

felelos vezetöje jelen re~dellet
.A. gyógyszert<ir_ .
15 napon belül J;:~te es
~letbeléptetésétöl szamito~t . li:özegészségügyi ha-.
oklevelét az illetékes elsofol{U

tóság tisztiorvosánál
bemuta•-•
(I • 2 • ti•
, )
.t
!,..UJ.

l. 11e 10..1C·"·

megtenni.

·

a szem él. yze re vonatkozó bejelentéseket '(1
10.

3

..\. gyógyszertárak árusítási körének szabályozása.

"e.

· ~-)

-

.A.. m. kir. belügyminiszter 260.570-1934. számü

körrendelete. -

s.

-·\mennyiben a cseleJ ·
·
rendelkezés alá. nem esikrm:;;;. sűly~:mbb bilntetD·
1876 :XIV. t.-c. 7
_
• . . ag~t ~ovet el és az
tetendö az
· · § a a_IapJan penzbüntetéssel bün. a gyogyszertartulajdonos {felelős vezet··)
lak1a
·
o,.
szerés.zszernélyz~ro.g;s~~rtá.r~ar: _alkalmazott gyógysze1ü mó?on ~e ne~ jele~~e(:s~~
előírt szabály-·
2. aln eltávozását ill t ··1
bályszerű módon és icÍ0.. b e obeg a h~lyettesitést sza-.
.
en e nem Jelenti (1. 7. §.),
3. az a gyogyszerész „ha_
zet · ·t kJ
• a.n.w.. a gyógyszertár vcese o evelének szabálysze .. b
megkezdi (1. 2. §.).
ru
emut.9.tása előtt

N.

-4.. pénzbüntetés teki t t ·b
ren.:lelkezéseit kell alkalm~~.e en az 1928 :X. t.-c. . E kihágás miatt az eljárás a közi
..
tósagnak, mint rendön· b.. t t . . . ?azgatás1 ha. Harm·~dfoI-un e öb1rosagnak
h t·
re e t art ozilt.
.
a asniszter bíráskodik.
""
„on az m. kir. belügymi-

kö ·b

11. §.
Ez a rendelet 1935. évi
január hö 10-én lép·
életbe.
Budapest, 1935. é\i január hó 31 -en.
-~

miniszter helyett:
Dr. Scholtz Kornél:
államtitkár.

(\ra1amennyi törvényhatóság elsö tisztviselöjének.)

A gyógyszertára1t, mint ltözegészségügyi intézetek keresltedelmi tevél(enységéröl, a lrözegészség-

ilgy rendezéséről szóló 1876 :XIV. t.-c. 128. S-8.ban

rendellrezik, amikor megállapitja, hogy a gyógyszertárak, bár :itélségtelenül üzletszeiii kereskedelmi tevékenységet is fejtene!;: lti, az iparüzletek sorába.
nem sorozhatók és iparl{amarai illetéltelt fizetésére
nem kötelezhztök .•A.. gyógyszertárak, gyógyszertári
személyes, vagy reáljogű UZleti jogosítványu'.lt alapjá.n, a szorosabb értelemben vett gyógyszereken kívül azonban mindinltább oly szerek, készítménye·1.:
és egyéb tárgyak árusításával is foglalkoznak, arnc1yelt csak közvetetten egészségügyi vonatkozásűal::..
Ez okból szüksége m:erült fel annak, hogy oly
szereknek, 'készítrnényeknelt gyógyszertári arusítását. melyek iparüzlete·k által is korlátlanul arusitM
hatók, a kereskedelmi érdeltkel összhang.ba hozzatn
és a helyes gazdasági verseny ldalakulás3-t e1ösegitse1n; egyúttal a gyógyszertárak közegészségügyi
jellegénelt megóvása érdekében is körvonalazzam
azol;:at az ipari ciklteket, an1elyek a gyógyszertárban egyáltalán nem árusithatólc
.A.. fentiekre való teldntettel, a 260.570-1934.
B. ];'L sziniű rendeletemet azzal ltüldöm meg A.lisp:ín (Polgármester) úrnak, hogy azt a törvényhatósága ala tartozó összes nyilvünos gyógyszertáralt
tulajdonosával (felelös vezetőjével) tudomás és miheztartás végett ltözölje. tiszti föorvosát (Bud~pcs
tcn kerületi tisztiorvosait) pedig utusitsa, hogy :t

22
gyógys·zertár vizsgálatok alkaln1áva1
foganatosítását ellenőrizzék,

rendeletei'!!

Budapest, 193·!. évi decemb-z:r hó 2-1-én.
n1!n'iszter helye"tt:
Dr. Scholtz I{ornél
á!l2mtitltdr.

li..

A„ nyilvilnos győgyszertáral;:

á1·usítási körélleli:

szabályozása.
.·\. n1. kir.

belügyminiszter 260 570-1934, szánni
li:örrendelete. ·

_:.\.. l~özegészségUgy rendezésél'öl szóló 1876. -:...:.nr
t;-c .. ~., 12,1. ?s _167, ~-~ban kapott feÍhata1n':~a~
a.ap!.an, a ~y1!vanos gyogyszertE.rak á1usit2.si Ji:örét
a kovetli:ezokepen szabályozon1':
1

. 1:Yi~v~no~.. gyó~yszert<irakban (reáljogú, sze.
n:i:lyJogu es r1ok ~ogyszertarak) az 1. számú me!lekletben felsorclt c1l\kel\, Uzleti eladás í'·"J '<'ib,-1
tartb t ·1
t
~- J-· .i nen1
•
~ o t, n:er
aZOJi: árusitását csak ipar en'o·edéJ-1
(1par1gazolvany) alapj<in erre feljogositott 1Pariiz1lete1i: gyakorolhatjálc
1

1

0·
-

'
l•·

:-:yi!\·ünos gyógyszertára};;: a 2. szi·n1ú meliéldet~en relsorolt li:észitn1ényeli:et és túrcn•„1-„t a nvi'l"
<> 1 ·us·t· ·
„
J t
1::;.1~"-'""'
' .i t
~l asi uz e el;; z:irórája, illetölecr az 0 1.- J·o"teJn·· ·n nnl„
t
::i
••
•
>..LU
- 1. ·"-aszune e alatt nen1 árusíthatjálc

3.

~.

Nem1 vonatkozik a 2. S-ban foglalt korlátoza::;
oly gyógyszertárakra, amelyel;: oly J;:özségben van~
nalt, .ahol gyógyarukereskeclés (drogéria) nincs.
·L

~.

E rendelet beta1;tásáért a gyógyszertar tulajdi:
nosa (felelős vezetője) felelős.
5. ~.
_<\.mennyiben cselelanénye súlyosabb büntetö
rendelkezés alá. nem esik, ldhágást 1tövet el és pénzbüntetéssel büntetendő az a gyógyszertártulajdonos
(felelős vezetö), aki a 2. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.
••
_!J,,. pénzbüntetés
tekintetében az 1928 :X. t.~c.
1'-endelkezéseit kell alkalmazni.
E ldh§.1gás miatt az eljá.Tüs a közigazgatási hatóságna:k, n1int rendőri büntetőbiróságnak hatásl;;:örébe tartozik. Harmadfoli:on a m. kir. belügyminiszter
bíráskodik.
).'fiutin az 1. ~-ban foglalt ciltkek árusítása 3.
gyógyszertá::i üzleti jogosítvány alapján nem gya-

Adagja csak

1

h

cm",

aszöveteket kiméli, fájdalmatlan,
Kényelmes technikai kezelhetőség.
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korolható, az jogtalan ipari tevékenységnek tekintendő és anna·k elbirásálása az iparhatóságok jogkörébe tartozilc
6. §.

Ez a rendelet
batá.lyba.

1935. évi

február hó l-én lép

Budapest, 1934. évi decen1ber hó 24-én.
_4.. miniszter helyett:
Dr. Scholtz KortíélJ
államtitkár.

1. N,;;á1nú 1nell6h~Z.et a ~()0!570-1934. „YV. B. 111. szánni

rendelethez.
.r-1:.:olcHak a cikkeknek a jegyzéke, conelyek a gyógy.
s:::ertcírakba11 euyctltald-11 11e111. árztsithatóJ.:.

_4..utoszifonok,
bajuszltötök, fixáló-kefék
bokavédök, bokaszükítök,' gum'i harisnyák,
borotválkozógépek, eszközök, ecseteli.:,
cipökrémeh:, anUlopkö, stb. (kocltában, porban,
pasztában és folyadékban),
cukorkák, csokoládé és cacao, an1ennyiben
gyógycélt nem szolgálnak (gyógycélt szolgálnak:
eibis, szalmiák, n1alátacukor és egyéb gyógycukorkák),
egészségügyi (toilette) papírok, papirszalvéták.
arctörlö papírok (·puderezve is),
életízesítök, leveskockák, krém és sütőpor,

fémtisztitópasztáJ;:, bőr, bűtor, padlóbeeresztö és
anyagok,
fényképészeti anyagok és vegyszerek (a fogyasztó közönség céljcira gyárilag ltiszerelt állapotban levők, fényképészeti eszközök, fesük, hajcsatok, hajkefék, onduláló cikltek és ltészülékek, sütő
vasak, hajsütőlámpák,
fogkefetartó,
.
fogtisztító szerelt és anyagok (a fogyasz~o kozönséo- részé.re o-yárilag kiszerelt állapotban levok)
fÜrdö-, toií'ette és m'osdófelszerelési cikltek:
fürdösapkák, fürdöcipök, frottirl;:eztyük és törü11tözök,
görögtüzek, bengá.lifényelt, az ezekhez való
anyagok,, tüzijátéltok (ra'kettált, csillagszórólt),
gyertya (mécses),
húsvéti locsoló készül.Skek,
illatszórók, illaliperroete:l\ölt; füstölökészilléke~ .
illatosítópárnált,
kékitö, tint<ik, tojás- és I uhafestékelt, minden.
féle vegyi és földfestékek,
légypapír,
likör- és run1eszenciáli.:,
punktroller-li.:észülékek, villamos massage-készüléltek, villanyozógépek, ragasztószerel{, ltalap vagy
n1ásféle lakkok és szinezö-k,
szappan tartók,
szeszkocka,
szénsavas patronoli.:,
szivacsoli.:,
tojáskonzerválószerek,
Végül mindennemű díszműáru és iparcikke'k,
an1'elyek a gyógyászat körén kívül esnek.
fényesítő
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2';'

2. ·s.::ániú n1elléklet n 2GO.D70-19S4. Xl". B. ~11. száni![.
rencleletliez.
.·1:..:oJ,;}utk ct 1i:;is:::itin6nyeknek és tü;·gyaknak jegy:::Cke, anielyek a gyógyszcrtdrakba,n a. nyilt ár11-sításl
-il:-:letek zcírórája„ után. illetölcq ar.:olí: ~ötele.;:ö 111101kas:::iinetc alatt ne1n, áritsithatök. · · · · ,:„.J
-~jak-

és

arcfestékek,

pirositól.;:,

levőkJ.

szemöl.:iöl;:-

festél\.ek,

arcporok, kendözö szerek, talc puderek (a fogyasztó közönség céljára gyá1ilag '.kiszerelt állapotban levöl\:),
fi.trdösó és fürdöpótléltok

pipel'e bórax (a. . fogyasztó ltözönség céljára
gyál'ilag kiszerelt állapotban levők),
sósborszesz (eredeti csomagolisú, a fogyaszt:)
·közönség céljára g)r:árilag kiszerelt álla.poUJan

{an1ennyiben

neu1

gyógyszeres készítm'ények),
hz.jmosóvizek, shamponok, lotionok, · toilette-·
vizek. haj1cozmetikumo1;:, hajfestöszerel;:, szörtelenitök (fogyasztó ltözönség céljára gyárilag kiszerel:
8.llapotban Ievö1!.'.),
illatszerek:, illatosító anyagol.:,
kéz- és körömápoló eszközök,
kölnivizck (lüvéve azol;;:at, an1elyek a Gyógyszer1tönyv elöirása szerint készUltel;;:),
inethol-cigaretta,
mosó- és pipereszappanok, sza.ppanforgJ.cs,
szappanpehely, inosóporol;: (a gyógyszappanok, mint
pl. gyerm'e1;;:szappa11, túlzsírozott szsppan, stb. ve.lamint fertötlenitö hatásra utaló n1egjelölésset forgalon1ba hozott szappanok ltivételével), ·
oltói:iaszok, gazdasági és vegyiltészítn16:nyek (s..
fogyasztó közönség céljára gyárilag Jöszerelt álla_
potban levök), amennyiben nen1 gyógyászati célt
szolgálnalt,

Az állatgyógyászatban használatos szérumok
árának megváltoztatása.
l>:... n1 .k.lr. belügyminli.zter 260.5.2í-·~t934.. X'l~
számú leirata.
( .:-. . . ~íagyaro1·szági Gyógyszerész Egycsü'.et
elnökségénel;;:,)
Utalással az elnökséghez intézett 218.968-1933
valamint 252.293-193,!. E. IvL s_z. leirataimra, a n1.
kü· .. földmívelésügyi miniszter úrnal<: a fenti tárgyban ldadott rendeletét, másolatban idezárva r..zza!
l<:lildöm mc.g, hogy az abban foglrJtal<:at az érd2kelt ·

HOGIVAL-CHINOIN'
modern petefészek tüsző
hormon készítmény nemzetközi (népszövetségi) egvség-ekbe titrálva.

·2s

összes gyógyszertartulajdonosoklcal közölni és en.nek megtörténtéről engen1 értesiteni sziveskedjék.
Budapest, 1935. évi január hó 5-én.
_<\.

n1iniszler rendeletébúl:
Dr. Fabrftius.

rniniszteri o.-tanácsos.
A SolubLsn1uth elnevezésű gyógyszerkészit.nién,rnel.;:
a. ,,l{özgyó&rszerellátásu tt:rhére való rendel11s·~.
· - A m1• kir. belügyminiszter 25S 124-1934. számű
körrendelete. (Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjénel\:).

A

„közgyógyszerellátá.s''

tárgyában

A.z Országos Társada.lombiztositó Intézet r6sz6rö1
n;yujtott betegségi biztosít.asi segélyekért járó u1ci:.
térítés tárgyiibnn rendelkezö, 185.640-1932, n. )1 ..
számú rendelet kiegészítése.
-

_t.,_ n1.

ltir. belügyminiszter 257,270-1935. szán1ú.
rendelete. -

-~ betegségi és a baleseti kötelező biztositasróL
szóló 1927:XXI. L-c. 31. §-ának hetedik bekezdésében (a 9,600---1'932. M. E. számú rendelet 5. §-ával
megállapított szöveg) kapott felhatalmazás alapján.
a következöket rendelem:

kiadott,
1. §.

·400-1932. N. 1'1. M. eln. szá.mú rendelet 4, §-ánari:

2. pontjában foglalt rendelkezésekre való utalással,
tudom:i•s és megfelelö eljárás végett értesítem _.\.!·ispán (Polgármester) Urat, hogy az O:szágos !{özegészségi Tanács véleménye alapján megengede?n.
hogy dr. Bayer és Társa gyógyszervegyészeti gyá.r
rt. budapesti (IX., Rá.kos utca 17. SZ.) cég áltsl
1részitett },Solubisniuth" elnevezésű gyógyszerkészítmény 20x.1 cm-es csomagolásban 2 P 70 filléres, 50
grammos csomagolásban 4 P 20 filléres ezidöszerinti
gyógyszertári eladási áron, ezen körrendeletem Jdhirdetésétöl ltezdödöleg a „közgyógyszerellátás" terhére, a fennálló törvényes rendelkezések betartása
mellett, rendelhető legyen.
Budapest, 1935. évi január hó 8-án.
.:\ miniszter rendeleté:bö1:
Dr Kolost:áry Sá1ulor}

miniszteri tanácsos.

~.;,.z

Orsz:igos Társadalombiztosító Intézet részé-·
röl nyujtott betegségi biztosítási segélyekért járó·
megtérítés tárgyában rendelkező 185,640----1935. B.
!II, számú rendelet (Magyarországi Rendeletek Tá.ra..
1932. éVfolyam, 1,154. oldal) 2. §.-át az alábbi (3).
bekezdés egészíti ki:
„ ( 3) Egy vényen rendszerint csalt egy gyógyszert lehet rendelni. Ha azonban az igényjoO'osultbetegnek megállapított ;betegsége tennészetén.él fogva
'~~gy . az cgyidöben
fennálló több betegsége miatt
tobbfele, egymással célszerűen össze nem keverhető
~ógysze!'re van szükség-e, egy vényen legfeljebb két
venyszerüen (ma.,o-jstraliter) rendelt 'Vagy legfeljebb>
ket gyógys:zerkülönlegességet (kiszerelt gyógyszert)
Jelret fellmi. - Vény.szerűen (magistra:liter), elöi::t
gyógyszert é.:.; gyáaryszerlrülönlegesség~t együttesen
egy vfinyen rendelni nem lehet."
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zölje, tiszti orvosait pedig utasitsa, hogy rendeletem.
betartását szigotuan ellenörizzék .

·· : Ez ·.a ren.:1e let Jdhirdetéséne1>: napján lép életbe.
.:Budapf.sL, 1~183. évi január hó 24-én. -.

Budapest, 1935. évi január hó 21-én.

A miniszter helyett:
Dr. Scholt.:: I<:ornCl,
államtitk8.r.

J\

miniszter helyett:

Dr. Scholtz Kor11Cl,
államtitká.r.

_.f Budapest siékes:röváros területén levö nyilvánoS
gyógJ:·Sz::rtii.ral>: · fo'rgalmi }{Örének rendezése.

A. m. ldr. b-elügyminiszter 260 300-1934. szimú
rende:ete. (.4. sz:lkesföváros Polgármesterénelc)

1
g
fi

.A.. széliesföváros területén levö nyivános g;yógy·szertáraltró_l vezetett országos ny~lvántartás átdolgozása
a gyógy~zertáralt forgalmi ltörének pontos megállapítása és rendezése céljáből -, m·ost van
folyamatban. Ez okböl a 22.370-1883. B. TuL szá.mü
körrendelettel löadott, a gyógyszertárakröl szóló
.szabályrendelet 8. *-ának azon rendelkezését mely
sze,rint a nyilyanOs zy~~szertá.r forgalmi' ltör~:,
belül hatósági eng_edély n~lltül is áthelyezhetö, to-yábbi: 1:endelk_ez,~s!g- f~lfügge_sztem. '.Ilyképen _ezen fctö
alatt_ „a nyilvá.no_s gyógyszertár saját forgalmi keret~n .belül is Csik akltor helyezhetö át, ha: eZt ltillön
µiegengedem. „.Jnz.. ·a.___ re_n·delet 1935._ évi .február- hó
i:.ve1:: lép _liat~_lyb.a. · FelP:ívOffi Polgá1'1.rlc:s_ter Ur3.t,
~?~,e· ,r~n~e)~b~~-m~.t.~ tö!'~'C~_p.y~~t~_s,á:ga_ te~:ill~~~p. :.15\YA
~~~Z.e;S ·nyi~VánOS __ . győgy!lzertárfl.!{ feleJös Vezetőivel

tudomás- -és miheztartá~.. v,ége~·t" _l1El~.aa.ékta1~iíii1 ·1;:ö_-·

_.:;_ „Polysan complex irnn1unvaccinau elnevezésű
gyógyszerld.ilönlegességnek. a „Közgyógyszerellátás"
terhérC való rendelése.
-

-~

m_ ldr. be1Ugyn1'iniszter 259.·167-193·1. szá.mú
körrendelete. -

(lralanien11,yi törvényllatóscíg e1-sö tisztr-iselöjó11ekj.
1\. közgyógyszerellátás tárgyában 'kiadott ·1001932. N. M. :rvr. eln. szántú rendelet (1. Rendeletek
Tára 1932. évf. 505. oldal) ·1. §.analt 2. pontjában
foglalt rendelkezésre való utalással tudon1ás és
megfelelő eljárás_ végett értesítem Alispű·n· (Polgár~·
me.s~er
i:rat, hogy az Országos I{özegészségi.
T~acs. vel:ménye- alapján megengedem, hogy· dr.
Pa~ay ?ltó1ntézet és ~zérumtenn-elö rt. budapesti,
(IX., Lonyay .utca 12. sz.) cég által k:észitett ,,Polys~:n.. co1nple~ · nn11i1tnvaccina." elnevezésű gyógyszerlt1:J.lonlegesseg lx2 ccm~es csomagolásban p 110
3_x2. ccr;:_~~s csomagolásban pedig p 2.80 ezidö~c~
ri:i? gyogyszertári eladási áron, ezen körrendeleten1
Jnhirdetésétöl ltezdödöleg a ,,közgyógyszerellátás"
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terhére„ a fennálló törvényes rendelkezések betartása mellett rendelhető legyen.
Budapest, 1935. évi január hó 28-án.
miniszter rendeletéből:
Dr. Kolosváry Sdndo'1',
miniszteri tanácsos.

l\„

.-\. „Statim'' jelz.é.ssel orvosi vényekre kiszolgáltatott
gyógyszerek árának kifizetése.
-

A m. kir. belligym'iniszter 230.722-1935. XITI, b,
számű

leirata. -

(_<\. Magyarországi Gyógyszerész Egyesületnek).

Utalással fenti tárgyú és 140--1935. számú be-

advinyára érlesitem az elnökséget, hogy az 17291933. szám alatt hozzám felterjesztett, s a gyógyszerészek :iltal kiszolgá.ltatott „sürgős'' gyógysze~li:
röl szóló, ki nem egyenlitett vényeket a tényállás
tisztázása, a nemfizetés okának megállapitá_sa és
1
ezen megá.lapitásoknak megfelel_~ i.D.tézkedések megtétele végett, 1934. november hó 14-én kelt, 221.745
-1934. B. M. Sz. leiratommal, az illetékes törvé~y

hatóságoknak niegkÜJ.döttem.
Budapest, 1935. évi január hó 31-én.
A miniszter rendeletéből;.

D1·. Fabricius,

n1in. osztálytanácsosp

•.\.z úgynevezett ltommersz-injekciók homoeopn;t~~s
szere!;; yalamint a Ictilföldról behozott egyes, lmbitoszeri nem tartalmazó gyógyszere!;;; ellenörzése.
_::,.,_ m. ltir. belügy.rrriniszter 230.513-1935. szá.mú
rendelete. ~i.\.z egységes összetételű gyógyszerelt és gyógyszerltülönleO'ességelt ellenörzéséröl ltiadott, 2001933. B. M~ szám'ú l;;örrendelethez (Rendelete1t Tira 1933. évfolyam, 1,207 oldal) csatolt szabályrendelet kiegészitésekép, a kommersz..injeltciólt, homoeopathiás szerek, valamint a J;;;ülföldi esetenltint
behozott, kábítószert nem tartalmazó ügynevezett
kontingentált gyógyszerl\:észítmények ltözegészségügyi szempontból szükséges ellenőrzése végett, az
alábbiakat rendelem:

1. §.
rendelet szempontjé.ból J;;omm'ersz-injeltciö
alatt olyan készítményt kell érteni, amely ampullába töltve kerül forgalomba és dacára, hogy a 200
-1933. B. ].L számű 1törrendelethez csatolt szabályrendelet (alábbialcban: Szbr.) 1 §.~a értelmében egy~
séges összetételü .gyógyszernelt, illetve gyógyszerkülönlegességnelt teldntendö, ltépzeleti elnevezéssel,
szóvédjeggyel stb. ellátva nincsen. Ily szer azonban
csak akltor tekinthető e rendelet hatálya alá
tartozó li:észitménynek, ha azt a m. ltir. Országos
Közegészségügyi Intézet (az alábbiakban csak ln~
tézet) kommersz..injekciónalc m.inösítette.
E

2. §.
Homoeopathiás szer alatt, e rendelet szempontjából oly készítményt kell érteni, mely dacara, hog:y

3
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a Szbr. 1. ~-a Crteln16ben cgysj.:;es összct~tclü gyógyszernelt, illetve gyógyszerldönlegességnelt teldntendő, azt a ltészítö ily m'egjelöléssel ltivánja forgalomba hozni és amelyet az Intézet hon1oepathiás
szemelt minősített.

3.
E rendelet hatálya alá tartoznak azok a 1::.ülföldi
gyógyszerkülönlegességek, amelyeln1elt behozatal!it
a .m. k.ir. belügyminiszter anélltül, hogy azoltra a
Szbr. 3. és 4. §-aiban meghatározott fizetési lcötelezettség vonatltoznék, esetenltént engedélyezi.
4. §.

egyeséges összetételű gyógyszerekn€lt, vagy
gyógyszerkölönlegességeltne1t ltommersz-injekcióva,
illetve homoeopathiás szerré n1inösitését az Intézettől (Budapest, IX., Gyáli út ,1. szán1.), az erre szo!gé.ló Urlap f<.;lhaszná.lásáva\, az üzletsze;. üen elöaállitónak, illetve, ha a szer nem 1-'lagyarorszúgon állittatik elö, annal;:, aki azt J;:Ulföldröl behozza (az
a~ábbial;:ban forgalon1bahozónal;:) kell li:érnie. ~A.. kérdest a Szbr.-nel;: az egységes összetételű gyógyszer
vagy gyögyszel'l;:ülönlegesség törzsl;:önyvezeté.s~re,
illetve forgalon1bahoz.atalára it ányuló ktrelen1nek
megfelelöen kell előterjeszteni.
_A,,z

~· §.
l\. kon1em1·sz-injekciö, a hon1oeopathiás szer, úgy-

szintén a belügyminiszter által esetenkínt kiállított
en.gedély alapján ·behozott li:ülföldi gyógy.:;zcr!n.!szitmény, csalds abban az esetben 1.:erü!l!et forgal.on1ba,
ha az az intézetben vezetett, l;:ülön erre a célra

szolgá.lő törzs1;:önyvben feljegyeztetett é::; ha az e
célra szolgáló -- zarszalagként alltalmazntt -·- 0Jy
eHenö;. zési jeggyel van ellátva, an1elyben a bejelentó
a törzsk0nyvi, a gyártási számot (eset.le;,~ a gy:iri
jegyzést) feltüntette. Ezen ellenőrzési jegy, an1elyet
az Intézet bocsát lö, a készitmény tözsl-:önyvezésl,
illetőleg 'ellenőrzési ,dija befizetés5nel;: igazold.sáu1
is szolg<d.l.
Az ellenőrzési jegyet a szükséges cim'ietci;:
és mennyiség pontos n1egjelölése m'ellett a 4:.
S-ban meghatározott módon kell az Intézettől igényelni és azt, a l;:észítményre való felragaszt3s 3.1kalmával - a törzs1;:önyvi szám, a gy:irtási szán1
vagy gyá..ri jelzés r:inyomasa (rájcgyzése) útján kell értéJ;:teleniteni.

6.

s

Intézet a komn1ersz-injel;:ciót tartalmazó cson1agol;:on alkalmazandó ellenőrzési jegyeket 2, 6, 10.
12, 2l>, 2-1, '10, 50, 100, és 200 filléres cimlete1;:be!l.
bocs8.tja az elö8.llitól,:, illetve a forga\on1bahozók
rendell-:ezés:!re. _::„„z egyes csomagolásokon ampulláni\.Z

ANARA· CHINOIN
nátha szer
egyszerüen alkalmazható (belégzés,) azonnali
javulás! hoz létre.
3*
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l;;ént két fillérnyi ellenörzési jegyet l;;ell leróni. 1'1,„
ltészitmény burl\:olatát az ellenörzési jeggyel úgy
kell lezárni, hogy felnyitáskor az ellenörzési jeg-y
megsemmisüljön.

7. §.
~1'.,.z

Intézet a homoeopathiás szert tartalmazó cso-

magokon, úgyszintén a .belügyminiszter által esctenltint behozatalra engedélyezett külföldi gyógyszereken alkalmazandó ellenőrzési jegyeket 10, 20,
30 ·:10, 50, 100, és 200 filléres cimleteltben bocsátja
az' elöállitólt, illetve forgalomba.hozók rendelkezésére.
.A lerovandó ellenőrzési dij a homoeopathiás készítményelt, illetve az engedélyezett külföldi gyógysze1·el\: lticsinybeni eladási áránal;: felfelé kikereltitett
1 O százalélta.

Eszerint:
0-1 P~ig
1-2

terjedő

"

2-3
3--4:
'!-5

stb.

eladási á!' után 10 f.
20 "

"

"
" dijat" 11:.ell leróni.

"

ellenőrzési

_.\. l;::észitrnény burlcolatát az

"

30
40 ""
50

ellenőrzési

"
jeggye1

úgy ltell lezárni, hogy felnyitáskor az el1enörzési.

jegy megsemmisüljön.
8. §.

A belügyminiszter által esetenltint engedélyezett h.-üJ.fölcli gyógyszer ellenőrzési .jeggyel való ellátü.sát a forgalombahozó eszközli a vámkezelést végző
''ámhivatal (kirendeltség) ellenőrzése mellett. A ltill-

tieményhez szükséges ellenőrzési jegyeket az Intt;zettöl a vámhivatal i:í.Jtal láttamozott eredeti külföldi.
szám'Ja, illetve a ltülföldi cég által a l~üldem2ny U:u·talmáról li:iállított pontos jegyzék és a helű.:5")"Il1i

niszter gyógyszerbehozatali engedélye alapján - :i~
engedély birtokosának vagy megbízottjának !~ell
};::érnie. Ez esetben az Intézet az ellenőrzési j2gyeket, az ellenérték lefizetése utan, a ván1kezel6sr.
végző vánLiiivatai cimére ltiállitott és lezá~·t borítékban, a kérelmezönelc adja ki, vagy az illetékes vü.n~.
hivatalnak küldi meg.
A.z Intézet alta-1 ldac1,ott ellenőrzési jegyel;:ct.
csak az esetben lehet a vánlli:ülföldröl l;;ehczot!:
gyögyszerkészítm'2nyel;: burkolatain érvénycsncl;: t01dntcni, ha azol.: a burkolatcl~ lezárási heh;én va:1n~!.: alka!r:nG-zva és ha a burJ;:olatol;: velülc érintkezö
felül:.:te is vá.n1hivatali b:.!lycgzövel van elhltv1. _1'._
forgalon1bahozónak az ellenö: zési jegyen a törzskön;:-,rvi szűmot, valamint a gyártási szúrnot, Y:lg)-'
gyártási jelzést fel kell tüntetnie.
9. §.
..Az Intézet az igénybevett ellenörzósi jegyel.:rül
az előá11itól;:, illetőleg forgalombahozöJ;: szt~1·int pon ..
tcs l;;imutatást vezet. Egyébként az ellenörz&si jegyek kezelésére és eladására az á!ta.!8.nos .::zan1vit:;li
szab:ilyokat kell alkalmazni.
10. §.

.A.z elöállitó, illet.öleg forgalon1t2.l1ozó kö'·'.;elcs
az igt'inybevett ellenőrzési jeg:yröl pontos !ün1utatá.st.
e ! endelet _h?-tálya alá e.sö készítményekről pedig u.
n. laboratonun1i nrrplót Yi:.Zet::d. E naplóban <::z cléi-
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állított szer lninösé.gét és n1ennyiségé~, a feld~.lg~-z~s
n1ódját €s azt, hogy a J;::észít~~n;vt. l::::ltn~~~ li::~!_dot~e
szét, fel 1;:ell tüntetni. ,,,.'\.z eloJlllto, ill_etoie_~ forgalon1bahczó az Intézet igazolt megb1zottJanalc az
ellenőrzés során úgy a ldn1utató.sha, nünt a laboL1tóriun1 na.plób::t beteldntést tartozilt engedni.
11.

~-

U.<ry ·a kon1mersz-~ujel-::ciónak, mint a homoeopatltlás 1szernek eladási 8.r:it a mindenl;;:or érvényben levő gyógyszerUrszabisban, a gyögyszerkll!önlegességre megszabott dijtételek, ill2tv~- a gyog}~
szerarszabásban lefektetett elvel;:: alapJan l>:ell k1szánlitani. a készítn1ények pedig csakis az ilymódon n1egálla:pított, vagy annál alacscnyabb á:on KCrlilhetnel;:: foro-alon1ba. ~4..z á:szán1ítást r:z Intézet űgy
a n1inösités, <:>mint az évenkinti for._:;almi megújí\á~
alkaln1ával cllcnörizni 1:::ötelcs.
12. §.
E renjel;;t hatálya all tartozó k~szítm'·ányeli:n<Jk
forg:a1cn1banto..rtús:ira és a forgalon1ból való ldvonB.s~ára, illetőleg annak n1ódjára nézve a Szbr.-ne!:::

az e.;ysfgcs összctftelü gyógy.<.özerckre Yag-y gyögyszerkülön12gcss6gekre yon:;.tkozó r<:nde'.kezé":ei in'i..nynclók.

13. §.

„A„n1ennyiben a cselekménv súlvosabb bli.ntct:i

rcnc1elkez·~s r::.lá n1:µn esik, 1;ihűgá7~L köv-s~. el (-;;;
pénzhUntetésscl l;üntctenclö az az eiö8.l1í'.:.:'.1. i11et·;,:·.
forgalomba.hozó. nki:

1. valan1ely készit111ónyt az Intézet hozzájárulása
nélkül kon1m·ersz.injel:::cióként, vagy hon1oeopathiás
szerl~ént hoz forgalomba;
2. a jelen rendelet llatálya alá tartozó készitn1ényt n1e.gfelelő ellenőrzési jegy nélkül, illetőleg·
nem az el~.Hras szerint alkaln1azott ellenörzési jegygyel hoz forgalon1ba;
3. az igénybevett ellenörzési jegyekről, valan1int
e rendelet hatálya alá tartozó készín1:5nyekről pontos ldn1utatást, illetőleg naplót nem' vezet, vagy an.
nak n1egtekintését az Intézet n1egbizottj'1nnk megtagadja (10. ~.);
·!. a rendelet hat:ilya ala tartozó készítmények
árszabilsáro. vonatkozó rendellcezésel;:et m-2gszegi.
(11.

*·>·

Ezen rendelet nem érinti a Szbr. D„ *-inalt bü...TJ.tetö rendelkezéseit.
·
_::,,_ pénzbüntetés tekintetében az 1928 :X. t.-c. ren.
clellcezései az irányadók.
_E_ löhágtl_s11k mintt. az eljő.ró.s n lcözigazgatási
h:t~sagnalc, mint rendőri bi.intetöbiró:>ágnak h;it.ásk?rebe tartozBc Harmadfokon a m. ki!". belüo-ymi.
niszter hat0.roz.
"'·
1-L §„

Ez a rendelet kihirdetését követő 8-ik napon l:':_o
életbe.
„ ..-.o\~ei:nyi!Jen azonban e rendelet hatálya al:i tar1.ozo kesz1tmenyelc e rendelet életbelépése elött n>'á!·
forgal~:Ub~. voltal\, de szabcilyszerű módon nt§one~ torzskonJ.:~eztettek, űgy azok elő<i.llitói, illetv~
fo1~al?z:1bn:.1~z?1 az e rendelctbr:n megá11apitot~ :~!
le.~or.Z·::!s1 koli.~tgckct a Szbr. életbclópésc idönontl·
to. v1ssz::tn12nolcg tartoznak, a iebonyo!itott fo;·gaJ.~ :~!
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m·értéli:énelt megfelelöen az Intézetnek n1egtéritení. E
llátraléltos dijal;;nak: az 1S33. évre esedékessé vált
részletét a jelen rendelet életbelépésétől szán1itott

14 nap alatt, az 193-1. év január l-től e rendelet életbelépése idöpontjiig esedékessé vált részletét pedig
ezen rendeletem életbe15pését követő 3 hónapon belül
kell megfizetni.
A bátráléltos dijal;; összegsz_erü megállapítására
és azok. behajt!isáva1 l~apcsoiatos teendölc ellatd.sára
az Intézet jogosult.
Budapest, 1935. évi február hó 11:..én.
Dr. -vité::: Kercsztes-Fiscl1cr Ferenc,
belügyminiszte!·.
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-<!élra szol ál -

.. .

1.1.YilVános g -~ novenyi 'Jtivonat tását ez é~~;3'sz:rtárakban ~~l~t~1:in_the_tök _ a
cernoer hó 81 .
ztasat es árusi
Budapest, 1935 ~ .
-ig niegengeden1„
-. e\'l február hó 19 .
-en.

-

A m· ·
ln1szter 11eiyett.
Dr. B_cholt.:: Kornél .
allamtitkát'. '

_.\ nyilv:lnos gyúgyszertár~l~ _i!iusításl körének szatürgyáhan kiadott. 2G0.5i0-193:3. B. P.i.
rendelet egyes ren!lelkezúse!nek felfilggcsztése.
-·~ _i;_ m'. 1ör. belúgy1niniszter 230.72-1-1935. szán1ú
hfriyozű.sa

rendelete. :-l

l

k.

ik.
·Y-

-

•13
lönlcgcssógck a 200·-19Cí;:; . .cl. :!\L szán1ú l;:ö1Tendelet-

tel (Rencl. Tára 1933 évf 1207. old.) kiadott szabá.lyI"endelet 10. §-3.nak (-!) bekezdés;; érteln1ébe11, csaK
193·1 evi december hö 31-ig tarLl-iatók forgalomban;

viszont ezen intézl;:edés végrehajt<isával oly::>.n gyögyszcrltülönlegess5.gcket is ld kellene vonni a forgalomból, amelyeket a vizsgálatok befejeztével esetle<'.J"
ké~öbbi időpontban törzsl;:önyveztctnfncl;:, s így ';,
gyogyszervegyészeti ipart hát~ ányos
következménye:;;: érnék, ezért a szóbanlevö gyógyszerl;:ülönlegess~gek forgalomban tartásá.nak hatd.1idejét 1935. évi
jnilius hó 30-ig uicyhosst:a.bbitoin.
F'el~ivon1 _tUispin (Polgárn1sster) Urat,
llogy
ezt _a 1;:01'l'endeletemet a törvényhatóság tiszti föor:·osaval, tov<lbá. a törvényhatóság.1 terü:etén levö
os~ze:s hatósági, hivatalos és n1agánorvosokkal, vala1n1nt a nyilvá.nos és házigyógyszerbirak felelős vezetöivel, tudomás és mihe::: tartás végett közölje.
J:'.i.. nliniszte~·

Dr.

helyett:
I<:onu:z.
ál1an1titk0;lr.

Sc7iolt~

hozatali engedélyek elnyerése kapcsán követett Blj:lris megrövidittessék.
Tudon1ás és az érdelcelt cégekkel való l;:özlés végett értesítem az Egycsliletet, n1iszerint hozzájáru1olc
ahhoz. hogy úgy a szérum- és ba1;:térium'-1;:észitményi;;l\, nünt az egyéb gyógyszc:-készitmónyc1c (egységes összctételü gyógyszerek és gyógyszerl;:ülön!egességel;:) l;ehozatali kól'\'Cny~i a n1. kir. belügyminio:zter
úrhoz cimezvc és szabályszc!'üen felbélyegezve, l;:özvetlenül a m' kir. Orsziigos !{6zegészségügyi Intézethez adassanak be, ahonnan azo1~ az Intézet véleményével együtt terjesztetnei;: fel hozzám. .A.. cégek
a kérvényncl;: az O~sztl.gos l{özcgészségügyi Intézethez való -beadásakor - a1nennyiben többféle l;:észitmény behozataláról volna. szó - a behoz;:i.talra kért
készit1nényck1·ö1 a n1ennyiség-, csomagolás, stb.-nel;:
a 1:.:érvényben történt felsorolástl.val mege.gyezöen,
az Intéz2tnek egy jegyzél;:et tartoznak ütaclni.
_.\. szérum- é;;:; 1JnJ:.:térium-készitm'2nvek behGz:!tahlnál n18g a l;:övetJ:;:ezö enge:'lmónyhcz iárulol:;: hozzú: .;\zo.n esetben. lla a cégek elő: e ncnY tudjál;: megmondani. hogy a behozni ldvúnt J;:észítnL:nyckct n11-

."\ s:iértUlL

és

ha.Jd{~:·iurn!;:Cs:dhn(~n:.rel;:,

g;röt:r.r·szcrl~&szít!n~n;y~k

va1ruilint

heho:.>:atala.

.:-\ n1. kir. belügyn1inisztcr 231.0J3--1935. szán1ú
rendelete. (.A.. 1\-1'.agyar 'Vegyószeti Gyárosol;: Orszd.gos

Egyesületének.)
·~l

-·\.

1~ülfölc1i

sz?run1 és bal;:tériu1n l;:észítnl.ények,
gyogyszcrkészitn1ényck b::hozs.tnliv2.:
foglalkozo C(~gek isn1ét<:;'.tcn kért:];: tőlcn1 . hegy a he\·~i.a1n1ni...

a_

1yen Jetö!t6sbcn. (ini1ycn nagysúgú-""üve.2·eJ;:l;en. I. E.ben . .sth. l fogjú!:;: a szüks~gletnek n10:.J;:clöcn behozni,
- 1negcngecle:1n, hogy e. cégnek a };:érvényben a fél(·vcn h::lül behozni kívtlnt rnennyiségct vigösszegbcn
<pl. 1000 l:cn1 staphylococcus vaccina YC.\'rY 1J mi!liö I. E. diptheria savó, stb.) tünt~ssék - fe!. Ez q,
J~edvez111ény azonban csak azon ieltétel mellett adható meg, ha a cégeJ;::
a) a vú1nhivatalnak a ván1kczcl6s al1ci!lmü„·at
f! behozott mennyiségrl-:röl (üveg, c111rn.tsz8.:n, ürta··talon1, I. E. stb. megje1ölLsse1) pontcs összrsi~J J\!r:x,1tr1t:1st n111tntnak be:
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b) az átvétel megtörténte után a behozott menynyisé.gekröl a m. ldr. Országos ICözegészségügyi In-

tézetnek is két példányban ugyanilyen pontos öszszesítö ldmutatást adnalt be, s ennek benyujtása al]talmával az Intézetnek - betekintés végett - az
ezen mennyiség behozatalára vonatl;;ozó vám.igazolásokat is bemutatják.
Egyes (életveszély vagy más ok folytán) sürgős
behozatali kérelm'elt ldvételescn 1:::özvetlenül a n1inisztériumban is beadható!;; leszne1c

Felhivom a t. Elnökséget, hogy - amennyiben
ilyen adatoli: i'endelltezésére állanak - konltrét panaszokat terjesszen fel hozzám, amikor is .az egyt:S·
panasza!;; ltapcsán

li:ülön~külön

fogok intézkedni.

Budapest, 1'935. évi április hó 2-án.
A miniszter

rendeletéből;.

Dr. Fabritius,
miniszte1·i osztálytanácsos.

Budapest, 1935. évi február hó '1-én.

A miniszter helyett:
Dr Kolosváry,

miniszteri tanácsos.

..\z arzenobenzol készitmények
l"S ellenörzéséröl

szóló,

iorgalombahoz~..t:1lu

257,378/1934.

n.

1\I.

s~:;\trdi

rendelet módosítása.
:\.

kfizg;;óg~·szereUáüls tc!·h(~:·p
szá.m~úinal>:

kiadott g-yógyszercl;
1H3sedclmes kifizetése.

kir. belügyminiszter 230.723-1935. xm. lJ,
szimú leirata, (_.\ Itlagyarorszá.gi Gyógyszerész EgyeslUct
Elnökségének.)
_/J.,_ fenti tárgyú és sz8.n1ú felterjesztésére értesltem a t. Elnökséget, hogy a -100-1932. N. :M, 1-.I.
·~ln, számú rendelet 8. S-ának utolsóelötti bekczdé.se
al_d~~nt inb~zh:eclik, hogy a J;:özségck (városol\:) soronlc:-vul ~·co:tozna.lc kifizetni a l\:özgyógyszerellá.tás te::·here Inaaott .gyógyszere!\: sztlmláit.
j\~ er:ilite~t rendeletben foglaltal\: betartására, <1.
t?1,...Elnokscg
k1mutatasa a1apián
n1tl.r a •mttl'\.. \:,;Vb"'"·
'J
•
'
t: ••
...... 1.3 ... 0-1933. B. J\I. sz:imü leiratommal valamennyi
·torvényhatós'iigot szigorúan figycln 1'eztetten1.
-

_/J.,_ !11.

-

-*'-- m. kir. belügyminiszter 234,073-1935. számú:.
rendelete. -

_.\z
arzenolbenzol készitmények forgalombahozatala és ellenőrzése tárgyában kiadott 257.378193-:L B. M. számű rendelet (Rendelete!\: Tára 193-1.
évf, 1.140 old.) azon rendell;:ezését, hogy - forgalomban levő arzenobenzol készítménye!\: ellenörző·
cimke nélli:ül csal;:: 1935. évi április hó 30-io- hozbatók
forgalom'ba - olyképen módosítom, horry'=- ezt a hatá1idöt 1935. évi jitlins 116 31-ig 11iegho;s:::abbíton1..
Budapest, 1935. évi április hó 25-én.

_4.. miniszter helyett;.

Dr. Scholtz KornCl •

államtitkár.

'

.:\. gyógy!:izerészi jUléti inté:.:rnény létesítéséről szóló
1935:!1!. tc. élcthelCptet§sc C5 ':égrdla,ihisa.

_A m. kir. belügyminiszter 307-1935, B. B. számú
rendelete. -~ gyóo-yszerészi jóléti intézmény létesítésér.Ji

. .szóló 1"935:ll:r. tc. 1. 1 2. és 4, ~-<'tban kapott felt1atalmazás alapján a li:övetltezöltet rendelem:
1. §.

_.\. 0gyógyszer ész1 jóléti intéz1nényro1 szóló
1935 :IrI. törvénycikk rendelkezéseit jelen rendelet
ldhirdetésével léptetem életbe.

-·9
1

1'
1

'~.

.1.\.. gyógyszerészek jóléti c:Hjoünak elösegités<= ~'é
.· gett a Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapja talabbiakban: _t\Jap) iétesittetik, a melynek feladata:
1. az önálló gyógyszerészi nyugdíjintézet !étesitéséneli: pénzügyi n1'egalapozá.sa,
2. a rendelli:ezésre álló anyagi eszközök }{orlátai
között egyes li:lilönösen indokolt esetekben segélye!~
.engedélyezése.
~.\z alap pecsétje
köriratban: Gyógyszerészek
'Ürszá.gos Jóléti ~t\lapja. Budapest.

:2. adon1ányo1t,

3. az _.\.lap tulajdonában levö

tClc~k

knn1at11,

·!. beruházási létesítmények hasznai.
'1, §.

_4.. nyilvános gyógyszertár tulajdonosa

(lásd a gyógyszerárszabásról szóló 260,500-193·,t,.
B. lr'I. szflmú rendelet 7, pontját, közzétéve: a Budapesti I\:özlöny 193·!. évi 288. szán1) terhére kiszolgáltatott gyógyszerek után, vényenli:ént 3 fillért ~tcll
az _t\lap javara fizetni
..::\.z 1927 :X..'a. törvenycikli: hatálya ala tartozó
azon társadalombizto:sitó intézetek tczhérc kiadott
gyógyszerek után, amelyek a fentebb emlitett rendelet 7. pontjiban meghatározott munli:adíj kedvezményen felül a n1. kir. belügyminiszter által jóvá-
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3. §.
~<\lap

bevételei:
1. a nyilvános, házi és kCzi gyógyszertó..rak :llta!
minden ~ryes vénysze1üen kiszolgáltatott gyógysze1·
:után fizetett járulékok,
_.\.z

(felelős

yezetöje) köteles az _.\.lap javára a n1agáuosol;: részére vényszerüen kiszolgáltatott minden egye:;
gyógyszer után 4 fillért fizetni.
_A.,, közgyógysz·2rellát8.s, illetőleg az állan1k'.ncstar, vagy U.ltalában valan1ely közalap, valamint az
1927 :XXI. törvényciJ;:k hatálya alá eső társadalom·biztositó intézetek és a Gazdasági 1\iunkáspénztár

növényi alkafrészekböl álló

enyhe hashajtó

A

19

11agyott külön egyezmény alapján további 5%-nál nagyobb kedvezm~nyben részesülnek, ha e külön l{edvezmény nem haladja n1eg a 10S>é-ot: vényenké;:i.t :!
fillért. .ha a ltlilön ltedvezmény 10o/o-nál nagyobb:
vényeÍtltént 1 fillért kell az _-'\.lap javára fizetni.
A házi gyógyszertár tulajdo:iosa (fe:_lel~s v~ze
töje) köteles az _.\lap javára a gyogyszertarbol venyszerüen ldszolgáltatott minden egyes gyógyszer után
2 fillért fizetni.
_t::..,. kéZi gyógyszertá.r tulajdonosa köteles az
_l\lap javára a gyógyszertárból ldszolgáltatott minden egyes gyógyszer után 4 fillért fizetni.
5. §.
_u, _t::..,.lap l{ezelését az Intézö Bizottság végzi.
_>\.Z Alap l{ezelésével járó szemétyi. és dologi ldadások az _<\Japot terhelik.

6. §.
_t;.z Intéző Bizottság 12 tagból áll, akiltet a belügyminiszter 2 év tartamára nevez ki.
_4..z Intéző Bizottság élén az elnök áll,
aldt a

belügyminiszter, a belügyminisztérium tisztviselői
soré.ból 5 év tartam'ára nevez lti.
_.u elnököt akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti, akit a belügyminiszter, a bel~aym.iniszté
rium tisztviselői sorából 2 év tartamára nevez ki.

7. §.
_i\.z Intéző Bizottság összetételére
vonatkozó
rendelli:ezéseket és működésének, valamint az Alapot
illető

járulékok befizetésénel{, ellenőrzésének és behajtásánali: részletes szabályait a belügyminiszter
külön rendelettel állapítja meg.

s. :;.
_4-_z. _4-.la.p bevételeil al\ként Ji:cll felhasználni, hogy
nlinden számadás\ évben lehetőleg 601)ó ,de legalá.bb

évi 120.000 pengő <-'. létcsitcndő nyugdíjintézet jav8.r<.L
tartalékoltasséli::. A bevételeknek ezt m·eghaladó feJesl2ge igazg""tási ( a::ln1inisztrációs) költségekre és
segélyel~re (10. S-) használható fel.
j::.._
nyugdijintézeti tartalél~alapot, nlint külön
al?.pct saját bevételekkel és l;:'iltségekkel elkülöníti::~.t
számadással kell kezelni.
9. §.

_i\z Intéző Bizottság· a rendelkezésre ó.lló fedezet
kurlUtai között (lás:l 8. §.) a következő segélyel;:e~
c: cll1atja:
1. családi sególyt, eltartás~a utalt nngyobbszán1ú
családtaggal biró gyógyszerészeknek;
2. betegségi segélyt, annak a gyógyszel'észnek.
alü a té.rsadalombiztositási bete.gsigi biztosít8.~ban
uen1 igényjogosult. vagy ezt az igényjogosultságot
n1Ur 1d1ncritette;
3 élelmezési seg21yt. lakpénzsegélyt annak -'.l
gyógyszerészne!{, ald puszla n1ególhct6se végett ily
Sl~gélyeln'e reászcrult.
E segélyek egyszeri segélyként vagy bizonyos
idöturtan1on át ntegismétlödö r2szleteltben adható);:
1

10. ~.:'\. segélyek lüszolgaltatás8.nak alapja kizárólag
a n1éltányoság és l'.rra az Alap nen1 kötelezhető.
Segélyben csak olyan oldeveles gyógyszerészek.
iPetöleg azo]{ li:özvetlen hozzatartozói reszesithetöl;:,
akiknek gyógyszertára .nincsen · !{ivéte1Cs n1Sltány-
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lá.st érdemlö esetekben segélyben olyan gyógyszertártulajdonos (bérlö, haszonélvezö) is. részesíthetö,
aki önhibáján Jüvül másként

nem

orvosolhatöa:'t

nyomasztó helyzetbe jutott.

n1egfelelö részletes_ ll:öltségvetést, illetőleg zarszámadást és az azokhoz tartozó indoli:olást keli szerkeszteni és azt jóvá.hagyás végett a belügyminiszter~
hez felterjeszteni. A.z ..\.lap nyugdíjintézeti tartalékát
és egyéb kia::Jásait saját

11. ~ .

•4... Magyarországi Gyógyszerész Egyesület es ::i.
Budapesti Gyógyszerész Testület köteles a gyógy-

bevételeiből

kell fedez.ni.

2. §.

az Alap céljára eddig beszedett és általa

..1-U _t;..Jap J(adásait,. az _.\.lapnál }{özren1Ül{ödö. á1-

kezelt összeget e rend::let megjelen·ise után baladélttalanul az Alap javára befizetni. Ebből az öszszegböl 129.000 P-t a nyugdijintézeti tartalékalan
javára, mint az 1935. évre e:;e:i.?kes be.fizetist }{eÜ

Ja1ni tisztviselöl{nek és egyt!b személyzetnek az.Alap

szerészektől

elszámolni.
12.

~.

Ez r1. 1·c1ulclcl killirdctCsc 11apjtl11 lCp r;letbe.

intéző

bizottsá.ga által
in'e.gállapitott illetményei
(tiszteletdijak, óradijal{) cin1én felmerülő .személyi
járandóságok, továbbá. az üzemi és irodai felszerelések, azok fenntartási költségei (helyiség bér2, fűtés
és világítas, valamint egyéb szükségletek stb ) cimen felmerülő dologi löadások képzzilL

Budci.pcst, 1935. évi n1'ájus hó 2-Un
.A. miniszter helyett:
Dr. Pres2:ly Elcniór)

államtitkd.r.
:\ Gyügyszctészek
zelésc

Cs az intéző

Orsz.á!!·os Jó'• ti :\lap.1a:1:1l• Ji:p_
Ri'~·„l.::-á~·· 1nlik;i!lt>~i l•ori-nek

szabá1;yozása.

· - A. n1. kir. bclti.gyminisztcr

309-·193G.

szá111ú

rendelete. -

}\Z •.\.lap l{ezelését 12 tagból álló Intézö B:zottsif1:
(alátbiakban: Bizottság) végzi. •.\. Bizottság élén az
elnök áll (l. 307-1935 B. 1'.L sz8.n1ú rendelet 6. §.)

A Bizottság 3 tagját a J\ifagyarországi Gyógysze-

rész Egyesület, 2 tagját a Budapesti Gyógyszerész
Testület, 5 tagját pelig az Okleveles Gyógyszerészei{
Országos Egyesiileténel;: tagjai sorából, két tagját
pedig egyéb szaken1bcrek sorából 2 év tartamára a
belügyminiszter nevezi 1d .•.\.z Alap rne,ga.lakulásal1:or

1.

~.

.h.. 307-1935. B 1\:I. számú rendelettel ft.~lállitolt
Országos Gyógyszerészi Jóléti .<\.lap (alábbial;;:J;an:
~"-lap) bevét€leiröl és ltia~airól, a napt~ri évne.k

kinevezett tagok inegbízatása 1936. évi december hó
31~ig

terjed.
_,;_ Bizottság kinevezett tagjai működésük n1egkezdése előtt a Bizottslig elnöke el_ött fogadalnv:i.~.
]{ötelessk tenni.

&2

A Bi~otts8..gnak hivatalból tagjai: a. belügyminisztérium szátrivevöságének igazgatója és az Alap
titkári teendöivé1 megbízott b~lügyrninisztériurr.i
tisztviselő ( l. 1. §-t), ali'.ik azonban szavazati jo.:rgal
nem bírnak.
J\. Bizottság tagjai (a hivatalból
tagok is) 1~
tisztséO'ül\:böl kifolyólag, dijazásban nen1 részesü~ ·
hetnek, de Ulésenlönt őket mérsél;;elt jelenléti dij
illeti meg _A,. jelenléti dij nagysá.gá.t a Bizottság e;öterjesztésére a belügyminiszter állapítja meg.
}\. belügyminiszte::' bizottsági tagsági megbizatá.sát visszavonhatja attól a tagtól, aki tisztségét hanyagul teljesíti, a Bizottság zavartalan m'ültödését
magatartásával állandóan hátráltatja, vagy a!d
tisztségére bármily o1tból é1demtelenné válik.
Ez esetben az elnöli: indítványára a Bizottság
titl{OS szavazással hatd.roz, hogy tegyen-e elöterjcs%tóst a belügyminiszterhez a tagsági megbizatás viszszavonása iránt.
EgyéblH!nt a bizottsági tagság önmagától is
n1.egszünil{, ha megbizatásának alapja idöl{özben
inegváltozil\: {pl. ha a gyógyszertártulajdonosi jogcfmen rnegbizást nyert gyégyszerész gyógyszertár·
tulajdonosi minősége megszünik, vagy az alli:alma.
zott gyóg·yszerész gyógyszertári jogosítvanyt nyer!'.
vagy más pályán helyezk.edili: el.)
Ez esetben a bizottsági tagság n1egvonása, ill!:töleg az új ta.g kinevezése iránt a be!ügyminiszte! hez az elnök tesz elöterjesztóst.
5. §.

Bizottság niüködési köre: határozás
a) az ~A..lap évi J{Öltségvetésének és zársz:ímacic\.
sírnak meg!illapítása,
.J\

b) az Alap vagyÖnának gyün1ölcsözö elhelyezése
és az _<\.lapot terhelö kiadásoli:,
e) és az Alap által adható segélyek engedélyezEse tekintetében.
_i\.z a) és b) alatt hozott határozatok érvényességéhez a belügyminiszter jóváhagyása szül{ségcs.
6. §.

_::,,. Bizottság határozatait rendes vagy rendltívü!i
ülésben hozza. Havonta legalább egy rendes ülést
kell tartania.
Rendldvüli ülést az elnöJ{ saját elhatározá.sáböl
bármiltor, a Bizottság legalább 6 tagjánaJt írásban
benyujtott kéreln1ére pedig 10 napon belül összehívni
l{öteles.
Ugy a l'endes, n1'int a rendldvüli ülésen csupan
az az ügy tárgyalható, an1elyet az elnök a tá.rgy~
sorozatra felvett. iu erre vonatl{ozó inditványolrat
legalább 10 na.ppal előbb kell az elnökkel írásban
l;:özölni.
Az ülésre szóló nu:ghívókat a bizottsági tagoknak legaJúbb 5 nappal elöbb kell kézbesiteni.

7. iL
Bizottság zárt ülésben tárgyal és hatá.roz. _i\.
Bizottság határozatait ;;gyszerü szótöbbséo-o-el hozza.
.A.z elnölr nem szavazhat, de szavazategye;Jöség esetén dönt.
. Ervényes határozatokhoz az elnökön kívlil legalabb 6 ~ag jele~lé~e szükséges. ~A.. Bizottság elöadöja
rei;dszer~t ~ htkar, de az elnök egyes ügyek elöadasára barlnt felkéi·het
Senkisen1 vehet ré~zt oly ü_gy tárgyalásában
_A,_

55
vao·y haté.rozathozatalában,

a.n1elyben

közvetlenül,

va~y hozzátartozója útján li:öz~etve, é~del;:el;e. van.
Ugyanabban a vitában _ nunden b1zottsag1 tag
rendszerint csal;: egyszer szo!alhat fel. ·
A Bizottság minden üléséről jegyzöl\:.önyvet kc!1
Vezetni. A jegyzöl;:önyvet az elnök által lnjelölt b_izottsá cri tiszt~iselö vezeti. .A. jegyzökönyvet legltc:söbb
órán belül az elnök által löJelölt 2 bizottsági
tagnak hitelesíteni kell.
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~""- Bizottság üléseiről felvett jegyzőkönyveket az
.A.lap irattárában m'e.g l~ell őrizni.

8. ~.
A Bizottság tárgyalásairól, valamint a hozott
határozatol\tól a nyilvánosságnak: közlést tenni nen1
.szabad. Közérdekű és a nyilvánosságot érclek10
ügyekben csak az elnök adhat tájékoztatást.
9. §.

· ~.\.z a hatá1ozat, an1ely ellen az elnök elöte1·jesz ..
téssel él, csak a belügyminiszter döntése után hajtható végre.
10. §.

e) v6.grehajt.ja at .-\..lappal kapcsa:atos nlini.sz.
teri rendeikezéscket és az Alap bizottsügánalt: llatű1czatait;
cl)

11.

~.

l~.z A.lap elnLiktt ak~>.dályozlalús„t esetén a titkú1
helyettesíti (l. 307 ··1935. B. ?I-I. sz1n1tl rendelet 6.
~-át)'

A titkár:

A„ Bizottsá.g elnöke az .<\.lap ügyeit felelösség

n1ellett vezeti és az _4.lapot a hatóságok. és a l\:özönség irányában képviseli.
_i.lz elnök működési köre különösen a következő:
a) elnököl az Aln.p bizottsági Ulésein, berekeszti
a vitat, egyenlö szavazat esetén dönt és m·egállapitja
az A.lap bizottsági határozatát;
b) átvCszi az ~<\.laphoz érkezett hivatalos iratokat és egyéb beadványokat;

felügyel arra. hogy az ..\.lap törvény sze:int

1neghatUrozott rendeltetése minél niegfelelőbben biztosíttassék;
e) az A.lap intéző bizotts<igánalr és a belügyn1!niszt6riun1 illetékes szU1nvevöségénelt ltözbejöttével
t•lkészíti az _A.Jap köitségvetését és zárszámadását é.3
gondoskodik arról, hogy az szabályszerű időben a
J:;elügyn1iniszter hez fel terjesztessék;
f) szabálysze1·ü előzetes szá.n1fajtés után utalványoz az Alap terhére;
g) az Alap költségvetési ke1etei között a B:z::.:ttság határozata szerint munl{aeröket alkalmaz;
11) az Alap m'üködéséről évenltént összefcglalő
jelentést készít és azt tlgy a n1. kir. belügyminiszternek, nlint tájékoztatás céljából a gyógyszer{szPk
Jlivata.los érdekltépviseleteinelt meg!ttildL

ket;

a) elök\".sziti a Bizottság elé terjesztendö egye-

b) elöadja a bizottsági ülés tflrgysorozatáia kiLüzött ügyeket;
e) ellenörzi az Alap alkalmazottainak hivata!i
inunkájá.t;
d) végzi mindazoJ{at a feladatokat, an1elyeket a::
elnök rcUb"z.

57

r
t

!l.
·,!·.·

1

lf

i

:í
11

12. ~.
..:-\,z _.\.lap vagyonkezelése.
A.z A..la.p bevételeit az 1935:1IL tc. 1. és 2. ~-ában
kapott felhata!n1az<is alapj:in a be!ligynüniszter 8.!tal kiaclctt 307-1935 B. 11-í. szoín1ú rendelet 3. Cs !.
~-ai szn.i;:llyozzák.
.A. tcvdtelek inindeuk:or a beli.igyn1iniszter által
Plözí.'tes:::n j:5vá'.1agyott költs2gvet2s alapján haszn2.1hatók fel. )\„z ~4.Ja.phoz befolyó összegek~t a n1. kir.
postatal~ar2kp2nztárban üf1.0-!G. szán1(~ csekkszű1n
Ján kell kezelni.
1

') ..:
1 "·
:--.
~A..z _.\.lapot tcrhelö utalványozás a Bizottslig elnökét, illetve aka.~1lyoztató.sa. esetén helyettesét a
titkárt illeti iue.g. A kifiz::tés 1ninden esetben csah:
szabályszerű elözetes szánifejté::; utún történhetik.
_-\. 111. ki:·. p~3tatakarékp~nztátl az utalványozösra jogosult alúírök szernélyéhc~n történ5 válto.
;..::Lsokr61 esclröl-esetre Crte:3íü:ni kel!.

l·L

~.

)1„~: A.lap összes vagyont<lrgyairól ponto3 lc:Hd.ri
naplút kell vezetni. Bútorok és egyéb berencle;;~§si
tárgyaknál lOr,:-;, lelrilst lehet űvcnte csz:~özölni.
_'\z ~t\..lap kczelés.5vel járó .szin1viteH teendökct
a belügyminisztériltm szárnvcvös~gi tisztviselői so~
rái;ó_l kirendelt számvevö látja el, a Bizottság :íltal
nu:gallapilott kUlön díjazás ellenében.
:?.Iindazokat az ügyiratokat, amelyek valamely
összeg vagy érték bevételezésérc, illetve kiaclására
Yonatkoznak, a sztilnvevönck láttaraozni Jtell. A
sz_U.n1vevö az .A.lap vagyon<lróJ, kövcteliseiröl, va1an1t!1t a Yagyonrészckbcn be.illó vúltoz.ls:-:król pontos

•

„

1

···i

és rendszeres könyvet vezet..A. ::;z_ai:1ve~'~ in~1n,t~Ja.
a Bizcttság elnöke és a 1JelUgy1n1n1s~ternnn1 szan1vcvöség iguzgatója ( vngy helyettese) a!land0an c!lcnörizni tartozik.
.
.. .
..'!..menyiben a szá1nvevö, vagy a szu.1nvevo3..:g
ic·azgatója az utaivUnyvzás kö!ül szabülyta1o.nságot
t~z.le1ne, e1Töl a Bizottsdg ..:lnökene1>: haladéktalanul
i!·ásl:.an jc'.eut~.st tenni köteles.
15. §.

.A„ b:.:lligy111iniszter elé jóváhngyás v;igett felterjeszten:'.ö zú.rszimaclisol~at a Blzottság clnöi1:én li:!Viil
a szán1vevö is köt~Jes aláírni.
lG. S.

_i\.z .t\lapnái közren1üködö ú!la1ni ti.sztvi:;elüket
az itl vt::·gzett J,:Ulön n1un;u"tjuk fejéb~n az Alap ter-

hl're n1érsfkelt díjaz:isb:1.n kt:)! r:!szcsit-:nL E dijazást
a Bizotüiúg úilapítja 1neg. A„ kirendelt és n1cgb:zott
ül!am·r tisztviselők inellé, a1ncnnyiben ezt az ~4..lap
helyes l;;ezelése 1neg:tivánja, a Bizottsüg az einök
inclilványára Jüsegitci szen16Jyzetet ail~aln1azhat. Ily
alkalmazott azonban csak idci.:;lenes megbizatássai
all'i:aln1azható. Az _<\.lapp~·.l sz2n1ben s~m feln1ondjsrn.
Si~n1 v2gkie1Zgitésrc ig-ényt Il'=l11 tarthat.
17. ~E::.: (/ rc;ufr:lct Jdltirdc/ésc 1u1p}<i11 l~p hatályba.

Budapesl, 1 t\35. évi n1ájus hó 2-.in.

_,\ n1iniszter helyett:
Prcs:::ly Elem('r,

rlllnmtitkár.

i8
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:\. G;_r<igyszerészek Or~zúgos Jóléti .4.1apját illetö
járu!Gl;:ok befizctCsc e!'enGrzése és behajtása.
- l\. m. kir. beliigyminiszter 3·J9-1935. számü
rendelete. .A. gyógyszerészi jóléti intizmény létesíté.'léröl
szóló 1935:III. tc. 1. §-ában kapott felhatalrr1azas
alapján, a Gyógyszerészek Országos Jóléti AJapját
illetö és a 307-1935. B. 1\L szűmú rendelet ·1. §-átan
111eghatározott járuléli:olt befizetéséneJ;: módját a kö-

vetk:ezöli:éppen szabályozom':
1. §.

Nyilvünos gyógyszertii.1 ban n1agtlnosok i·ész2r'.')
vényszerüen elJ;:észitclt gyógyszert {mag2nvényt 1,
az erre a cált-a szolgd.ló magánvénynyilvántartó
könyvbe kell b2vi:zetni.
?
~-

'~-

1Iagánvénynek kell tekinteni az olyan orvosL
(állatorvosi) .gyógyszerrendelvényt, amelyen az e!ö,
irt gyógyszer elli:észítéséért és kisz;::lgáltatásáé1 t j<i: d
fizetési kötelezetts3g az állan1ot vagy más közületet, a betegségi és t.ales:::ti li:ötelezö biztositásra vonatli:ozó jogszabályoli: alapján valamely társadalombiztosító intézetet vagy pénztárt, nem terhel.
. E rendelet szempontjából m·agd.nvényeknek J>:el:i
lelunteni és a magánvény-nyilv<intartó könyvbe i>:e!I
bevezetni a vénymásolat (copia) alapján kiszolcrd.J,
tatott gyógyszert is.
.::.

1-Iagánvény-nyilvri.ntartás célján1 csak e: ösen b~
lí:ötött, o!clalsz:imokkal végig ellátott és a !li!agyru·-

orszó.!rt Gyóo-yszerész Egyesillet, _ Hletöleg a ~.ud~pe_sti
Gyóg~szeré;z Testület által hivatn.~o.san f~!ulb~:~·~~
zett I>:Cnyv használható, .:imelyné'k rovn.t::i.1 a ko\ ell-\.ezök:
aJ tételszin1 (fclyószán1)..

b) a vényen re1r.l·~lt gyogy:;;z2r i_:s.szet6te1Cnel·:
kivonatos leirá3rr,
e) a. rendelöorvos neve ( v~nymáso!atoknál s:::
crl'e ve-natkozó jc:zés).
dJ a vényen rendelt gyógy3zcrt elkészítö gyógy.
szcrész neve é::;
e) a.z elltészit.'.is ideje.
'1. ~.
l\. nyilvántartó könyvbe b2\•ezctett vZ:nyekel {1.
gyógyszer. Jdszolg_áltatásak~r (lehet~lcg a vtin~ i:ú.t-.
lapján) k1smé1etu, legfe!Jebb 3 n2gyzetcentin1~tet
nagyságú, kiilön erre a cl!Jra szolgii.!ó bél~·egzóv~l
l-\.ell ellátni, am·e1y feltünteti a gyógyszertar nev,-~t
ós helyét, a vény nyilvántartókönyvi folyószánuit 6.s
a kiszolgáltató.s napját.

NEOMAGNOl GHINOIN
sublimaUai egyenérftékü,
cle nern'•..!Jlléi'gező fertőtie
nitő tabletták

Jllatositott foPmáfJan is!

(Hl
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l
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5. §.
1-Ia va!an1ely vány
ugyanabban az évben és
ug?'ana:,i~ak <i gyógyszertárnak a nyi:.vántartásábJ.n
1_i_:•u· ..e10_1orclul, oil~kor az a?.on rendelt gyógyszer ösz*
SL-!LeLcle1?-clt l~_11a.sa l3. ~. b) pont) n1 ellö?..hető és
e~eg a luszolgaltatás na11jút, vala.n1int annal* a i-~
: abbi. bejegyzi!;;nek hón2..pját és i'olyószúmá"t f l ~~ g?c~n_1, amelyben a vény a gyóa-vszer összete'tel~enJ::
0 5"\'"i C"'
f j van véve t::JJ
·~''11'"""""
... ;::.YU"'JJ -e
"\. ,t ~ ba
1··· ·tt:: l eh.
·
'1•e~-z<>st a"ot b
„
1
. ~ -· ;;- n e.on . t·:
Je1_
o ·~·
~'"' i un nunc en l:gves kis?.olo-•lt t..
i :n n 1eg li:t'll újítani.
~··
;::,d.. a as ese <:G.

~.

„
.t\ ~·~n y::~et a kisz~lgllllatilsnak sorJ:erulJ'·-'ben p~
czze 1 e 0 y1c CJUleo· 116 a
l·
"
-·"
vüntart'ásba veno : . n pon cint csoportositva kell nyi!.
·
n! es enn::k n1eo-fele!öen fol , · · '
J- oszamo~
:r.:asukat havonldnt ír3·1·a ''e"
„ ·· J·\.eztöl en1..

1

*·

7.
.1\ nyilvános ~ryún-yszer· ,- , t ..
\"i·"clö ·c 1···t
~ . ;::,
L<.tl
llldJdonosa (felelös
,_, 1 1 •O e1es n11nclen nnpt·ír' .
_ .
·
~.%0_ négy fi:lérböl elő·; 11 · „ ··-· ~ i 1ionap ;.1.1g annyi.
·- O .
,~. o os;:;zco-et az "la
. .
();),
·16. sz. postataJ·ar·~'-oc· _„. ~
-'1.
1J Ja vara .:1
fizetni aJ1 an·
. .- ~ ch_ .;!U.-.utrt cseli::l\SZárnllru be,
Y g.J·0°".rszert az 1·· ,. !"
vántartó1-··n
i-· ov
•
e OZ:> .onapban a ny·iJ\.O yv >.lnn1tatas<> sz"" t
1.

.A._ t:efizetésre vonatkozóe p~ .t_ t1/_11 .· - ~1szo:g.á1tat:.:tt.
t~s1 lap nyugtaszelvén ét s__: a.\a1 el~~;;n~tar1_ befizesaul - a gyóo-yszerés~ a
·1a.. bef1ze_tes igazolán t·'·'
ö
ny1,\·antarto kön ., ·11 ·
ap a.i honap l"'Z'í.T"is·i.t 1_.. t·
. Y1 I eto
ragasztani
~ ~ ~ '
\.OVe ó oldalára köteles J;e.

J;:incslár, vagy ttltaLiban \'a.lan19ly közalap, valan1inL
8.Z 1927:XXI. tc. hat<.iJy;l, alú. tártozó társadalomhizt.ositó intézetek, a Gazdas.igi JYíun1.;:á.spénztár terhérr~
Jdszolgáltatott vénycl.;: szán11ázásán<il a !;:özülethe;·~
(intézményhez) henyujtott szániláról az crejetiv(~l
inind2nben cgyczö két másolatot köteles ].;:észiteni
.A. gyógyszerész 1.;:öte1es a 1násolat egyik példányát nz
c:edeti szánll'.!hoz csatolni, a. n11isilu1t p:cHg halad:'.i'.~~
talanul az .tdaphoz belüilcleni.
IVIinthogy a gyógyszcrk.ülönlegess::ige!r, kiszer2Jt
egységes összeL~telü gyógyszerek, kötszerek, t<ipsz0relt (alábbiakban a gyógyszerli:illönlegességek megjelölés feltüntetése mellett e készítn1ényelc is értendölt) után gyógyszerészi járu1é!cot fizetni n2n1 kell.
a gyógyszerész a szá.n11a benyujtásánál a ltiszolgü.1- .
tatott gyógyszereJ;;:et „a'' és ,,b" cscpcrba osztja. _t.._z
a) cscportba a gyógyszerl;;:ülön1egességeket, b) csopo1·tbn. a vénysze1·ü2n ldszolg:iltatott gyógyszereket
csoportosítja. A„z a) cscport föle „gyógyszerészi ja~
rulélt alá nem eső gyógyszerek, gyógyszerkü!önlcgess6gck'', !J) csoport fölé pedig „a gyógyszerészi
járulék: alá csö gyógyszerek'' jelzést kell alkalmazni.
Ezt az elj:irást 1.;:ell követni minden esetben. ha
oly liöZlilct, közalap vagy intézmény terhére kiszo!gáltatott vények szá.m!D.ztatnal.;:, an1elyeknck árszo.~
bására nézve a gyógyszerárszabüsról intézli:edö rcn.
deletel.;: a közgyógyszc~·ellátó.s szerinti li:edvezmCnye.
J(et biztositjá.k. (1. a 260.G00~-1934. B. 11, sz, rcnde.
let 7. pontját, liözzétéve: a Budapesti Közlöny 193-i
évf. 288, szám'ában).
9. §.

*•\.z elözö S-ban jelzett közUlctcli:, városok, l.;:ö'.-'.~
sCgel.;:, társadalombiztosító intézeteh: és int2zm:?nyc;1;.

.,
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!f
a hozzájuk b~nyujtott gyógyszerészi számla kiegyenlítése alkalmival, legltésőbbcn
azonban 6 hónap
után, a b) csoportba tartozó n1inden gyógyszer ut3n
3 fillért tartoznak az _<\lap javára a 65.0:16. számű
postatn.karékpénztári csekltsz.imlára egy összegb::n
befizetni. Ezt az összeget a gyögyszerész szá.mláj9.bó! kell levonásba 11ozni. ii.. b2fizetésse1 egyidejüleg
köteles a közület (intézmény) a befizetésre von2tkoz6 és a gyóg:ysze:·ész áital az eredeti számlához
csatolt szán1'lam::ísolatot az .Alaphoz megküldeni.
..:-\. befizetésre vonatkozó postatakarékpénzt!iri
nyugtaszelvényeket az illető közület
fintézm:?ny.J
~~z:'ima:i.isi olo:mányai 1tözött köteles megörizni.
·A fenti rendelkezések pontos n)etart'1o3.ért az
t!letékes tisztviselő fegyPln1i és vagyonjogi fele!ös;;dggel tartozik.
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12. §.
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A .hé.zi gyogy„_ze1 a1

10.
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-·\. 307- ·-193D. B, J.:L számú rendelet ·1 S-ánnk (ÜJ
bekczdósénben 1ucgjelölt társadalon1biztosító ir:téz<.>tck az előbbi S-ban 0löirt cljrlrd.s szerint vi.lnyenldnt
1 •.. ilielölcg 2 fillért li:ötclesek az _<\.lap javáre. !~e!i
:::·tltni.

l·L

,

11.

~.

_,\_ 11ázi gyógyszertár felelős vezetője l>:ötelts a
gyógyszertártól kiszolgáltatott minden egyes gyóg.rszerröl, a S. ~. (2) bekezdésében feltüntetett szer ·k
kivCtelévcr, pcntcs nyilvántartást vezetni és annyiszor 2 fillércki:öl clöá.lló összeget nlin:ien naptári húnap ötödikéig az _.\Jap javára a 65.046. szt..m'ú rust~
taltarCkpénztári
csckkszán1lára befizetni,
ahé.ny
gyógyszer a .gyógyszertárból vényszerüen Jdsznlgá:.

tatotl

~.
felelős vezetője,

illctöleg
vo" kézi .§.;Jl'Ógyszert~-1~- t;-11~~8.~i. b~fizetési-lap nyugtanatltozó postataka1e.... pentI· . nyilvánta1·tás n1e•lctt
szelvényét az er~·e vona . . ozo
l~öteles n1egörizn1.
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szátnlákat, nyllvanta1 dS? ... ~.
elszámolásokat feln1ut_atn1 l~ot.ele,se.~~:. 1- fc1'·6r 5...::._5· e
\.z :\.l"P intéző l:azottsa.g1 e.no... cnc...
i ... ~ ~ . .
_, .. : lniszter a szükséges vizsgálat m'e,geJ es2közigazgat:isi hatóságot is n1egbizhatja.

1 1

~e~1el~;3 ~etékes

1

1

G4
l1„ lörvényhalósigi liszti föoevosok (Eudapcslo;!n

a kcrUleti

lisztiorvosoi;:) a gyógyszertárvizsgúlatvk

<lll>:aln1a val nleggyözödést l;:öt(Jesel;: szer3zni a!Tól,
11ogy a gyógyszerész
a
n~c:i.gánveny-nyilvá.::tartö

könyvet szabályszerűen vezeti-e és ~1 hizi gyógy~z·~r
tá:- fclelös vezetöje, valamint a kézi gyógyszr.rt·~r
tulajdonosa pontosan eleget tett-e a rend·.:let 7 .. J l.,
Hlelöeg 12.

~-átan

clöirt

li'.i::tel?zettségene~;:;

natkozó megüllapitasaili:at a

e:.:re ".'e-

gyógy::;zerlárvizs.~álat i

jegyzőkönyv

„1negjegyz::'s" rovatában küJiin feltüntetni J.cöteles2k
lJ.

~.

„\n1cnnyibcn a .;yógys:,:crtár tulaj::lcno.:a tí2Jclös vezetője} a gyógyszerészi jci.ruléli:ckat a 7., 11.
és 12. §-ában elöirt idő alatt nen1 fizeti be, a Bizott::;üg clnöl{e a hitralélcos követelés nagysá.gána!;;:
n1egaUapitása után azt - 11 b2hajtás foganatosítlisa
vfgctt - szabályszerű hlltral;;lü kimutatás n1cgklildése 1nellett a gyóg)'Szc:-túr tul2.jdonosinaJ{ (fele!ös
\'Czctőj8r.(!k) la1;;:óhelye szerint i1let~l;;:cs közsigi elöljú.rósó.gnal;;: (városi adt',hivat::i'nrrk)
inutatja b:.:. ~;_
]{Övctcllisc!{ bizto;;;ítására, behajtására és a fizet0.:::;i
kcdvczn1ényekre a közr-.dók kezc".ésé1·c vonat1;:cz(i
törvényes renc1ell;;:ez2sel;;: az iró.nyaclók.

2., a n1agánvény, illctöle,g a rendeletben lnegllatározott vények bejegyzését eln1ulasztja (5. §.);
3. a nyilvántartási bélyegzöt nem aH:;:almazza
(·1.

n;

•1. a vények szánllB.zását szabálytalanul végzi,
vagy a számlamásolatol;:nak az _-'\laphoz va~ó beli:lHdé~ét elmulasztja (8. §-);
5. a gyógyszerészi járulékok befizetést!t elm\1.
lasztja (7., 11., 12. §);
6. a gyógyszerészi járulékok ellenőrzésével n1eg..
bízott l;:özegek felhívásának eleget nem tesz. (14. §.),
E Jtihá.gásol\: miatt az eljárás a közigazgatási
hatóságnak, mint rendöri büntetö bíróságnak hataskörébe tartozilc
Ha~madfokon a belügyminiszter
bírásl;:odilc

17. §.
_-'\z _l\.lap intézö bizottsága későbbi idöben elöterjesztést tehet a belügyminiszterhez aziránt, J.1ogy az
_-'\Japot illetö járulékolc befizetése e rendelettöl elt6röen átalány alakjában történjélc
18. §.
E,;;

16. ~.
_l\..1nennyi!~en csclekn12ny:..: súlycsabb büntetö l'ED~
delkczés alá ne1n esii{, lü.hágást ]{övet el és pénzbüntetéssel büntetendő az a gyógyBZ!}rtártulajcloncs (felelős vczetö), aki
1. u vénynyilvti.ntartó
könyvet pont;:-san nen1
vezeti (1., 5., 6 .. 11. ~-);

a

rr11dclct J[IJfí. Ovi junius hó J. HU]Jjd11

l~iJi

<'.tctlic.

Bullap!:st. 1!135. évi n1üjus hó 2-án.

A„ miniszter helyett:
Prcs:..:ly Elcuu5r,

államtitkár.

5
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:\ o;.·ógj'SZt'ré.szi Jüléti In'.éznH~n;o.· :::nt~:z3 Bi:t.otb;:ig:i_
na:;: Idneyez~se.
J\ n1. J;;:ir

b::lügyn1iniszter -!29-1935. II. sz:i. n1':1

Ieil'ata. (.A. 1-.'Iagyaro· sz:i.gi Gyógyszerész Egyesület
t. Elnöl;;:ségének )
P.~ gyógyszer.§szi jöléti intézn1ény
létesít~s.§röl
.<;zóló 1935:IIl. törvénycikk végrehajtá.sát képezó
307-1935., 308-1935. és 309-193.5. B. 1L számú
rendeleteimet azzal a felkérésser küldöm m·2a- a t.
Elnöl;;:ségnek, hc.'5Y azokut tagjaival tudom.is és mihEztartis végett közölni sziveskedjék.
Egyúttal értesíteni a t. E'.nCJ;;séget, hogy a
Gyógyszerészek Országos Jóléti _.\lapja int~zö /Jizotts8.gának elnökévó dr. Atzél Elen1ér belügynlinisz-

teri osztálytan<icsos, egyetemi magántaná.rt, titk•lrává clr. Sie!flcr Jiinos belügyn1iniszteri segédt'.tlni.·.
cgyetenli n1. tanárt, tagjaivá ped'.,:;r:
1. Dr. Tauffer Gábor,
2. Löcherer Tamás,
3. !l!üller Viln1os,
·L Dr. Gail Endre,
5. Róth 1\iianó,
G. L<ing Oszk<lr,
7. Gróff Gyula,
S. Lázár Ernő,
D. Balás Arpád,
10. Szentmihályi Géza gyógyszerészeket,

11. Dr. Tuiozsonyi Sándor miniszteri tanácsot; a
hudapesti egyetemi g}'Ögyszertá.r igazgatóját és '
~?: Dr. Scbulcl\ E!cm':§r az 0. !{. E. L csztH.lvv2.
zcloJet, egyetenli 111. tan<irt nevezten1 ki,
'

Bizva a n1agyar .gyógyszerészi l\al' magas er.
l\.Ölcsi szinvona!ában, annak a várakozásom1nal\. adcl\
lüfejezést, hogy elismerve az intézmény nagyjelen.
tősé!?'ű. szociális céljait, teljes igyekezetével mindent.
el f;'gnalt követni, hogy rendeleteim pontos végre.
hajtásával, a törvényben kitüzött cél minél töl\.éJc.
t.csebben n1egvalósittassék:.
Budapest, 1935. évi május hó 9.én .
i\.

miniszter helyett:
Presr::ly Eleniér,
államtitkár.

.·\ kézi gyógyszertárak.
/1.. ni. k;r, belügynüniszter 232.900-1935.

számű

rendelete. A közegészségügy rendezésé1·ö1 szóló 1876. évi
~-ában kapott felhatalmazáa
alapján a kézi gyógyszertáral\. engedélyezésére, felszerelésére és vizsgálatára vonatkozólag a 1\.övet.
XI\T. tc. 6., 135. és 137,

lu:zöket rendelem:
1.

~.

F::tzi gyógyszertár tartására csak orvos fköz.
s égi, kör- és n1a:s·ánorvos), illetöleg állatorvos kap·
hat engedélyt.
·+
_A,.z engedélyt a tiszti főorvos

me_gífallgatflsa

után, a törvényhatóság első tisztviselőj:! véghatározatilag adja meg, aki a vonatkozó jogerős véghatárczat egy példányát a m'. ki:". b2lügymini:::ztcrh<.:z
~t~ladéktalanul fe!ter.ie.s7.t.eni j;:öteJes.
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IZézi gyógyszerttlr tartása csak oiy közs~gb.::n
lakó orvos részére en.gedélyezhetö, a!.101 nyilvános
gyéigyszertár nincs és a legkqzelebbi gyógyszertár
tá.vol esik, va.gy egyéb1.;:&nt nehezen l!.:özelithetö n1eg,
avagy egyéb okokl;ól a ·kézi gyógyszertár engedélyezésére ltözegészségUgyi ét del;:böl feltétlen szükség

van.
3. §,
_!\.. ltézi .gyógyszertári jogositvány nemcsak sze-

n1élyhez,. de helyhez is van l;:ötve. Ezért, ha tulajdonosa más községbe költözik, érvénye hatéllyát veszti.
l!:rvényét veszti a kézi gyógyszertári jogcsítvány
akkor is, ha abban a l;:özségben nyilvános gyó.gyszertár nyililt n1eg. Ez esetben azonban a kézi gyóo-yszerté.r l;:észletét és felszerel:~sCt a nyilvános gyógyszertár tulajdonosa. lJccsáron átvenni köteles.
1

·!.

~.

.1.\ J{ézi gyógyszertá1at külön erre a célra szoJaa:ö

11

!

.IL

olr jól zcirható szekr?nyben kell tartani, an1elyb;n a
ketkeresztes szerek es a hozzávaló eszközök e1tartásd.ra külön zárral ellátott rekesz (fiók) van.
A. kézi gyógyszertá::nak a k.övctkezö felszerel5s~
sel kell bilnia:
1. 1. darab szabályszerüen hitelesített Ic:'!zi rnCr1c.:; (0.1-lOO gran1mig);
2. 2 ~arab szabcilyszerüen llite!csített cenngr~~rn·-~e::Ieg (0-01-1.0 gramnüg). _L\.z egyik CS::!.!(
a t ~ :71 Je.1~.1t_. szerek _lemérésére ~zolgáljon. Ez a
szeh.1eny 1nrlon tekcszeb::n Jegyen, valamint az i!y(~:t

<nró..,.yszerck feldolgozásánál használt többi eszl\:ö"',)
0
zök is;
.
.
3. súiyszekreny 0.01-„-200 gra1nm1g szabalyszerüen hitelesitctt sűlyokJ;;al;
•!. 3 darab különböző nagyságú dörzsölö-mozsUr;
egy a tt-cl jelölt szerel{ne~;;; _
5. 3 osztag poroszto kurtya; egy osztog 3
·rt-el megjelölt szereknel.:;
6. darab szarukanál; egy a tt-el megjl~lölt
·
szcr<::lcncl{:
7. 3 darab üvegtölcsér; egy a tt.el megjelölt
szercl;;nel{;
S. egy nagyobb (250 gr.) és egy kisebb beosztott
hengerpohir;
9, egy borszeszlámpa hozzaillö YasháromlU.bbal
és dróthálóval;
10. néhány ív szüröpapiros és iivcgbot; 2 üvcglcol a. t·f-el jelölt szerelmek;
11. •1 Uarab üveg-pohár és 3 darab porcelláncsé.
szi: ldilönbözö na.gyságban;
l.2. 3 darab lenvászon töl'iö:uha, egy darab a
·j""! -el n1cgjelölt szerel.:nek;
~-·

~·-·

e 11' ö sót Öc,
vérképzöc,
hizBalószer

o rganotherapiás alapon

'iO
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13. a IV. Iv!agyar Gyógyszerkönyv; .
. ..
1·1. az érvényben 1evö hivatalos Gyogysz~ra1sza
bis;

10. a gyógyszerek csomagolJsához szüks2ges
tárgyak (üvegek, dugók, cLbozok:, zacskók, porhllveJyek stb.);
16. beszerzési napló;
17. és perforált l'eceptkönyv.
A Jtézi gyógyszertár tulajjono::osa lc?teles a
gyógyszertár felszerelését hiánytalanul lceszH~tb:n
tr:.rtani és gondoslcodni arról, ha.gy azok mindig
tisztált és használható jó állapotban legyenek. _>\.
használhatatlan eszJ;:özök pótlásáról haladélctaranu!

gondosli::odni tartozik.

ti· Atropinu1n sulf. pulv. ~s 0,00033.-·- gran1n1os con1pr„
Bis1nuthum subgallicun1.
Calciun1 acetylosalicylicun1 ( l\:aln1opy1·l11).
Carbo 1nedicinalis,
c:1ininu1n hydrochlor. pulv., tcvábbi O.l:í és O.b
gra1nn1os compr„
t Cllloralum hyd.atum,
Cliclorogenium (N1.~omagno!) pulv. és 1.0 gran:imos con1pr.,
ti" Coclcinum hydrochlor. pulv„ to;ráJ::bú 0.01 ~.:'!
0,02 gran1mos co111pr„
Cofeinum Natr. benzoicun1 pulv. és 0 2 gran1nfoL
tartalmazó r 2or1r .os) 1 és 2 l\cn1. a.mp,

5.

~.

_A.. kézi gyógyszertárban a l.:övetkezö llivatal·~s
gyógyszereket és sebészeti kö~öszereli.et kell készlet.
ben tartani és szabad kiszolgaltatni:
_.\.cid. acetylosalic. pulv„
továbbá 0.5 és 1,0
gr<1.rnn1'os con1pr. (tabl.),
_t\.cid. boric. pulv.,
t Acid. diacthylbarb. pulv. és 0,5 gran1n1os

con1pr.,

_t\.ether cbloratus,

t _l.\.ethylwn an1inobenzoicun1 (Sensur·acen).
-1.\.midazophenum
(PhenylJimethylpyrazolonuni
a1nidodimethylicun1 =--: _.\..midopyrin) pulv. -0.1 és O,~!

grammos compr.
·fr· Apomorphinu1n hydrochJoricum.

tt Epheclrinu1n hydrochloricum,
I" Extr. Secalis corn. aquos, subspi:::su111. l!1.

vál;b.:i (2J~~~OS) és 2 1'...::n1. am'jJ„
Hexamethylentetr:aminu1n pulv. és O ;i g-ra:n~
n1os compr.,
I-Iyclzagyr~1n1 chloratun1 nlite suhl. pitt'::.1.1..
Ipecat:uan:1ae pul\'i;.:;.
Joclofor1n"iun1 pulvis,
1\:a\ium bron1atun1,
I{alíu1n hypermanganict1n1,
1{ali1:11n jodatum,

·11· 1viorphinun1 hydrochlor. pulv„ 0,01 gta1nn1~.·l
tartalmazó (l:::r~os) és 0.02 gzan1n1ot tarL1lnu1z·,
(2r,:{,~os) 1 kcm, pulv., továbbá 0.01 és 0.02 grlnnn1oa
C011lpr.,

_t\.qua destillata,

Netr. hydrocarbonicun1',

·;- _t\..r.gentum nitricun1 cryst.,
.;\rgentum proteinicnm',

Natr. salicylicu111,
01. camphoratun1 ( 20~·--í -(1S) J é:.; G kcnL arnp .
01. Ricini,

7l!
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Phenochinolinum (
Phenochinolinurn inethyl-·
carbonicum) pulv. és 0.5 gramm'os con1pr.,
Pil. la.xantes,
tPulv. Do\veri (Pulv. Opii, et Ipec:icuan~1au
ccmpositus), Saccharum.
t Serum antidiphtericum 10 kcn1 :::::::: 3000 I. E.

= 5000 !, 1•::,
== 2500 I. E

t Serurn! antidiphtericun1 10 l\:cn1.

t Seru1n antitetanicum 5 Jtcm.
t Serum antitetanicum 25 kcm. = 12,500 I. E,
Sol. calcii chlorati (10%-0S) 10 l>:cm. amp„
t Sol, Chinini hydrochlorici e. Urethano 2 lrcm.
arnp, aa, 0,3 gr.,
i" Sol, Cocaini novi 0,04 gran1n1os e .•<\clrenalino
2 li:cm. am'p.,

Sol. Dextrosi (Saccharun1 nvae) 400{,--os lC·

J;:c1~~.

runp.,

t Sal extr. Hypophys.
a1np,

= 10 I. E„

e

lobo, po::;t, 1 kc!n,

t So1. Insulini 5 kcn1. a1np, 20, I, E,
Sol. Jodi spirituosa (Tinct. Jodi),

·i·t SoI. Strophantini alcoholica
·(1· Sol. Strophantini ~
go_ ac111ós"'.'
·~ J k rn1, O.()'J 1
an1p„
'l'inct. Chiuae con1po:,:ita.
·1·t Tinct, Opii,
Uuguentun1 HyJrargyri.
Unguentu1n Zinci oxydati,
Vaselinun1 e. acido borico
Zincum, sulfuricunt.
'

Scbés:::cli kötös:.rrr:k.

Collen1pl. Zinci oxyd.,
Fasciae e teli paratae,
F'ascine e tela an1ylo in1b1Jl.n parnlal',

Lana Gossypii depurata,
'l'ela sec. Billroth,
Tela depurata ,
1'cla Jodofor1niala.
6. . '

~.

_i\. kézigyógysz2rlúr tul<:ijcloncsa gyógy- és J{öt-

szcrlcészletét köteles a hozza legi{özelebb fekvő nyilvános gyógyszez·tarak egyil{éböl beszerezni és a ceszerzésröl pontos nyilvántartó könyvet vezetni. .;\. lnadott gyógy- és kötszerek nevét és m12nnyiség-5t n.
Idszolgáltató gyógyszerész köteles a beszerzési naulóba sajá.tkezüleg bevezetni, egyúttal aláirásá.val ;s
u gyógyszertár bélyegzőjével igazolni azt, hogy a
kiad~tt .gyógyszerek szabályszerűen megvizsgáltattal{ es azolc n1inden tekintetben megfelelnelc a IV.
lviagyar Gyógyszerkönyv előírásainak. Egyéhitént a
gyógyszere!{ tisztaságáé: t, ron1!2.tlanságáért, vala.
1nint azok l\iaclásánal{ szab:ilyszerüségéért és hely0s
úrszal;úsáért a kézi gyógyszertir tulajdonosa feh?!ös.

!:">•

7. ~gyógyszertár tulajdonosa

]{ötelcs a
gyógyszereket jól zá!ó Uvecr_
···'·>·:>~·l·-~1-~ós porüvegben, vagy palackban tartani. _t:.,.,z üv~:···'·,;,.::...:i::~;;;}:'·:P:?.;;tosan, jól olvashatóan kell ráirni azoknal~
_t:.,., kézi

~-.:;yógyszertárban levő

tart:ftu:f.:·x·; továChá, az egy és két ]{eresztes szerel;:17ét azoknak egyszeri és napi legnagyobb (maximál!~) adagját. Egyébként a IV. 1'.íagyar Gyógyszerkonyv erre vonatli:ozó rendclkezés~i az irányadó};:.
8.

~.

_ _.A„_ kJzi gyógyszertár itÍiEjdonos::i kézi gyó<>")'sze:·0
laraboJ csak az általa ki:Zrlt. betegek rész;'.irc, orvosi
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gyaltodatának körzetében és oly helyen adhat Jri
gyögyszert, ahol nyilvd.:10::; gyógyszertár n;ncs. Nr-n1
szclga.Jtc:::.tha.t ki gy6.gyszerL oly egyén részére sen!,
a;dnek rerrdes 1akóhely2n (tar tózkr~:iá.si helyén) nyil.

vii.nos gyögy.szertár van.
A l~f.zi gyégyszert:lr tulajdcno:sa köt.:lcs í:l2gen
orvcs renc!elv6nyéL is elk~szítcni, ha a. v6nyen ,.penculum· in n1cra ', •. ~;tatim", „cilo" jc!zés vun é3 h.'l
cly gyógyszer rende!tetett. anll:lynek tartására :::s
jcgosítva v2.n.

l~iszolgállutására

9.
/>1„

s.

kJzi gyógysze td.r tulajdonosa köteles oly at ..

lyukgatott (perford.It) Iapo\;::J.:sJ ell3.tott vénytömböt
Laztani, an1elynél az eredeti orvosi vényrö~ lnclig<:p:i.pírral egyúttaln1asolat is J{eszithelö.
J\. k~zi gyógyszert!irbj!
kis;~olgáltutott gyógy~·zc:rekrö! nlinclig rend2lvényt kell kiállítani. . A. rend<~ivlnynek tarta!1naznia kell nycn1tatott betU1i:kcJ
az o: vas nevr.:;t, la]{óhelyét; reá. kell tcivá.bl:iá vezetni
a lJetcg ncvJt, lakóhelyét.}-::: kiszolgáltat::ls napját 08
•.t .f?.YLigyszr:rekért ü.>lszán1J}Dtt összeget. .A ,gyógyszer
a anak kiszá.mít:.lsUnál /J:&ündig a hivatalo.::: 1~y(·,g_\-
.,,-:zeniz·szabás előirá:-;ai ~+:{~rint kell eljá.rni.
. A. kézi gyógysze,;:4~rból kiszolgiltatott gyógy~:zerekri!! kiállított vE{Y:~·cket sorszámmai };:eli eJHtlni,
a sorszam alá ped· g a folyó évszám'r>t ü; L~l l;:cJl jegyezni (pl. 2---1935.).

-·\.z e: edeti vényt a gyógyszert átvevő félnelkcll _kiszolgáltatni. .•\. mgsolatot pzdio- sor;;ztlin P..:; t;~
~z~ni:t öszc.gyUjtve 10 éven keresztul olyképen megor;1Zn1, hogy az a gyógyszettái· vizso·;:ílata alkalművaJ
n11ndig azonnal elömutatható legye;.

.1'... kézi gyógyszertártan m2regkönyvet v~zetnl
nem kell, 1nel't helyette nyilv<lntartásu! és igazo'.JS.!l
ez eredeti vényröl \'isszan1aradt, indigópa.pirral n1Ctsolt
példá.ny (1. 9. ~-első bekczcksét) .szolgál.
10. ~.
__.\_z á.llator·.'os::·l;: r..:.:;zere adható r:az: .:.;yógy1;zel'tá!'ak engedZ!yez~.::;:;re nézve az a11a~.,;g;:;.sz;;ég\J,:;yröl
szóló 1928 évi XTX. tc. 96. ~-a, illetőleg a törvény
v~grehajtá.sát képező 100 000--1932. F. 1'I. 8Zt!.n1ú
rendelet 568. ~-a. az ál!atorvosi l;:ézigyógysz2: lá!'l:an
tartható szerekre n::'zve pedig a 80.761-189). B. l\II,
szá1nú kö1Tenedele~ az irányadók.
Egyebekben az állatorvo:.;i kézi gyógyszertűr fel~
szerelésére, a szer~li: eltarlllsá:a, valamint u li:ézi
gyógyszertár ellenör·zj,o:é.c és n1cgviz:;gá!úsár l n /,\','
<' rendelet intézk ...·d~seit kel! :~ilu1ln1.1zni.
11. .~-

n1Ül{ödésén'.:li: cll·~ri;,ir:1..:.-:::<!
és n1egvizsgálá;;a a törvCnyhatósűgi tiszti föorvo,;
hatáskö1ébe tartozik, aki e tekintetben a nyil\'ános
gyógyszertárakra elöirt rendeJkezés2k szerint kötele,-;
eljárni. A.z állatorvosi J;:ézi gyógyszertár n1űködés~~
nek ell~nőrzésc ezenltivüt a törvényhatósági n1. lür.
:'tllatoryos felUgyelete alatt is áll.
.A„ kfzi gyógyszert<lr

12.

s.

AnH.:nnyiben csel'.::k.n1énye súlyosabb blintetö rcn.
clc!l{ezés alá. esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő az a l;:ézi gyógyszertár tulajdonos
(orvos, állatorvos), aki a kézi gyógyszertár felszerelésére és berendezésére, valan1int a gyógyszerek (köt-

fi
11

,1

!i
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szereli:) beszcl'zésére, tartUs3ra és kiszolgállatüsii·;;i.
vonatli:OZÓ rendelli:eziseket incgszegi.
A„ pénzbüntetés teldntetében az 1928 :X. tc. rcnclelkezéseit li:ell aU;:aln1azni.
l\. lühágás n1iatt az eljárás a ltözigazg-atüsi hatóságnali:, n1int renjöri t.üntetöbiróságnak halásl>:örébc
tartozik. Ha11n'adfolton a m. kir. belügyn1inisztcr, az
állatorvosok ldhfrgási ügyeiben a m. kir belü.gym1nisztériumban szervezett l{ihágási Tanács biráskoclilc _4..z 1929:XXX. tc. 59. S, első bekezdése 3, pcntjának alkalmazása szempontjából szal.:miniszte:nel>:
a n1. kir. fölclmive!ésiigyi n1'inisztert kell teli:inL2ní.
13. §.

Ha a kézi gyógyszertár fenntarl1sánalt az cngTdélyezéskor fennálló indoltai n1egváltcztalt, vagy a
kézi gyógyszel'tár tulajdonosa a 12. §-ban foglalt
kihágási cselekn1ények nüatt 3 éven belül 2 izten
jogeröscn elitéltetett, a kézi gyógyszcrtártartási engetlölyt az alispán (polgárn1ester)
visszavonhatja.
1-1.

~.

_ „A. k~zi gyógyszcrt'.h tartú.si engcd3Iy n1c_;-.Hl:t.saró!, vagy viszavonásáról szóló alispáni (potgáru1estcri) véghatározat elcn fellehbczésnek van J1e1ye
a n1. ldr. belligyn1iniszterhez.
lJ.

_,\. miniszter h2lyett:
lJr. Sclloltz Kon!c'l.
anamtili'.flr.

:\ „\'iosterin o!aj és 'rioster!n tah1et:taa clncvez{~~•ii
g;yóf:,'J'SZer!{észihnénycknek a „kUZf:,'J'Ögyszercllát:ls
terhére" Yaió xendelés~~.

n1. l(.r. belügyminiszter 231 ·!lG--1935. :::zi-rű
körrc:1dcletl'. -'"
(Valan1ennyi törvényhatósü.g elsö tisztvisclöjénel>: )

- - _A,_

i\. közgyógyszercllátás tárgyában kiadott 4001932. N. ]..f. Thí, eln, számú rendelet (Rendelctelt Tára
1932. évf: 505. old.). ·1. §-ának 2. pontjában foglalt
rendelkezésre való utalá.ssaJ, tudonuis és megfele16
cljá·.ás vógett értesitem. _A..Jispán (Polgá.rme.st2-r)

~-

Ez a ren~lelet 1!JSti. 6·i:i j1ílius hó 1. Hapjdu lf'.Jl
clclbc) ezzel egyidejUleg n. 89.000~1910. B 1\1„ sz.
körrendelet hatályát veszti. _.\. készletben levő azoJ.:
a gyógy- és ltötszerck, an1elycket a kézi o-yóo-ysz'!r1.ár birtokosa a R0.000--1910. B. 11-r. számf(ltö~renclf'.

lel érteln1jbcn Lartha.Lot.l, dc a1nelyelt ezen rcndt.::leten1 5 ~-ában felsorolva nincsenelt, 1935. évi szepcen1ber hó 1-ig inég kiszolgáltat11atólc
Bucl?.pest, 1935. évi május l:ó 8-án.

hashajtó csokoládé
görcs nélkül pépes ürülést hoz létre!

7S
Uiat, hogy az Or.=:;zá.gos l{özegészségi Tanács ve·
lem'§nye. alapj!i.n újból m·egengeden1, hogy a clr. 1Vco1der gyógyszer. és tápszergyár rt. budapesti (X , Ke.
resztúti-út 30--38. SZ,) cég által gyá.:·tott Víost€rin
olaj lc;-t_os kn1c-es csomagolásban 3 40 P. Viostcrin tabletta 5'J darabos csomagolásbsn 3.80 P ez'.dé-

szerinti gyógyszertári eladási aron,_ ezen ltörrendel ~

tem kihirdetésétől kez::.!ődöleg a „közgyógyszereUátá.s" terhére, a fennálló törvényes
rendelli:ez2selt
betartása mellett, r?ndelhetö legyen.

10 li:c111., 500 Jll. E. csoniagol<isban 3,'10 P,
Der;·iltol
tabletta, 1 üveg á. 25 drb. 10 k1. E. 1,90 r..:r
1
és 1 üveg á 50 drb. 10 Id. E. 3,80 P ezidőszerinti
gyógyszertári eladási áron, ezen li:ör1·endelete~1 _Jöhirdetés:f,töl J;:ezd :diöl:::g a
,J;:özgyógys:zerellat:i3"
terhére, a fennállö törvényes rendelkezése!;: betartása
1n'e!lett, rendelhetö legyen.
olaj

Budapest, 1933. évi augusztus hó 1-én.
_ti,_

Budapest, 1935. évi július hó 27-én.

it miniszter rendeletif,böl:

n1iniszter rende:et§töl:
Dr. l(olosnúry Sándor,
1niniszteri to.n ?cs: s.

Dr. l[o!osv·iry Sd.n(lor,

miniszteri tanácsos.
.:'.\. ,,Devitol olaj" és "DevitoJ tabletta'' clnevcz!!~fi
g;róg;rszerkéF-zitntényeh:nl'k a ,,l{Uzg;rógyszerclláhL-;r'
b:rhérP Y:t16 rend<•léSl'.

-----_,\ m. kir. belügyn1iniszte: 23{1.-187-1935. szán1ü
körendelete.
(\ra:an1ennyi törvénybatósig e!sö tisztviselöjénekl
~i.\. I~özgycigy.szerellá.tás tárgyá.ban kiadott 4űJ-1032. N. M. lvf. eln. szál)1ú ren:l·elet (Rendeletei:
'Tá.r a 1932. évf. 505. old.) -!, ~-<.ina~~ 2. pontjában
foglalt rendelkezésre való utr.látssl. tudom'ásul és
1negfelelö eljárás végett értesite111 Alisp3n (Polgármester) urat, hogy az Országos Közegászségi Tanács véleménye alapján újból megengedem, hogy a
Chinoin gy('.·gyszci· .Zs vc„;y:s:~eti termtkck gyára r .. t.
Ujpcsti (Tó-utca 1---3. sz.) c:·.g által .?Yártott Dcrifo(

„\ hazai _i,ryürtás(t „Ncosul\'arsan" eln::\·t•zf~sii ar.'il'llO·
bensol gj·óg)·szcrkészíttnén.rnek a ,,kiizg-y( .~·ysz:rell.í.
tás terhél'e v~~hi rr.ude!t'..:;e .

--- _~\ m. ltir. l:elilgyminiszLer 2~l-l-12S---193'3, SZ~!'.:1ú

ltörrcndeletc.
( \;alam,ennyi tö:cvónyhatóság elsJ ti;;ztvisclöjén!Ck)
-~ ,,közgyógyszerellátásY
targyában kiadott
:t00-1932. N, -11. TuI. eln. sz<i111ú rendelet (1. Rendeletek Tára 19.32. évf. 5J5. old.) 4. ~-anak 2. pontjában foglalt rende.'.kezésre való utalással, tud:m3s
és n1;;.gfelclö eljárás végett é:-tesitem AJispán ( Polgárm'ester) urat, hogy az Országos Közeg·tszs2gi
Tanács vélen1énye alapján n1egengeden1, hogy a 1da.
gyar Pharn1a Gyógyárú R. T. budnpesti (\r., •..\kuclémia utca 3, sz,) cég által gyártott és a 257.3781934, B. 1\-I. számú rendelet (J. Rcnd::letek Tá.ra 193·!.
Cvf. 1·140. old,,l I. e) ponl,ia él'~el1néten a m. 1\\r.
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Orszáo-os lCözegészségü.gyi Intézet, illetőleg az -~:.se
nob3~ol Bizottság ellenörzö jegyével e_lhi~ott_ „Neosalvarsan:} elnevezésű arsenobenzol kesZJ.tn_1eny, a
n1 indenkori nagyli:ereskedelm'i ár
35S{i. ~yo~s~e~:
tári eladíisi áron, ezen körren:leletem ldh1rdeteseto1
Ji:ezdödöleg, a „ltözgyégys_zc:·ell8.tás'' _terhére, a fennálló törvényes rendelli:ezeseK betartasa mellett ren.

+i

<lelhető

Egyben értesítem az Intézetet a1Tól is, hogy a
fentieket mind a Magyarországi Gyógyszerész
Egyesülettel, mind a Budapesti Gyógyszerész Testülettel jelen leiratommai1 egyidejűleg ltözöltem.
Budapest, 19;35. évi aU:::,o-usztus hó 3-án.
A miniszter rendeletéböl:

legyen.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 10-én.
_.\.. miniszter

Dr. Grosch,

miniszteri tanácsos.

rendeletéből:

Dr. Fabritius l{<l1·oly,

miniszteri oszt:ilytanácso.'3
_,\z Országos Társadalon1biztosít6 Intézetnek a
gyógyszerJ;:észítCs és kiszo1gáltatt'i.s tárg_yában tett
Ie!terjesztési!re,
a mi. kir. belügyminiszter 235,289-1935. XIII. számű

léirata.
I-Iivatkozással fenti tárgyú és szátnú felterjesz~
tesre, értesitem, hogy a gyógyszertárakból kiszolgáltatott gyógyszerek fokozott el!cnörzését Cs netá 01
visszn2Iések mlnden n1édo11 való megszüntetését 8.1taláncs közegészségügyi, söt gyógyszerész kari
szempontból magam is ldvántosnak tartom, miérti::>
felha b:!n1'azon1 az Intézetet, hogy az egyezményen
ldvUli állapotra való tekintet né:kul -, a terhéro,_~
rendelt e.s nyilvános, h:izi és kézi gyógyszertárali: által kiszolgáltatott gyógyszereket az eddigi gyako!'lat szerint a jövőben is ellenőrzés alatt tartsa, il!c.
tőleg azckat a m. l1:ir. Országos IS::özcgészségUgyJ
TntCzetnéJ a ,iövöben n1cg-vizsgáltassa,.

~'\

„Difteria anatoxin-csapadék'' termelésének
forgalon1bahozntalának engedélj·ezése.

ies

A m. kir. belügyminiszter 237,552-1935. szá..mű
határozata.
A m. kir. belügyminiszter 237.552-935. számú
határozatával a m. kir. Országos Közegészségügyi
Intézet véleménye alapj8.n ·megengedte, hogy a PhyZa."C"ia Si':oénonterenaö Rt. budapesti (X., Szállás utca
3. sz.) cég a timsóval kisózott, diftéria «natoxin
csapadélaiból álló nevezett készítményét Budapesten,
a VIT.. Rottenbiller utca 26. sz. alatt lévö laboratóriumában termelhesse és 1 cm~l-es lezárt ampullákban, továbbá 5 és 10 cm:i_t tartalmazó üvegcsékben;
egy egyén részére 1 cn1:1-cs fio1á..t tartalmazé do.
bozonként 1.50 P, 2)<1 cm:1-es fiolát tartalm1azó dobozonként 2.50 P, 5Xl cm:i-es fiolát tartalmazó do.
bozonk4nt •! P, továbbá 5 cm'3 üvegenként 3 P Eis
10 cm:i_es üvegenként 4 IP jelenJegi úgynevezett
ldC!iinybeni áron, a nyilvános gyógyszertárali:: útján,
a fennálló törvényes rendelkezések, valamint az alábl;li l~iki;ltésGk é$ a Qeadvá.nyban s annaI;: mellékle-
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sa

teiben említett szabványok pontos betartása me11ett,
forgalón1ba hozhassa.
_
.
A diftéria anatoxin-csnp2.dekot csat1s az elöállító e1·edeti töltésben érintetlen. lezárással, rom'.atIan, hatásl<épes állapotban SZ?tacl forgaloml:a hozni.
A... foro-alomba hozandó diftéria anatoxin-csapadéJ.;: -tartá.Í)rd.n, valamint annali: burltol?-t~n 1:1Jgyar
nyelven pontosan fel kell tü:itetni a ..1~e~z1_tme1~y n:vét, árát. az engedély szá1nat. az eloall1t~ tel3e~ c1mét, az úgynevezett termelési . számot, a nas~~a~~-~
tósáo- hatá!idejét, az üvcgJc:t:!kben (an1~:1~111a1\.~:i.'.)
foaJ;lt térfogatot, ha.gy a készítn1ény „hi.:vös. ~otet
helyen tartandó'', s végül, hegy „jól fel1·3zan?:::':·:
],.finden tartályhoz mellél<elni kell a d1f~er1~

anatoxincsapadék használatára vonatl(cZó hasznalat1
utasítást.
Gondosl(odni tartczik a forgalomba hozó rész.
\'énytársasag arról is. hegy a késztinú?:ny romlatlan
és a ben1titatctt hatásossági sznbványnak lnegfele16
hatasos volta, minden g-:vdrtási so: ozatra n§zve iil1andó ellenörz§s alatt álljon :!VI'nd::n 1efejté::rc lcr>rülö üvegtől előzetesen <.ii'l:11:nat!ans2.gi és sterili.tási próba végzendő. 0,5 1.;~ kartolsavnaJ többet nern
tartalmazhat.
_Ji.. megrcn1lott, vagy hB.tisál:an cs5kk~nt kétzitmény bevonása ir<i.nt a fclyan1odó int:~zl~ecLli t:ti..
tczik, illetve a szül·:séges hatósRgi intézkedoés 1n'eg.
tétele vé.gett elöterjesztC'..;t kell tenni.
„\ b~vcnnndó diftéria an'1.toxin·csapad§kot, ha
azt fel nen1 tontott, érintetlen leztlrással 1ttild 1k hozzá
\·i:::sza, tarlo.:ik a c(;y friss lüllésii, haso;i?ó llatcl.sos
anyctgf)Hl ldcseri:l;ií.

_.;_ diftéria anatoxin.csapadék elöállit:isi

médjá~

ban, árában, szabványában, használati utasításában

stb. tervezett mindennemű vá.ltoztatást
be }{ell jelenteni.
A készítmény a }{ÖZÖnség részére
!J1/Ó[JY8Ze1·tcirakl;a11 és cs11Pá11
alapján szolgáltatható ki.

.:~

orvosi

elözetes~n

kizáról{lg
rendelv€ny

„mesterséges karlsbadi ső'' Urusitásünak és névhaszná1atünak e!tiltása.

A m. kir, belügyminiszter 237,961-1935. XIII.
számú körrende!ete.
('lalamennyi törvényhatóság e!sö tisztviselőjénelr.)

-

Az 1929 :XVL t. e. V. fejezet 54, §.ának ötödil'I:
pontja szerint „Vétséget }{övet el és 3 bónap;g te;.·_
jedhetö fogh<izzaI büntcth::tö az, aki m'esterségc~
ásványvizet, vagy forrásterméket enegdély nélkül
készit va.gy forga!omba hoz, árusít, vagy ebből a
cllból ral'l:t<i!·on tart, vagy 1'1'.ülföldröl behoz''. Ezen
rendekezés értelmében tehát tilos ,_,Iliestersé!fes karls·
l1ruli só" elenevezésü J;:észitményt forgalomba hozui
vagy árusítani, de term:.'szetszerüleg nem szabad a
,,:airesterséges karlsbadi só" elnevezést sem használni. - A„ IV. 1v!agyar Gyógyszerkönyv az említett
i·endelkezás folytán v.iltoztatta meg a „Sal Caroli.
num' factitium (1-Ieste:séges karlsbadi sé) elnevezésű
készítmény nevét s ezen ln~szitményt azonos i;}ssz?.tételben „P1il-vis acl aqnani alli:alino-sulfato salinani,
( Alkalil{US sulfátos-sós ásványvíz l{észítésére való
só)" néven tette hivataJossá.
Felhivom _4.Jispán (Polgármester) urat, figyel„
mezte.sse a törv-ényhatósága területén működő gya.

6*
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!torló orvosoltal, illetőleg gyógyszertartulajdonosoJ.:at, hc.gy vényeilten a szóbanlev~ készítr::ény~ e~en
tűl a IV. ldadású új magyar gyogyszerltonyv1 hivatalos néven irjáli fel és hogy e készítrn'.ény szignálásánál. Hletöleg a gyógyszerelt csomagolása.inalt
ineo'jelŐléseinél, a gyógyszerésze\t ne használják a
„K~rlsbadi sé'' vagy „ 1líeste1·séges karlsbadi só''
elnevezést.
Budapest, 1935. évi szeptember hó 10-én.

A minisztei· rendeletéböl:
Dr. I{olosvúry,
miniszteri tanácsos.
_.:\z u:\cetinomyces vacc.i.na'' sec, prof. Neuber Etle
forgalombaeozatalának enge·tlCJyezése,
-A m, kir, belügyminiszter 237,825-1935. szá.n1.ü

határozata. A belügym'inisztzr 237.825-935. számú határozatával, az Országos ICözegfiszségi Tanács vélen1ánye alapján· megengedte, hogy a nevezett c5g az
nActinoniyces vaccina ,</CC. Ne11ber Ede vrof." elne.
vezésü készítményét Budapesten, a L'i:„ Lönyay utca
12. szám alatt 1évö laboratóriumában termelhesse
és 1, 2 és 5 cmn-es csomagolásban, ltöbcentiméterenltént 12 pengő jelenlegi ű. n. kicsinybeni eladási áron,
·a nyilvános gyógyszertárak túján, a fennálló törv(,_
_nyes rendelkezések, valanúnt az alábbi Jdkötések
pontos betartása mellett forgalomba hozhassa
_i\. „_i\.cetinomy.aes vacc:n1'•-t cs."-1\:is az előillit:S
~redeti töl.tésébe:µ, érintet~en l~z\].rássl,
rqmlatlan,

hatásképes 8.llapotban szabad forgalomba hozni,
}\„ torgalornrJa hozandó „A.cel.1no111ytes vaccini"'.
tartályán, valamint annal:: burkolatán magyar nyelven pontosan fel kell tüntetni a kBszitmény nevét,
árat,_ ezen engedély számát, az elöá.llító teljes. címét, az ű. n. termelési számot, az üvegcsében (ampullában J foglalt térfogatot, hogy a készítmény „hü-.
yös helyen tartandó, használat előtt erősen felrázandó'', s végül hogy a l::észitmény a gyégyszertárak
útján es orvosi rendeletre hazható forgalomta.
Minden tattályhoz mellékelni kell ·a szóbanforgú
készitmény használatara vonatkozó €s ide már bemutatott használati utasítást.
Gonclosl::oclni tartozik a forgalomba hozó részvénytársaság arról is, hogy a ltészítmény romlatlan
és hatásképes volta minden gy<irtási sorozatia nézve
ál1anclóan ellenörzés alatt á.lljon. 11'1inden lefejt.Zsre.
J,:erUlö üvegből elözetesen ártalmatlansági és sterilitási próbn, végzendő. 0.51/ó karbolsavnál a J{észltmény többet ne1n tartalm'azhat,
_>\. megroinlott vngy hatás<iban csök!{ent készítn1ény bevonUsa iránt a forgalomba hozó részVény~
társas:ig intézl::edni tartozik, illetve a szükséges hatósági intézkedés megtétele végett előterjesztést !teli
tenni.
·
_i\. bevonandó ,,.t\..cetinornyces vaccina 1'_t ha aZt:
fel nem! bontott, érintetlen lezárá,ssal küldik hozza~
vissza, tartozik a cég friss t.öltésü, ·hasonló hatásos.
Yaccin~val kicserélni.
_t\..z „_.\.cetinomyces v3.:cina/' előállítási módjában,
árában, töm'énységében, _bisználati utasitás<iban stb.·
tervezett mindennemű váltoZá$t . tartozik a forga . ._;
lomba hozó részvénytársaság elözetesen bejelenteni.
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A készítmény a l\:özönség részére a gyógyszertáraTC űtján és csakis orvosi rendelvény alapján szol-

gáltatllató ki.

A ·Gyógyszerészek . Országos Jóléti

.-\.lapját

illetö

jár'uléliok befizetése, ellenőrzése és behajtása tárgya..
ban kiadott 309 /193;1. ll. 1\1. s:ci.....<t"t?ú rendelet

módosítása,
A n'l.. kir. bélügyminiszter 9021-1935. II. szám•.i
rendelete. A Gyógyszerészelt Országos Jéléti Alapj~t. il.
Ietö jái'uléltok befizetése, ellenőrzése és. behaJtasa
tárgyában 309-1'935. B. M. szám alatt luadott rendelet (Rend. Tá.ra 1_9~5. é_vf. 336, ~1d.~ eg.yes r:en ·
delltezéseinélt ·m'ödos1tasakepen a kovetkezöket ren.
delem.
1. §.

A nyilvános (kéZi) gyógyszertár
tulajd.?no~a
(felelős vezetője) köteles a közgyógyszerellátas, illetöleO' az államldncstár, vagy általában valamely
lrözal~p, valamint az 1927:XXI. törvénycik_k hatálya
alá tat tozó társadalom biztosi tó intézete le es a Gazdasági Munlráspénztár terhére k~s:;:olgáltat?_tt vények
számlázásánál a számla -benyuJtasa napJan az -:1)
miilta szeiiiit kiállított zöldszinü gyógyszertári beJelentölapot kitölteni s a Gyógyszerészelc Ors~ágos Jóléti Alapjának (Budapest, VIII., Aggtelek1-ut~a ~·
sz.) (alábbiakban Alap)
li:özvetlenül megküldeni;
ugyanakkor a BJ minta szerinti Ellenőrzőlapot sza-

bályszerüen kitöltve, a közillethez,
benyujtott szá.mlához csatolni

(intézményhez)

2. §.
Az elözö szalcaszban jelzett J;;özületek, városok,
I;;özs§gek, tarsadalc1nbiztositó intézetek és intézménye!\: kötelesek a hozzájul;: benyujtott gyégyszerészi
szán1Ia lüegyeniitése alkaln1ával a szán1lához csatolt
és a gyógyszerész által feltüntetett ellenőrző-jegy
adatait ellenőrizni, illetőleg igazolni és az Alaphoz
közvetlenül bel;;illdeni.
_!J.,_ fentebb Emiített
J;;özilletek,
(intézményel;;)
csak olyan gyógyszerészi szcimlá.kat folyósithatnak,
amelyhez a sz9.lJályszerűen kitöltött
ellenőrző-lap
csatolva van.

*·

3.
309-1935. B. 1'I. szán1ü l'endelet 16, *-ának
( 1) bekezdés -1. pontja a következőképen módosu!:
,A. a vények szán1lé.z3.sát szabálytalanul végzi, illetö;cg a .gyógyszerészi bejelentő, vagy ellenörzö lapot
szabálytalanul tölti ki, vagy küldi cl''.
~!J.,_

,1.

~.

Ez e. rendelet l93i'i. {pi oli:töber h6 1. napján ICJJ
életbe; ezzel eg:~/d~jt::eg a 309-1935, B. lo.'!, sz:imü
rendelet 8. és 9. §-ának a számlamá.sclatoJi: beküldésére és a gyógyszerek csoportositásü! a vonatkozó
rC'ndelkezjseit hataiytalunitom.
Budapest, 1935. évi szeptember hó 2'1-én.
...!\. miniszter rendeletéből:

Dr. Csatdty BfJla,

miniszteri osztályfönöl;:.
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A) minta a 90fü/1935-II. B. 111. számhoz.

B) minta a 90'21/1935. B. M. számhoz.

A szarnia oenuuJtasa napJan a nu. o. J. A.·noz bekUldendü

Aszam1anoz mellékelendü.
A gyógyszertár törzslap száma=----------------

A gyógyszertár törzslap szárra:.---------------

Gyógyszerészi

Ellenőrző-lap

bejelentő-lap

a Gyógyszerészek Ül'szágos Jóléti Alapja részére.

a Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapjához.
~!

vtlros

---község

A ·-----------

höz.ltórhtlz

terhére ______

] l cimzetl

.ev. ______ hónapban

.~

inlézet

N

"

>·

'">.
"'

·o

intézel

-------·

szerek száma: _____ _

j ti Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapjának járó
· ü _____ ._ ________ Jill. összesen --------„ .. „„P _______ .fill.

A gyógyszertár helye :
cime:

Kelt_ ______________ _I 93 ____ év_

p(~nztür

kiszolgBlte6";;: tolt gyogyszerek ulén _____ _. __ évi ______________ „hó napján
<C: beadott szórnia összegét a mai napon kiu!altuk.
; A számlában levö ____________ drb magisztrális vény után

A vényszerüen (magisztrálisan) kiszolgáltnloll gyógy~

gyó~yszertár

co----o--gyógysz.-bó!------------höz!ió1hó::__

_g: részére_ az ________ év _____ ._ __________ hónapban

gyógyszerszámló.mat benyujtotlam.

A

hCzi

~'

N

m

------------

._,

.:;:: kiszolgáltalott gyógyszerek ii.ra fejében a mai napon

·~
v

j

vOros

nyilvlinoJJ

~:

pénzt úr

]

Hivatalosan igazoljuk, hogy ___________ j ---------- _hoz

.... ,

járulékot

számu

poslB!akarékpénztári

Kell,·---·------·_ ... 193_. ______________ hó ________ nepjé n.

(A gyógyszerlór pecsétjének helye.)

A gyógyszertár tulajdonosának
(felelős vezetőjének} névaláirása

B 65.046.

csekltszámlája javára befizettük.

hó _______ napján.

1

(Pecsel helye.)
aláirás
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_.\.z Országos Tá.rsa.tlalon1biztositó ~ntézet részérő]
nyujtott betegségi bizf-ositíi.si segélyei;; igénylésével
kapcsolatos „l\Iunkaadói Igazolv{tny" megtéritési
díjának 1nérséklésc,
-

A

m. kir. belügyminiszter 261,960-1935. számú
rendelete.

1. §.

Az Országos Társadalombiztositó Intézetnél biz~
tcsitottak és igényjogosult családtagjaili:, az 1935.
évi október hó 1 napjától az 1935. évi december hó
31. napjáig terjedő időben megnyiló segélyigényilkkel
kapcsolatosan a „Tuiunkaaclói Igazolvány''-ért, illető
leg az ezt helyettesitö intézeti igazol8.sért, a 185.6•!0
-1932. B, 1'I. .szán1ú :endclet (:i\'!agyarorsz. Rend.
Tára 1932. évf. 1.154 old._) 1. ~. (2) és (3) bekezdésében megállapitott 20 fillér n1egtéritési dij helyett,
darabonkiut 10 Íiih:r rliiat kötelesek Íi.z.etni. Ez a
rendell.:ezés nein vo;Fltlcr).:ik az 192i:XXI. t.-C. 5, ~.
elsö beli.'.ezdésének 1. pcntjál:an megjelölt hfiztartúsi
alkaln1a::.:ottalcra és a:ok iyt11yjoyos11lt családtagjaira.. _A,_ 185.6·10--1932. E. :!.f. szán1ú rendeletnek e.gyéb
renclell;:ezései változatlc:nut hatályban maradnak.

i\. gyó&•yszertúrak helyCnl•k megállupitása
és iithelyezése.

A m. kir. h~!Ugyminiszter 239.·100-1935. X.Il:!í.
számú rendelete. (Vala1neHnyi

töri:Cnyhal'ósáy első tis:::tviselöjénelc).

•
_tr.,_ gyógy.sze1,tárak \helyének :111egállapitása és
athelyezése t<irgyában - a 22,3i0--1883, B, M. számű rendelet módosítá.sa, illetöleg kiegészítésel;:ápen
-- az 18i6 :XIV. t-c, 13i, ~-ában kapott f"elhatal~
mazás alapján a következől:.:et rendelem':

1.

~.

(1) Uj gyógyszerta:· helyénol< megállapítása
minden esetben a bJlügyn1iniszter hatáskörébe tar.
tozik.
(2) A m·sglevö gyögy.szertárat csak a belügy~
miniszter eng·ed21yóvel és csal.: az a.itala megengedett helyre :;zabad <i.thelyezni.

CADOGEL„CHINOIN

2. §,

Ez a rendelet o.z 1935. évi okt6be2 hó 1. napján
lép életbe.
Buclap2.st. 1935. évl szeptember hó 6-án.
A miniszter helyett:
Dr. Pres::.:ly ElennJt,

államtitkár.

10, 33, 660/o

1Ekzemák1111ál, kéz~ lálbfagyás1111ál
viszketéscsillapitó,
gyuUUadáseiie1111es hatáslUI

l!

92·
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2.

~.

( 1) Uj gyógyszertár helyének megállapítása
iránt a liérvényt - az engedély elnyerése után a törvényhatóság első tisztviselőjének kell b:::nyujtani. Ugyancsalt a törvényhatóság első tisztviselő.
jénél kell benyutjani a meglévő gyógyszertár áthelyezésére irányuló kérvényt is.
(2.) A törvényhatóság elsö tisztviselője az elözö
bel{ezdésben említett minden esetben tárgyalást
köteles 1titüzni. _4. tárgyalást abban a városban,
illetőleg }{ÖZségben kell tartani, amelyben a gyógyszertárat felállítani kérik, illetőleg, amelynelt területén az áthelyezni liért gyógyszertár van.
(3) -4- tárgyalást a törvényhatóság elsö tisztviselője, vagy az általa megbízott törvényhatósá.gi
tisztviselő vezeti: arra a kérvényező gyógyszer.Zszeultívül ct..-:: összes Crdelielt gyóyyszerdszekct is ·nieg
lcell 7dvni. A tárgyaláson a törvényhatósági .főorvos
és ·ldvüle megyei városokban a polgá.rmester és a
városi orvos, J~özségekben a járási főszolgabíró, <'i.
községi elöljárósd..g és a já.l'ási orvos is résztvenni
!töteles.
(4) _4. törvényhatóság elsö tisztviselöje a tár_
gyalásrél felvett részletes jegyzőkönyvet, saját ja-.
vaslata.. ltiséretében ltöte.nes a belügyminiszterhez
felterjeszteni.
3. §.

(1) Gyógyszertárak helyéül a belügynUniszter
a városnak,illetöleg községnek egy pontosan körüL
határolt szűkebb részét - a helyi viszonyokna,;t
megfelelően teret, nagyobb
térnelc egyik oldalátr.
utcarészletét, stb. - jelöli ld.

(2) Gyógyszertárnalt az előző bel{ezdés értelmében kijelölt város-, illetőleg községrészen belül
való áthelyezésér~ az 1. §. (2) bekezdésének rendelkezése nem vonatltozik; a gyógyszerész azonban
az ilyen áth2:lyezést előzetesen :a. t~:>rvényható.sá.g
első tisztviselőjének bejelenteni ltöteles.
4. §.

U.gy a gyógyszertár helyének első megállapitás<l.nál, mint a m'eglevő gyógyszertár áthelyezésénél,
a tárgyalásoli során legelső sorban a közönség érdekeire, neveze1 ~esen arra kell figyelemmel lenni,
hogy a lal{ósság a vá.ros, illetőleg község minden
részéből könnyen gyógyszertárhoz jusson.
5. ~22,370-1883. B. :11:. számü rendelet i-·9.
'§_a hatályát veszti.
Ez a rendelet kihirdetése na.pj<in lép életbe.
Budapest, 1935. évi október hó 26~án.
_4_

.A. nüniszter helyett:
Dr. Prcs::::ly Elcn1{;r)

állan1titltár.

DEMALGON"' ClllNOIN
a legjobb fájdalom- és lázcsillapitó

:i
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A. ,,Subisn1in" elnevezésű b'J·ógyszeikészitménynch: a
,);:özgyó1:,')·szerellátás" terhél'c va1ú rendelése.
-

A m. Idr. belügyminiszter 239,106-XII, b,

számú körrcndelete. (Valamennyi

törvényhatóság

első

tisztviselöjénekJ

„Közgyógyszerelltását'' tárgyában kiadott,
40J-1932. N. N. :J\f. eln. számú rendelet 4. S-ának
2, pontjában foglalt rend:.:lkezésekre utalá.ssal, tudomás és megfelelö eljá.rás végett értesítem1 Alispán
(Polgármester) urat, hogy az Országos Közegészségi
Tanács véleménye a!apj<in
n1egengedem, hogy a
Richter Gedeon vegyszeti gyár R. T. budapesti (X„
Cserkész-utca 63. sz.) cég által J;:észített )!Sttb?s111i1t"
eJnevezésü gyögyszerkészít1nény 30 gr-os üv:!gben
3 P ·10 filléres, 50 .g-os üvegben ·1 P 20 fil1éres,
100 gr-os üvegb2n pedig 9 P-ös ezidöszerinti gyógy*
_4_

LEUKOPLAST
magyar gyártmány!

a közgyógyszerellátás,
a MAB!,
OTI és
B

az összes közkórházak részére
szabadon rende1helö.
IE 1 E R S D 0 R F,
Budapest.

szertári eladási áron, ezen körrendeletem kÍhirdet~
sének napjától kezdödöen a „KözgyógyszereEá.tás"
terhére, a fennálló törvényes rendeletek betartás:i
mellett, rendell1etö legyen.
Budapest, 1935. évi november hó 26-án.
A nüniszter helyett;
Dr. Johan Béla~

államtitJnir.
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FÖLDM!VELÉSÜGYI MINISZTERI
RENDELETEK.
101.046-1934. m. 4. szam.
Földmivelésügyi miniszteri rendelet.

eddig meg nem1 állapított ar helyett _G'.) peui::röben
állapitom meg.
.::.
_"\z 1933. évi 79.758. számú rend'.'1etemben foglat egyéb rendelkezései\: továbbra is ?1-vénvbcn mara::lnalr.
·
Budapest, 193,L évi dece111her hó 1~)-ftn.

(Valamennyi vármegye alispánjának és thj. vára.s
polgármesterének.)
Tudomásvétel és az érdeli:eltek tcijéltoztatá.sn.
végett értesítem, hogy az 1928. évi XIX. t.-c. 39,
§-ánalt 13, pontja és a 100.000-1932. számü F. M.
rendelet 183. §-ánalt (3) bekezdésében foglaltak alapjá.n szervezett árvéleményezö bizottság meghallg:!tása után 1935. évi január hó l-től ltezdödö hatályJyal
1)

a

sertespestisszénonnak.

a

16.70&-l'.9~,t

rendeletemrnel megállapitott literenkénti árát
helyett 62 pengőben, azaz Hatvanltettö
pengőben, hitelbeadás esetén 76 pengő helyett 68 pengőben, azaz I-Iatvannyolc pengőben,
21 a sertéspestis-sertésorbánc elleni kettős hatású. Szénonna.k a 79.758-1933. számú rendeletem
9. pontjában megállapított literenkénti árát 85 pengö helyett 7•1 pengöben, azaz Hetvennégy p-engöben,
hitelbeadás esetén 95 pen.gö helyett 80 pengőben,
azaz Nyolcvan pengőben,
3) a lóból tennelt szér1onok (ú. n. lépfene-sertésorbánc, mirigykór-szeptikémia): polyvalens, vagy
s7r-tés szeptikémia: (coli) vérhas, pararyphus (scrtesparathypus)
(sercegöüszökszérumnak) a
79.758-1933. számú rendeletem 7. pontj5.ban megüllapított literenkénti árát 6,1 p:;ngö helyett. 6C: nengöben1 azaz Hatvan :pengőben, hitelQeqdá~ esetéii il~
~:zámú
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pengő

_<\.. rniniszte1· helyett:
(Oluashatatlan alá'irás).

államtitkár.
Allatgyégyá-Szati kiiHinh~gességeli űj
úrmegÜIIapíh1sa.

-

A n1. kir. földnúvelésügyi miniszter 29,745-1935.
m. 4. számú rendelete. -

(Valan1ennyi vármegye alispánjának és thj. város
polgármesterének).
Utalással az 1'934. évi február hó 1·1_én l\:elt
16,500-1934. számű F. 1L rendeletre tudon1ásu1:
vétel és az érdekeltekkel leendö közlés -végett érM
tesíte~, hogy_ a Ohinoin Gyógyszer és Vegyészeti
Termekek Gyara Rt. Ujpest, alább felsorolt gyógy0
szer-ltülönölegességeinek fogyasztói árát. 1935. évi
december hó l_töl ltezdödö hatállyal, a következö:t··
hen álla.pittottam meg;
ICebal: 75gr.
3.40 P,I Y-í kg.
6,80 ,P, 1 ]tg,
- 24.20 P;
Carbovagan por: 100 gr.
2.40 P;
Carbovagon rugalmas pálca 10 darabos cson1a-

=

=

1

=

golásban 3.30 P;

Oarbova.gan szén rúd; 5 db.

==

3.70 P;

7

r
'
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'

_4.,ralban: 175.CJnR

=

:\z áUatgyögyászathan hasznülatos szér~olr
ún'inak IlH)f:,'\·últo7.tu.tt1sa,

2.110 P, 1,000 cm:i i:::::::: 11,30

pcngö;
11-Ionekil: 1 doboz 50 db. 1 gr-os ta.hlettftval
7,80 P;
Tc:101it: lx.10 cin::
2.70 P; 50 cm:: oldat =
S.80 P;

=

Pituisan: Ix5,2 cn1::_cs cson1agolásban
pcngö;
t:,1n:•

DiO'iclarin
·ad us. vet,: 3xl cm:>
0
l.·:15 P;
Secoin ad us. vet.: lxlú cm~1

=

_<\.rsotonin ad us. vet.:

cn1:i

5x10 cm:i

==

3.60 P;

5x10 cm:.i

=

4.- P;

=

lOxl

==

2.DO

1.70 P; lxlü

1.45 P;

==

2.- P.

==

2,10 P,

Strichnotonin ad us. vet.: 10x1 cn1:~

__.,\_ n1. kir. fÖldmive:ésügyi miniszter 1'01.0-16193·!. ll.I. '!, számú rendelete. (\'ala1nennyi vármeg:yc alisp:'lnjánal{ és tbj. város
polgá.1n1este:-énelL)
E rendeletnek, amely a belügyminiszter egy leirata kapcsán bocsáttatott ld, szövegét lásd u~an
c:::ali: a fenti cím alatt, a m. ltir.. be:ügyir~.inis~t~r_
2GO 527-1935. XV. szfunú, a Magyarországi Gyogy-.
sze rész Egyesiilethez intézett leiratállál, · · l!.:vli:önY~
vlinlr 27. oldalán.
1

Gastín: 1 doboz 6 tok = 1,80 P, 1 doboz 20 tok
3,50 P;
Ver1nitan: lónak 1 doboz G tok == 2,40 P, 1
doboz 20 tolc ·= 5,80 P 1 kutyának 1 doboz 4 tDl.:
::::::: 1,30 P;
Chinoin restituáló fluid: 1 üveg = 1,űO P:
I{optin: 180 gr.
0.9ti P, 2 kg·-os csomagolás_

=

:.;

=

bun -t.50 P, 5 l\:g-os csomagolásban &.-- P, 10 kgos csomagol3.::ban 17.- ·P;

==

l{aro::ior: 20 gr. = 1,93 P, 50 gr.
3.60 P;
A 16,500-193·1. F. JYl, számú rendelet „Kin1ulatás'' ntelléldetében felsorolt többi szere1:::nek ott
jelzett ára tov::tbbra is érvényben n1arad.

INSULIN-CHINOIN
ldlfm'

t

wz*i

Budapest, 1935. évi oktl'ber hó 30-án.
_;;\,. miniszter

rendeletéből:

Dr. Pasteiner _4,lfonz,

miniszteri

osztál_yfőnöl\:.

100, 200, 400 egységes csomagolások.

Megbi:11:ható 1 fájdalmatia1111, olcsó
7*
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KERESKEDELEMÜGYI MINISZTERI
RENDELETEK.
_-\. sósborszesz árusítása.
A m. kir. lte1•eskedelemügyi miniszter 32,93919.35. számú rendelete. -

Az 1922 :XII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény
58. §-ában nyert felhatalmazás alapján, a .m. kir.
belügyminiszterrel egyetértőleg, a követli::ezőket ren-

delem:

tar}:ályába is ld.Jrierhet. Ilyen esetekben a tartályon
az árusító nevét (cégét) és üzletének helyét fel kel!
tüntetni.
5. §.
A 2-•1. §·ok rendelkezései szempontjából áru.
sitá..s: a. fogyasztóltözönség részére eladás.

Fogyasztóközönség kiszolgálása cédjából ell1e.
iyezett áruk között tartás az árusítással egy tekintet alá esik.
6. ;.
Aki az 1-4. bekezdésekben megállapított ren-

1. §.

Sósborszesz ·megjelöléssel csak olyan készítményt
szabad forgalomba hozni, amely legalább 50 térfogatszázaléli:: tiszta aethylszeszt ta;:talmaz.
2. §.

Sósborszesz tartályán fel kell tüntetni:
a) a sósborszeszt ltészitö nevét (cégét), telep.:
helyét (li::özséget, utcát, házszá.mot);
b) a sósborszesz tényleges aethylszesz tartalmá~.

3. §.

Sósborszeszt csak a készitö eredeti cson1agolüsában szabad árusitani.

de1kezéseltet megszegi, ltihágást ltövet el és pénzbüntetéssel büntetendő. A pénzbüntetés tekintetében
az 1928:X. törvényciltk rendelkezéseit ltell allralmazni. A kihágás miatt az eljárás a lrözigazgatási
hatóságnak, mint rendőri büntető biróságnalt a hatásl;:örébe tartozilt. .4..z 1929:XXX. törvényciklt elfiö
beltezdése 3. pontjánalt alkalmazása szempontjából
::::zakminisztern€k a ltcreskedele1nügyi m'inisztert kell
tekinteni.
7. §.

Ez a rendelet 1935. évi szeptember hó 1-én lép
hatályba. Egyidejűleg a Budapesti Közlöny 1920.
évi 282. számában 1tihirdetett 3622-1920. N, M, M.
számú :rendelet hatályát veszti.
Budapest, 1935, évi július hó

31~én.

4. §.

Borne1nis;;a

Gyógyszertár, drogéria..üzlet sósborszeszt a sa.
ját tartáIYában ls árusítllat és a fogyasztél;:öz-önség

m. kir. kereskedelemligyi miniszter.

Gé:~a,

1Q3:

16"2'

PÉNZÜGYMINISZTERI RENDELETEK.
..:\. jUvei!elen1- és vu.g::;onadó kfvetCse.
-

_!\.. m. kir. pénzügyminisztez" 22.000-1935. számú

körrendelete. (Valamennyi m. kir. pénzügyigazgatósügna1>:, valamennyi -.!területi adófclUgyelös.::gneli: és m. kir. adóhivatalnak.)
(I{lvonat),
~ti.. jövedelem50~:?. M. számú

és vagyonadóról szóló 1927. év:.
Hivatalos összeállitás 45. §-é.na1;:
(2) beltezdéséhez fUzött utasít:,\.:; (1) be1te7.désébf.'n
foglalt Tendell;;ezés értelmében a pén~ügyigazgató
ságok· minden év január h<J.vába.!1 mr.gir.dítjált a jöVedelem és vagyonadl 1tiveté;;ét.
Az 1935. évre szóló jövediol;1n és vn.gyonudó lii-

vetési munkálatok egyöntetliségének biztosítása érdekében, a fenten1litett Hivatalos összeállítá.sban
nyert felhatalmazások alapján u ltövetltezőket rendelem:
9. §.
A !Jl/Ó!JYS::.:cí·túrok (rli'kclCse.
(1) _t... hivatltozott H. ö. 39. §. (3) bekezdésé-

ben foglalt rendeUtezés értelnH~ben elrendelen1, hogy
a gyógyszertárak tökeértékóill:
1. az olyan §3zen1élyjogú gyógyszertüraltnd.l,
an1elyekben .az 193·1 óvben okleveles gyógyszerészsegéd volt al!i:almazva, az 1934. évi forgalon1 ltétszerese, amelyekben ilyen segéd nem volt alli:aln1azva, annak egy és félszerese.

2. ·az olyan reáljogú gyógyszertáraknál, amcJyeltben az 193,!. évben háron1, Vagy ennél töbil
gyógyszerészesegéd volt alkalmazva, az 19.3·!. évi
forgalom.nalt 2.75-szerese, an1elyben segéd vagy
egyáltalán nem1, vagy háromnál kevesebb segéd volt
alltalrna.zva, annak 2.25-Szerese veendő fel.
(2)· _A,.z. olyan személyjogú gyógyszertarat,
amelyet özvegy, va.gy árva haszonélvez, a,bban az
esetben, ha az 1876 :XIV. t.-c. 129. §-ában emlitett
oli:l~veles kezelőn (gondnoltOn) kívül más oklcveI2;;
segecl nincs all;:almazva, segédnélki..ili gyógyszertái-~
nalt kell , tekinteni.
Budapest, 1935. évi február hó

6~án.

Dr. Fabinyi Tihanh§r,
a m. kir. pénzügy1ninisztériun1

ideiglenes vezetésével megbízott
m. lör. 1;:i;:resl;:eclelnli miniszter.
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EGYÉB HATÓSÁGI RENDELKEZÉSEK.

•.\. Budapest székesföváros területén levő nyilvánas
gyóg:yszertáraJt forga!mi l;;örének rendezi:Sl'.

lieretében átruházott gyóg;rszere1'
illetékmentessége.
A székesfővárosi m. kir.
pénzligyigazgatós8.·J"

.\. közszállitús

-

szerződési

145,315-1934. IV. a. szán1ú átirata. (A Magyai·országi Gyógyszerész Egyesületnek.)
~4.z országos betegápolási alap terhére
kiszolgáltatott gyógyszerel{röl az állami, törvény.hatósági,
városi pánztá.rakhoz, vagy ezek iizem'eihez beszolg8.1tatott nyugtáknak sZerzödési illeték alóli mentesítése irrin.t" tett elöterjesztiésére, a n1. 1\:ir. pénzügyminisztérium az 1934. évi 131.057. szán1ú rendeletével ügy hatarozott, hogy a gyógyszerésze'lc által
szállított gyógyszerek és végzett gyógyszerészi
munlcá·k ellenértél{e fejeben, az 1935. évi január hó
l-től kifizetésre kerülő kereseti követelések után,
a szerződési 3,6(/é-o.s illetéket leróni. nen1 kell.
Ez a rendeH(ezés ter1nészetesen nem étinti d
kereseti követelései( utan minden esetben lerovandó
C..6'/é-os nyugtailletéket.
Erről az Egyesületet
a pénzügyigazgatóság
értesíti.
Budapest, 193·1. évi decemter hó 31-én.

Dr. Rinyeisen,

miniszte1i tanácsos
pénzügyigazgató h.'

1

Budapest székesfőváros polgármesterének
177 .721-1935. X. számú határozata. -

Ezt a fenti miniszteri rendeletet tudomásulveszem, s tudon1ásulvétel, valamint megfelelö miheztartás végett a polgármesteri X. ügyosztállyal, dr.
Cscrdás ~lemér tiszti-föorvos úrral, az I-Xt!. lter.
Elöljárö urakkal és a Budapesti Gyögyszerész Testület elnökségével hivatalos m'ásolatban lcözlöm.
E határozatomat megfelelő példányban ltiactoni
a ker. elöljáró uraknak, hogy az é1·dekelt gyógyszErtárak részére leendő ltikézbesítés iránt intézl\:edni
sziveskedjenek.
Budapest, 1935. janui·r 28.
_::.. polgármester n1egbízásúból:
Dr. Scflrtui::i11,

tanácsnok.

.:\ gyógyszerészi oldevél érvén;ressége,
Miniszteri állásfoglalás és a közigazgatási
bíróság itélete. -

A Budapest székesfővárosnál alkalmazott gyógyszerészelc számára tervezett status rendezés alkal~ával egész karunl\:at közelről érintő döntés történt.
Istmételten vita tárgyát képezte az, hogy vajjon a
gyógyszerészi oklevél egyenrangú-e a többi főiskolai
oklevéllel, ebből következőleg az is, hogy a 1tinevezésnél az ol(leveles gyógyszerészek a többi főiskolai
végzettségüe1t1cel egyenrangúnak tel(inthetöl\.-e?
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Időszerűnek

látjuk, a szeKesföváros ·olyan értel-

n1ü döntése alkalmából, hogy a fövárosncll

aUtalma~

zott gyógyszerészek a ltözigazgatási tisztviselök
státusába fognak osztatni, az e kérdésben régebben
megjelent miniszteri rendelkezéseket, valanlint a m.
ltir. Közigazgatási Birósag egyJlt ítéletét k.özölni
melynek alapján a szákesföv<lros a fentielt értelmé~
ben döntött.
[.

kir. vallás- és közolttatásügyi miniszter
160,8'5'.}-1'912. számú átirata:
Nagyméltóságú dr. Lukács Lászlé v. b. t. t. a
belügyí magy. kir. mlnisztériu1n vezetésével megbizott miniszterelnöit úrnak, Budapest.
Folyó évi november hó 4-én 128,618 sz. alatt
kelt nagybecsű átiratára a n1'ellékletek visszacsato.
lá.sa mellett van szerencsém Nagyméltósagodat értesíteni, hogy miután Nagyrnéltóságod akkori hivatali
elődjének 80,816-1889., illetve 35.493-1902. szá.mu.
körrendelete érteln1ében a 6 gymnásiumi (a latin
nyelvből való ltiegészitö vizsga mellett 6 reá.liskolai
vagy polg<iri iskolai) osztályt végzett és gyóo-y_
szerészgyaltornoki vizsgát tett gyógyszerészn~lc
szer2.szgya;1tornoki vipsgát tett ;ryógy.szerészek·,·
nem~tülönben a ,1 g?'n1násiumi osztályt végzett gyógyszereszgyakornolto~t. ha az egyetenü gyógyszerészeL
tanfolyamot is jésilterrel végezték, a minösíté.si tör.
vény tekintetében a fögymnásium vagy föreállsko1át
végzett egyéneltltel egi;yen1ö G.lbhü.lás a.Iá esnek·
miután úgy a régebbi, mint a jelenben fennálló ta~
nulmányi. szab~yok szerint a 2_ éves gyógyszerészi
tanfolya.mok m1nden1tor a tudomanyegyetemelten tar_
A

m

1
•

tatnak és a gyógyszerészi oklevél is csak ugyanott
szerezhető meg, nem lehet kétség aziránt, hogy az
okleveles gyógyszerészek a feJsőiskolát végzett
egyének közé sorozandók. _J\mennyiben pedig valan1ely közszolgti!ati ágazatban a felső iskolát végzett
egyének tisztviselői minösé.gül>:ben szak.tanulmányi,
vagy mültödési pótlékban szoktak részesíttetni, clri
s:::e1npo11tból lcijogtis alli no1n esliEl Cs ·n~{ltúnyos, ltlt
ugyanaz a::: o'Jdcvclcs !JYÓfJYS:::cnJs;:: tis:::tri.<;clölcrc
is ldterjcs;::tetik.

Fogadja Nagyméltóságod
nyilv.initását.

öszinte

tiszteleten:

Budapest, 1912. december hó '!.
~!J,.. nüniszter helyett:
Dr. Balogh Jenő,

:illamtitltár.
II.
108,18·1-1918. szán1ű n1agy. kir. vallás- és l~öz.

ol;:tatásügyi nüniszteri leirat.
Orszigos rnunl.;:isbetegsegélyzö és balesetbizto.
síté pénztd.r te1dntctcs Igazgatóságának, Budapest.
Folyó évi április hó 9.én 9569. sz. alatt kelt'
felterjesztésére értesítem a tek. Igazgatóságot, hogy
a gyó!}ys;.:er(;s;::l o1dce(:l a föiskol<ikon szerzett o1~
levélnek tekintenclö, s így a11Ha1\': Virtolcosai a ·1n11111c1i-1
bclegscgélf1zö pén:::/·úr fo!Jalnia.:úsi~ Hlcf.L'C ·igazyatüsi
s;-:akon való 1nü.lcödé:;rc i·p]J oly jogosultalc, n1int a,-::
egyete11icl~e11,
föisJcolálcon s::crzett ·uiás okleGe1c7•
tulajdonosai. Megjegyzem, hogy a gyógyszerészi ok.

levél megszerzése rendes egyetemi tanulmányhoz
van kötve és 1913. év óta a gyógyszerászi pályára

1

108
csupán gymnásiumi

109
érettségi-bizonytvánnyal lehet

lépni.
Budapest, 1918. július 2.
Dr Tóth Lajos,

h. ál1amtitkár.
III.
2411-1931. k. szJ.n1ú m. Jtir. U;:özigazgatási
bírCsági ítélet.
_!\.. rn~o-yar Szent ICorona nevében! i'>.„ m. kir.
közigazgatási bíróság A. K. nyugalmazott miniszteri főszámtanácsosnak nyugdij ügyében a magy.
kir. földmívelésügyi n1iniszter á.lta1 elrendelt 5075
eln. 1927. szvig, szám alatt hozott határozata ellen
beadott panaszát 1931. évi mújus hó 12 -én tartott
nyilvánc3 Ulé.ztben az 1912. évi LXV. b-c. 120. ~-a
alapján tárg}"alás alá. vevén, Jrövetkezöleg it6lt:
.!\.. m. kir. ltözigazgatási bíróság a panasznak
he.Jyt ad és annalt lrimond<isa n1ellett, hogy a panaszos szolgálati -ideje az 1912. évi LXV. t.-c. 11. §.a
alapján kedvezményesen szá1nltandó, a magy. lür.
földmívelésügyi miniszte1·t a kedvezményes szám'itUs
inellett megállapítandó beszá.mítható szolrrálat
alap0
ján járó nyugdíjnak 1929. évi februá.r 1-töl való
utalványozasra Jrötelezi.
I-udokol-.::

_l\..z iratokbél megállapitható tényállás szerint,
panaszos 27 évi effektív szolgilat után saját ltérelmére 1926. évi július 1-töl nyugalomba helyeztetett és ez alkalom'mal beszámitha.tó szolgálati ideje
az 1912. évi LXV. t .. c. 11. ~-ának 2. bekezdése alapján való kedvezményes számítással 31 évben álla.
2.

píttatott meg, és nyugdija ez alapon folyósittatott
azért, mert bár a számvevői státusban ugyan, dc

olyan 1nnnkakört látott el, ·111i11t szakelőadó,__ a·n:clyhez gyógys:;crószi o1cleuCl birto1ca ·volt s:::11ksCfJC·?·
l„,_ m. kir. legföbb állarrii sz3.mvcvöszék. azonban_ k:fogást tévén a szolgálati idő l;:edvezmenyes szam1-

tasa ellen, a nt. 1\:ir. földmívelésügyi miniszter _a
panaszos nyugdíj ügyét felülvizsgá1at alá vette _e~
a l{edvezményes számítás mellőzésével 19~~: ev1
február 1-töl ltezdödőleg, a panaszos nyugcl13at 27
évi szolgálati idö alapulvételével állapította n1eg.
Ez ellen a határozat ellen irányul a panasz,
melyben panaszos azt állítja, hoey az ö szolgálati
ideje gyégyszerészi 0klevélre való tekintettel lredvezményesen szánútandó.
A :ffi. lör. vallás és lrözolrtatásUgyi nüniszternek
a jelen ügyben 910--11/9-1930. sz~m alatt ~ifej
tett álláspontja szerint a yyőftYs.::ercs,-:,i okle·Dcl tnrlo1nányefJYCte1nen

s:::cr::ctt főiskolai

kCpesitésnek

tekintendő.

mert a múltban 3 évi, jelenleg 2 évi gya1.:.:ornoki működés. 2 évi egyetemi tanfolyam és 2 évi,
illetve jel2nleg 3 évi segédi szo1.';éilati idő szükséges
a o-yógyszcrészi oldevél n1egszerzéséhez. :rt:s n1ert a
gyÓgy~zerészi tanfolyamok n1indig a tudo~ányegyc
temen tartatnak és ugyanott szerezhcto m'eg a
c:yógyszerészi
oklevél is.
0
0
De egyenrangúnal.:: tekinti a vallás- és közo!1:tatásügyi miniszter a gyógyszerészi olrlevelet a
többi egyetenü végzetts~ghez kötött oklevéllel akkor
is ha annalr meo-szerzése
abban az idöben történt,
0
m.'ikor még csak 6 ];;özépiskolai végzettség lrivá.ntatott meg a gyógyszerészi pály:ira való lépé~hez.
A ni. kir. ·1;allcís- Cs kör:o1-.:.tatásiifIYi 1ni111sztcr11ck
c,::t a:-.: álláspontjdt ci bíróság elfogadta, S miután nen1

111
vitás ~z, hogy a panaszos gycgyszerészi okievfllel
lépett 1900. évi január 21-én állami szo1gií.1.atba s
itt, habár szá1nvevői státusban is, de olyan munkakört látott el, amelynek elvé·gzéséhez gyógyszerészi
oklevél, tehát főiskolai szal\:l\:épzettség kívántatott:
nyilvó.nvaJó, hogy a pannszosna.lt - , alti egyéblté.nt
érettségi vizsgát is tett, igénye van arra, ho.n' szolgálati ideje az 1912. LXV. t. e, 11. §-~ alapjin kedvezményesen számítassék. Ezért a rendelkezö rész
értelmében kellett határozni.
A bí:ósá.g e határozat két póldányát a 7~3. eln.
1931, szvig, atirat rnelléltletével együtt, a in, kir,
földnűvelésligyi rniniszterne-lt azzal a megkeresés~
sel küldi meg, hogy a határozat egy példányát a
panaszosnak Jtézbesitesse, egy példá.nyát pedig a m·.
ldr. ·vallás- és Itözoktatásügyi miniszterrrel közö~ni
rendeli.
!{elt, Budapesten, a n1agy. kir. közigazgatási
birósá.g 1931. évi majus hó 12. napján tartott üléséből. Dr.
S:::innyei 1llcrsr: József tanácselnök, Dr.
Borsos Endre előadó.

307,992---77---"1935. sz'1:n1.
l\Iegegyezés az Orsziigos Társadalon1biztosít6
Intézettel.
1\'Iegegyezés, an1elyet az Országos Társadalom_
biztositó Intézet és a Magyarországi Gyógyszerész
Egyesület, valantint a Budapesti Gyógyszerész •.res ..
tület az alábbialtban kötne!\: n1c.g:
1. _!J....z 1931. január l~i hatatycl megkötött és
a gyógyszerészi érdekltépviseletel\:tőI 1934. oktCber

15-re feltnondott gyogyszcrszállitási egyezmény 5.
pontjában az Intézet javára a maO"isztrális vényei;:
után biztosított 20, illetőleg a l\:ülö;legesséo:;i venyelt
ut~n biztositott 5 százalék gyógyszerszán11 aenged·
meny, 1935. decen1be<· 31-ig változatlanul érvényben. marad. _A,.,z Intézet ebböl az engedn1ényből 193·1:
oktober 16-tól 1935 decen1ber 31-íg terjedő idöhen
a vényszerűen elkészített és ldszolgáltatott gyógy'·
szerek bruttó összegű számlái után 5 száza1 ékot, a
gyógyszerkUlönlegességek, tápszerek, ásványvizek,
szérumok, kötszerel\:, 111űszere!t, gyógyászati segédeszközök stb. bruttó összegü számlái után 1 szá~
zalikot a gyögyszerészelt java-a visszabir-ít. Az
193·1: Olttóber 16-tól 1935 december 31-ig terjedő
idöszak alatt lteltezett vényeJi;: aalpján beterjesztett, de havonltént 20 pengő bruttó összeget meg
nem haladó gyógyszerszá111lákból a gyógyszerésze1t
engedményt nem adna1c

1
1

.. ~· . -4..z Intézet az enged1nénykillönbözet visszaterlteset jelen megegyezés jóváhagyása után nyom.ban .1!1t!gl~ezdi és azt lcgl\:ésöbb a jóváhagyás idöpontJat ktivető két :hónap alatt eszltözli.
_3. Szerzödö felek n1egállapodnalt abban, hogy
1~3o december 31-e előtt megefelelő időben, legkésobb október 1;,:i.ig, az 1936 január l-én életbelépt~tendő új egycz1nény megkötése céljá.ból tárgya~
last kez:Icnek.
·!. _!J.. . :Uíagyarországi Gyógyszerész Egyesület és
a Budapesti Gyógyszerész Testület erkölcsi fele!ös~é.get vállal az iránt, hogy az alapegyezményt és
Jelen megegyezést mindazok a gyégyszertáraJt, an1elyek az Egyesületnek, illetőleg a Testületnek a jC'len megegyezés alá.írása idöpontjaban tagjai, vagy
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1035 július l~én tagjai voltak, n1a.guJ;;:ru nézve kli.
telczönclt ismeri!;; el.
5. A ·gyógyszerszá.llítá.si egyeziuényben foglalt
egyéb rendelkezések, valamint az egyezn1ény egyéb
pontjai, amelyek a jelen megegyezéssel ellentétben
nem állanalr, 1935 december 31-ig változatlanul él~·
vényben ,maradnalc.
Budapest, 1935. augusztus hó 3-án.

Az Országos Társada!o1nbiztositó Intézet nev·iben:

Hnszd.r, s. k.
elnök.

lVeis. s. 1t.
vezérigazgató.

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület nevében:
PreyerDazsö) s. k.
i\. Budapesti Gyógyszerész Testület nevében:

.illü.ller T"Hmtos.• s. k.
Róth 11fanó, s. k.

Ií:oviics ödön, s. le
igazgató.

rrlelnölc
Előttünk,

mint tanuk elött:
Ro'ós:::

D1·. Go1't'íl!f 11li1Hily, s. k,

Jáno~"

30-7992/81-·1935 szánl.

Tárgy: Gyógyszersz<i.Uítási „Megegyezés'' lncgli:lildése.
1v!elléklet: 2 drb.
A Magyarországi Gyógyszerész· Egyesület tekintetes Elnökségénelr, Budapest.
·
Az Intézet a. gyógyszerellátás Ugyében létrejött
és a n1. kir. belUgyniiniszter úrtól jóváhagyott „1.-Ieg_
cgyezés''-t :két példá.ny.ban. csatoltan meg-küldi cs
ké:i, hogy a „l.Iegegyezés" szövegét az érdekelt
gyógyszerész uraltkal közölni szivesltedjék.
._
A megegyezés alapján visszatérítendő· .engedn1ény-különbözet Jtifizetésére· az Intézet valamennyi
helyi.szervét utasította.
Budapest, 1935 ~zeptembcr hó 19.
A vezérigazgató rcn:!el~t:b-:i1:
Roós:::.. s. le
aligazgató.

s. k.

PH.
PH.
~f. kir. Belügyntinisztériun1
Szám: 261,877-41935. XV.

BAEDER

CAOLA

-~

1927:XXI. tc. 102. *-a alapján jóváhagyon<,
Budapest, 1935. évi szeptember hó 10-én.
PH.
_A,..

*

Országos Társadalo1núizlositó Inlé;;·ct.

szappa1111, shampoo
Nagy hasznot hajtó cikk

miniszter helyer:t:
Preszly~ s. le
állan1titkár.
8

IU
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la összege 850 P és a száml8.zás ltét ívre terjed, akkor ltétszer 10 fillér :=:20 fillér bélyegillet-éket kell
króni.
Budapest., 1834 ncvembcr hó 26,

Egyesületi értesitések.
A gyógyszerszánllúl;;:

KuPtlcs ödön,
a Bp. Gy. T. ügyv. tit!.;.

J(.orit.sdns::.:ky Ottó„

a 1i. Gy. E. ligyv. 1g,

bél;yegillet~lte,

- :ertesités. m kil'. pénzügyminiszter, 1934, évi 156,100,
::-zámű rendeletével a 2, '1, 5, 10, 20, 30, ,10 és 50
filléres, továbbá az 1,2, 5, 10, ZO és 50 pengős o!ti~
rati számlaillcték bélye:;cket a forgalcm·ból lüvonta
ts új okirati jlletél{bélycge!tet adott kí. A i-..2:gi nyo_A_

mású beyegelret 1D3·L óvi októ'..:"·er 11'5 ~l_ig le.hetett

felhasznfilni. November hó 1-tCl ·I·:ez:dve. pccUg a
::-zámlailleték, vagy fo:-;;almiadó lcrovásira, csalds
az új nycmámí cimlclek. alkahna::::.:hatók a sz;'.Ln1láli::on.
.A. régi nycmá.sú béye.gekkel ben:~,rujtolt s::ü.n1ljl~
1ne.glclctcztctnel;:· és "felemelt illetéli: r:lapján rójjftk
li:l rájt:J!c a ·t.élycgillet.éket.

Ezeknek elörcbc:csata.saval közöljük a t. ltartár;;.:akltal, hogy a benyujtandó g-yógyszerszámltllt b2_
lyegilletélte a követltezö: 200 pcngöig 2 fillér, 20J500 pcngöig 5 fillér, 500-1000· pc1:,göig 10 fillér,
1000-2000 pengö!g 20 fillér, 2000-5000 pengöig 50
fillér,, 5000-7500 p:.ngöig 75 fillér, 7500-10,000 pengöig 1 P, 10.000 pengön felül 2 P. _A._ szamlailleté:iket
a szá.mlaive'k számával való szorzas útján eredm~
nyczett összegben kell elróni. Vagyis: az itt közölt
f:Zán1laösszegek után a bSlyeg'lh~tSk0t annyiszor l;;ell
1c· óni, ahány szá1nlaivböl a szá.mla áll.
P!.ha a szám-

_.-\ közgyógyszerellátás terh'Ére rendelt „Revival"
kiszolgáltatása és az uinsulin -os vényeJ;; számlázása.
.1'\ széltesföváros

ltrtesitCs. -tisztifőorvosi

hivatalának értesité::-e szerint az utóbbi idöbcn többször előfordult
ht•gy u gyógy::.zertáralt
ismeretlen tettese];: áltai
ali? t:szrcvehetö.. vakarással, törléssel vagy egyéb
m •.~don me.gham1s1tott orvosi rendelvényre jóhisze1nucn nagyobb n1enn)'iségű „Revival 11 _t szolgá1tatta~;:
ki. a l~özgyógyszerellütás terhére. Ezért a
t!s:~tiorvosi hivatal a ha,nüsitások
megaltad3Jyoztlsa
erde1té1Jen úgy intézkedett, hogy a 'l.;erWeti orvosoli:
„Revivalt 11 _t jövCbcn cs:al;: sárgaszini.i vényürlapon
r:::nt..!eijeti';°!k és minden esetben csalt egy_egy adagot.
-- .!clhivjuk a Te::,tlilet t. tagjait, hofiy ~ennyiben
ett.ol_ a rendelkezéstől eltérő sz:nü lapon, vagy meny11y1s:;gben rendelt „Revival"-os vényt mutatncinak be
k_is~o!g~tat~ végett a gyógyszertárnak, a vény va_
Iod1sagat ·minden ese'bben, a rendelő kerületi orvo<::
tól telefonon kért felvilágosítás alapján, ellenörízzé:l~~
..Érte_sitjült tová:?bá a Testület t. tagjait, hogy
a. kozgyogyszerellátas terhére rendelt ,Jnsulin" _os
venyeket, a közgyógyszercllátás terhére rendelt
ll'
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ea éb vényektöl elkülönilve sza.i:ilázzá.k.. és ezeket. a
s;lm.iákat '.kifizetés végett, .'1tbzvetlenul a polgar.
mesteri JX. ügyosztályhoz nyuJtsák be.

13udapest, 1934. december 12

Budapest, 1934. december 4,

Kovdos

dr. Gaál E11dr~,
elnök.

őd-On,

Ugyv. titkár.

A 154.100-1933. P. 111. sz, rendelet értelrnében

illetélcnientes.
Dr. Tauffer Gií.bor,

a :Tur. Gy. E. elnöke,

Koritsánszky Ottó,
a M. Gy. E. i~~zg.

:\. hatóságoli: és h:özh:i.tézményel.: rész.érc szállított
gyógyszerelcröl ltlállitott számlák illetélonent.essége.

-

ltrtesités. ,.-

A .széltesfövárosi m. kir. -pénzügyig~gatósá~

nak rövid úton adott útbaigazítása alapJa.n, a kovetkezöket közöljtLl{:
.
A m. kir. pénzügyminiszter úrn8:!t a forgaln-..1

adóváltság és a szerződési illeték -~ryuttes allta1?1a..
zásánalt elhárításáról szóló 1933. ev1 15"!. 700. szam'tl
rendelete értelmében az állan1mal, törvényhatósággat
közséo-o-cl, várossal, vagy azol.: üzemével (ltó~·llázaL
val) fo~galnli adóváltság alá eső á1~~r~ (gyo~s:z:e
rcltre) vonatltozóan ltötött árillzáll1tas1... s~e1:zod~~,
a törvényesen megszabott 3<;{::-os szerzodest illeteit
alól mentes, vagyis a szállítónak a . számla kifize.
tése alkalmával ezt az illetéket lerónia nem kell. E
rendelkezés ellEnére - a tapasztalás és a beérkezett
panaszolt szerint - gya1n·an megtörténik, hogy a
ltlfizetéstt teljesítő :hatóságok és intézmények a
számlák össze:géböl a 3S·ó-os illetéltet is levonják.
Ennek ellterülése érdekében
ajánlatos tehát,
hogy a gyógyszerészak a hatóságok, közintézmény:lt részé1::'e ltiállitott számláltra a követltezö feljegyzéseket tegyék:

Dr. Gaál Endre_.
a Bp. Gy. T. elnöltt?,

Kovács öclön,
a Bp. Gy, T, ügyv. titkára.

1857-1934. szám.
.A.z OTI. számláinak bélyegilletéke.

-

:mrtesités. -

Köztudomású, hogy az OTI biztosítottjainak
1933 január hó 1-töl fogva, a 185.641}-1932. sz. B. M.
rendelet 2. §-a szerint, az intézeti vényen rendelt
gyógyszer árából minden egyes vény után 30 fil.
lért kell az Intézet javára megtériteniök, amelyet
a gyógyszerész az Intézethez benyujtott számlából,
a tagolt által fizetett 30 fillér megtéritési dijat levonásba hozza. A gyógyszerészek a legtöbb eset.
ben a számlált felillb.§lyegzésénél a 30 fillérek levonása után fennmaradó összeget veszik alapul, s
a bélyegilletéket ezután az összeg után rójjált le.
Figyelmeztetjült tehát a gyógyszertarak. vezetőit,
hogy az 1920·. évi XXIV. t. e. 10. sza1tasza
szerint, a számlabélye.gilletéket a szchnla föösszege
után kell leróni és nem a követelés egyenlege után.
Vagyis, ha a gyógyszers-zámla bruttó összege 100 P
s a tagok által fizetett összeg - mely levonásba
jön - 20 P, úgy az idézett törvényszakasz szexint

1 í fi

llS

a sz.ámlabélyegiUetélcet nem a 80 P összeg után 1
hanem a 100 P után ltea lc:-ónL

..\. gyóg:rszerészek :ílta1 vzzetcndö kön;yvck.

Budapest, 193·1 december 15.
If.oritsdnszky Ottó)
Ií:ovács öclön~
a lVL Gy, E. i..igyv. io.
a Bp. Gy. T. ügyv. titlt.
1778-193·1 szám.
,.\. 1'1A
Betcgs,~gi Biztosító Intézet
szállítandó g;rógyszert:l>:.

'r·

'i'

11-1935. szán1.

terhére

- l!:rtesítés. Tudomásulvétel végett ltözöljült, hogy a Magy.
1dr. Allamvasutak igazgatósá·gának Gy. 150/21931934. A. I. számú értesítése sze1int, a B. B. I. a
zin1t- és bórvazelinnek eredeti tubusban va1ó rendelését beszüntette. Továbbá labdacs rendelésénél a
felszá.nútott doboz árát csalt abban az esetben téríti meg, ha frissen ltészíten:lö labdacs van rendelve. A készenlétben tartandó labdacsol;:nál, pl.
Pilulae 1a.xantesnél, stb , doboz ára nem számítható
fel. Vé.gül oly vényeltnél, melyeket az Intézet pályaorvosa „vitr. adl.'', vagy „fict. adl." jelz§ssel lát el,
edényzet ára akltor sem számítható fel, ha a gyógy.
szerész a taggal a vényre ráíratja, hogy „üveget
l{aptam"', vagy „üveget nem boztanl.". Ily esetek.
ben vagy üveget 1{ell hozatni a féllel, vagy pedig
betét ellenében szo:gáltatandó ki az üveg.
..1.\. :rvIAV B. B. !. fentebbi rcnde11tezései 1935
január l.töl lépnek életbe.
Budapest, 193'1 december hó 15-én.
J(oritsánsr;;'Jcy Ottó,
Ií:ovács öclön.
a 111L Gy. E. ügyv, ig,
a Bp. Gy. T. üg)rv. titk.

-

l!:rtesités. -

. ~rtesítjiik valámennyi gyógyszertár felelös VPzr:tőJe~, ~agy azokról a könyvekről, illetve nyomta"tv~nyox~rol, a_mely_eket a gyógyszerészi műl;:ödés sz?.)Jal:yoz~sa. t~rgy~ban kiadott, s a szaldapok múlt
heti szama1:/an kozzétett 260.510-193-1. B lV!
: ·
rendelet 5 -:
.
.
-· . . SZ3.tnu
..
. ~:a 7_rteln1eben a gyógyszerészet;: a jö-

vobe1: vezetni kotelesek

leszneJt, az Egyesület és

~EstUlet fog . gondosl;:odni. Arról, hogy ea könyveri:
e~ ny?mtatvanyok _el_lté~zültek
és beszerez.hetö!:,
val;:-rmnt a ,beszerz~s1 arakról, a legrövidzbb időn
belul a szaldapok útj:in fogunlt értesítést adni.
Budapest 1935 januar hó 2.

Kovdcs öclön.,
a Bp. Gy. T. ügyv. titk.

J(oritsúns:::ky Ottó.

a 1'.I. Gy. E. iigyv,

ig

f.;0--1935. szii.m.
·
.\ gy6!,,r:rszcrtára1;:
-·
•
· úit"I
" ,.,.,.„t<•t•d""
-··~ · ' o 1-··
~onyvP 1t. vahunint
az 1. fokú kUz:;gészs(•!,,>iigyi hutós:ígníi.I bt'~utatantlú
ckn::.!:1yok.

fog1~'it:1~

0

-

é~~t~lmlj~3~~

11'.a;te.?-ités _

B~ s:~mű i~e~~el:t §~ii.b~n

1'!;,.
5.
·ant1a·1· ho" 1 ···1 l
e.YOgysze,taxak, 1930. e··i
• .o {ezdve
•
J
1. mc.grendel6 (defektus)
2. Iatoratóriumi
'
3. n:ére~könyvet, továbbá

4. v.zsgalati naplót
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ls a 260.520-193·1. B. ~L számú i·endelet 16. §-á.ban

foglaltalc értelmében~ a gyógyszertárban müködö
gyógyszeré.sz-alkalmazotalt személyi adataíról,
5. „Személyzeti nyilvánta-rtási naplót'' kötelesek
vezetni.
Az idézett rendeletek pontosan e1öirjálc a vezetendő könyvek rovatait, ennélfogva azolcnaJ.c mindenben teljesen megfelelő nyomtatványolcat Ji:.észíttettünl\:, melyel\. a 1'Iagyarországi Gyógyszerész
Egyesület és a Budapesti Gyógyszerész Testület
ügyviteli irodájában, illetve titkári hivatalá.tan szerezhetők be, iven1tént 4 (négy) fillérért.
Az országszerte egység_f:!s könyvvezetés érdekében szilli:ség.es és ldvánatos volna, hogy ezek~t
a nyomtatványolcat a vezetendő '.ltönyvek céljaira
minden gyógyszertár beszerezze és a maga szilltségletének megfelelő ivszámban egybekötve, felhasználja.
Budapest, 1935 januá.r l1ó 8-án.
Dr. Gaál Endre,
a Bp. Gy. T. elnöli:e.

Dr. Tanfje:1· Gábor,
a 1'.L Gy, E. elnölte.

Ií.oiiclcs ödöll,

a Bp. Gy. T. ug}rv. tilk.

J[oritsdnszlcy Ottü,
a lvI. Gy, E. ügyv. i~.

301-1935. szá.n1.
~\.

Comprin1ata Strophantini legnagyobb adagja,
- Felhívás. A Gyógyszerkönyvi szerkesztőbizottság elnökének értesítése és a belügyminisztérium rövid űton
adott rendelkezése alapján felhívjuk valamennyi
gyógyszertár felelős vezetőjét, ho.gy a IV. lYiagyar
Gyógyszer·könyvben n Conipri1nata Strop11antini
cyyes ler1naf1Yobb adagját 5 darabról 11 (négy) darabra, a legnngyobb napi cu.:lagjdt pedig 20 dcirab„~.l 'S ( nycilc) darabra javítsák Jd. _A,. GyÓgys;z.er-

l\:.onyvben azonnal keresztülvezetett ezen javítá.son
kívül, ennek megfelelően javítandó ld a nevezett készítmény legnagyobb egy-zs és napi adagja, úgy a
hivatalos gyógyszerá.rszabás 16. oldatin, mint az
egyesített gyógyszerárszabas 35. oldalán.
Nyc:n1atékkal felhívjuk valamennyi gyógyszertár felelős vezetőjét e javításoli: haladék nélküli lteresztülvitelére.
Budapest, 1935 február hó 11-én.
1viagyarorszá.gi Gyógyszerész Egyesület:
J(orit.súns:;;ky

Ottó,

Dl'. Tanffer Gábor.1·

elnök.

ügyv. igazgató.

Budapesti Gyógyszerfsz Testület:

Gyógyszerárut jól és olcsón

TÖRÖ E{ LABOR· nál

Guál Endre,

J{.o Dács öclön.

igazgató. -

elnöli:.

g

vásárolhat
<lll!Gyorsan, pontosan és jól szállít.~

HYPEROL
száj· és loroklerlöllenilö.

12:1

122

81-1935. és 359--1935. szá.n1.
:\ L\lahi terhére rencl?lt g;rúg,'!'·szerel\: kiszolgúltahi.su.

-

Értesités. -

_t:.,_
:1fa.gánalkalmazottak Biztosító Intéz;eténeli::.
felkérésére a követltezöket l\:özöljük:
Az Intézet 1935 évi február hó 15-töl biztositott tagjait vényl\:önyvekkel látja el. _t:.,_ vényl\:önyvekben a vényel\: irása indigós perforált papiron
történik, s a g;y·ó.gyszerek mind az Intézet házi
gyögysz~rtára,
tnincl a nyilvános gyógyszert:irJk.
csal\ a 1\önyvbe i:ott vények alapján készíthetők el.
Megkülönböztetésül a k~rületi kezelőorvosok álta:
ldállitott vények orvosi számb 5Iyegzöve1 láttatnak el.
_t:.,_ könyvben visszamaradó vénymá.s:J!atot a kf!szitö
gyógyszertár télyegzöjével kell ellátni. Az Intézet
kórhá.zá.b:in és rendelőjében írott vények nvilvános
gyógyszertárbsn nen1 készithetök el. Ilyen· vinyel·:
szá.1nláját az Int4zet ne1n isn1eri el, s annali: értéli:ét
nen1 tériti n1eg; hasonlóli.ép az eddigi szoli:ásnak
me.gfelelöen, az orvcsi .sz<in1bélyegzövel el nem látott

vényeket sem. Nem ismerheti el az Int§zet a föorvo:>i
ellenőrzést igénylő vények
ldfizetést:t sem, ha az
ellenőrzés megtörténte a vényeli. aláirásával és 1; :.
lyegzöjével nem igazoltatott. A vényen valtozta'8.;
vagy törlés csak az orvos aláir8.s8.va1 igazoltan i::;.
merhetö el. l{Ulönlegesség rend~lésénél egynél töC'.)
csali. akli:or adható ld, ha a darabszámot az orv·:s
betüvel is ldirta.
A számlák ben:yujtása az eddigi rendszer sz<.:1 int, havonta 5-éig eszközölhető. A li.ésöbb és a renjszertelenül benyujtott számlá.lt ltésedelmes ltiegyenlítéséért az Intézet felelősséget nem vállal.
Budapest, 1935 februá.r 16.
Kovcics

öllőn,

a Bp. Gy. T. ügyv. titlc

Koritsánsz1cy Ottó,

a lvI. Gy, E. ügyv, ig.

109-1935. és ·158-1933. szám.
:\ l\Iáv, B. B. 1. tcrh:.!rc tört:!ni.i gy6g-yszcrr(•tttl'.'lések.
- líatesités. --

Ertesítjük valamennyi gyógyszertá.r felelős vehogy a 11:AV Betegségi Biztosító Intézet választmányánali. határoz?.ta érte!m·f!ten, az Intfzct
tagjai 1935. évi n1á.rcius hó 18-tól li.ezdve, az intézeti
orvosok által részükre rendelt és a „Gyógysz:;rrendelési Utn1utató"-ban fel n:!m vett gyö.gyszerek áránali. 90);-<tt tartoz11a.](. a:: cddiyi 50o/o helyett készpénzben megfizetni. Az Intézet a jelzett időtől kezdve
az ilyen gyóg;y·szerek árának csupán lú'j~-át viBe:i'.
Budapest, 1835 1nárcius 12.

zetőjét,

LEUKOPL&ST
magyar gyártmány!

a kö?.:gyógyszerellátás,
a MAB'.
on és
az összes közkórházak részére
szabadon rendelhetö.
B E i E R S D 0 R F,
Budapest.

l(ovrícs ödön.

igazgató.

·

l{orlt.wi11s::ky Ottó,

igazgató.

12!3

12-l
122-1935. szám.
.:\.z OTI terhére tört.Cnö g;yógyszerrcndelés.

- Jtrtesités. Az OTI igazgatósága részéröl felmerült kifogácok folytá.n üjból felhivjult a Testület t. tagjain3.k
figyelmét a Gyógyszerészi Hetilap 1934. évi má.jus
lló 20-án, illetve a Gyógyszerészi Közlöny 1934. évi
május hó 19-én megjelent számában ltözzétett fi-

gyelmeztetésünltre, amely szerint az OTI terhére
„egy vénylapon csalt. egyféle gygyszert lehet rendelni. Amennyiben azonban az igényjogosult betegnel:;: a betegség természeténél fogva, vagy pedig
cgyidöben fennálló betegsége nliatt többféle egym'ással célszerűen össze nem lteverlletö gyógyszerre van
szlikség, egy vénylapon legfeljebb csalt lcét ma2isztrális gyógyszer, vagy legfeljebb csak két l;;:ü!Bnlegesség (kiszerelt gyógyszer) irható fel. Ebben az
esetben az orvos a vény há,Uapjin a latinnyelvü
kóri~mét vagy J:;:órisméket, az ügyrend 97. §-á.ban
meg3elölt röviditések felhaszná.lá.saval, olyan módo::" k?teles_ f:ljcgyezni, hogy az a J:;:étféle gyógyszer
szüksegessegenek m'agyarázatául szolgáljon. Tilos
a.~onbctn ~gp 'l.N51.iylapon egy 111ag·is:::trcilis Cs cg y kii·

:r.n1!egessey1. (kis;;erelt) gyógys:zert eyyilttescn fell1"1n.

, , ~ egy vénylapon rendelt két gyógyszerért a
•:,1ztos1tott csak egyszeres térítést - 30 fillért - ri:ötcles megfizetni".
. . Ettöl a rendeléstöl eltérö módon 1dá1lított vények
arat az O'IiI nem fizeti ki.
Budapest, 1935 marcius bó 19.
Ii'.'ovács ödön
Dr. Gaál Endre)
igazgató. )
elnök.

60()-1935. szam .

Pótlások és ,iavitások az :ir:s1.aháshan.
- Értesítés. A nem hivatalos gyógyszerek legnagyobb adagJai, keresztje!zései, az azokra vonatkozó különbözö
rendelkezéselt, valamint a hozzájult alltalmazandó
lábjegyzetek (ezek *-gal vanak jelezve), úgyszintén ártétel javitásolt, sajtóhibák és pótlások, stb.
összefoglaló jegyzékét adjuk közzé az aló.bbiakban
<.>. belügymlnisztérium jóváhagyásával, megjegyezvén,
hogy a hivatalos árszabás hasonló javitásait a mi~
nisztérium. killön rendeletben a kÖZ·<!ljövőben fogja
líözzé tenni.
E változásokat a következö csoportosításban
foglaljuk össze:
I. ~regváltozott legnagyobb adagok.
II. Megváltozott kereszt jelzések.
III. Javítandó ártételek.
IV. Egyéb javitásolL
. . Felkérjük J:;:artársainkat arra, hrgy czelíet az
UJabb adatokat az Egyesített gyógyszcrárszabU'-'
F
t t4§t@ g •
&nn4=4
+a

„L AB O R" tinctnrák és exlractnmok
- originalis csomagolósban ~legjobb, legmegbizhatóbb,
élettanilag lilrált készilmények.

„!LABOR" sz én s a v a s f ü rr d ö
•

a gyógyszeriárakna k nagy hasznot hajtó
megbizható minóségú és olcsó kCszilmény.

Jtbnden gyógyszertár tartsa raktáron.

12u
n1eg-felblö helyCn Hi.tassák be.

1-í~gjegyczzük

tovilbb:'t

azt, hogyha valamelyik gyé.gyszernck pl. legnagyobb

l
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A

gyógyszer incgncvezCsc

adagjánál változás van, tovü.bbá ugyanazon gyógy-

szerhez esetleg lábjegyzetet is ~>:ell alkalmazni, vagy
még egyéb különleges rend<::ll;:czés is van rá vonatkozóan, al;:kor ezek ne1n egy helyen, hunem n. fenti
felsorolás sz8rínt, c::etleg töl:b helyen is taláib2tó!;:,
Mcgt'állo;.:ott lcuna.gyobb adagok:

A

-~damon

23

Barbopyrin pulvis

Ac'.d. diallylbarbituricun1'

2G B1·01num purum
30
31

32
3'1

37
•!2

53 Jaborandi foliun1
M l{21ium bioxalicu1n A„dogclá.s
rhoclanatum
55

gyógyszer megnevezése

12
H

Brornural
Chineonal
Chininun1 arsenicicu1n
Cibalgin liquiciun1
pulvis*)
"
Colocynthidis
fruct. sciss.
Compral pulvis

Den1algon * '~)
Dial pulvis
Extract. apocyni canabb. fi,

haem'ostaticum
43
„
Suprarcnini s~lul.
44:
-15 Extract. thyreoideae sicc.
52 --Isopral

Medina!
Methyldinatrium ar:;cnL
ccsum
62 Natrium diaethylbarbituric.
phenylaethylbarbit.
63

60

O.:lC
0.75

Q.5:)

2 00

0.80
0.00
1.00

.1.fi:)

0.5C·

1.50

0.0(J5
1.00
0.50
0.30

0.015
3 oc.
1.50
1.00
3.00
·1.f:O
0.50
1.50

l.CD

1.50
0.10

0,50

3 OJ
3.00

.A. csillaggal jelzett szövegrCszcl\: lábjegyz2tlí:ént
irandók be.
~,) 0.50 gr-ig kézielad<isban is kiadható.
';":') 1.50 gr-ig ltézieladásban ~s kiadható.

i~hodanatum

82

89
89
D·1

97
08
99

0.50
o.5o
0.50

0.50·

1.50
1.00
1.00
2 oo
3.00

törlendő.

0.20
1.00
0.20
1.00
0.60
0 20
2.00
1.50

0.06

:: ():)
0.20
2.00
J.20
0.60
·!.00

"
s0Iutu1n
Scn1nifen
3.00
Sornnacetin solutum
Tll<:lliurn aceticum oxydulat\o ,.,„
sulfur•cum '·'·'*·:')
0.1:0
1.00
Thaii1nuní sulfu1:icum
0.12
0.30
Thcbainum hydrochloricun1
Touogen suprarenalc
1.00xl gr = 1 ltcnl.
liquid.
1.00
3.00
Valostrophan
2.50
\Teramon
0.80
Adagolás törlendő.
Vinum Szamorodni.
0.50
150
Stibiatum
1.50
3.00
Voluntal
Vuzin basicum
.:tdagolás törlendő.
1

*'~"') TestsülyJülogrammonltént
12
éves
kor:~·
0.006-0.008. Ezen felüli kornál még nagyobb. óva~
tosság. Az agad csak 3 hón2.p elteltével ismételhetö.

l
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II. McueáUo:::.oU !.:crcs;;;tjcl:::ésok:

A· gyögyszer n1egnevezésc.

Old.
H

15

30
32
34

37
38
41
44
45

55

HO
75
76
85
SG

9·1

+

50 bd.

Compr. Thyreaideac 50x.o.;so
37 Devitol solut.
37 Cylindri Hydrarg. cynn. fr.
•12 Extract Cerebri
-1-5 Faex roedicinal. sicc.
Fango di Sclafana
·16 Foenigraeci fruct. gross. pnlv.
56 Lenicet pulvis
70 Parietariae herb. conc.
75 Pyoktanin coeruleum
88 Tabulae ?-/!alti
93 Tinct. Valerian. spirit.
94 Tofam'id pulvis
95 Ulmi cort. sciss.
96 Urea nitrica
pura
97 Urotropin novum ·
35

Strypl1onon-'~-)

crystall.=~)

bitartar. cryst.'~)
hydrochlor, sol. (1 :1000) * l
'l'halliun1 acetic. oxydulat. I<ettös }:;:ereszt. +· -!Thallium sulfuricum
·
!{ereszt törlendő
Theontlnal pulvis.
Tonogen siccum *)
suprarenalc liquidu1n *)
*) l{Ulönlegcs használatnál

egy

A gyógyszer megnevezése.

l 3 _.c\.cidum picronitricun1 puriss.
14 A.digan pulvis
15 Agesulf
.<\.lcannae rad. sciss.
21 Ar.gyl
26 Bromum purum
27 Calcium acetylo salycil.
29 Captol solut.
30 Causyth pulvis
32 Chrysa::obin
3•1 Con1pr. antirachitica 10 E.

cristallis. l{Ulönleges használatnál
egy keresztesnel{ számít.
Albroman
Rendes egy kereszt: -1Chineonal
üres kereszt: t?St
Cholin chloratwn
Kereszt törlendő.
Compr. acid phenylaetbylbarb. üres kereszt: ~
Demalgon
Rendes egy }{ereszt:
Diplopirin
!{ereszt törlendő.
Euphorbium subt. pulv.
Extract. PrimuJae fl.
Fantan pulvis
l{etös kereszt: + +
Kalium oxalicum neutr.
1'.Icthyldinatrium1 arsenico::. l{ettös kereszt. +· -lI<:ereszt törlen~Jö.
:?vligraenin
Quadronal
Renoforn1 bnsic. pur.''')

„

89

III. Jcivítandó úttétcl.ck.:

Old.

Kereszt jelz@s.

~4.dre·nalin.

-Suprarenin

129

}{ereszt.esnek

sz.ámít.

Ar:
1
0.10
1
10
0.10
1
1
1
1
1

18
5·1
100
10
39
12
7
180
38
13

1 ph. 380
1 ph. 310
51
1
20
1
300
1
58
lG
26
1
68
100
20
1
s
10
1

84

10
10
1
10
10
10
1

7
22
25
24
27
18
60

9
,fil

130

13t

IV. Egyéb ja.vitásoJc:
A gyógyszer megnevezése.

Old.

Alcacyl pulvis. Alulról felfelé számítva a 1'1, sor
törlendö,
27 Calcium carbonicum praec. pro usu interno.
Utána irandó: 1'Ierck.
37 Devitol. Utá.J\<,t.Jrandó: solut.
34, Comprim. Atropini sulf. Phiola helyett: frusta,
Comprin1. Carbam. bromisoval, Utá.na irancló:
0.5 ·gr.
81 Solutio Jodi spirit. Vastagon a1áhuZandó, (Hiva~
15

nálati utasításból megállapíthatQlag t,űlbalap.já.~i; az
egyes, vagy napi legnagyobb adagot.
Példakép emlitjül;;1, hogy ezek szerint nem. v_ezetendö be a 20 gr. összmennyiségü 2?é-os m'orp:q.inoldat sem, akl;;or, ha bevételre pl. 3-szor naponta 20
cseppet rendel belőle az orvcs, noha az orvo;::;ság össz.
menyiségében 40 ctgr. n1orphin foglaltatil;;.
Budapest, 1935 április hó 10-én.
Koritsánszky Ottó,

Dr. Tauffer Gábor,

ügyv. igazgató.

eln ölt.

talos).

Solutio Villati alatti sor: Solutio Jodi sec. Pr2gl.
Kicgészitcndö még a 133 oldalon a IV. Táblázat:
(Készletben tartandó steril ampullák).
Calcium chloratum 10<;-é-os 10 1;;cm.
Oleum camphoratum 2o/r-os 1 és 5 J;;cm·.
_.\z ''· TábLi.z:it (13·1 old.)
Rendeléskor l;;észi~
tendő: Linctus gum'n1osus.
l\. u1Creykönyvbc való Vcje9yzésrc nézve a
260.510-1934. B. 1·L sz. rendelet 7. ~. 15. pontja
intézkedik. Ennek helyes értelmezés~ az, hogy 1;;-át
J;;eresztes szernek rendelése esetén az orvos á.ltal
n1egadott pontos használati utasításból kell megállapítani azt, vajjon nem haladja-e m'eg a legnagyob 1J
egyes, vagy napi adagot az a mennyiség, amit a
beteg egyszerre, illetve egy nap alatt vesz be. Ennélfogva csal;;is a.zon legnagyobb e.gyes, vagy napi
adagot tűlhaladó és belső használatra ren_delt kétkeresztes szerröl kiállított orvosi rendelvén§i!?;:et J;;ell
visszatartani és a méregkönyvbe szabályszeriien bevezetni, amelyel\: a fenti magyarázat szetint a hasz-

785-1935. szám.
l\.Jih: a nyilvános gyóg:·lszertár felelös vczetöjének
teendői és tudnivalói a J.óléti }~Japra '\'.OnaÚ~Qzó. ·r~'ndclctel;;; végrchajt:lsa kUrü!?

A gyógyszerészi jóléti intézmény. létesítés.eröl
szóló, 1935;ill. tc. életbelépése és "l{égrehajtása tárgyában kiadott 307-1935. és a Gyógysz.erésze11r OrsZrígos Jól.éri _4.lapjának lcezelésére és az Intézö J?izottság működési ltörének szabályozására vonatlcozó
308-1935. B. M. számű rendelet f. hó 11-én lépett
hatá.lyba, Az említett rendeleteltben foglalt intézlcedések a .gyógyszertár felelös vezetője részére teendöket nem irtal;; elő.
A Gyógyszerészek Országos Jól.éti. _<\.lapját illetö
járulék.Oli: befiz.etésável kapcsolatos: teend~ket a. 3()9;1935. B. M. szám.ű rendelet szabályozza. Ez a r81~
let f. évi jiíniu"') 1-én lép éleibe .. Ettpi az idappllttól l;;ezdve köteles. a nyilvános gyógyszert~r. ~elel.ös
vezet?je a magánosok :r;észére magisztráHsan renqelt

i32
·orvoSi és állatorv:osi vényt a nyilvántartó könyvbe
kivonatosan ·bevezetni. -""- magánvény nyilvántartó
könyvbe be li:ell vezetni a vénymásolatoli: ( copia)
alapján ·kiszolgáltatott gyógyszer-kivonatos elöiratát
is. A magá.nfelel;: részére hitelben li:iszolgáltatott
gyógyszereli:röl szóló vényeket csaJc a vény árának
li:ifizetése alli:almával kell a nyilvántru·tó ltönyvbe
bevezetni. .4..z orvosi rendelvényelt ltivonatos bevezetése azt jelenti, hogy elegendö a gyógyszer alakját
.. és főhatóanyagát megjelölni,. a m'ennyiség és az ár
feltüntetése nélkül. Pl.: Inf. Ipecacuanbae e. Codeino;
vagy: Pulv. Cocleini e. Stibio; Sal. l{alii jodati; vagy:
Ungv. Zinci salicylati, stb.
_!:\. gyógyszerli:ülönlegességeli:, kiszerelt gyógysz0relt, kötszerek, tápszereli: stb. ut3.n já.ruléltot._,_fL~etni
nem kell. T<:!há.t az ilyenekről kiállított orvosi rendel.
vényeket a nyilvántartó li:önyvbe sem kell bevezetni.
_!:\. rencleletneJi: megfelelő nyilvánta1 tüsi li:önyvct
a 1'Iagyar9rszá.gi Gy_ógyszerész Egyesület adja ~ti'. s
ezt a belügyminisztérium rendeletére minden ·v1de:u
· gyógyszertárnak június hó 1-éig hivatalból megltlildi.
A budapesti gyógyszertárak a ltönyvet a Testület
· titltári hiv'atalá.ban szerzili: be. _1>,.z Egyesület, illetve
Testület.-á.lta'.1 :hivatalosan felülbélyegzett 200 oldalas
ltönyv ára tagolt részére 2.50 P, nem tagoknali: 5 P.
_!J,. nyilvántartó könyvbe bevezetett vényeltet a
gyógyszer kiszolgáltatásakor a vény hátlapján megfelelő ldsm'éretü bélycgzövel kell ellátni, amely feltünteti a gyógyszertár nevát, a nyilv.3.ntartökönyv
folyószároát és a ldszolgá.ltatás napját Ezen rendeletnek megfelelő .bélyegző beszerzése tárgyában ~:..
Magyar~r.szági Gyógyszerész
Egyesület, illetve a
Budapesti Gyógyszerész .Testület Bienenstock Lipó.:
és Fia bélyegzöüzem (Budapest, IV., l{árolyJ{irály~

út 28.) c~ggél oly ertelmü megállapodást létesített,
hogy a tomegrendelé.sre való teldntettel olcSó · ái·orÍ
dara~onl~ént 80 fillérrért gyártja a bélyegzöket.. IÍidétiÍ
1i:artarsa1nk helyesen teszik, ha a bélyevzöt leveiezo- ·
~~pon ~ ne1:'ezett _cégnél megrendelik. é; azt a velük
o~~~ek_ottetesben álló gyógyszerárunagykereskedÖveJ
lt_ui?et~~i: el m'aguknalt legközelebbi gyógyszerrende.
le?Wct;oz ~so~a,golva, úgy azonban, hogy az júniu:;
'
ho 1-en mar b1rtokuli:ban legyen.
.. ~ vé~;rrt. ismételt elkészítéskor a nyilvántartö
lt~nyvbe UJbol be. kell ~ezetni és a-z elöirt bélyegzé!it,
:r_r::nde~ egyes lnszolgaltatás a1kalmava1 meg Jce' i
UJitani.
. . . A ".~nyek foly~sz~m~zásának a kiszolgáltatás
so11en_dJeben kell tortenn1e és a folyószánio:'i:(íst 1nhi.
<len h 01Ul:f!ba!i eliilröl kell kezdeni.
·
les i!in~~~v~n~s. zyo~yszer_!--á.1: felelős vezetője li:öte:
áll. ..
t aptari honap D-e1g annyiszor 4 fillérből
o ?~sze_ge az _f:\.Jap javára, a 65.046 sz - ü
t~kar~ltpenztári csekszámlára -befizet~i :~án postagisz~ra~~s gyó~szer~ az elözö hónapba~ a n ~lv~~:
tarto kon~v k~mutatasa szerint kiszoJa-áltato.Lty
·
A bef1zetesre vonatI·oz t '°
befizetési lap ·elismervény\ ~ 1 Pef~s a~aka.r~kpé~t~rl
nú d
·
J izetes
i a-azolá.sá.u.I
n_ en 1lonap végén a nyilvánta!t.0 1-·· .o
•
ragasztani.
.
'"onyvbe be kell
i

,-

-~ közgyógyszerellátás, az államJüncstár

vagy

~al~an va:?'mely ~tözalap, valamint az 1927. évi

·. e~ ha~álya ala tartozó (lá.sd a gyógyszerár:„
s::?a~ alt~_la.n?s ~·endelkezéseinek 7. pontját) beteg~
s~ol b1ztosuto intezet-ck és a Gazdasáo„ J\f
' á. ·- .
tar terhére I·is 1 ált t
ol l un,t spznz~
e•y eredet· ~ zlo_tgb
_a ott vényekröl szóló szám1é.Jta.t
o kiáll'ti es· te elyegm'entes
m asa
- 1a t·l peldanyban
- kell
_
.
I an1. A szamla tintaceruzával is írható és
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.
t · A másolat egyik pé-ldáindigópapirossaJ. m~sou;~ o. hell c<:atolni a máslltat
n át -az eredeti szamhuioz . ''"
. '
Y .- _

A:la hoz be kell külderu.

.

•

,

6
pedig az - p
.
l illönle(Yessegelt SLlJ. u.t„.n
u' '"ogy·
a O'"yogyszer t
o
. . '·01· a
0
• ,l:J
..oo.i~t..il
. Jl a számla eU;;ész1tesen.
1„e
' tba !·el! osztani. _/:ii...z „a"
J'ártlléltot -fizetni
„ · ·nem
b" csopor
'.
vériyeket ,;a ~:3 "igyógyszerltUlönlegessegel;;, a
' csop.
. o1 tba kerulne '-.-,.· aztrálisan ldszolgaJta
. t o tt gyórry.
„:='.
b" -csoportba a m~is
A
a'' csoport fote:
"
·1· venyek
z "
szerekxöl s~o ? ... lék· alá nein eső gyógyszerelt,
„Gyógyszer~s~1 Jaru "
,, a ;b" fölé padig: „A
gyógyszerl~ul?n~?ges_s~ge~~ ' .. 'gyógyszerelt" jelzést
gyógyszeresz1 Jarulek a a eso

, . f 1 1~ gazdasáA..zt az eljárást, amelyet a maga_n e e~„. -_
rek
0
gok ~tb. részére hitelb~n ltiszol~ált_a~ot\ ?Y ~~=~=ndö
számlázásánál és az ilyen szamlak u an
tézo
.járuléltok lerovás:inál követ?i lt:n, .az _<\.lap In
késöbb megallap1tan1.
Bl·zotsá"a foo-i·a
0
~
f" --· es iim
A jái'uléltok befizetését az AJ~i:·. enyi..e~ . 0 .zolványával ellátott Jnegbizottn.i utJa~ ~ner:or;~~:t~.
·Ezelrnek az alapot él'dek:lö gyóg;yszeresz1 szam a „a,'
·1 . ntartásokat és az elszamo1asoltat, a gyógysze1ny1 va
t t . l "t i-tár felelös vezetöje felmu a n1 to e c-::i.
•
Ha a .o-yóO"yszertá.r telelös vezetője a „g~_ogys~e
részí járuté-kokat minden hó 5-éig, - elso i?bc1: Jltlius 5-éiy - nem fizeti be, 3:ltl~?r azt .az ~lle~elte.s
ltözségi elöljáI óság ltözadólt modJara fogJa b-~haJt~n1.
Az előirt 1endelltezés~lt -be nen: tartasa,
amennyiben súlyosabb büntető rcndellteze_s al~ ne~
esik _ a közigazgatási hatóságnalt, _min~ te~ctör1
büntető bíróságnalt hatáskörébe tartozo, pe.nzbuntetéssel büntetendő ltihágás.
.
.
_
J:ri.. rendelet i7. ·§-ban foglalt.alt modot nyuJtanah

kell irni.

arra, hogy későbbi idöben az Alapot illető já.ruléltoit
befizetése átalány alalrjában történhessék.
Tájékoztatásul J\:özöljUk. még, hogy a rendelet
értelmében a közgyógyszcrellátás, betegbiztosító in~
tézetelt és mindazon íntézetelt részére kiszolgáltatott
magisztrális vények után, amelyeknek a m'unltadijkedvezményen ltivül a .gyógyszerész 5%-nál nagyol::b
engedményt nem ad: 3 fillé1l, az Országos Társadalombiztosító Intézet vényei utá.n pedig 1 fill§rt fog
az .intézmény a szám18..k ·összegéből levonni és· az
Alapnéik közvetlenül befizetni.
i'i.. Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapját illető
já.rulékok befizetése, ·ellenőrzése és behajtcisa tar~
gyában ltiadott, 309-1935. B. M. számú rendeletet,
valam'int az itt előadott niagyaf·ázatot, a magánvény
nyilvántartási l;:ö~yvben egész terjedelmében l\:özölni-.
fogjuk .
Budapest, .J._93;J :május .hó .l'!~én.

Budapesti ·Gy~ógysZerész
TE:Stillet:
J(oi:ács ödö11,
igazgató.

1fagyarorsz1gi Gyógy. ·.
szerész Egyesület:
[(oritsúnazl(y Ottó)

ügyv. igazgató.
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871-1935. szám. ·
_>\.. márh:aciltkelt árvéde1me.
- J!lrtesités, A Baeder illatszergyár rt. a gyógyszerészelthez
körlevelet intézett a márltacikkek árvédelme érdeltében, amelyben a gyógyszertárakat az ái:ak: betartá.sára vonatltozó nyilatkozat aláirásá.ra kerte fel.
A gyógyszerészelt a mirkacilt.kek előírt eladási

ái'ait a multban i.S betartották és az árvédelmi törekvés a gyógyszerészi kar érdekeivel is megegyezik. A körlevélhez melléltelt nyilatkozat aláirás!lt
ajánljuk t. k_artársainltnak.
Budapesti 'Gyógyszerész Testtilet:
Ko·vács i'Jdö11)

Dr. Gaá-Z End1•e,

igazgató.

elnök.
Magya1·orszigi Gyógyszerész Egyesület:

Ií:oritsd.nsz1'Y Ottó,
ügyv_.-igazgató.

Dl'. Tattffer Gábor,
elnök.

981-i935. szám.
. .\ JC-téti _.\.lapra vonatli:OZó rendeletek

\'égrehajtása.

gánfelel;:, gazdaságok stb. részére hitelbe ldszolgáltatott gyógyszerek szé.rnláZásánál követni kell, megjegyezte, hogy az 11Alap Intézőbizottsága fogja ltósöbb megállapítani a tennivalókat".
.Az. átm!eneti időre, t. i. addig, amíg ez az illetél~es he~yröl jövö megállapítás megtörténik, olyanertelr?ű magyarázatot adtunk, hogy a hitelbe li:is~ol.g~tatott
magisztrális magánvénye1;:et csak a
veny arának kifizetése all;:almával kell a nyilvántar~ó .. .tt;önyv_be_ bevezetni.
Ezzel szemben az Alap
Intezob1zotsaganak elnöl;:e olyértelmü utasítást adott
h?gy hitelbe kiszolgáltatott magánvényeket a Jtiszol~
galtatá:" naPJán kell a Vénynyilvántartó könyvbe beveze~n1. Hitelbe kiszolgált
magánvényelmek telti:itendölt a. :nag~betegsegélyzö egyesületek részére
(pld. _cantás~ Z1on, Budai polgári, Ráday, stb.) ll:iszolg~tat~tt vények is, amelyeket ugyancs'ak a lüszolgalta~~ i:apján kell a Vénynyilv.ántartó könyvbe
bevezetni es lgy .azcJt.a~ természetesen az eddigi szo~
k~nal: megfelelően masolatok l;:észítése nélltill ltell
szamlazni.
Budapest, 1935. évi junius l~ó 12-én.
:tirragyarországi Gyógyszerész Ea-yestUet
.•
0
.Kóritsci·nszky Ottó,

-

:©11tesítés. -

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület és a
Budapesti Gyógyszerész Testület f. évi május hó
1'1-én „Mii;: a nyilv!inos gyógyszertár vezetöjénel;:
teendői és tudnivalói a Jóléti Alapra vonatkozó rendeletek végrehajtása körü1° címen magyarázatot
tett közzé. l\.rra az eljárásra nézve, amelyet a ma-

ügyv.-igazgató.
Budapesti Gyógyszerész Testület:

--

~----------
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297-1935. szám.
}\.z Ujságirók Szanatórium Egyesiilete s7,:'.':1nLü.

-

!!:rtesítés. -

Az Ujsá.gil'ók Szanal6riUm ~~ye·sület~ azzal. a
kéréssel fordul a Testület t. tagJaihoz, sziveske_dJenek 1935. június 1-töl ltezdödöleg, az. Egyesu17_t terhére rendelt gyógyszerekről szóló vényeket sza_miázni és fizetés céljából bemutatni. A havon!tétiti számlázás esetén a ldfizetés l\:örUl eddig tapasztalt zavar
é3 késedelem e1ker'ülhétö lesz.
Budapest, 1:-935 junius -12.

Ko·vtics öilön;
:igazgató:

1003-1935. szám.

FclJúvás a gyali:ornol\:ot tartó gyógyszerészel\:he_.z: ._a
Rozsr.,yay l\Iátyás tanulmányi verseny tárgyában.
A 1-.íagyarországi Gyógyszerész Egyesület a
Tanügyi Bizottság javaslata ala:pjü.n Rozsnyay lviá~
tyás tanulmányi verseny tartásá.t határozta el.
A verseny feltételei külön felhivásban foglaltatnali::.
_4.. biráló bizottság a pályázatok elbirálásánál
nem követel magas szinvonalú értekezést, hanem
csal\: annyi elméleti és gyakorlati ismeret igazol8.sát, am'ennyit egy szorgalmas és töre1tvö gyógyszerészgyal\:Ornok a gyógyszertári munkálatok közben
elsajátíthat.
Felhívjuk azon gyógyszertárvezetöket, alül;;
gyali::ornok kiképzésével foglalkoznak1 hogy gyakor-

nokailt figyelmét hivják fel a Rozsnyay Mátyás
tanulmányi versenyre, a gyógyszerészgyakornoltokat pedig figyelmeztetjül\:, hogy saját érdeli::ültben,
lehetőleg mindnyájan vegyenek tészt a pályázatolt
kés.z:tésébe!l.
Budapest, 1935 junius hó 15.
Koritsánszky Ott61

ilgyv.-igazgató.

Dr. Tallffer Gábor,

elnök.

1004.-1935. szám.
~"'-

Rozsl!yay l\lútyás tanulnulnyi verseny feltételei.

1. A pályázaton résztvehet, sőt kivánatos, hogy
résztve.gyen saját érdeli::ében minden JI-od éves
gyógyszerészgyal;;ornoli:. A pályázni kivö.nó lehetőleg
röviden és tömören a kémia, a botanika vagy pharmakognosia és a gyógyszerészet köréből, saj<it m·aga
választotta témakörböl egy-egy irásbeli dolgozatot
készít
2. _!\. dolgozatok beadási ideje 1936 március 1-e.
Beadható Budapesten a 1íagyarországi Gyógyszerész
Egyesület ügyviteli irodájában (VI„ He.;5edüs Sándor-utca 17.), Szegeden Temesváry József egyesületi
társelnök, gyógyszerész úr cín1ére (Szeged, 1-:Iegváltó
gyógyszertár). _4.. tanfolyamra teiratkozók jdentkezésül;; alkalmával személyesen is benyujthatjál;;
dolgozatailcat a budapesti, iiletve szegedi tanfolyan1
vezetőjénél.

3. _4.. pályázól;; arról, hogy dolgozatail\:at magu'!;;
készitették, a választott tém'akör ből a gyal;;orn:::oiü
vizsgát megelőző napon l;;ollokviumot tesznel;;. A
pályázólrna1t tehát alkahnuk lesz a pályázat be-

Hl
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nyujl:.ása. és a kollokvium közötti idő alatt a tanfolyamok látogatásával hiányzó ismereteiket kiegésziteni s a /kollcltviwnon sildterrel résztve:mi.
4. _lt.z érdeltlödölt a témaltör megválasztá.sa, for-

rásmunkák, irodalrni és egyéb útmutatás tekinteté~
ben az egyesületi ügyviteli irodához fordu.Ihatnak.
Jutalomclijak: I. diij 60 . II. dííj ·10 P. III dij
20 P és dicsérő oldevelek.

Budapest, 1935 junius hó 15
Dr. Tauffer Gcit.io1»

Koritsúns:::l'Y Ottó,

elnök.

ügyv.-igazgató.

1076,:.._1935. szám.
.:\ Jöléti ...-\htp Jüirüli tennivnlóli: és a !'H•gél;rek iránti
kérvények benyujtúsa.

-

l!::rtesités. -

1Yiiheztartás végett valamennyi nyilvá.nos gyógy.
szertár felelös vezetöjével l;;özöljül{,. hogy a Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapjá-nri..1'- elnöke a belügyminisztérium l\:épviseletében a f. hó 25-én n1egtartott érteltezleten a gyógyszersz'1mlák kiállitására,
a Jóléti Alap-ot illetö járulékok lerovására és befizetésére, továbbá a segélykérvényel\: benyujtására
vonat1.:ozólag a követl.:ezö űtbaigazítá.sol\:at adta:
1. Minden egyes vényt, amely nem a ltözgy.Jgy.
szerellátás, az OTI, a 1'LIBI, s általában nem az á! szabá.s tárgyában !dadott rendelet 7. pontjában felsorolt intézmények, alapok, stb. terhére rendeltetett, ·
a ldszoJgáltatáskor a Vénynyilvántartó könyvbe be
l\:ell vezetni. E vények után a nyilvántartó ltönyvnelt

a hónap vegen történt lezá.r·ása után, legltösöbb · a

lcövetkezö hónap 5-éig, ( ezuttal tehát július 5-éig J,
a Jóléti A.lap-nak a 65.406. sz. postatali:arék.pénztári
számlájára darabonként ._t fillért kell befizetni.
~A.. magá.nkórházak, szanatóriumolt, stb. terh·ire
Jdszolgáltatott magisztrális vényeket is magá.nvényeknek kell teltinteni. Ezeket is be kell jegyezni
a nyilvántartó-könyvbe és ezel'- után ís - tekintet
néll.:ül az engedm'ényre - vényenként '! fillért kell
az Alap javára befizetni.
_4.:z Alap minden nyilvános gyógyszertárnak a
}{özeli napol{ban félévre szükséges, vagyis hatszori
befizetésre szolgáló 6 drb cseJ{]>:lapot dijmentes.en fog
megküldeni. }>,... cselddapoJ{at gondosan meg kell
örizni, mert az .<\.lap pótlást nem küld. J~„ mes;-küldött
csekl\lapol\:on a befizetés djtalan .

·1
2. _!\. Szél;;esfövárosi Segitö .<\.lap terhére kiszolgáltatott minden egyes vény után szintén -1 fillért
l.:ell befizetni. Ezek a vények julius 1--töl k2zdödöleg
kiszolgáltatásuk napján szintén heirandók a nyilvántartó könyvbe. A junius hónap végén - tehát utólag
-és utolsó tétell\.ént - egy tételben I;;ell a nyilvlintartó
könyvbe bevezetni. .<\.. könyv „Jegyzet" rovatB.ban fel
lcell tüntetni a szá1nlában kin1utatott m'agisztrá.lis

JIYPEROL
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az e~öirt1 b_ély_eg~ö
vények számá.t,, a Sza. m1á.t a pedi_sr
~
· zruna1
alltalmazásával a nyilvántartó könyv fo yos _- kell feljegyezni.
.
.
ma.
3

A ltözlrórházak terhé1:.e

lu~zto~gai~t~illért

.. .
. ek után eyyelore sz1n en .
.
gisztrahs ven?1 . ra befizetni. Tehát a költórházi v~
lrell az ~lap Java
etni a nyilvántartó könyvbe. A.
nyeket is be ltt;ll :iez .·
.
vén eket az.onba_n
közltórházalt ri;szere

h.isz~~~f:t k~ll y a nyilvántartó

1 ~~~m ~~8:k ~sszesítezt; ~!~;!:
~~~y:b~p~~~~g;~~i~~
k' ·iutani
a nyllvanta1to konyv „J :::.Y - ••

5
11
ke . ia csak' a maf!'isztrális vényeknek az osszi::·
5v~~~a:zá.mlában 1\.ii:utatott számát ltell f~ltUnte~~'
a sza· mla· n és az extraktusolton pedig az ei. magan
, ·
· 1·.„
ir b"l e zö alltaJ,mazásával a ny.lvant~rto ~Jnyv
foiyó;ia~at kell feljeg~ezni. .-.\.~?'.g. i~,. ~1g ebii:~ :

1~-~~~:i~~~ziv:~~~e:r~~~~z;;~e~t;;~~~~? ~e~el~:~.zí_tei:i
: a'zt a gyógyszertárnalt saját érdekében megonzn1.
es
•,:, o. dalmak részére 25o/o munl i;: a"ii·1-edVE:Z"
4 Az u1a
saJ· m3crána
ver:_ye_k~e: " n ~ ilvánt~rtólcönyvbe beirni. l\.z t~1a
tatas1..01 kell e. Y.
.· láli;:ról mindenkor mas0daln1aknak ~~nyuJt~tt lsztam rryógyszertár által m'egt' ,
1 t k ·szitendo a maso a a •,:,
-·i·t· bahelyezettvényelt u an .ea
e.„
.'
őrzenao me1 t a hl a as
.
fii'
. . . · . i ·1-·ból vényenl1:ent egy-egy _..
rótt 4-4 fll 1er Jatu e'\; . .
· h t„ Meo-örzendolt
lé:-· visszatérítése les~ l~erelme~ e o. év után a já.rutűlfizetésnelt
e számlamásolatolt azert is, mer :J'o-y
lél- tervezett átalányozásakor az ~ ap a.
·'no„stilő összeo-et
tekintetbe fogJa venni.
0
• t t tt
nu
o- öo-yszer~lt
5 Az O'TII terhére ldszolgal a o t=>Y .!=' • . •
.
: )· számlázása a követltezöképen tortenJelt:
venye1ne "
„
•
·"t el·
A vények, az orvosi bélyegzc!li;: szan1a szer1....

m~nn~el 1~!s1:~if~~~~t~nivé~J1~~e~~~~~ id~zolgfil_-

különítve, két főcsoportban szimlázandóJc Az első
A) főcsoportba tartoznak a gyógyszerk.ülönl_e.gességeltröl, egységes kiszerelt gyógsszerekröl stb.-röl
kiállitott ipari és háztart<isi vények elkülönitve. A
második BJ főcsoportban számlázandók ugyancsak
elkülönítve az ipari és háztartási magiszti-ális Vények. ::Mindegyik csoportot összegezni kell és mindegyik csoport vényeinelt darabszámát összesítve, lti
Jtell mutatni.
Olyan esetben, ha egy vénylapon két magisztra.
lis gyógyszer v~ry két gyógyszerkülönlegesség stb.
van rendelve, a száimlában a vények árát ktilön-kUlön
kell feltüntetni és egy összekötő jellel (]) ltell jelölni azt1 hogy a két gyógyszer egy· vénJ'lapon rendeltetett. Ez a m'egjelölés arra szolgál, hogy az OT!
sz<imvevösége csak a biztositott által téritett 30 fillért vonja le.
_.\.zokat a számlákat, an1elyeltröl a rendelet szerint m<isolatot lteU készíteni, tintacen1zával lehet
irni. _!\. másolatokhoz nem sztilt.séges vonalazott számlanyomtatványt haszná.lni, hanem a másolás indigói::·:-plros r:Irka·mazá.sával olcsó, vék.ony fehér papi1·osra történhetik, ami a másolást megkönnyiti.
A Jóléti Alap elnöke a legnagyobb megértéssel
és jóakarattal fogad minden olyan észrevételt, amely
az Alap működését,_, a járulékok lerovását könnyebbé és egyszerűbbé teszi és az Alap céljainak, s rendeltetésének kára és veszélyeztetése nélkül li;:eresztül-·
vihető. Dyen intencióktól vezettetve néhány hónapi
gyali;:orlat után - elörelá.thatólag ez év öszén m'ÖdjS.ban lesz és hajlandó lesz a renleletnek a szá.mlamásolá.sra vonatkozó és egyéb intézkedéseit a gya..
korlati élet kivánalmaina~~ megfelelően módosítani.
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A kCrvCnycl-v bcnyu.jtcisáról.

Folyó évi julius 1...töl lrezdödöleg segélyt az
_.\.laptól csakis a Gyógyszerészek Országos Jóléti
_.\.lapjá-nalr. Intézöbizottságához (Budapest_. ~··
_>\ggtelelti-u. s.), cimzett ltér:'é?Yb.en egy?nen1~ent
lehet kérni. A lr.érvényben az 1genyJogosultsagot.1ga-.
zoló összes személyi adatokat és lr.ö1iilményeket fel.
1Úül soi·olni. !{özölni lr.ell, hogy a segélyért folyan1odó mikor lépett a pályára, miltor és hol szerezte
ol\.levelét. Csatolni kell a ltözségi elöljáróság által a
,!961-1927 B. M. sz. rendelet szerint kiállitott va.:
gyoni - bizonyítványt. Hat~·an éve~ _aló~i folyamo~ó
i""azolni tartozilt munlr.akeptelenseget es azt, hooy
eí'tartásá.ról sen1 maga, sem családja gondoslr.odni
nem tud. !{özölni lr.ell végül családi viszonyait, ellátatlan gyermekeinelí: számát és segélyezésére való
folyamodásánalr egyéb indolrait.
~A..z Alap Intézöbizottsaga a lrérvényben felemlitendö adatoJr olrmánysze1ii igazolását megkövetelheti.
Gyógyszerészek özvegyei kérvényeikben néhai
férjilltre vonatkozó szemelyi adatolrat tartoznmk
felsorolni. Be kell csatolniok házassági anyalrönyvi
kivonatukat és igazolniok lrell, hogy férjük, elhunyta
előtt, mint tényleges gyógyszerész műlrödött.
Budapest, 19?5 június 26.
Tuiagyarországi Gyógyszerész Egyesület:
J(orítsci11szlcy Ottó,

ügyv.-igazgató.
Budapesti Gyógyszerész Testület:
Iíovács öclöll,

_ igazgató.

1;208-1935. szám.
:\. .Jóléti ..\lappal kapcsolatos tii;yeJi,

-

l!Jrtesítés. -

A Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapja (G. 0.
J. l>... ) elnölrének 1negbizásábél értesítjük a t. Kar.
társalrat az alábbiakról:
1. A G. O. J. :,.. .. ra vonatkozó rendeletek, ameJyelr a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Hiva.
talos Közleményei ·1. számában, úgyszintén valam'ennyi szaJdapban is lrözzéadattal:;:, szigorúan betartandók. A Jóléti Alap elnölre - az átmeneti időre
tekintettel - eddig- elnézést gyakorolt, a jövöbe~1
t!Zonban a rendelelelrben foglalt rendelkezések legpontosabb betart3.sát szigorúan ellenőriztetni fogja.
_t.,.. szabálytalanságoli'. lühágási eljárást vonnak m:>.guk után.
2 .•A.. Gyégyszerifszek
Országos Jóléti A\ap!a
(GOJA) hivatalos helyiségénelt a címe: Budapest,
VIII„ .A..gteleld utca S, II. e, Hivatalos órálr nap:::-nként d. u. 4-7-ig. :\. GOJ.A..-t illető köz1em-ényck
sz8.mlan1ásolatok, pénzküldeményel<, levelezés stb. e
cimre küldendök.
3. _A,_ GOJ.A.. postatakaréltpénztári csekksza.n1Iájának szfuna 65)0·16. Pénzli:üldem'ényel.: erre a cselrJ.;:.
számlára küldendők.
4. A számlaműsolatolron ugyanúgy, mint n1agu·
li:on a számlálron pontosan és olvashatóan fel ke'.l
tüntetni a gyógyszertár cimét, a gyégyszerész nevét és a gyógysze1tá.r törzslrönyvi számát, amelyről
a GOJ_A,_ elnöksége n1inden gyógyszertárat m'ár értesitett.
10
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A szá1nlan1ás0Jalr1 kon !ellüntelendő 1n6g annak
a betegbiztosító intézet, intézn1Cny stb. neve és címe,
an1elynek a számla szól.
5. A GOJA„ Plnökségének bel{ül:!ött levelek után
sztimos esetben portóbüntetést kellett fizetni, mert
1
ncm voltak a }{iilden1ény sú!yának me.gfe!elöen felhélyegez'irc. A„ l:eküldött Je\·eJcl{ tehát m!ndig a
póstatarifánal{ rnegfelc!öen pcntosan legyenek bérn1entesitve, n1ert ellcncsetb~n a GOJ,,.\. a gyögyszertár szá1nlájút uz itt utfi.nfizett'tt hiintetési portóvai
n1egte:heli.
6. A segé.lyek iránti kérvények a Gyógyszerészek Országos .Jó1éti A.lapjának Intézöbizottságá.h:z,
Budapest, VIT;~., A.ggteleki utca 8. címzendöJ.::. Segélyt csak egyenként, vagyis nen1 összesített kérv!fnyben lehet kérní. A k2rv:'.nyben az igényjogosultsá.got igazoló összes szem:!lyi ajatokat és körülményeket fel kell sorolni. !{Cz31ni kell, hogy a segélyért foJyamndó miko.~ l<lpett a pályára, mikor és
hol szerezte cklevelét, továbbá pontos működési táblá~atát. Csatolni kc11 a 1tözs:égi e:öljáróság által a
·1.961-1927. B. 1\II. sz. rendelet szerint kiállított va.
gycni bizonyitványt. I-iatvEn éven al6Ii folyamGd•'.i
igazol:ii _ t~rtozi!;: munka!{:1ptc:enségét és azt, hogy
elta.rtasarol ssm maga, sen1 csalíidja gondoskodni
n_em tud. !{özölni kell végl;I családi viszonyait, ellatatlan gyermekeinek szá.mát és a segélyezésért
való folyamc-d.:isnak egyéb indol\ait.
A GOJ~<\. Int-izöbizottsága a kérvényben felenl'.:i.
tendö adatok okmányszerű igazolását ·meo-J;:övetelheti.
"'
Gyógyszerészek özve.gyei Jcé1 vénye;kben néhai
férjükre vonatkozó szen1élyi adatokat tartoznak felsorolni. Be kell csatolniol;: a házassági anyakönyvi

14'1

e

ldvonaluke.l és igazo'.niol~ kell, h~ogy f~r!~l~. cH1únyla
.. t m1'nt tényJeaes
uyocryszeresz 1nuh.odott.
0
0
clot
, GOJ~.\. intézőbizottsága
"'
1 sz:°
•
'
,
csupán _a f_en t·ie;:
1\
. t mecrszerl;:e=:ztett és felszerelt l;:ervenyel{et b1n_nl '" el "e·i·demb;n A. s::.,..élyl.::érvényeket a hénap 201·a Ju„
· ·
""
t' '"b. tt
• ·1 a következö hónap elsejéig kell az L; e7:o 1zo -·
'.~~ahoz benyujtani. A. l..:t::sőbb érkezö ke:v~n~e);: a
1~ 1 i~dcn hón2p első felében tartott bizottsag1 uh~sen
tirgyalás a!á nem kertrhetnek.
Bu:la.p~st,

1935. év1 július hó 15-én.

Magyarországi GyógyEzerész Egyesii.let:
J(orílsdnszky

Ottó~

ligyv. igazgató.
Budapesti Gyógyszerész Testület:
Kovács

ő!lön,

igazgató.

~i-12-1935.

/~.

szán1.

nnhbi gy.::-gyt:ze!~?.állítúsi egyezn1enyc.

-

l!lrtesités. -

:Értesítjük a Testület t. tagjait, h~g! az. ~ln~~;:~
'a rri. ldr. Dohányjövedék Betegsegi„ .~1z o-~~ :
,.„~f
193"' évi J"úlius hé 1-töl 1.::ezdodo bata1)l n1..yz„at<vel
„
..,. ·
1 „t„tt ameii·
lyal gyó_gysze:·sz§.ll~tá~i e~ezn1én::r: .::o o '
-· - , .
1lel· főbb rendell.;:ezese1 a l{ovetl{ezol-.: • .
--~ .\ · ...., .. zeten rendelt gyógyszer aranak 2::JS·c_at
-~ ven:y.r.u
:::. "'
1-'szolaá1
u tao- maga tartozik fizetni a gyog.ysz?r '·" 1 ••• "6
t<::.tá::";. alkalmával, 75Si-t pedig az intezet l esz~1 o
egyenlittetilt ki.
q-'>o-

.·'.i

JO*
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_4,. rendelvényre mást, mint az előirt gyógyszet't,
vagy. a rende~tnél lrevesebbet klszolgáltatni nen:.
szabad. ].-fás gyógyszer, vagy cser:eciklt a tag kifAjezett lövánságára sem adható. Gyógyszerek és·
gyógyszerltülönle.gességelc közül csupán azolc szolgáltathatók ki az intézet terhére, melyek a Gyógyszerrendelési Szabályzat I. és II. táb!ázatában fel
vanalc véve.
A Testület kötelékébe tartozó gyógyszerészet;:
számláikat szahályszerüen felbélyegezve, a m1 kir.
Dchányjövedélt Betegségi Biztosító Intézete ltivánsága szerinti összeál1ításb8.n és számlázási rendsze: e
szerint maguk nyujtjáli: be havonlrént, lrevesebb vény
esstében negyedévenltént, a m. kir. Dchányjövedéi:
Betegségi B:ztositó Intézetéhez, illetőleg annak helyi szerveihez, mely a szabályszerűen összá.llított és
okmányolt sz<imlükat a beérkezéstől számított 21
napon belül ltifízetni tartozil{, A sz<imlabélyeg-illeték a benyujtó gyógyszerészt terheli. _4,. sz<in'llánal<
a beérkezéstől szám'itott 21 napon belül való folyósítása esetén a szám.:ák: bruttó összegéből a m. kir.
Dohányjövedék Betegségi Biztosltó Intézete 5<X~
(öt százalék) pénztári engedményt (cassascontót)
jogosu1t le\•onni.
_4,.z egyezmény egyéb 1-endelkezései megegyeznek a 11asonló rendeltetésű intézetel<kel, ( OTI. Pésta
stb.) megl<ötött egyezmények rendelkezéseivel.
Budapest, 1935. július hó 10.

]{(}VÚCS Ödön,

igazgató.

Dr. Gaál Endl'e_.
e!nök. ·

39.f-1935. szdm.

Itendeletbe

ütf{ÖZÖ

reldám.

- J!:rtesítés. Illetékes hatóság részéről történő megtorló eliárás -m'egelőz6....se érdel{ében felhívjuk a !estület t:
'te.gjainal{ figyelmét arra, hogy gum16vszer:l;:e;:
ajánló, este ltlvilágitott reklárotá1gyaknal~ a gy~g:y·~
szertár kirakatában vailó elhelyezése a gyogyszereszi
működés és eljárás szabé.lyozása tárgyfíba!n ltiadott
260.510--1934. B. M. számú rendelet III. fejezetének
10. §-á.ban foglaltakba ütl;:özil{.
Bpudapest, 1935. július 15.
Kot-'!ÍC.'.i' ödön,

igazgató.

Dr. Gadl Endrl't
elnöl\:.

/».z „.Osn1an" hetegsegélyZ-Ö- és t-<:n11•tkez(•si cg,yh•t
cimváltoztatása,

- l!Jrtesítés. J:r::rtesitem a 'l'estület t. tagjait, -hogy az ,.Os·
man" Beteo-secrélyzö és Temetliezési Egylet a n1.
Jd;:-. .belü.~n'isztérium 153.487-1935. VII, ~4..) szá1n
alatt kelt határozatával címét „?.íagyar _4,.ranyJ;:e_
reszt Egylet''-re változtatta és régi helyiségáb51 I.,
_<\.ttila l;:örút 50. szám alű. költözött.
Budapest, 1935 július ·17,
J(oeács öclönJ
igazgató.

150

151

402-1935. szám.
;\.:,o;

OTI tagjai részére reu.:Jelt ·gyög,yszer1.•liről sz1iiú
vén;yel;; s7.á1nlúzllsn.

- Felhívás. OTI számvcvöságén~k kér~sére újból felhívjul;; a gyógyszertárak felelös VtJzctöit, hogy az
ellenőrzés megkönnyíté.se és ezzei a kiutalás gyorsabbá tétele érdekében a szám18.kat pontosan az ·
alá.bb kövctJ;;ező utasítás szerin( szíveskedjenek elkészíteni.
_A,_ vényeket két főcsoportba szétválogatva l\:.~li.
száml8.znL _A..z elsö .Jl) főcsoportba tartoznak a
gyógyszerl\:.ülönlegesség2l\ről, kiszerelt gyógyszcrel~1 öl, stb. 1dállitott vények.
_A,_ második B) főcsoportba
a 1nagisztr8.Jisan
rendelt gyógysze: ekröl szóló vények.
„:-\.z első A.) főcsoportba tartozó vényckröl kiállított számlán a „Gyégyszerészi járulék alá nen1
csö gyógyszcrkUlönlegc:.::ségek stb" jelzést, a B) fő
csoportb::!. tartozó vényckröl Jdállított sz3.mlán pedig a „Gyógyszerészi járulék ata eső vénye]{'' jelzést ke!l allí:aln1azni.
1dindkét csoportban az orvosi bélyegzöJi: száma
szerint csoportosítva külön-külön lí:ell szán1lázni' Cs
összegezni BZ ipal'i és háztartási jelzésű vényelí:et, s
fel l{cll tüntetni a vZnyck clarabszámát és tételszam'át; a tételszámot ,; sorszám rovatba l;:ell irni.
•A..z összegezés mindig csak függőlegesen történjéJ{,
Ha egy vénylapon l;:ét magisztrálisan rendelt
gyógyszer, vagy két gyógyszerkülönlegesség van
felírva, a számlában a J;:ét vény árát külön.kü!ön
tételben kell felvenni és egy összekötö je11el ( - }
Az

megjelölni azt, hogy a két gyógyszer egy vénylapon
rendeltetett, hogy az OTI számvevösége a biztosított
által térített 30 fillért csak egyszer v.onja le.
lv!ivel a tintaceruzával írott szé.mla a legtöt:b
esetben rosszul, illetve nem olvasható és ez a l\:.örü!mény az ellenőrzést nagycn megnehezíti és a kiutalást késlelteti, ckvet!enül kívánatos, hogy a szán1.
la irása üvegtollal, vagy töltöto:laI történjék.
Ugy az A), m'int a B) főcsoportba tartozó vényel\:.röl ldálított szamlákról JuJt-kCt ·1násolatot kell
l.'és;;ítcni. A másolathoz nen1 szükséges vonalazott
szá.mJanyomtatványt használni, hanem a n1ás=>lás
indigé papit' alkalmazásával olcsó, vékony, fch'2r
hártyapapiton történhetik. A másolatokon csali:
úgy m'int a számlá.kcn, pontosan és olvashatóan
fel J\:ell tüntetni a gyógyszerész nevét, a gyógyszer~
tár címét és helyét és törzsk:önyvi számát, amelyet
az Alap cln:>kségc mar n1inden gyógyszertárra! kö~
zölt. Fel kell tüntetni a számlamásolatoli:on azt is.
hogy az OTI terhére rendelt gyógysze:cltröl szó!.
.A.. másolatol\: J;:özül az egyik példányt az OTI-hoz
benyujtandó számlához li:ell csatolni. ~A.. másikat a

LEUKOPLAST
magyar gyártn1ány!
a közgyógyszerellátás,

a MABI .

OTI és
6

E

E

uz összes közkórházak részére
szabadon rendelhetö.
R S D 0 R F,
BIJdapest.
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Gyógyszerészek Országos Jóléti _.\lapjának (Buda..:
pest~ VIIT., Aggteleki utca 8. II. em'. 12.) kell bekUldeni.
Budapest, .1935. évi július hé 22.
Koritsánszky Ottó_,

l(O'V!ÍCS ődÖ1l 1

ügyv. igazgató.

igazgató.

dásnak miniszteri jóváhagyása után a Iegl;:özelebbi
időben m'egindul.
Azok a gyógyszerszámlák, amelyelt a havi 20
(húsz) pengőt el nem érik, n. százalékadá.s kötelezettsége alól mentesek.
Budapest, 1935. július hó 20-án.
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület:

1259-1935. szoi.1n.

J{oritsáns::ky Ottó,

1\z OTI gyógyszersz.állitási

-

cg-ypznH~nye,

l!:rtesités. -

i{ovcícs ödön .

Róth .t1ia11ór

igazgató.

alelnök.

1214-1935. szá111'.
:\ 1\1,\\r BPtcgsCgl Biztosítú Intt?-zet terhére rentlelt
yényelt: feliilbélyegzés~.
-- :mrtesités. -lvIA V betegségi biztosító int2zetének 1tözlés'?
l;zerint gyakran megtörténik, hogy az intézet terhére rendelt vényeken a gyógyszertárak süt'ű ·szö„
vegü és erősen festékezett bélyegzölenyomata lényeges szövegreszeket takar. Ennélfogva az igazgató~
só.g kéri a gyógyszertárak felelős vezetöit, hogy a
.gyógyszertár bélyegzőjét ne nyomják a vény olyan
helyére, ahol az a felírt gyógyszer szövegét, illetve
annak mennyiségét olvashatatlanná teszi. Le.gcélszerübb, ha a vény e ~élra ·f;:ijelölt helyére nyomjái:
A

"BE"'BE'

LABOR

eln öle

Budapesti Gyégyszerész Test illet:

Magyarországi Gyógyszcr:2sz Egyesület ös
a Budapesti Gyógyszerész Testület elnöksége, közgyű1éseiktöl nyert felhatalmazás a-:apján megegy:-zett az Országos Társadalon1 Biztosító Intézet vezetöségévcl az 193,L október 16-tól 1935. december
31-éig terje5ö időre szólé százalél;: visszatérítésére
nézve. Eszerint erre az átn1eneti időre a magisztniJh:an rendelt gyógyszere];: utan levont 20 1;-(..ból fi
(üt) százaléko~, n. kiszerelt gyógyszerekből és gyógy.
szerkülönlegessé.gekböl levont 50~ -ból 1 (egy) szj_
zalékot térít az OTI vissza. _<\.. térítés e nlegállapcji,_

"

Dr. Tauffer Gábor„

ügyv. igazgató.

HJNT9POR
KEN ÖCS
SZAPPAN

a legkilünöbb gyermekápolási készítffiCnyek.

„LABOR"-!ele ferlölleniló SZENT IMRE gyógysznpant f e r 1ö z és e s megbetegedések és járványok
ellen a legkiválóbb , orvos szaktekintélrek ajitnljitk.

1 fi·l

a bélye.gzöt, vagy bn a bólyegzö nagyobb terjedel_mi:.

az esetben a vény hátlapjára.
BuUapest, 1935 augusztus 22.
Iíoritsánszlcy Otl.1,
ügyv. igazgató,

l(ovács öclön,.
igazgató.

annyiszor rovandó le a n1egfelelö jiruléJ.c, ahful \'
vényszerüen elkészített gyógysze:- szolgáltatott J.;:i.~
Budapest, 1935. szeptcn1ber 17.
Ii'.ovác;; ödön,
a Bp. Gy. T. igazgatója ..

~536-1935.

1510-1935. szám.
l-;-igyélmczt~té3

a GyOgyszer:::szi Jöl§li _-\lap ügyében,

~~ Gyógyszerészelt Országos Jóléti Alapjtl:. I_nt_C-

zöbizottsigának szeptember hó 12-én t3.rtott ul.:=sen
az .\.lap elnöke, dr. „Atzl7l Elemér min. o. tan~csc~
ur felh1vta egyesületeink vezetöségeit, hogy f1gyc.nieztesse a t. !{artársakat, mikép az Alappal szemben fennálló törvényszabta ltötelezettségeil.;:nek mindenkor a legnagyobb pontossiggal és lelldismeretességgel tegyenek eleget.
Ennelt folytán felhivjuk valamennyi gyC:gysz~rt!l_·
felelős vezetöjét, ho.gy az _<\.lappal kapcso~atos rendeleteltet pontosan ta~tsák be; a 1'fagánvénynyil:ánta!tó l.;:önyvet szabilyszerüen vezessél.;:. _!\.z ~se?el~es
befizetéseket minden hó 5~éig pontosan tel1esttsek,
ID::!rt a szabályok be nem tartá.sa esetén az Alap
elnölte, a mulasztást elkövető gyégyszertárak vezctöivel szemben, a ltihágé.si eljárást folyamatba fogja
tenni..
Egyben felkérjük a gyóg~szertá~·alt f:!elös ;e~
zetöit arra is, hogy ha egy venypap1rra tobb vens
van felírva, úgy azok annyi tételszám alatt_ ve~~
tendök be a vénynyilvántartókönyvbe, s eretto1·:
4

l(or1tstinsz1cy OttU,
n lvf. Gy, E. ü.

i.:j"az~·

sza.111.

.-\ Gy. 0. ,J. .-\, rcuclclci n1údosítása.
- :tf:rtcsités. A Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapjának eL
nöke, dr. 44f,::Cl Elem'ér miniszte:i osztá.lytanácsos,

állandóan

2.

legnagyobb jóakarattal és gonddal inun.

káikodik nzon, hogy azokat az írásbeli és adminisz.

trációs tendöket, melyeknek
elvégzésére a Jóléti
.·\.:lap tárgyában kiadott rendeletek a gyógyszer2szt
kötelez,}.;:, a gyakorlati életben jelentl.;:ezö kivánal1naknak me.:;-felelöen megkönnyitse. Allandó 1tapcsolatot tal't fenn egyesületeinkkel és módot nyujt a
kar részéröl lncgnyilatkozó kivánalmaknak elöterjesztésé! e. Ez késztette arra, hegy a hivatali ügyek
intézésénél nleglcpö gyorsasaggal előterjesztést tegyen a beli..igynliniszter úrnak, az ernlitett rendeleteknel.;: a számlamásolatok kiállitásira vonatkozó
intézkedéseinek rnódositasára. Ennek az elöterjesztésnek eredménye a 9021-1935. II. B. :r-.r. számú
rendelet, an1ely a Budapesti I<özlöny széptembe!"
25-iki számában jelent ineg, s an1elyet szaklapjainl~
egyidejűleg. teljes terjedelm-..'iben közölnelc
E rencleletben foglaltak következtében ez év!
oktéber hó 1-töl J.;:ezdve a
ltözgyógyszerellátás,
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illetöleg az államkincstár, vagy általában valamely
közalap, valamint az árszabás tárgyában kiadott
rendelet 7. pontjában felsorolt biztositó intézetek,
stb. tagjai ré.szé1·e kiszolgáltatott gyógyszerelcről
szóló számlált.ró! neni ken 1násolatokat kőszíteni~
hanem a rendelethez mellékelt „A'' minta szerint ldállított zöld szinti gyógyszertári bejelentő lapot li:ell
a Gy. O. J. A,-nalt ltözvetlentil megküldeni. - Ugyanaltkor a „B" minta szerinti ellenörzö lapot szabáJyszerüen ltitöltve, a közlilethez (intézményhez) be-nyujtott szám'láboz kell csatolni. Ilyen bejelentő és
ellenörzö lapoltat a Gy. 0. J. A. fog valamennyi
gyógyszertárnak. a legközelebbi napolt.ban megküldeni, hogy már a szeptember hónapban kiszolgáltatott gyógyszereltröl ltiállitandó számlák is másols.tok nélltül, a bejelentő lapolt felhasználásával legye„
nelt elkészithetök és benyujthatólt.
_4._ Gy. 0. J. A, a szüks§ges bejelen:ű és ellenörzö
lapokat egyelőre ingyen, olyan példányszám'ban fogja
rendelltezésére bocsátani a gyógyszertáralrnalc ro.cly
elöreláLli.atóan egy-két havi számlák ltiállitásáhuz
elegendő lesz. _A,_ vidéki gyógyszertáralr részére ltözvetlenül a Gy. 0. J, _A,.. legltésöbb folyó hó 30-án
fogja postán me:gltüldeni, a budap2sti gyógyszertáralr
u lapoltat ezúttal a Testület titkári hivatalában vehetilr át szeptember 28-tól kezdve. A további szültségletet a gyógyszertá.rak a Gy. O. J .•A,., hivat:tlától
(Budapest, VIII., Aggteleki-utca 8.) darabonl1:ént 1
{egy) fillérért rendelhetik vagy szerezhetilc me~.
különféle intézmények részére 1dállitott sz11nt.
ld.khoz csatolandó „_A,_'' minta. szerinti bejelentö'lap.;k
nem csak egyenként klilön-ltlilön, hanem összegyüjtve, boritélrban egyszerre is bekUldhetök az Al~puai>.
_A,_

postán, vagy hivatali helyiségében rövid úton bcadhaték.
- --~~o~·a~él~os~n ~elhivjuk a figyelmet arra, hogy
a h:~lonbozo rntezmenyek csak olyan számlákat folyós1í:ha~ak, melyekhez a szabályszerűen kitöltött
ell_enöro::zo l_ap?k ~satolva vannak és hogy. aki a
.gyógy_zeresz1 be3elentö vagy ellenőrző lapot szabály
talan:xi tölti. ki, ~agy elmulasztja. beküldeni, nerricsal;
a sz8:mla_.1nutalasát teszi lehetetlenné, hanem kLli.ágást is kovet el.
Egytdejilleg közöljüJt, hogy október hó 1-töl
kezdve, a Székesfövárosi Segitö _4....lnp terhére lds:rnlg~ltatqt~ gyógyszerekröl szóló vényeket nem ke~l a
V~n~-ny1:1:'"8:1tartó lcönyvbe bevczcf11i. hanem a hó
':~ge.n l~1all1tandó _számláihoz ugyanúgy, mint a
tobb~. k~zalapi szamlához --, a „B'' i~lnta szerínU
ell~~or~o lapot .ke~l megfel<?15 :n 1\itöitve csatolni. Az
„-4.... ~nta szerinti bejelentő JD.p•)t p:;ó.i·'' az _i.\.htpnak
megkUldeni.
t'>
A vármegyék, varosok e.~ ltÖZfl~Zf.!t álta.1 fennt~rtott_ l~özl~érh!izai\: részére 1..:íszc·lgá it gyógy.~:-:P!'l~t\:
rol szolo venyeket, oictó"!lcr hó 1-töl ~tezdve, s:i:int_(!n,
nem ltell a_ V~ny-11yil1rá::1tar:i:ó l:ö?1yvbe bevezetni,
ha.nem a szamla~oz m~g-:?eii?ló~:i lt:íöltött, ellenőr~r':i
la~ot ke.~l csatolni, s a szár.1!át··-H a 1,cn)rujtás napján
be3elento lapot kell !lZ A.lapu;jJt lrüldeni.
Budapest, 1935 szeptember hó 25-én.
Budapesti Gyögysz.
Testület:
Kovcics

ődön.

i,gazgató.

1-fagyarorsz. Gyögys?
Egyes illet:
l(oritsánszky Ottó„
ilgyv. igazgató.
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lfl32-·· .1925. sz<i.n1.

..-\z OTl,_ val

1,,•:rúgyszerszálitüsi

kö!iHit

egyezmény

júváhag-y~isa.

Itrtesités. -_;\..z orszii.gos Tó.rsadalombiztositó Intézet vcz·ir ..
igugatéságának lrözlése szer:nt, a Belügyminiszter
Ur folyó évi szeptember hó 10-én kelt, 261.877-1931..
XV. szá.mú rendeletével jóvihagyta az OTT, a !vIGyE
Cs BGyT lrözött ez ev július hó 3-án létrejött megegyezést, am'ely sze1int:
1. Az 1931 janu<ir 1-i hatállyal megkötött és ::t
gyógyszerészi érjeklrépviseletektöl 1'934 október 1-él\'!
felmondott gyógyszerszállitási egyezmény 5. pontjában az Intézet javára a ma.gisztrális vények után
biztositott 20, illetöleg a lrülönlegességi vénye!r után
biztositott 5o/o gyógyszerszá1nlaengedmény 1933 december 31-ig változatlanul érvényben marad. Az Intiizet ebből a.z engedn1ényböl az 193•1 olrtóber 16-tól
J935 december 31-ig terjedő időben, a vényszeiüen
e!készitett és kiszolgáltatott gyégyszerelr bruttó öszszegü szán11ái után 5S~·-ot, a gyógyszerkülön1egességelr, tápszerek, asvúnyvizek, szérumok, kötszereit.
müszerek, gyógyászati segédeszlrözöli: stb. b111ttó
összegű szá.mlá.i után 1 %-ot a gyógyszerészek javára
visszatérit. ltz 193 ! október lG-tól 1935 december
31-ig te1 jedő időszak alatt keltezett vények alapján
beterjesztett, de havonlünt 20 pengő ln11ttó összeget
n1eg nem haladó gyógyszerszáml<lltból, a gyógyszerészek engedményt nem adnak.
2. .J\.z Intézet az engedménylrülönbözet vissza~
tEritését jelen m'egegyezés jóváhagyása után nyo1nb3n megkezdi s azt legkésőbb a jóvállagyás iclöpontját lrövetö lrét hónap alatt eszközli,
1

3. Szerződö felelt 111egá.Uapodta1... ahban, hogy
1935 december 31-ike előtt megfelelő időben, legkZ .
sőbb október 15·ig, a 1936 január 1.én é1etbeléptctcndö új egyezmény mcgl:i:ötése céljából tárgyalás!:
lrczdcnelr.
·.1. _.\ llfagyarországi Gyógyszerész EgyeSü!et és .'.l
Budape.3ti Gyégyszerész Testület erkölcsi felelőssé
get vállal azi:-ánt, hogy az alapegyezményt és jelen
1negegyezést inindazolr a gyógyszertárak, amelyci:i:
az Egyesületnek, illetőleg a Testületnek a jelen n1'ege_gyezé~ aláir~~~ idöpontjá.ban tagjai, vagy 1935 juhus 1.en tagJat voltak, maguln·a nézve kötclezönck
ismeri!{ el.

5. •li.,_ gyógyszerszállitási egyezményben fo""ialt
egyéb rendelkezések, va1amint az egyezmény cITTréb
pontjai, an1elye){ a jelen megegyezéssel ellentátben
nem állanak, 1935 december 31-ig változ?.t1anu1 ervényben n1aradnak.
Egyben értesitell(' az Intézet egyeslileteinket.,
hogy a m'egegyczés alaján visszatéritendö enged7TTG44o
ztt rn
4-.#f
;g;;
i tré

BAEl!>ER

CAOLA
szappan, slhampoo
Na~y

hasznot hajtó cikk
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n1énykülönbözet kifizetésére valamen:nyi helyi szervét

is utasitotta.

·

·

Budapest, 1&'.35 :::c..eptember hó 24.
l(oritsúnszlcy Qtlö,
MGyE ügyv. igazatója,

Ií:ovács ödön,
BGyT ügyv. igazgatója.

1555-1935. szám.
•.\ DOBBI tagok részére történő
gyógyszerkis.zolgá.ltatás.

-

l!:rtesités. -

A n1 kir. Dohányjö•:.ylélt Be~egségi Biztosító Intézete 3'Í54-1935. szám alatt a következökröl értesítette egyesliletünJ\:et:
.
. .
A m. kir. Dohinvif3\ c·dék Bet•:gsifgi B1ztosito
Inté~~te értesiti a Gyögysz,~ 1:-:!sz Egy<!Slilet tagjait,
0

hogy az intézet 1935 jul.~us hó 1·1-.én t~n.~ott ~v~ ren:
des közgyülésén hozott es a m. kir. belugyrmrusztet
űr által 262.180-1935-A''l. sz, alatt jéváhagyot':
határozata értelfil.§ben, az intézet tagjai az eddigi
25%-os O'yógyszerhozzájárulás helyett, a f. évi október hó l~je ~tán rendelt gyógyszerel:.:ért csak 20o/oot
tartoznak 1ncgtérite11-i.

Felkérjük a Gyógyszerész Egyesület. tagjait,
hog;' a számla összeá.llitásakor azon a ~?'gyszer~k
teljes árát tüntessél:.: fel és a végösszegbol hozza1t
levonásba a tagol:.:. által fizetett 20%-ot.
_
,,Ennek megfele-löen az 1934. évben a DOBBI al~
tal ldadott „Gyógyszerrendelési Szabályzat" 23. §-:1.
is akl{ént n1ódosul, hogy aZ. intézet a tagok által
rendelt gyógyszerek után, azok árának SOt;{.-át téri 1:i
.meg a gyégyszerészel:.:nek.

„Bugapest, 1935. szeptember 25. Dr. S11ssits 11ildó.s
pénzügyi főtanácsos, ügyvezetö alelnök''.
Felhivjuk egyesületi.inli:. tagjait, hogy a jövöben
a fent):.:özöltek értelmében szolgáltassáJ:.:. ki és számlázzál:.:. a DOBBI terhére rendelt gyógyszereket.
Budapest, 1935 szeptember 30.
Tí.oritS(Íllszlc.y Ottó}

Dr. Tau,Jfcr Gábor,

ügyv. igazgató.

elnök,

•150-1'935. szám.

!'1

.t\ D·OBBl-yal 1negkötött gyÓb'J-'SZerszüllitáSi
cgyczn1én~·.

-

"

Ertesités. -

!i

A lrl.- ltir. Dohányjövedél:.:. Betegsé;g1i Bi,ztositó
Tntézeténel\: értesítése szerint a bclügynüniszter, f.
évi szeptember hó 4-én kelt 261.114-1935. X:V, számú rendeletével jóváhagyta az intézet és a Testi.ilet
J:.:özött ez évi julius havában megkötött gyó.gyszerszálUtási egyezményt. l'1„ jóváhagyott egyezmény ér„
telmében a Testület tagjai, f_ évi október hö 1-től
J:.:ezdve, az intézet terhére ldszolgilt gyógyszerek
teljes árából 5% Pénztár& engednié-nyt tartozna:lt az
intézetnek nyujtani _4...z egyezményben foglalt egyéb
feltételelcet és rendelkezéseket a szaklapo1:.:. f. évi
julius hó 20-án m'egjelent számában részletesen közöltük,
Tudomás és miheztartás végett li:özöljülc továbbá., hogy az intézet -Jcöz.gyülési határozata értelmében az intézet tagjai, az eddigi 25r;;;-os gyógyszerhozzijárulás l;eJyett, a f. évi október hó 1. után
rendelt gyógyszerekért csak BOo/0ot tarto;-::nalc nieg-

11
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tiritcni. A számla kiá.llit<lsakor abban a gyégyszerek
teljes árát kell feltünteti;u és a végösszegböl kell a
tagok által fizetett 20%-ot levonásba hozni. Az említett közgyillési határozatnak megfelelöen, a DOBBI
á.ltal !dadott ,,,Gyógyszerrendelési Szabályzat'' 23. §-a
wlt:H.~:nt mödusul, hogy az intézet a tagok részére
rendelt gyógyszerek után azok ár-ánalt 807c-át tériti
meg a gyógyszerészeltnelc
Budapest ,1935 szeptember 30.
Kovács öclö11)
igazgató.

Dr. Gaál Enrlrc,

elnölt.

526-1935. szán:i.
_;\, „Con1primatu/' elnevezésű készítményeh:
kiszolgáltatása.
- Figyelmeztetés -

Sok gyógyszertár részéről történt tudakozödás
folytán szültsógesnek látszik felhivni a Testület tagjainak figyelmét arra, hogy a IV. 1-fagyar Gyógyszerltönyvben hivatalos gyógyszerként felvett „Comprimata'' n1e.gjelölésü készitményeknelt 111aych1:Fényre
történő
ldszolgáltatásaltor a vényt a nyilvántartó
könyvbe be k-ell vezetni és a Gy. 0. J. A.. javára 4
fillért ltell befizetni. Közalapolt, betegségi biztositó
intézetek részére történö kiszolgáltatasltor peclig az
ilyen vényeltet a gyégyszerészi járulélt alá esö magisztrális vények ltözött kell számlázni. l{ivételt
képeznek a gyári elö<illitású hivatalos „Comprim'áták'', tovább<i azok, amelyekneli: fioláJtban való kCszenlétbcn ttr. tását rendeli el a Gyógyszerltönyv,
amelyek ílyen csomagolásban is expediúltatnak,

ameiycknéI tehát az; cxpedició dija nem szcimitható
fel.
Egyben nyomatéltosan figycllneztetjük a TestlL
let t. tagjait, hogy a magánvényeknelt a Nyilvántartisi 1tönyvbe val6 pontos bevezetés-át a Testület
részéről is az „Egyezmény" útján fogjult szigorúan
ellenőriztetni,

Budapest, 1935 oli:tóber 10.

Kovács öclön,
igazgató.

Dr. Gaál E1ulrc 1

elnök.

1633-1933. szám.
.'\

11

Comprimata/' elt::evezésü ké!;zítmén;rck
kiszolgálta1ása.
-

Helyesbbitö értesités. -

_'\.. szaldapolt mu1.t heti szán1ában ilyen cimen
megjelent értesités heJyesbbitésre szorul. l\. Jóléti
_<\.lapot megillető járulékok ,befizetésére vonatkozó
rendelkezéseknek hivatalos részről töt tént értelmezfsz; szerint ugyanis, a IV. 1Y1agyar Gyógyszerkönyvben hivatalos gyógyszcrltént felvett "00111.prhna.ta.',
megjelölésü lté.szitmányeltnek magánvényre történö
kiszolgáltatáskoz· a vényt li:i'l:étcl n.ól1dil n1indig beken vezetni a. nyilvántarté könyvbe, s a •1 fillért
m'indig le ·kell róni. Ha pedi:; az ilyen gy6-gyszerclt
ldszolgáltatása a ltözalapok,, betegségi biztositó intlzetel\: stb. részére történt, a vényt mindig a gyógyszerészi járulélt a18. eső magisztr.ilis vények között
Jte11 számlázni. Járuléltot csak olyan vJnyek után
nem kell fizetni, amelyel~en az. Orszá.gos Közeg ész·
ll'i:

jl

l
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ségügyi Intézet által törzskönyvezett készitmény van
rendelve, s a törzskönyvi szám a ltészítm'ényen fel

van tüntetve.

1

1803-1935. szam.

·
Az egyelőre rendszeresített comprin1atakészítményelr árai.

.Egyben értesitjük a gyógyszertárak felelős ve~
zetöit, hogy az elöirt ellenörzö és bejelentő Iapoli:,
d~.ráhonlrént 1 fillérért, közvetienül a Gy. 0. J, A,~tól
(Budapest, VIlT., Aggtelelti„utca 8. Il,) szerezhetők .
be, illetve rendelhetők meg. Legcélszerűbb - li:ölt~
ségltimélés végett, - a .megrendeléskor a megren~
delt lapok árát postabélye.gben előre beltüldeni.
Budapest, :1934 október hó 17.
:Ií:ovcícs ödön,

a E. Gy, T.

lii;YV. lg.

Korif'8dnszky Otti),

a M. Gy. E. ügyv, ig.

1619-19.35. szám.

Orvosi számbél;vegzö bevonása.
- J!:rtesités. A Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének
értesitése alapjá.n közöljillr, hogy dr.Ka.pllszta Istvan
dunaharaszti li:örzeti kezelőorvos 87. számű l\:örzetj
orvosi bélyegzője elveszett s ezért ennek a bélyeg~
zőneli:: használatát az intézet hatálytalanitotta.
Erröl a gyógyszertárak felelős vezetőit azzal a
meghagyással értesiijük:, hogy a 87. szám'ű bélyegzővel ellátott intézeU vényekre jelen értesitésünk
l{özétételétől
a gyégyszer nem szolgáltatható ki.
Budapest„ 1935 október hó 19.
Kovács ödön,

igazgató.

"

Koritsáns;;ky Ottó,

ügyv. igaz!?ató.

-

li:rtesités. -

Egyesületünk 1935. no\'1ember J,3_án im.inden
gyógyszertárnak n1egltüldötte az egyelőre· rendBze~
resitett comprimata-készítmények elöirat-gyüjtemie_
nyét, cimke;. és fio1amintáit, továbbá a készitménye1t
jegyzékét azolc á.raival. .A:z áralrba több helyen hiba.
csúszott be, m.iért is ltérjilk a lrartársai.nkat arra,
hogy az alábbialmak árait a táblázatban kijavítani
szivesl{edjenek:

Az egyelőre rendszeresített comprimata
készítmények jegyzéke és árai :
Csomagolita

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Acid acetylo salicyl.
„
„
„
„

...

...

dia~thylba;bil
phenyl aelhyl barb.

..

A~idaz~phen
„

„
„
... ...
... ...
. .. ...

Atropi~ sulf. ...
Azophen coff. cilr.

„
„

...
...
...
...
...

20x0,50
!Oxl.QO
lOx0,50
IOxO.IO
!Ox0,30
30x0,015
20x0,IO
IOx0.30
20x0,30
50x1/3 mg.
20x0,50

Á

r a

Pén,. , Mngón·
tárnk

felek

rCszCre

rCszCre

-.70
-.70
1.02
-.65
1.17
1.10
-70
-.70
1.40
1.20
1.50

-.70
-.70
1.32
-.95
l.47
1.10
-.70
-.70
1.40
1.20
1.80

1

lll7

Ár a
Cson1ago!Eis

PCnz-1
\.lug-Unlor"k
felclí
rCszCrc

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20·
21.
22.
2J.
24.

2526.
27.
28.
29.
:lO.
31.
32.
33.

Barbamidi --- --- - - .„

Carb~m. br~;;:.a-~Íhy! --...
bromisovaler
Chinidin sulfur. --- --Chinin hydrochl. --- ---

Codein hyd,~ochl.

___

He~amethv!en lelr.
Natr. sa!ic~'i.
Ni!roglycefin

Phen~cetin --- ~~~ :~~ ~~:

Papaverin hrdrochl. --Phenamid -- --- --- „ .
Phenochinol --- --- „ .
Pheno/phta!ein cacaO---

PhenyJ salicyL --- _____ _
Santonin„_
--· --- --Strophantini „.
--Theobromini jod. --·
38. Theobr. nalr. salic. „.

:'.4.
35.
36.
37.

1Ox0.40
20x0,40
!Ox0,50
!Ox0,50
!Ox0,20
!Ox0,15
lOx0,25
!Ox0,50
!Ox0,01
_ 20x0,0l
!Ox0,02
20x0,02
!Ox0,03
20x0,50
20x0,50
25x 1/:! mg,
50x 1,·:! mg.
20x0.5íl
20x0,04
20x0,50
!Ox0,50
20x0,20
20x0.50
lOx0,25
20x1/:! mg.
20x0,50
20x0,50

1

rC!lZl'rc

l.40
2.60
3.05
1.60
l.96
l.18'
I.60,
2.64'
-.70

1.40
2.60
3.05
l.60
2.10
l.40

2.2.94

l. 10

l.I.40

l.07 •
l.84'
l.33
-.80•
l.13

l.37
2.10
l.63
1,10
1.63
J.-

\.- i

l.40
-.78
2.10

l.40

I.08
2.60
3.- 3.1 80 2.10
-.68 --.68
l.21
l.50
2.601 2.90
l.40 l.40
l.40
1.40
l.31 I 1.60

Az Orszagos Tursadalon1b1ztos1to Intezet es
társpénztárai részére a comprimátál;; m·agisztrális-~n,

a gyógyszerárszabás árainak és rendelk.ezéseine!;;
figyelembevételével szé.rnitan::lólc. Ennek l;;övetlcezté_
ben az intézetektől szölö vények a magisztrális vények csoportjába osztandök be és azolt:ból a pénztir
ez idő szerint 15%~os enged1nényt fog Ievoná.sba
hozni.
A táblázatban a pénztárak részére me.gállapitott árak, az egyéb pénztáraJ.c és betegsegélyző intézetek részére m'egállapitott aral;;,
Budapest, 1935. noven1ber 19.
,, ~:oritsá11szl~y Ottó,

Dr. Tauffer Glibo;•.

' ügyv. igazgató.

elnö1c.

606-1935. száni.

:\

t.'J'úgyszerészetre és a budapesti
szertárakra

-

vonatkozó

gyógy-

adatok.

Ajánlá.s. -

Dr. S,;:frtnkai István székesfővárosi fogalm·azó,
alti éveket töltött a szél;;esfövárosi közigazgatás
szolgálatában, mint a .gyógyszerészeti és gyCgyszertári ügyek előadója, könyvet állított vssze, amely
a JJGyóyyszerCszctrc és ci budapesti yy6yyszc1-tdralc~
'1'CL ·uonatko:-::6 adu-tok" ci.n1mel ez év november havában fog megjelenni. 1\. ·könyv három részből 3.11.
l\.Z első általános tudnivalókat nyujt az á.llamszcrvezetröl és az általános jogeljárásol;;ról. /:1„ mclsodU;;
rész a gyógyszerészetre és a gyógyszer·lá.ralu·a J.
n1ai napig érvényes sz2.bályokat ismerteti, de nen1
a törvényhelyclc es rendeletek szószerinti ltözlés·-2~
vel, hanen1 kezdve a g,yal~ornoki felvétel n1écljüna!;;
isn1ertetésétöl, a gyógyszer0szi pályán végighaladva,
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m•indenre kiterjedöen, ·magyarázó és útmutf&:tó for- ·
mában. ·_!i,.. harmadik rész a fövárosi gyógyszertaraJc
történetét isn1erteti kelet1tezésüktöl a mai napig,
a tulajdonosok felsorolásával és a körzetük ( elhelyezkedési területililt) pontos megjelö~ésével. A fövárosi patilták szen1pontjából ez a rész rendldvül
érdekes és fontos. ScJ.:an vannak, altilt a saját patiloljuk körzetét biztosan nen1 ismeri!t, n1ert az az
idők folyamán
sokszor változott. Söt a legtöbb
rcáljogű .gyógyszertár engedélyoltn1ányá.ról a tulajclonosck nem tu:dnalc Ebben a részben a régi
patikák engedélyol;:mányai is szószerint megtalá.lhatók és emellett az engedélyezés körülm'.ényeiröl
és a helyváltozásol\.ról is, hivatalos iratolcra tá.masz_
kodva, szerezhetö tudomás. Ilyen összeállit:i.s a mai
napig n1~g nem jelent meg és a hivatalos nyilváutartasok csalt kis ré:::zét tartal.rnazzáli: a kön:y-vben
li:özölt adatoknalc _,.\. l>:önyv ára 10 P. 1viegrende1~
hetö: l>:özvctlenül a szerzönél, Budapest X„ Simor.
utca 11. I. 53. - ~4... li:Cnyv beszerzését minden
gy6gyszertárnaJi:, de különösen a budapesti gyógy.
sze; t<i.raknak melegen ajúnljUli:.
Budapest, 1935. nove1nber 20.
Kovács öclön)

igazgató.

Dr. Guúl Enüi·e,

elnölc

577-1935. szán1·.
'rllágitú rcklá1ntábl~lknak a gyúgyszertú.rak
kirakatába való ell1clyezése.

- Értesítés. l!lrtesítjük a Testület t. tagjait, hogy a in. li:ir.
beli.lgyminiszter 237,675--1935. xm. szán1ú leirata

LL.

értelmében, a Primeros gun1migyárak jellegzetes
írásmódja szerint a neon-fénycsöve1':ből ltészült,
,,PriJneros'' szót tartaln1azó vilá.gitó reldá.n1á.Uvá.nynak az ügyeletes szolgálatot tartó gyógyszertáral>:
ldraJratáiban való elhelyezése, neni iit1i:özik a. Z60,t;10
--19.34. B. TuI. számű rendelet 10. ~ .-ába.
Budapest, 1935, november 7.
öclöJJ.,
igazgató.

[(Ot)(LCS

Dr. Ga/tl Endre,
olnC1c

1827-1'935. szii.n1.
.:\ l\lA. \'. B. B. I. gyóg;rszersz1U1itá!;l1hól való

l

kizárás.
- Ertesités. _A,_ 1\11.AV Betcgségbiztcsitó Intdzct igazgatósága
november hó 20-á.n kelt, 61.861-1935. _t:.,_, I. számú
rendelkezésével, az egyik debreceni gyógyszertd.rt l>:izarta a gyégyszerszállitásból, mert a :MAV B. B. 1.
megá.Uapítása sezr:nt, az egyesületünlt!>:el 1923. Cvi
június hó 23-án kötött és miniszterileg jóváhagyotl
gyógyszerszállitási egyezmény ·1. pontjában elöirt
kötelezettség sze!int a rendelvényre nen1 az azon
rende!t gyógyszert, hanem m:ist (szappant) szoL
gáltatott Jü.
Ezzel az esettel kapcsolatban nyon1at6kkal felhivjul>: valan1enni gyógyszertár t. vezetöjét a jogszabályait szigorú betartásá.ra, a betegségbiztosító
intezetek legpontosabb ldszolgálá.sára és arra, hogy
ne adjon okot senki arra, mil>:ép a gyógyszertárakba
vetett szüli:séges bizalom n1egrendilljün. Hivja fel
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l'iO

valammnyi gyógyszertár t. felelös kezelöje munka- ·
társait újból a rendeleteit szigorú betartására és
tegye újból l;:ötelességükl\.é a minden esetleges sz:ibályta1ansá.gtól vagy visszaéléstől való szigorú tar·
tózkodást.

Budapest, 1935. évi november hó 22-én.

Ií.odtsdnszlcy Ottó,
ügyv. igazgató.

Dr. Tauffer GálJOí',
elnök.

1825--1935. szánt.
l't~lhh·:ís :..1.

g-yligyszcrész:,,")·nkornokold1oz

hazánlcban ősidők óta a
budapesti és kincses Ji:olozsvári tudonu1.nyegyete1nen
folyt. A trianoni szomorú bélcediktátum' után a ko_
Iozsvári egyetemnek Sze.gE:dre ltöltözés-Zvcl a gyógyszerészltépzés Szegedre helyeződött.
A·z utóbbi években a szegedi eg-yete1nen a gyógyszerészhallgatók száma ál!andó apadást mutat. Ez
a körü~mény, sajnos, odavezetett, hogy a szegecU
egyeten1en a gyógyszerészi tanfolyan1 elnéptelcnediJc
Ncnú:sali: hazánk egyik végvárává l!:tt Szegei városának, hanem egész tudományos életünknel;;, úgyszintén gyégyszerészl\arunkna1i: is érdeke, hogy e?.:
meg ne történjélc
.l'1„ magas korn1ány már évelc óta mindent elltövet, hogy ezt az elnáptelenedési folyan1atot megállíL
SJ.. Nekünlc is köt::'!!ességünlc, hogy €bben, an1ennyiben n1ódunkben an . a cél segítségére siessünk.
_!\. l\!Ia.gyarorszá.gi Gyógyszer-2sz Egyesület úgy
Budapesten, 1nint Szeg-eden, gyögyszer€szgyaJ;;orncki
tanfolyan1ol;;at ta: t fenn. E tanfolyan1ok n1int előző
leg, az 1936. évben is m:.ircius l-én fognalt lcezclödni.
l\„ gyógyszerészlcépzés

;,,,

1~.z erről szOló részletes értesit€:s januir hó folyan1ái.:.
fog megjelenni. _<\.ddig is felkérjüli: mindazokat a gyakornoJ;;ol;;at, aldk az 1936. évben tartandó budapesti
vagy szegedi tanfolyamon részt kívánnal;; venni, ho~y
ebbeli szándékukat legkésőbb 1935 december 31~1g
az egyzsület ügyviteli irodá.jában (Budapest, VI„
Hegedüs Sándor-utca 17.) tájékoztatás céljából jelsntséli: be.
Egyúttal jelentsék be azt is, hogy a budapesti
vagy szegedi tanfolyamon lcívánnak~e résztvenn_i,
toviibbá említsék fel azokat az okol;;at, amelyek reszükre az egyik vagy n1ás:k tanfolyan1 hallgatástit
teszik 1dvánatossá.
Felhivjulc a figyelmet"'"arra, hogy az egyesület a
ta.nfolyan1ra beiratkozók szán1át, a két tanfolyan1
között arányosítani kívánja. Ennek érdelcé'ben a
Sze.geddel határos varm:egyék gyakornokait lcülön
felhívjuk, hacsai;; valamilyen különös ok nen1 kénysze1 íti másra, már saját elhatározásulcból is, a szegedi tanfolyamra valé b;;iratkozási szúndélcukat jelentsék be.
Budapest, 1935 noven1ber 20.

l(oritsdnszky Ottú~
ligyv.-igazgató.

Dr. Ta1tfjcr Gá/u1r,

elnök.

se:~j"' ós tcrokiertöUenstö„
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1833-1935. szám.
Sajtóhiba. igazitás a.z Egyesitett gyógJ·szerárszabii.sban .

.Az Egyesített Gyógyszerárszabás 43-ik oldalán
az Extractum Mal ti siccum ára 1 gran1m 20 fillérről, 10 gramm 20 fillérre javitandó.

Az özvegyek és árvák haszonélvezetében
levő személyes jogú gyógyszertárak
átruházási statisztikája.

Budapest, 1935 november 26.

Koritsánszfoy Ottó.

Ugyv.-igazgató. '····
lli. Jcir. Dohányjöveclék Betegségi Biztosító

J.nte::eta

4468-1935. szám.
Neosalvarsan rendelése a DOBBI terhére.
(~'-\.

Gyógyszerészi Közlöny tekintetes
Szerli::esztöségénelc, Budapest.)
l!:rtesíten1 a teldnt:Jtes Cím'et, hogy a n1. kir.
belügyminisztérium az 1935 november 19-én ltelt,
25'9.818. számú rendeletével, a Magyar Pharma
Gyógyá.rú r. t. vegyészeti .gyár, budapesti cég által
készített „Neosaluarsa.n" elnevezésű gyógyszerne1c 3.
Dohányjövedék. Betegségi Biztosító Intézete terhé1·e
és központi főorvosi engedély mellett történő rende'lését engedélyezte.
Fellcéren1 a tekintetes Címet, szíveskedjék erről
a gyógyszerészeket becses lapjukban tájélcoztatnt
Btvlapest, 1935 noven1ber 25.
( Oivashatatlan atáirás.)
ügyvezető.

Statisztikai adatok 45

esztendőröl.

-

gyógyszertárak szen1élyes üzleti jogositványának a haszonélvező özvegyelcről és árvákról való
átruházása, az 1891. évtől kezdve a legutóbbi időkig,
akadály néllcül folyt le. A belügyminiszter és közbeesőleg egyidöben a népjóléti és munkaügyi miniszter,
minden esetben megengedte a szem'élyes üz!eti jogositvány átruházását, ha a haszonélvező özvegy, il!ető_
leg a haszonélvező árvák hatósági gondnoka beigazolta, hogy az elhunyt gyógyszerész foglalJcozott
az átruházás eszméjével, sőt e'rre már lépéseket is
tett. Ez a kilenc Iustrllm alapján szerzett joggá vált
elbánás azon a belügyminiszteri Ieiraton alapult,
amelyet 1891. évi szeptember hé 17-ilci lcelettel ii'l
67.231-1891. B. 1-'I. szám alatt gróf Szapáry Gyula
akko1i belügyminiszter intézett Budapest széltesfőváros közönségéhez. Am ez a miniszte1i leirat nem
volt olyan egyszerű rendelkezés, aminő százszámra
jelenik meg úgyszólván naponta, nem volt ilyen pedig
azért, me1t nlint a szövegből kitünik, azt I. Ferenc
József ö Császtl.ri és _t\.postoli ldrályi Felségének
Ischlben, 1891. évi augusztus hó 29-én kelt legfelsőbb elhatározása alapján bocsátotta ki a beltügyminiszter, válaszul 323 gyógyszerész felségfolyamodványára.
_.\..z utóbbi időben - sajnos - illetélies helyen
_4._
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né1ni r.eh~zs2gek tán1aclta!;; e rend.ell;;ezés all;;aln1'azá-sánUL 1viegvizsgáltan1 a baj ol-~át és n1egállapitottam, hogy nem szervi bajról, hanen1 felfogásbeli
hullán1zásról van szó. A gyógyszertá.rtulajdonosi
I;;ur az igazság alapján áll és igy bizonyára sUcerillni
fog a régi joggyakorlatot tovább is fenntartani. E
cél elérésére összeállitotta111 45 évre visszamenöleg
az özvegyi átruházások statisztikáját, m'ely 45 év
alatt nem kevesebb mint 210 ilyen megtörtént
esetet világit meg részletesen. Tuie.ggyözödisem, hogy
az igazságunkat igazoló alábbi statisztika, mely
szerzett jogainknak hű till;;re, alkalmas lesz e kérciésben a belüg:.,•minisztériumot meggyőzni arról,
hogy a •15 éves zavartalan joggyal;;orlatban,: bizól;;at
nem' lehet \Vagyonuk biztonsága teltintctében bizal.
mul;;ban n1egrenditeni.
Dr. Tauffer Gábor.

In1e a statisztika:
Az átruházás n1egtörtént a tulajdonos

elhalá!oz:i.sa

után
tr· nullra:
.11 gyógys.<:ertár ltclyc Cs chnc:

La}stro111s~cint:

1. Csorvtls: „Isteni GonJviselés"
2. ószlv'i'c: ,,üdvözítö"
3. Temesvár: „Szent István''
·!. Ba.jmok: „üdvözitö"
5. Békásme.g-yer: „Szent József''
G. I{atyn1ár: „Szüz ?dária"
7. Salgótarján: „őrangyal"
s. Hajduszoboszló: ,;tsteni Gondviselés''
9. .Élcscl: „Rcn1ény 1'

17
17
·13
·!G
50
5-1
55
59
60

.A gyógyszcrf(l,· helye r.:s chnc:

10.
:11.
12.
13.

1•1.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
2,1.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
•11.

Ozora: „Szent István"
ICrassó: „Ren1ény"

Pécsvárad: „Szentháromság'•
Bia: „~fagyar Korona"
A„racs: „1Iegvá.ltó''
Szolnok: „lviegváltó''
Torontálszécsány: „Vörösli:.ereszt' 1
Pettovacz: „Szentháromság''
Felsőbánya: „Megváltó''
ICápolnásnyél;;: „Vörösmarty J!.íihály"
Bölcsl;;e: „Szentlélek''
Fiun1c: „Vöröskereszt''
Szeged: „Szent Rókus"
Tököl: „Isteni Gondviselés''
Ajka: „Remény"
Balkány: „Fehér kigyó''
Füzesgyarmat: „Rem'ény"
Csetény: „Hygiea''
Budapest IX.: „Duna''
:rvronor: „Szentháromság''
Bácsbodrog: „Szent Erzsébet"
Sarkad: TI, Rákóczi Ferenc"
\rasvár: „Szenthá.ron1sig' 1
Jászberény: „őrangyal!'
Győr: „Isten szeme"
l{on1áOi: „Reménység"
Gyöngyösmellél;;.: „Isteni Gonclvise 1 Cs"
Budapest: „A..rany sas"
Budapest: „Opera1'
Szombathely: „őrangyal''
I.:::örn1end: „Tu!e.gváltó''
Hódmezővásárhely: „11-fagyar király''

61
65
06
71

6,1
21
23

25
31
98
99
101
117
129
130
136
141
148
15,!
159
162
166
168
175
186
188
191
199
20•1
206
213
•1·!

T
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17?

1

:'J év 1ntüv<t:

A gyógyszer lát Ttelyc és conc:

1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.

Nagyszombat: „lYiagyar l;;orona"
Baja: „Szentháromság''
Moson: „}.>!agyar l;;orona''
Arad: „Szent Erzsébet"
I{örösmezö: „Magyar ldrály 1'
Nagyjécsa: „Megváltö 1'
Endrőd: „Megváltó''

s.

Nagyvárad:

„őrangyal' 1

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aracs: „].1:egváltó' 1
Acsa: „~Iegvá1tó''
Kisbér: „Szent Imre''
Dombrád: „Jézus Szent Szive''
!{omló: „Segítő Mária"
Szászvár: „Fel1:ete medve''
Berhida.: „Angyal''
Jászapáti: „Megváltó''

17.
18.

Lajtaujfa1u: „őrangyal''
Vál: „l~„ngyal''

A gyóyyst.:crlár helye Bs cinic:

Lajstronls:::cé.Jn:

La.jstrotns:::á111:

19. l{arcag: „őrangyal''
20. Fehérgyarmat: „Isteni Gondviselés''
21. Pécs: „Szűz Mária"
22 Dunaszekcső: „Szentháron1ság"
23. l{öves1tál: „Magyar J;;orona1'
24. Zagyvarél;;as: „Szentlélek''
25. Szendrő: „Isteni Gondvise!Cs''
26. Tinnye: „Megválté 1'
27. Solvmár: „Szent Margit"
28. Pesthidegkút: ,,Tuiária Rem1ete"
29. Szendrő: „Isteni Gondviselés''
30. :U.1adaras: i,Szent Erzsébeti'

1
4

7

~1.
Tiszaföldvár: „Megváitó''
32. IGsujszállás: „Gólya''
33. Hódmezővásárhely: ,,!{ereszt''
3·!. Hajdudorog: „1'Iegváltö 1'

193

196
200
20;;

16

19
33
37
63
64

76
83
86
93

95
118
122
123
126
l·lfi

149
150
156

160
1<i3
1Rfi

170
171
183
189
190

J év nntlva:

1. Zsarnóca; „;Tuiegváltó''
2. Nemesvid: „Megvfiltó"
3. l{evermeS: „Isteni Gondviselés''
4. :Miskolc: „Isteni ,Gondviselés"
5. Zsombolya: „örangyal''
6. Jászárokszállás: ,,Szentháromság"
7. Budapest V: „I~lotild főhercegnő"
8. Dicsőszentmárton: örangyal"
9. Na.gyajta: „Rem'ény''
10. Berhida: „lu1gyal''
11. Püspöknádasd: „Szentháromsűg"
12.
Jl'Iándok: „?viegváltó''
13 Nagydobos: ,,Megváltó''
1·1. .A.cs: „Szentlélek"
JG, Izsál;;: „Megválté"
lG. Mór: „öran.gyal''
17 !{álóz: „Magyar ltorona"
18. !Iódmezővásárhely: „Isteni Gc:nclviselés"
19. Olniny: „Szent István király''
20. Szarvas: „Remény''
21. Szeged: „Kálvária"

4 év 1nult:a:
1.

2,.

Terike·

1·Ie2"Váltó"
kirá.ly'' .
11 Szent Lajos

Nyerg~s~jfalu:

28
29
39
45

58
100
109
111
113

137

lGS
167
180
181
187
194

198
201
·18
195
209

l

178
A

-!.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
H.
15.

1.
2.
v.

5.
6.
7.

s.
9.
10.
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yyúgyv:-::ertár 11elyo e\') ci11tn:

Lajst ro 1ns.:ti 111:

Budapest V,: „Szent Lajos''
„8zentlélek"
l{únhegyes: „Magyar l\orona''
zseliz: „Szent István"
Akos: „őrangyal''
Liebling: „Szentháromsflg"
Nagyröcze: „Jópászto:·"
Eudapest, I,: „Szent Gellért''
Bihardiószeg: ,,Hajnal''
óradna: „A€sctt'.ap''
Iüskúnhalas: „Szent István király 1'
Felsögöd: „Segítő Szűz 1-fá1ia''·
Petrozsény: ,,Angyal''
Zalalövő:

Budapest, VII,: „JYla.gyarország
Védasszonya"
Szatmárhegy: „őrangyal''
Huszt·. " Tufa•oo-yn r lcorona.''.
"
Hidalmás: „JYlagyar ko1 ona
Emöd: „Megváltó''.
,,
Budapest, Vll,: „őrangyal
.,
Jászdózsa: „Páduai. Szent Anta.'
Budapest, rx,: ,,1'Iadonna''
Naaym,ányok: „1'Iegváltó''
Té;zeg: „Segítő 1\-fária''

52

5G
67
68
77
91
9.;

96
105

133
164
169
132

2.

Székudva 1·: „szent T~tván."
Decs: „i·ragyar l{orona/'

3.
4.

1. Budapest, X,: „Isteni Gondviselés'•
2. Narryvá.rad · Szent László''
3. Lajosfalva :..:Segitő Mária"
•!. Orosháza: „Isteni Gondviselés''
5. Isaszeg: „Angyal''
6. Parád: „Szent Antal''
7. Budapest, VIT,: „Szent Rókus"
8. Békéscsaba: „Szent István 1•
9. Csögle: „Isteni Gondviselés''
10. Fclsöireg:· „Gondviselés''
11. I{apuvár: „Remény"

1.

8·2
1 {}4

157
172
178

Nagykáta: „Szentlélek"

!{u~sir: „Segitö 1.itária''
!{iskúndorozsn1a~ „Szent Islvün''

·!.
5.

\Taskút: „Szentháromság"
Bihal': „l\.íegváltó''
Kispest, „Fehér kereszt1'

6.

8

34
78
97
110
119
128
135
142

185
123

69

89
107
114

115
12·!

9 {v niultán:

1...

l27

155

176

~nultlin:

2.
u.

2.
2fi

Sajól\a.za: ,,Arany csillag1'

Béltésszentandrá~: ,,Megváltó''

i. 6v 11nlltlin:

s ('.v

r; év 11u11tdn:
1.

A !JYÓ!Jys:::erlár llelye éB oíu1c:

3.
•!.

T·iszavárli:ony: „Ren1énység''
!(örö.sheg:-y: „Szentlélek'' és fi1kja
Balatonföldvár: ,,Iste:ó.i Gondviselés''
Tiszasüly: „Páduai Szent Antal''
Várxiospérc&: ,,VQrös kereszt''

80

90

116
182

.,...
. '.I
1'

181

A gyógyszcrtdr JLelye és c-irnc:

La}st.ron1szánt.

--------

10 év 1nu.Ztán:

1.
2.
3,

l{isli:űnfélegyháza:

„Segitö Mária"
Nagyléta: „Megv:iltó"
Oroszvár: „1.íegváltó''

Fegyverneli:: „Megváltó''
Nagyperl{áta: „Megváltó''
Fillek: „Flóra1'
' Fét: „Szent György"
5. Thur2iófalva: ,,1viagyarorszci.g Véd~
asszonya''
6. Nagyká.rolyfalva: „Szenthü.romság"
7. Felsőpulya: „Sz~recsen"
8. Budapest, Vll,: „Ferenc József''
9. Pétervásár: „Magyar korona''
10. Dombóvár: „Magyar korona"

..

85
18-1

·17
73
74
75

88
102
121
14·1
192
210

Szilágycseh: „Egyszarvű"
lviezöörményes: „Szűz Mária."
3. ICúnszentmárton: „?viegváltó"
4. Flizesgyarmat: „Rem'ény''
5. Nagycenk: „Magyar l;;orona"
2.

22
51
134.
Hl

173

lS éu multán:

1.
2.

?.

Nagy1éta: "Megváltó"
Zs<ika: 0 örangyal"
Veszprém: ,1Páduai .Szent fi-Iltal"

Resicabánya:
Fadd: „Szentháromság''
Boldva: „Megváltó"
Ra31{a: HI.sten szeme"
5. Szolnok: „Fehér kereszt"
6. Győr: 11Korona' 1
1.

3

2.
' 3.
4.

138
139
145
152
212

15 Ú"V 11itlltán:

Titel: „Mária segíts''
Márm.'arossziget: „Mátyás király''
3. Nyergesujfalu: „Szent Lajos''
4. Dömsöd: 0 Magyar li:orona"
1.
2.

6
27
207
143

16 év 11inltdn:

1.
2.

3.

J;'? Cv 1n-H1tún:

1.

La;·slro111szá1n,

14 év ninltán:

38

11 év mHltán:

1.
2.
3.

A gyOgyszertar he1ue és chne:

Dárda: „i\. hon védasazonya11
Ság: „őrangyal"
ógyalla: „Szenthárom.sűg"

3J
'.70
112

1'1 éu -niultán:

1. Szeged: „Kálvária"
2. Tinnye: „Megváltó"
3. Sándorfalva: 11,M:egyáltó"
4. Mosóc: ,,Szerecsen"

36
125
131
79

18 6v 11iitltán:

2
208
120

Bács: ,,ttdvözitö"
„Megválté"
3. !{aba: „Gondvi!:lelés'"
1.

2.

Mezötűr:

13
40

153

Ti

183

i

A gyógysze;·tár hetye Cs ctnie:

ev ·mti1v11

2

i9 év niultán:
1. ·Nagybocskó: ,,Teremtő''
2. Brassó: ,,Remény"
3. Tarcal: „Nádor"
4. Csap: „Isteni Gob.dviSelél3''

9
10
11
12

5
G
7
8

SO éú 1niiZvá:

1.

2.

32
161

Nagysuráhy: „brbs"zlin"
Kétegyháza: „Gondviselés"

Laistr.

Több·BV i1t.tH-ttht:
1. ·smui.nd: „Fekete sas''

2. Má.gócs: „Megváltó"
3. Hatvan: „r..1egvált6''
'1. Nyárádszereda.: „Remény"
5. Maroshévíz: „Tuiagyar 1>:.orona"
G. .Borosjenő: „Tu!egváltó''
7. Jászalsószentgyör.gy:
,,Szenthármság"
8.. • _4.Jsóábrány: „_4.ngyal"
9. Szeghalom: „Szentháromsá.g"
io. Mecsekszabolcs: „Szent Borb8.1a''
11. Biharkeresztes: „Szent István"
12. Szombathely: „_<Ulgyal''

~v:

8Záni:

5

26
22
21
25
21
26

87
87
92
198

26
32
33
21
35
22

147
151
179
197
202
211

8'l

~.i\dataink szerint tehát átruháztatott 1891. óta
özvegyek vagy árvák: haszonélvezetében levö személyes .üzleti jogú gyógyszertár, a tulajdonos halálii
uta.n:

41 gyégyszertár
ÍH

21
15
10

"

4

"

11

6

9
10
11
12
13

4

3

10
3

H

15
16
17

3
4

18
19

20
több év nn1lva

·!
2

12

összesen· 205 gyógyszertár
·
úllapitható nem volt
5 gyógyszertá111ál
~4. halálozási adat meg.

Végösszeg: 210 gyógyszertár.
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i&i
Az 1891. évtöl átruluíztattak ö,::veyyek Gs drvlik
has;-::onCli:ezetCben volt gyógyszertárak:

189l_ben

1

1916-ban

1892-ben
1895-ben
1896-ban
1897-ben
1898-ban
1899-ben
1900-bau
1902-ben

3

1917-ben
1918-ban

1919-ben
1920-ban
1921'"'ben

3
6
11
1
12
11

5
5
2
11

1922-ben
1923-ban
192·1-ben

11

1'904-ben
1905-ben
1906-ban
1907-ben

12
15

1926-b;in
1927-bcn

4

1908-ban

2

1909-ben
1910-ben

2
2
2
8

1928-ban
1929-ben
1930-ban
1931-ben
1932-ben
1933-ban
193·!-ben
1935-b<:n

1903-ban

1912-·ben

1913-ban
11:>1-!-ben
1915-ben

2

1
1
·1

3

n

2

1925-ben

.e.,
~

:;
,1
1
9
J

3
7
2
1
~·;

1
gyógyszertár

1. Nayys,::·'J·1nbat: _„lllagyar I(oro11a" gyógyszertác.
(Pozsony m.) Tulaj:lonosa Szkoczek Róbert, 1889.
november 13-8.n hunyt el. _!\. gyógyszertár személyes
üzleti jogosítványa 1891.b<:n ruháztatott át özv.
Szkoczelt Rébertnéről l{eszler Pius gyógyszerészre,
(2 év után).
2. Na.gy1{;la: „lllef/t:áltó~' gyógyszertár. (Bihar
m,) Tulajdonosa Láday _<\.ntal, 1897. augusztus 10-én
A gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa 1893.

július 23-án ruháztatott át a haszonélvező özv. V\Sber Sándornéról fiára, Véber Sándor gyógyszerész_
re. (13 év után).
.
3. Resicabdnyci: „Tufegváltó'' gyógyszertár. (!{russó Szörény m.) Tulajdonosa Brada Ede, 1879ben hunyt el. _<\. gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa 1893 július hó 23_án ruháztatott át a haszonélvező özv. Brada Edénéröl fiára, Brada Edél:e,
(14 év utá.n).
4. Ba.ja: ),Szent Hároni.sdg'' gyógyszertár. (BácsBodrog ID.) Tulajdonosa Saly Antal 1891-ben hűnyt
el. A gyógyszertár személyes tiZleti jogostívány.:t
1893. július hó 23-án ruháztatott át a haszonélvező
özv. Saly Antalnéról FaI•kas Sándor gyógyszerészre.
(2 év utan).
5. Si.Jn:cbul: „_.Fekete Sas'' gyógyszertár. (Arad
n1.)Tula1jdonosa Csiky 1-Iárton, 1869-ben húnyt el.
_<\. gyó~szertár személyes üzleti jogositványa 1895_
ben (ln,863/1895. B. ll'I. SZ.) ruháztatott át a haszonélvező özv. Csiky lviártonnéról
Csilty Lukács
gyógyszerészre. (26 év után l.
. 6. Titel: ,,11Idric~ Scyits'' gyégyszertár. (BácsBo:irog m.) :ulajdon_osa Zahn János, 1880_ban hunyt
eL :- A gyogyszertar sze111élycs üzleti jogosítványa
1890-ben (22,532-1935 B. 1.-L sz.) ruháztatott át a.
h~zonélvezö özv. Zahn Johannáról Markovits János
gyo.gyszerészre. (15 év után),
7. J1:loson_: „lliayyar koron'a'' gyógyszertar, (Moson m.) TulaJdonosa Stórné 1\.íihály, 18"92. julíus 1-0-én
h~lt meg. A gyógyszertár személyes Uzleti jogosit;anya 1896-~an {.?~~5-189~. B. 1~. ,sz.) ruháztatott
at .a haszonelvezo ozv. Stroné 1'!1ha.IynCröl Teutsc! 1
Reinholdra. (2 év után).

81 B1ulcipcst

X.,

lí:er.:

..Jlslcni

Goníl·L"·iselés"

gyűgysZertUr, '.tu\ajdono.!:ia Í<'áczá.nyi A„rrnin, 1$91 ja_
nuár· z,6-án llútiyt 1e-1. _!\. gyógyszertár lSüS-ban
(35,680--1898. B. lvL sz,) ruháztatott át a haszon"'"
élvező özv. Fáczanyi Arnúnnéról, fiára, F:áczányi
István gyógyszerészre. ( 7 év után).
9, Nagybocskó: ...,Tercn1tö" gyógyszertár. (lviá~
ran1aros n1.) Tulajdonosa I<eszler Pál 188'J-ban
húnyt el. J\. gyógyszertár személyes üzleti jogosít_
vanya 1899-ben 1 uh8.ztatott át özv. !{eszler Pitlnérót
fiára, Keszler P<ilra 1 (19 év után).
10. Brassó: ,_.Re111eny" gyógyszertár. (Brassó
rn,) Tulajdonosa: Jel;:eliusz Emil, adata:ink szerint
1879-ben hűnyt cl. li.. gyógyszertár személyes üzleti
jogositványa 1898„ban ruháztatott at (6•1,315--1898,
B. ]. I. sz.) özv. Jeltellusz Emilnéröl, Jeli:eliusz Emilre.
(19 év után).
11. Tarcal: ,,Nácl~Jr'·' gyógyszertár.
(Zernpléu
m.) 'ru!ajdchosa Babcsáli: János, adatainli: szerint;
1879 elött húnyt el. A. gyógyszertár személyes üzleti
jogositványa 1898-ban (70,·16'9-1989, B. 1'I, sz.)
ruháztatott át özv. Babcsák JánosnérCl Horváth
Imre old. gyógyszerészre, (19 év után).
12. Csap: „Isteni Go1ulPiselés'' gyógyszertár.
(Ung m), Tulajdonosa Noválc Ferenc, adata.ink sze1 int 1879 elött hűnyt el. _::.,_ gyógyszertár szen1élyes
Uz!eti jogositványa lSDS.ban (7·1,528-1898. B. 1-tI.
sz.) ruháztatott át, a llaszonélvezö özv. Novák Fc·rencnéröl Józsa Dezsö gyógyszerészre. (19 év utánj.
13. Bacs: ~,üdvözítő"' gyógyszertár. (Bács Bodrog m.) Tulajdonosa Bálvány Lajos, adataink szerint
1879 előtt húnyt el. _::.,_ gyógyszertár személyes üzleti
jogos!tványa 1897_ben (70,310-1807, B. M. sz.)
ruháztatott át özv. Bálvány Lajosnéról Dominic~
Sándorra. (18 óv után).
1

-T

l:S"l
14.. Jdszárokszállás: „Seyitö Szliz 11Iáricii' gyógySzertir, (Szolnok m.) Tulajdonosa dr. Major Endro
. 1895 oktöber 13~án hűnyt el. _/Ji. gycgyszertár sze.
mélyes üzleti jogosítványa 1899_ben ruh<iztatott át
özv dr. Major Endréné1öl Bcnedelt 1-fiksa gyögyszerészre. (•.! év után).
15. Tenke: r1lilegt:áltó" gyógyszertár. {Bihar
in,) Tulajdonosa Liszli:a László, 1895 október hó 11én hűnyt el. .l:ii. gyögyszertár személyes üzleti jogo.
sitványa 1899~bE:n (31,6·!7-1899, B, 1f. sz.) ruhUztatott át özv. LisZl{a L-ász!ónéról I<övesdy Zsigmond
gyógyszerészre. ( 4 év után.)
16. Arad: ~,Szent Erzs{:bcl'' gyógyszertár. (_A..rad
m.) Tulajdonosa. Láday _::...ntal, 1897. augusztus 10-én
hűnyt el. A gyógyszertár személyes üzleti jogosít.
ványa 1899_ben (57,94-1-1899. B. 1.'I. sz:) ruhü.zta~
tott át a haszonélvező özv. Ládajr _::...nta.lnéról Bcl\:c
Gibor .gyógyszerészre. (2 év uté.n).
17. Csorvcís: ,ilsteni GondrisclCs" gyó.gyszertá1:.
{Békés m,) Tulajdonosa Jánossy János, 1898 szept2mber 18-án hűnyt el. _::.,_ gyógyszert<ir személyes
üzleti jogosítványa 1892.ben (62,692-1889. B. ].11.
sz.) ruháztatott át özv. Jánossy Jánosnétól TB.bit
1'lihé.ly gyógyszerészre. (1 Cv után),
18. Son1oyys;;;il: „1lleyurilt6'' gyógyszertás, {Somogy m,) Tulajdonosa Beszédes Gyula elhúnyt ? ·:. ·
_.\. gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa 1899ben ruháztatott át özv. Beszédes Gyulánérél Breue!'
].:Iór gyégyszerészre.
19. l{örösn1c:::ö: „Mayyar· Király" gyógyszertá1»
( 1-Iáramaros hl.). Tulajdonosa BUZáth Mihály 1898.
llprilis 20.áii hűnyt el. _::.,_ győgyszertár személyes
üzleti jogosítványa 1900-ban (107i919-1900. B. 1-tI.

i
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sz,J ruháztatott át özv. B-záth 1Ylihálynéról Somogyi Lé'i.szló gyógysze1·észre, (2 év után).
20. Nagyselyk: „Sal·vator" gyógyszertár. (Nagy_
küküllö m.) Tulajdonosa Szenczy Gábor elhunyt?.
_t>,._ gyógyszertir személyes üzleti jogositványa 19·JOban ruháztatott át (115,505-19z0. B. M. sz.) özv.
Szenczy Gtl.bornéról fiára, Szenczy Gábo1· gyógyszerészre.
21. Szolnok: ~,Alep·váltá" gyCgyszertár. (SzoL
nok m!i) Tulajdonosa 1.fárton István, elhunyt 1900ban. _.<\. gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa
1900-ban (115,790-1900, B, M, sz.) ruháztatott át
özv. Márton Istvánnéról Alexander János gyó.gy_
szerészre.
22. Szilágycseh: „Egyszarv1í" gyógyszertár. {Szilágy m.). Tulajdonosa Félegyházi Lajos, 1888 novem_
ber 3_án hűnyt el. A gyógyszertár személyes üzlet1
jogosítványa 1900-ban (123,698-1900 B. M, sz,) nrháztotott át özv. Félegyházi Lajosnéról, Tráger !{ároly gyógyszerészre. (12 év után}.
23 .. Torontc'ilszécs6ny: „Vöröslcereszt°' gyógyszertár, (Torontál m.) Tulajdonosa IGeszky János elhunyt 1'900. _t:.,_ gyógyszertár személyes üzleti jogo_
sitványa özv, Kleszky Jánosnéról 1900-ban ruhciztatott áit (136,285-1900 B. ~L sz.) Szilbert Gyulára.
24. Bllcla.pest lTJJ,: „JJlayylirország lTecZass;:onya''
gyógyszertár. Tulajdonosa Nagy Gyula, 1898 febru_
ár 7-én húnyt el. _!>,... gyógyszertár személyes üzleti
jogosítványa 1903-ban ruháztatott át 127,140-1903,
E, M. sz,) özv. Nagy Gyulánéról Szente Lajos gyógy_
szerészre. (5 év után).
25. Petrovácz: ,,Szent Háron1sá.Q" gyógyszertá.1\
(Bács Bodrog 1n.) Tulajdonosa Fer.=nczy István elhunyt 1903. _!>,... gyógyszertár személyes üzleti jogo-

sítványa 1903-ban ruháztatott. át (105,515-1903. B.
Istvánnéröl Jankovich Jenö
gyógyszerészre.
.
26, E:::Clc1ulvar: nS::ent Islv~ln'' gyógyszertár.
(Arad nt,) Tulajdonosa Zunft Vilmos, 1896 szeptcmben l_én hunyt el. A gyógyszertár személyes ilzleti
jogosítványa 1902-ben ruhtl.ztatott át ( 43,186-19"J2,
B. 1vI, sz.) özv. Zunft Viln1osnéról Fromm Dániel
Traugott gyógyszerészre. (6 év után).
27. J11árniarossz:i.get: _.,11I<itycis Kir<ily" gyógyszer_
tár, (Máramaros n1.) Tulajdonosa Héder Lajos 18~8
november 27 _én hunyt el, A gyógyszertár személyes
üzleti jogositványa 1903-ba:n l uháztatott át (125,979
-1903 B. 1\!I. sz.) özv. Héder L?.josnéról Rácz Jenő
gyógyszerészre, (15 év után).
28. Zsarnócza: .,1lic!}Vált6'' gyógyszcrtir és
Vihnye fiókgyógyszertar „Hygea". Tulajdonosa B;i.logh Ká.lmáni 1900 m'ájus ·1-én llűnyt cl. _t\. gyógyszertár személyes üzleti jogos-itványa 1903-ban n1háztatott át özv. Balogh !{álmánnéról Juretzity
I{álmán gyógysze-:észre. (3 év után).
29. Nc111.csvill: ,,.illcg oáltó'' gyógyszertár ( Son1ogy m.). Ttüajdonosa IGss Istvá..n, 1900 május 7-én
húnyt el. _t:.,_ gyógyszertár személyes üzleti jogosít_
ványa lfl03-ban ruháztatott át özv. IGss Istvánnéról
!(iss István gyCgyszerészre. ( 3 év után).
30. Dár(l!t: ,,A hon ·véclasszonya" gyógyszertá.(Baranya m.), Tulajdonosa Czingelly Sándor, elhúnyt 1888 május 12_én. A„ gyógyszertár személyes
üzleti jogos-itványa 1904-ben ruháztatott át (11991904. B, M. sz.) özv. Czingelly Sándornéról CzingcI!y
Arpád gyógyszerészre (16 év után).
31. Felsőbánya: „lJieg·váltó"
gyóg~yszertár.
(Szatm~r m.). Tulajdonosa, Csavsz Tiva«;lar, :!-90~
lvI. sz.) özv. Ferenczy

·1
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szepten1ber 9-én húnyt el. .A. gyógyszertár szc_n1é_
lyes üzleti jogosítványa 1902-ben (128,082-1002. B.
1L sz. l ruháztatott át özv. Csausz Tivadarnéról
I\:ilián Béla gyógyszerészre.
32. Nagysu.rány: 1,0roszlún"
gyógyszertar
(Nyitra m.) Tulajdonosa Huszá.r Ferenc, 1883 majus 7-én hűnyt el. _A... gyógyszertár személyes tizleti
jogositványa 1903-ban ruháztatott át

(6598-1'903

B. lvI. sz.) özv. Huszár Ferencnéröl Huszár Lajos
gyógy3zcrészre. (20 év után).
33. Na.gyjécsa,: ,,i1JeyL'ált6" gyógyszertár. {To_
rontál m.). Tulajdonosa Téth Gábor, 1901 ol;;tóber
17-én húnyt el. _!\. gyógyszertár szem'élyes üzleti jogositvá.nya 1903_ban ruháztatott át özv. Tóth Gá:bo.rnéról (27,834-1903, B. TuI. sz.) Bizek :Miklós gyógysze1részre, (2 év után).
·
3'1-. Nagyvárad: „Szent Lrlszló" gyógyszertár,
(Bihar m.), Tulajdonosa. Ember Emánuel, 1896 de~
cember 30_án húnyt el. A gyógyszertár .személyes
tiz1eti jogosítványa 1903-ban ruháztatott tit (35,365
-1903, B. XvL sz.) özv. Ember Emánuelnéról Hege . .
düs Rezső gyó.gyszerészre. (7 év után).
35, Os,::11,·lic,::: ,,üduü;::itő" gyógyszertár (Bács
::n.), Tulajdonosa
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37. Enürücl: ),1liey1;áll6'' gyógyszertár (Bé1tes
1n.). Tulajdonosa Hegedüs Lajos, 1901 .szepte1nber
20.;9.n húnyt el. -~ gyógyszertár személyes üz1cti
jogosítványa 1-903_ban- ruháztatott át özv . .riegctlüs
Lajosnéról Suller l{<iroly gyógyszerészre {2 Cv
után),
_38. Ií:isl-vnnfélegylidza: „~efjitö .illdria!' gycigyszzrtar (Pest m.). Tulajdonosa Bernitsky B:!la,
1892 . . szeptember 10-én húnyt el. A gyógyszer tar
szemelyes üzleti jogositványa 1904_ben ruiláztatott
át ö~v. Bernátsky Bé!ánéról Nagy Bertalan gyógyszereszre, 40,324-1904. B. M. sz. alatt (10 év után).
39. Keucrnies: .Jsteni Gonviselés" gyógyszertár {Csanád m.). Ttilajdonosa Schlögl Pál, 1!103 1ná_
jus 26-án húnyt el. A gyógyszertár szem'élyen üzleti
jogosítványa 1906-ban ruháztatott át (96,4.02-190;3.
B. ::rvr. sz.) özv. -Schlögl Pálnérúl Bauer l{ó.roly
gyógyszerészre (3 év után).
·!O. 1llezötnr: ),Ille!JL'IÍltó" gyógyszerbir (8zolnol>:
n1-).

~ulajdonosa

Csipp;!li: Ernő,

1885 szepten1ber

2_an hunyt el. i~. . gyógyszertár ~zemélycs üzICti jogo.sitványa 19.'.>3-ban ruháztatott át özv. Csipi)t~k

Harlikovich János, elhúnyt 190:}

január 6_ó.n. -~ gyógyszertar személyes üzleti jogoflítványa 1903-ban ruháztatott át (38,410-1903. B.
1\.L sz.) özv. Harlili:Ovich J<inosnéról Decsi Igni!c
gyógyszerészre.
36. S;::c!fed: ,,It:á-leárifl" gyógyszertár (Csongrád
nl,), Tulajdonosa Götz János, cll1únyt 1886 januárban. _<\. gyógyszertár szen1élyes üzleti jogosítványa
1903-ban ruháztatott át. (61,6·15-19'03. B. ~I. sz.)
özv. Götz Jánoslléról Franli:ó _l.\ndor gyógiszcrészr:Q
(17 ~v i,1tán).
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Ernönéröl !{ub<inyi József

gyógyszer.j::;zre (18 év

után).

41. S::atlná.rhcgy: .• ,őra.HfJJJctl" gyóg-yszerlár
(Szten1ár m,), Tulajdonosa .AJmá3sy József, 1389
01.:tóbcr 2_án húnyt el. _!>,.,, gyógyszertár szem\~lyes
üzleti jogosítvü.nya 190•i_ben ruháztatott át özv.
Almássy Józse:fnéról Bodnár Antal gyógy;.;zerészrl!
(5 év után).
42. Nycrycsli.jfalú: ,!Szent La.jos IKü·cíly" gyógyszertár (Esztergom m',), Tulajdonosa l{Ol{as ödön,
1900 augusztus 20-án húnyt el. A gyógyszertár sze_
inélyzs üzleti jogosítványa 1904-ben ruháztatott at
(121,578-190·1. B. 1-1!.. sz.) özv. l{Ol{as ödönnéröl
Berta Kálmán gyógyszerészre (·1 év után).
·13. Tc~nesuár:

„Szent Ist-vdn''

gyógyszertar

(Ten1es m,), Tulajdonosa Hain Albert, 1903 április
l!J_én húnyt el. A gyógyszertar szemflyes Uzlcti
jogositványa 190·1-ben ruháztatott át özv. Hain 11.Jbcrtnéról Ungv;iri József
gyógyszerészre
(1 év
mulva).
·1•!. Hóclniczövcis(irhcly: ~,'iliagyar Ii.irály" gyógyszertár (Csongrád m.). Tulajdonosa Dcsits Tivad:lr,
190'1 március 29-én húnyt cl. A gyógyszertár szc_
~néJyes üzleti jogosítványa 190·1-:ben ruháztatott át
(•14,195-190·1. B. M. sz.) özv. Dosits Tivadarn·2ról
Vasváry Elemér gyógyszerészre.
45 . .i1Iis1colc: nistcni Gondviselés 1' gyógyszer_
t§.r (Borsod m.). Tulajdonosa Törölc Ernő, 1901
mürcius 1-én húnyt el. A gyógyszertár személyes
üzleti jogositványa 190·1-ben ruháztatott á.t özv.
Törölc Ernönéröl Nemes Arpád gyógyszerészre (3

év után).
46. Bajni.01,: „üdvözítő" gyógyszertár (Bács_
l3odro~ m:). Tulajdonosa Kolener _.\.p.dor~ 1903 jű-

.'

nius 28-űn húnyt el A gyógyszerta: szeinélycs üzleti
jogositványa 19J-1_bcn ruháztatott át özv. l{olenBr
J\.ndornéról Virág Gyula gyógyszerészre (1 év utiin).
·17. FeyyvcrHck: „ilicyt1:iltó" gyógyszertár (Szol
noli: ni".). Tulajdonosa Végh .4.rpád, 1893 január 7-én
húnyt el. .A.. gycigyszertár személyes üzleti jogositvoínya 190'1-ben ruháztatott át (60,106-190·1. B. l\l.
sz.) özv. Végh Arpádnéról \'égh .<\ntal gyógyszc_
r·Cszre, (11 év után).
'!8. Okány: „S:::e11t Istrán I'i:irály" gyógyszertá.r (Bihar m.). Tulajdonosa Z\a.mál Ferenc, 190J
szcpten1ber 3-8.n húnyt el. .A.. gyógyszertár személye:o::
üzleti jogosítvá.nya 190·!.ben ruháztatott át (126,356
--190·1. B. 1L sz.\ özv. Z\an1ál Fcrcncn2rö! I\:ovács
lvlihály gyógyszerészre (3 év után).
49. H11s::;I: „1lla11yro· [{oroHa" gyógyszertár (l\II-:1,..
l"<'n1arcs n1 ) . Tulajdoncsa !{eresztes József, 1900
július 3-án húnyt el. .1\. gyógyszertár személyes Uz_
lcti jogosítványa. 1905-ben ruháztatott át (1598~·
1905. B. Jvr. sz.\ özv. I\:eresztes J6zsefnéróJ Kere"ztes .József gyógyszerész: e ( 5 év után l.
50. Bt;luísnic.'J.1JCr: „S:í'nf. Jó:::sej', gyógyszertár
(Fest m,), Tulajdonosa .Juszké P<l.1, 190·1 január 19-2n
h~1nyt cl. _,., _ gyógyszertár szem2lyes Uzleti jogosítvanya 190-l_ben ruháztatott át özv. Juszkó Páln-.5ról
Salgó Péter gyógyszerészre.
51. 1lle:::öör1né11ycs: ,,S::;ii:::: 11Itirilt" gyógyszertá!'
(l(clozs m.), Tulajdonosa Soltet Róbert, 1893 decemte~· l~avtlb_an _húnyt el .!:\. gyógyszertár személyes üzleti Jcgos1tvanya 1905.ben ruháztatott át (39911905. B. 1'1. sz. l özv. Soket Róbertnéról I\:orcck Frigyes_ gyógyszerészre (12 év után).
o2. Biula.pest 11._. , S:::c11t La.jos" gyégyszertár
.
0
(Pest m,). ·~·ulajdonosa' dr. 1'1olnár József 1900 ja-
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nuár 23_án húnyt el. A gyógys_zertá.r sz_eJ?:1é~yc.s ~z
leti jogosítványa 1904-ben ru~aztc:tott a_t . ( 12,~·1n:1S04. B. :uir. sz.) özv. dr. 1v!olnar Jozsefnero: dt. Ht.:dervá·y }Itio-ó gyógyszerészre (·1 év utá.n).

53.

N(~qy·u1b:so11y: „Se!fitő .illárict" gyógyszer~

tar (Veszpréln m!), Tulaj~onosa -~zál~ ~lel{, :1~~nyi
? . _A.. gyógyszertár szemelycs uz1et1 JOgos1t\ anya
1905-b~n ruháztatott <it (19,350-1905. B. 1-L sz)
Czv. Sz:ilé Elel{néröl Jankovich Pál gyógyszerészre.
5·1. J(atyntúr: „Szil:: 1lldda!' gyógysze:ctár (Bác1Eodrog m.), Tulajdonosa Posch -~lbert, 1~00 cl~?e~1:

ber 6-8.n húnyt el. l\. gyógyszertar szem~lyes uzh.ti
jc.gositványa 1905-ben ruháztatott át özv ..Posci.1 AL

i'crtnCról Hüuszler Sándor old. gyógyszerzsz-e.
.
55. Salgótarján:
,,őra.nayal''
gyógyszerLh·
(Nógrád n1.). Tulajdonosa Rubint l{~rol.Y elhűnv_t.
."\ gyógy.::zert:i~· személyes üzleti jogos1tV3nya l?O )_
J:cn ruháztatott át (59,372-19J5. B. 1'.I. sz.) Rah:o.s
Gyula gyógyszerészre.
56. Zalalöi;ö: „Szcntl6Icl1„' gyógyszertár (Za'.n
Hl). Tulajdonosa Szigethy Ferenc, . 1901 .. ma~·ci;.is
1-én húnyt cl. -"'- gyógysz·2rtar szen1elyes uzlet1 r)gositvanya 1905JJen ruháztatott át(39,901-1905'. B.
I\L sz,) özv. Szigsthy Ferencné:öl ErdHyi József
gyógy~zerészre (·! év mulva),
57. J(apnildHÍll!Jfl: ,,S.:::cnt Lélek'' gyógyszertár
( szatrnar nt.). Tulcjclonosa Török József elhúnyt ?
A ayóayszertá.r személyes üzleti jogosítványa 1905ten::.. rt~háztatott at özv. Töröl\: Józsefn2ról ICovássy
./...' pád gyógyszerészre.
58. ZsoHtVol-JJa: „űnnioyal··· gyógyszertár (Torontál m,), Tulajdoncsa Botos I<ornél, elhúnyt 1902
:-;zcptc1nber 13_á.n. l'l.. gyógyszertir szen1élye.s uz· cti
jogositványa 1905-ben ruháztatott át özv. Botos

ICornélnBró! .(67.-183·--:1905, B. 1L sz.) Körmendy
Sán::Io~-ra (3 év után).
59. Ha.jd!l-szoboszló: ,,Isteni Gondvise1Cs" gyógy.
szertár (fiajdú n1..), Tulajdonosa 1\-Iészáro)9 Zsig_
1nond, elhúnyt 190·1 június 1-én. A gyógyszertár szerr:.€Jyes üzleti jogosítványa 1905_ben özv. 1\!Iészáro.;;
Zsígm·ondnéról Benke László gyógyszerészre ( 75,417
1vI1905. B. 1vI. sz.) ruháztatott át (1 év után).
60. Élesd: „Re'll1Cny'' gyógyszertir (Bihar m.).
Tulajdonosa I<ocsiss József, elhúnyt 1904 január
4*én. _t:.,_ gyógyszertár személyes Uzleti jogosítványa
1S05~b;:n
ruh:í.ztatott át özv. Kocsiss Józsefn3ról
l{ocsiss Béla gyógyszerészre (82,751-19U5. B. M.
:::z.) (1 év után).
61. O:::ol'a.: „S::.:cnt István" gyógyszertá.r (Tolna
rn.). Tulajdoncsn. Fá::nek Kálmán, 190:! július hó
21-én húnyt el. _A,.. gyógyszertár személyes üzleti
·:agositványa 1905-ben ruháztatott át özv. Fárneit
K:llm'ánnéról Székely-Doby Géza
gyógyszerészrt
(8G,2l·i-1905. B, 1\-L SZ,) (1 év után).
62. Hidal111:'.is: „lfl aoynr J{orona." gyógyszertár
(I{olczs m,),. Tulajdonosa Horváth József, 1900. évi
június 17 _én húnyt el. _1:.,. gyógysze:·tár személyes
üzleti jogositvó.nya 1905-ben ruháztatott át özv.
I-:Iorvá.th Józsefnéról Horváth Ferencre (5 év után).
63. NcryyFd-rad: ,,őrangya1' gyógyszertár (Bihar m.). Tulajdonosa Heringh Sándor, elhűnyt 1-903
július 1,!_én. A gyógyszertár szem:Hyes üzleti jogositványa 1905-ben ruháztatott át (131,064-1905. B
1-I. sz,) Nagy !{ormány Zoltán gyógyszerészre, özv .
Beringh Sándcrnéró! (2 év után).
f?•!, Atacs: ,,11Iegpáltö'' gyógysze:·tar (Toront3~
:11 ) . Tulajdonosa Dimit1ievics István, elhűnyt 1903.
A gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa 19051
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ben ruháztatotl át özv. Dimitrievich Istvánnéról
IColl8.rich Gábor gyógyszerészre (2 év után)
65. Krassó: ,,Ren1Cny" gyógyszertar (Szatmai
m.). Tulajdonosa Bartó!t S<indor, 190·1: október 6_án
hűnyt el. A gyógyszertár személyes üzleti jogosítviínya 1S05-ben ruháztatott at (134,,519-1905. B. ]II.
sz.) özv. Bartók Sé.ndornéról Jörös János gyógy_
sz e részre ( 1 év ut<in).
66. PCcs·1;drad.: „szentJiáro111.s<io" gyógyszertár
(Baranya m.), Tulajdonosa Dvorszky Béla, 1905 december 11-én· húnyt el. A gyógyszertár személyes
üzleti jogositványa 1906_ben ruháztatott át (17,325
-1906. B. :rvr. sz.) özv. Dvorszky Bi:lánéról Néltánl
li.urél gyógyszerészre (1 év után).
67. Knnhegycs: "ll.fagyar Korona." gyógysze1·tar (Szolnolt m.). Tulajdonosa id, Wirtzfe1d Mór,
1902 március havllban húnyt el. A gyógyszertár szen;.élyes üzleti jogositványa 1906_ban ruháztatott át
Lzv Wirtzfeld lviórnéról Kajdacsy Pál gyógyszeré5z.
re (19,995--1960. B. ::tYL 57-.) (·1 év után).
68. Zcli:::: „Szent. Isi eán'1 gyógyszerlá.r (Bars
n1.), Tulajdoncsa Steyrcr !{ároly, clhúnyt 1900-ban.
.t:.... gyógyszertár személyes üzleti jogositványa 1906.
tan ruháztatott át ('15,566-1906. B. 1'1. sz.) özv.
Strcyrer Károlynéról Erdélyi Lajos gyógyszerészre
(4 év után).
69. Nagylaíta: „S:::ent L6lck" gyógyszertár
(Pe:st m.), Tulajdonosa Baksay Béla, 1899 április
hó 25-én húnyt el. _.\. gyógyszertár személyes üzleti
jogositványa 1907-ben ruháztatott at Baksay Béla
gyógyszerészre (8 év után),
70. Ság: „őrangyal'' gyógyszertár (Temes m.),
Tulajdonosa Tölgyi J. Vilmos, 1891 márc. S~án hunyt
el. A gyógyszertár szen1élyes üzleti jogo.sitványn

197
1907. n~ájus 12-én l'Uháztatott át özv. Tölgyi J. Vilnosnerol Pi:tP Romulus gyógyszerészre (16 év utá.n).
71. B_ia: „JJia.gycir l(orona" gyógyszertár (Pest
n;_.): TulaJdo~osa Fej_ér Lajos, elhúnyt 19J6 július
2 t _en. it gyogyszertar személyes üzleti jogosítványa .~907-ben l'Uháztatott át (85,73,!-1907. B. ]il.
sz.) _ozv. Fejé1· Lajosnéról Czingelly Arpád uyógy0
szereszre (1 ·ev után).
t:i
72. J?ni.öd: „1lfeg1:áltó'' gyógyszertár (Borsod
111: l · TulaJdonosa Györi Sándor, 1903 október 12_én
h~tnyt el A gyógyszertár személyes üzleti jogosít\'any~ 1908-ban ruháztatott át (157,409-1908 B. M.
sz.) _ozv. Győri Sándornéról Wattay I{ornél gyógyszer3szre (5 év után).
. _73. Nayyperk<lta: „11.Jogvdltó" gyógyszertát"
~FeJ~r :U,l, Tulajdonosa ~ashegyi János, 1897 júhu~ :-6-ru: h~inyt el. _t:.,. gycgyszertár szen1élyes üzleti Jogos1tvanya 1908-ban ruháztatott át 159 25119~8. B. M: sz.) özv. Vashegyi Jánosnéról Illés; ödön
gyogJ,'...szere.:zre (11 év után).
. 14. Fnlelc: „Flóra'1 gyógyszertár (Nógrád m,),
T_:.1IaJdonosa Del_y Zsigmond, 1898 április hó 10-én
ht_Inyt el. A gyogy.szertár személyes üzleti jogositvany~ 1909-ben ruháztatott át (5380-1909. B. 11-I
sz,) _ozv. Dely Zsigmondnéról Csépe Sándor gyógy
·
0
szereszre ( 11 év után).
75. F<}t: ,,Szent Györ!Jy" gyógyszertár (Pest
<r:i.), TulaJdonosa Nagy Gyula, 1898 februá.r 17-én
h1:1nyt el. _!:.,. gyógyszertár személyes üzleti jouositvany~ 1909_ben ruháztatott á.t a kiskorú át':'vától
lll,·i9l-l 9 D9 . B. M. sz.) Schuller Károly gyógy0
szereszre ( 11 év után).
b
.76. Acsct: ,,IIIegváltó" gyógyszertár (Pest m·)
TulaJdonosa Szalay László, 1908-ban húnyt el.

'A
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gyógyszertár személyes üzleti jogosítvány~ 1910_b:~
ruháztatott át (119,848-'1910. B M. sz.) ozv. sza1"1
Lászlónéról Juszkó Gyula gyógyszerészre (2 f>.·;
ut~n).

77. Ali:os: „örctHyYal" gyógyszertár (Szilágy
m. )_ 'Tulajdonosa I{ovaltsik István, 1906 december
l~&vában húnyt el. .t:.... gyógyszert<lr személyes UzleU
jogosítványa 1910-ben ruháztatott át (176,213-1910
B. 1vI. sz.) özv. Kovaltsik Istvanné· ól Görgey Dczsöre (·1
után).
78. Lajos/alva: „Seyifö i1Iárilt'~ gyógyszertár
(Torcntá.l n1',) Tulajdonosa Hatlanelt _Fiigyes.•.. e!hunyt 1905 aug. 29_én . .A.. gyógyszertar szem:a,yc.;
Uzleti jogositvanya 1912-ben ruháztatott át özv. Hu·~
lanek Frigycsnéröl Szabó 1v!ózes Ervin gyógys.:~.
részre (80,275-1912. B. 1'L sz.) (7 év után).
79. 11Iosóc::: ,,Szerecsen" gyógyszerti<.r (Tur~,:
m.). Tulajdonosa Toperczer N<indor, 1895 feb11.1i!'
hó 20-tin húnyt el _!>,,_ gyógyszertár ilzleti jogositvúnya 1912.hen ruhtiztatott <it 16,372-·1912. B. M. sz.
alatt özv. Toperczer Nán~lornéról Gracza Vilmos
gyógyszerészre (17 év után).
80. Tis:::arárkony: „,R.c1n.é11ység'' gyógyszertár
(Szolnok m.). Tulajdonosa Szász György, elhűnyl
190·1-ben. _t>,,_ gyógyszertár szem'ólyes Uzleti jogosít
ványa 1913-ban ruháztatott át özv. Szász Györgyn-:'ról 56,028-1913. B. :rvr. sz.
alatt Bolváry Ján·;s
gyógyszerészre (9 év utan).
81. Jlláyocs: :,Ii.JcfJüáltó" gyógyszertár (Baro
nya m.). Tulajdonosa Szép Géza, elhúnyt 1891-ben
_!>,,_ gyógyszerté.r személyes üzleti jogositvanya 1'913ban ruháztatott át özv. Szép Gézánéról 98,368-1913.
B. 1-L sz. a:latt Zaáry Elemér gyógysze: észre ( 22 é\'

ev

után).

82. B1ulnpcst VII.: ,,őrangyal" gyógyszertár
Tulajdonosa Csányi Zoltán, elhűnyt 1908.ban. ,;\.
gyógyszertár szen1élyes üz]eti jogosítványa 1913-tan
ruhd.ztatott át özv. Csdnyi Zoltánnéról Harsányi
I<árolyra, 122,211~1913. B. lvI. sz. alatt (5 év utá.n).
. 83. :l{is/H;r:
.. S,:e11t Inirc" gyógyszertár (l{o.
n1arom n1.). Tulajdonosa lviagyar János, 1911 ch~
cember havában húnyt el. .-\. gyógyszertár személyes
üzleti jogosítványa 1913-ban ruháztatott át 63,7J!
-1913. B. 1.L sz. alatt özv. 1'Iagyar Jánosnéról di'.
Iván Árpad· gyógyszerészre (2 év után).
8·1. Hatran: ~.-11.Jeyi;<iltó') gyógysze:tár (Heves
m,), Tulajdonosa Sperlágh József, 1892 május hó
12-~n ?űnyt __ el. A gyógyszertár szE"mélyes üzleti jo_
gos1tvanya ozv. Sperlá.gh Józsefnéról 1913~ban ru_
háztatott át 170, 792-"1913. B. l\IL sz. a:att
fiára,
Sperlágh Zo~tán gyógyszerészre (~l év· után).
85. Naqy!~~tn: „illcf.!ráltó" gyógyszertár (Biha_r m). Tu.ar:ionosa Weber Sándor, 1903 május
2.ai;t h_unyt el. A„ gyógyszertár szeméiyes üzleti jo.gos1tvanya 1913-ban ruh3ztatott át 177,772-1913.
B. lvI. sz. alatt özv. Wéber 88.nc!ornérót ~t>,,_lbert Rezsü
gyógyszerészre (10 év után).
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86. Do~nbníd: .. ,Jé.::ns s,':!on/. Szi·ve~' gyéi,gyszer_
tar (Szabolcs n1,), •rulajdonosa J_ura. P.:ter,. 1~12-b?n

húnyt cl. l1.. gyógyszert<lr szemelyes uzlet1 )Ogos1lványa 1914_ben ruhá.ztatott

.sz. alatt Nagy

at

-18,355-1914. _B. J\L

Jenő

gyógyszerészre (2 év utan). _
1r1;ánids:::.ereda: ,,Rc1116Hy" gyógyszertar

87.
(?oifaros-Ton.ia n·,,), Tulajdonos Hints G·crgely, ada-

t9.ink szerint 1889.ben húnyt el. _,, _ gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa 1914-ben ruháztatott ~t
81,385-1914. B. l\.'.L S:l. alatt özv. Hints Ger~elyne
röl Hints Vilma gyógyszerásznöre (25 év utan).
88. Thurzófaluci: „i!Ia!}yarorszd!J Véda.sszonyr~''

gyógyszertár (Trencsén m.), ~ulajdon~sa :rvrac:i1e1d
Jenő 1903_.ban húnyt el. ii... gyogyszertar szemelyP.s
üzleti jogosítványa 1914-ben ruháztatot.~ ~t ..36, 794~

1914. B. M. sz. alatt özv. Machleid Jenonerol Bossc.nyi Béla gyógyszerészre (11 év ut8.n).
89. 1{1ulz:sir: „Segítő .iliárict" gyógyszertár (Hu_
nyad m.). Tulajdonosa Szentgyörgyi ~ór, 1~?5 U:á~·c.
7-én húnyt el. A gyógyszertár szemelyes uzlet1 JOo-ositványa 191•!.hen 67,289-1914. B. 11-L .'3Z. alatt
~uháztatott át özv. Szentgyörgyi 11-Iórnéról Csaszl{óczi Gyula gyógyszerészre (8 év után)
90. Köröshcf/Y: „Szent: Lelek" gyógyszertái·
és Balatonföldvár fiók „Isteni Gondviselés'' gyógyszertár (Somogy m.). Tulajdonosa Zsálecz István,
] 903_ban hűnyt el. A gyógyszertár szem'élyes üzleli
jogositványa 1'914-ben ruháztatott át 97,318-191!·
E. :rvr. sz. alatt özv. Zsálecz Istvánnéról Pray Valer
o-yógyszerészre (9 év után).
0
91. Liebliny: „Szentháronu;ú.</' gyógyszertá.r
(Temes m.) Tulajdonosa Buchlinek János, elhunyt
1910-ben. ii.. gyógyszertár személyes üzleti jogosít_
ványa 1914-ben ruhaztatott tit 139,429-191·1. B. 1L

1

sz. alatt ·özv. Buchinek Jánosnél'ól Frenda Arpá.]
gyógyszerészre (·1 év után).
92 . .iliaroshévíz: „űfa{lyar KoroHct" gyógyszer_
tó.r (1'Iaros-Torda m:)· Tulajdonosa Gerbert Emil,
1893 november 24-én húnyt el. _A,.. gyógyszert<ir sze.
n1élyes üzleti jogosítv<inya 1914-ben ruh.iztatott 8.t
özv. Gerbe:t Emilnéröl T8.m'ás János gyógyszer2szre
112,226-l't>l4. B. !YI. sz. alatt (21 év utá.n).
93. Konlló: „Se!Jílö .i11ríria gyógy.Szertár (Bara_
nya m.) Tulajdonosa. Bólics Arthur, 1912 december
8-ó.n húnyt el. A gyógyszertár személyes üzleti jo.gositványa 1914-ben ruháztatott át özv. Bólics Arthurnéról Hübner József gyógyszerészre, i·gs,2781914. B. :NI. sz alatt (2 év után).
94. Na!]yröcze: „JúJlcis:::tor" gyégyszertár (Gön1ör rrl.), 'Tulajdonosa Dedinszky Gyula, elhúnyt 1910~
-"'- gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa 1914ben ruhá.ztatott át özv. Dedinszl{y Gyulánéról 192,624
-191,!. B. 11-I. sz. alatt Gedeon L3szló gyógyszerészre
(·! év után).
95. Szá8:::eáros _.,Fekete medre" gyógyszertár.
(Hunyad m.). Tulajdonosa Vlád :N!iklós, elhúnyt
1913 június 17_én. _A,.. gyógyszertár szem'élyes üzleti
jcgositvii.nya 1915-ben ruh!iztatott át 3·192-1915. B.
1'.f. sz. alatt özv. Vlád 1v!ildósnéról Vlád Virgil
gyógysz2részre ( 2 év után).
96. Budapest I.: ,,S:::e11t Gellért'' gyógyszertar,
Tulajdonosa Dervarics István, elhúnyt 1911 8.prilis
G-én. A gyógyszertár szen1élyes üzleti jogosítványa
1S·l5_bcn ruháztatctt át 13,430-1915. B. :rvr. sz. alatt,
özv, Dervarics Istvánéról Pánczél hilillály gyógysze~
részre (4 év után).
·97, Orosliúza: „Isteni Go11cl1.'isclf.\<;'·' gyógyszer.
túr (Békés n1.). Tulajdonosa (Kristóffy Dezső, el_
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I:únyt 1909. }„_ gyógyszertár szetnélyes üzleti jogosítványa 1916..:ban ruháztatott .át 75,188-1916. . B. M.
sz. alatt özv. !{ristóffy Dczsönéröl dr. Daráriyi Ar_
pflj gyógyszerészre (7 év ulűn).
98. Jf.ápol1uisnyCk: „1Törösntarty .i1Iihály'' gyögy:
szertár (Fej€r m',). Tulajdonosa Hankóczy Ede, l~lo
január 7-én húnyt el. . ll,.
. gyógyszertár személyes u;;_
leti jcgositványa. 1916-b:!.n ruháztatott at. 9~,~481916. B. :rvr. sz. alatt özv. Hankóczy Edenerol dr.
Balogi Aifih:ily gyógyszerészre (1 év után).
99. Bölcske: ,,Szent Lélek." gyógysze:--lár ( ToL
na m.). Tulajdonosa. (Vasv~ry Géz~, 191?. júl~u~ 21-

én

hűnyt

el. l\. gyógyszertar szemelyes uzlet1 Jogo-

sítványa 1916 . . ban ruháztatott át 127,92,1-1916 .. B.

:rvr.

sz. aJatt özv. Vasváry Gézánéról Zlinszky Endre
gyógyszerészre (1 év után).
100. Jciszárolcsz,íllás: „S,-::enthúro1nsú.g'' gyógyszertár (Szolnok m.), Tulajdonosa Szüts Dezsö,
1'~1·1 december 26-án húnyt el. _.;. gyógyszert::ir sze_
mélyes üzleti jogosítványa 1917-ben ruháztatott át
27,905-1917. B. :r.r. sz. alatt özvegy Szüts Dezsü_
n~röl Sclnvartz 1'Ieridel :1'1<::.nó gyógyszerészre ( 3 .5v
ulán).
101. Fin1ne: „Förös kereszt" gyógyszertár
(Fiúme-~.fod111s nl.).
'l'ulajdonosa Prodám Ferenc
1906 május 10-én húnyt el. _.;. gyógyszertár szemé_
lyes üzleti jogosítványa 1917_ben ruháztatott 8.t özv.
Prodám Ferencnérél Smaquina AJajos gyógyszer~sz
re (1 év után).
102. Nagylaírolyjal·va: „Szenthdro1nsáy'' gyógyszertár ( Szatmé.r m.). Tulajdonosa Györffy G:3. bor,
1906 rná.jus 10-én húnyt el. A gyógyszertár szemé_
lyes üzleti jogosítványa 82,755-1917. B. :1iI. sz. al~tt

ruháztatott át 1917-hen özv. Györffy Gábornérfil
Györffy Gá.bor gyógyszerészre (11 év után).
103. 11I<íria.pócs: 11 8.ziiz 11Id.rin" gyógyszertb.r
(Szabocs m.). Tulajdonosa \Virtzfeld Jenő gyógyszerész. elhúnyt ? .ti.. gyógyszcrtá.r személyes üzlet)
jogosítványa 1917-ben ruhá.ztatott át 103,333-1917.
B. 1L sz, alatt óvá.ry E'emér gyógyszerészre.
104. Jás:::dó::sa: ,,Pdducli S::::ent „AH fal" gyógyszertár (Szolnoli: rn,), Tulajdonosa Czettler Gyula, 1912
1nájus 29-én húnyt cl. .ti.. gyó.gyszertfir személyes
üzleti jogositványa 1917-ben ruháztatott at_ 113,661.
--1917. B. NL sz. a·att özv. Czettler Gyu'áneról Farkas György ·gyógysze:észre. (5 Cv után.)
105. Bihardiós?.:cy: „Hajnal" gyógyszertár (BL
hr..r m.). Tulajdonosa \'a::iay Ignác, 1913 decen:1b<:;·
1-én húnyt el. _.;. gyógyszertár személyes üzleti jcgositv:inya 1917_ben ruháztatott át 115,582-1917.
B. l\.f. si. alatt özv. Vaday Tgnti.cnéról Kuvác3 Béla
gyógyszerészre (·:1 év után).
106. Szlláyynayyfalu: ,,Go11dt~isclés" g-yógyszertá.r (Szilágy in,), Tulajdono!'a Gergclyffy György
elhúnyt? _ti.. gy.)gyszcrtár ~..'zemélyes üzleti jogo::;itványa 1918_ban ruháztatott át 42,221-·1913, J3, .C-d.
sz. alatt, !{a1a (!{ohn) Jenö gyógysze.!·C:,:;z,re.
107. Ií'.islcu11doro:::s111a: „So:c11t István" gyógyszertár (Csongrád n1.) Tulajdonosa
!(arcsay .ti..ladár
1909 február 28-án húnyt el. _.;. gyó.:.;y.:;zertac ~ze_
mélyes üzleti jogosítványa özv. Kar..::.:iay Aladá1n'á1 ól 1918-~~an ruháztatott át Szirn1ay l{c:!:né! gyógyszerészre (8 év után).
108. Borosjenő: „lliegvúltó" gyúgysz-ertár ( ..<\rad
ni.), Tulajdonosa Ferenczy János, 1~~92 október 18á.n húnyt el. _.;. gyógyszertár személye.:;: üzleti jogositványa 1918_ban ruháztatott át özv. Ferenczy Jü-

20·1

20J

nosnéró1, Bodnár (Braún)
Jenö gyó.gyszerészre
155,681-1918. B. 1'1. sz. alatt (26 év után).
109. Budavcst 1'.: „Klotild jö1lcrcey11ö· 1 gyógyszertár. Tulajdonosa Netzasek }\.dolf, elhúnyt 1915l:en. J\_ gyógyszertár szen1ályes üzleti j:.:gositványa
1918_ban ruháztatott át 165,703~-1918. B. 111!. sz.
alatt dr. Gabos (Glück) Lajos gyógyszerészre (3 év
után).
110. Isas::cy: ,,A11fJYHl" gyógyszertár (Pest m.).
Tulajdonosa Csontos Tivadar, 1912 szepten1ber havaban húnyt el. _A,_ gyógyszertir személyes üzleti
jogosítványa 1919-ben ruháztatott át 22 1_183-1'919.
B. 11. sz. alatt özv. Csontos Tivadarnéról Pesthy
1'ÜháIY gyógyszerészre (7 év mulva).
111. Dicsőszcntnuirton: „őranyyal" gyógyszer_
tár• (lllik:i..ikül!ö n1.)
Tulajdonosa Halnnigyi Tibor
elhúnyt 1915 július 27-én. A gyógyszert8.r szem'ályes üzleti jogosítványa 1918_ban ruháztatott át a
kiskorú Hallmágyi L8.szlóról 11,091-1918. B. l\IL sz.
alatt Csonli:a János gyógyszerészre (3 év Után.)
112. őgyalla: ,.,Szentlicíronisúy" gyógyszertár
(I-Comarom m.) Tulajdonosa Halm1~1gyi Miklós, 1902
sz.,~ptember 27-én húnyt el. ~A.. gyógys~ertár szemé-
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lycs üzlc.li jogosítványa 1918_ban ruhUzlut:.:Lt :it
135,·127-1918. B 1vL sz. alatt l{ir3.lyi 111Ii1tlós gyógyszerészre ( 16 év mulva).
113. Nauyajta: ,,Re11i611y'' gyógyszertar (Három·széli:: m,). Tulajdonosa Liess .A..lfrécl, 1915 április
15_én húnyt cl _!>,.. gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa 1918-ban ruh<lztatott át özv. Liess .4..lfrédnéról Dezső 1viildós
gyógyszeriszrc
12,5·171918, B. 1-I. sz. aiatt (3 év után).
11·!. 1Faskút: n8ZC1!tlHiro111sfÍfj'' gyógyszcrt2x
(Bács m.), Tulajdonosa Thold István, elhűnyt 1910_
ben. A gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa
1918-ban ruháztatott át özv. Thold I.stvánnéról Bo1·tás István gyógyszerészre 115,968-1'918. B. 1-I. s?..
alatt ( 8 év után).
115. Bil!ur: „~l[C!fváltó" gyógyszertár l Bihar n1.),
Tulajdonosa 1fihá\y Jenö, elhűnyt 1910_ben. A
gyógyszertár szen1élycs üzleti jogosítványa 1918han ruháztatott át özv. 1'1ihályi Jenönéröl Gebhardt.
Zoltán gyógyszerészre (8 év után).
116. Ti.<:.·:::asilly: „P<id1uti S::c11t A.11tal" gyógyszertár (Szolnok n1.J. Tulajdoncsa Eathó B2la, 190D
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július 15_én húnyt el. · _A,.. gyógyszertá:· személyes
üzleti jogosítványa 1918-ban ruháztat~tt át özv.
Bathó Bélá.néról Betegh Gerö gyógyszereszre 91,140
-191S, B. 1vI. sz. a~att (9 év után).
117. szeged: „S~eni Rák.is'' gyógy~ze. tlr ( Csongr<id m.) Tulajdonosa 1'Ieált Gyula, 1-;;J18 szeptember
13_án húnyt el. A gyógyszertá.r szent'élyes üzleti jogositványa 1918-ban Iuháztatott át 139,406-1918.
B. 1vI. sz. alatt özv. 1vieák Gyu18.néról Gergely
(Grósz) Jenö gyógyszerészre.
118. Parád: ,,S,zcnt -4.ntal" gyógyszertár (Heves
nt.). Tulajdoncsa Bélley Dezső elhúnyt 1913 .•J\. gyógy.
szertár szemjlyes üzleti jogositvá.nya 1918-ban ruháztatott át 139,406-1918. B. 1-I. sz. e.1 a.tt özvegy
Bélley Dezsönéröl Tóth Pál gyógysze:·észre (7 é'.'
után).

119. 17 cs,-::préni: nPádHtti S::.-cnt -4.ntal" gyógy_
szertár (Veszprém nt.). Tulajdonosa Ackermann
Gyula, 1907 június 27-én húnyt el. A gyógyszertár
személyes üzleti jogositványa 1920-ban ruháztatott
át özv. A„ckermann Gyulán:3ról Földes Lajos gyógyszerész:·c (13 év utá.n).
120. Felsőpulya.: ,,S.::crccsc1l°' gyógyszertá.r ( Sopron m„). Tulajdonosa, Szczepánszky .Adám, 1909 jű
nius<lban húnyt cl. A gyógyszertár szem'élyes jogo_
sitványa 1920-ban ruháztatott át özv. Szczepánszli~I
Ádámnéról Szczepánszky Alfréd gyógyszerészre (11
év uLin).
121. Jús:::apúti: ,,11Icut:áltó" gyógyszc:tár (Szo~
nok m,), Tulajdonosa Sárossy Imre, 1918 április
13_án húnyt el. _A,.. gyógyszertár személyes Uz1eti jogositvá.nya 1920-ban ruháztatott át özv. Sárossy
.Imrénéröl Rácz Illés gyógyszerészre (2 év után).
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122. La}táü..jfalu: „őrangyal'' gyógysze„ tar (Sopron m.). Tulajdonosa Nagy Agoston, 1918_ban hűnyt.
el. _A.. gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa
1920-ban ruháztatott át özv. Nagy Agostonnéró!
v·argyassy Gyula gyógyszerészre (2 év után).
123. l(ispest: .,FellCr ];.ereszt" gyógyszertár
(Pest m.). Tulajdcnosa Finy Béla, 1910. évb~n hú11yt
el. _A,.. gyógyszertá.r szem~lyes üzleti jogo.::itványa
özv. Finy Bélánéról 1920-ban ruháztatott át Tóth
I-\:3.lmán gyógy.\lzerész1-e (10 év után).
12•!. Tinnye:· ,,11Iegvált6" gyógyszerlá.r (Pest
111'„). Tulajdonosa Ruttkay József, 1903 április l.én
húnyt el. A gyógyszertár szem3lyes üz~eti jo..gositványa 1920-ban ruhá.ztatott át özv. Ruttkay József_
nérói Balogh Kornél gyógyszerészre (17 év után).
125. 1Tál: „All!f1fal" gyógy::zertár (Fejér m.) Tu_
:ajdonosa Frischmann Ferenc, 1918 márcil,s 9_én
húnyt el.. _A,.. gyógy szertár személyes üzleti jogosP:ványa 1920-ban ruháztatott á.t özv. Frischrnann Fe.
rencnéröl Janovits István gyógyszerészre (2 ev
után).
126. Decs: .„J.llttftJ/<ll" KoJ'ouu" gyógyszertár (Tolna n1„). Tulajdonosa I{óbJ: !{álmán, 191·1. évben
húnyt el, A gyógysze-rtá.r szen1~lyes üzleti jogosítványa 1920-ban ruháztatott át özv. !{óbor l{á.lmánnéról "Végh István gyógyszerészre (6 év utá.n).
127. Budapest VII.: .,S:::ent Rókus" gyógyszer_
tár, Tulajdonosa Lux 1'Iih31y, elhúnyt 1913-ban. _.;.
gyógyszertár szem'élyes üzleti jogosítványa 1920-ban
ruháztatott át özv. Lux 1-íihálynéról Bene Vinc'~
gyógyszerészre ( 7 év után).
128. Tököl: nlsteni Gond1.-~isclés'' gyógyszertár
(Pest m.). Tulajdonosa Saá.ghy Akos, elhűnyt 1919_
ben„ ~A.. gyógyszertár személyes tizle~i jogosítványa

:!08

1920-l:an ruh<i.zfatot.t iit özv. S<!ághy .1-\kcsnéról „Viola
Lajos gyógyszerészre (1 év után).
.
129. .Ajkn; _„Rcn1r'.ny" gyógyszertár (Veszpren1
n1 .). Tul<:jdonosa Trexler Gyula. e1húnyt 1919~ben . .i\.
gyógyszertár személyes üzleti jogositványa 1920_ba~
ruháztatott át özv. 'frexler Gyulánéról Trexler Jen:>
Szilárd gyógyszerészre.
130. Sándorfalva: ,3tcyt:úll6" gyógyszertá:
(Csongrád m ..l. Tulajdcncsa I<.ristó Nagy Imre, 190~
augusztus l-én húnyt cl. A gyógyszertár szem'élyes
üzleti jogcsitványat 1921-ben ruházták át a kisltor.J
l{ristó Nagy Emilia által haszonélvczettröl l{ristó
Nagy István gyógyszerészre. (Nép-zgészs.?.gügy 1'92 l.
1. sz. ·!O old.) (17 év után.
131. Pctro:::sC1111: .•.. Angyal'' gyógyszertár (Hu.
nyc::d m.). Tulajdollosa Gcrl::ert Guidó, 1909 júniu<;
30-án húnyt cl. _1:r,_ gyógyszertár személyes üzleti jo.
gositványa 1913_ban ruhiiztatott át özv. Gerbert
Guiclónéról 76,438~1913. B. ]..L ~z. alatt. dr. Gerbert
(lttó gyógyszerészre (4 év után).
132. őrad11a: ,,AcscuTap" gyógyszertár (Besztercc~Naszód m.), Tulajdonosa Fleischcl' Gusztáv, 1909
1nájus hó 30~án hűnyt el. A gyógyszzrtar személyes üzleti jogosítványa 1913-ban ruháztatott át özv.
Flci:-;cher Gusztávnéról Wolf Ernő gyógyszerészre
78,367-1913. B. 1'-I. sz. alatt (.! év után).
133. I{1111s:c.:c11tnifirto11: „?degv<iltó" gyógyszertár
(Szolnok m.). Tulajdonosa Netzasek Rezsö, 190!)
június 5-é:n hűnyt e11. _t:..,_ gyógyszerti-r személyes üzleti jogosítványa 1921-ben ruháztatott át özv. Netzasek Rezsönéröl Szabó József gyógyszerészre. (Nép.
egészségügy 1921. évi 9. sz. 284. old.) {12 év után).
13,!, Békéscsaba: ,,Szent Ist·váll'' gyógyszertár
(Béli:és m'. l, Tulajdonosa Badics Elek, elhúnyt 191·1-

r
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ben. .A.. gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa
J 921-ben ruháztatctt át özv. Badics Eleknéről fiára,
Eadics Elek gyógysz2részrc. (Népcg2szségügy 1·921.
óvi !1. sz. 284. o1d.) (7 év utón).
135. Bnll.:ány: „F'cll6r 7cifJyó" gyógyszertar
(Szabolcs m,), Tulajdonosa B211tányi Gyula„ 1921
január 23_án húnyt el. 111... gyógyszertá.r szen1ély0s
üzleti jogosítványa 1921-ben ruháztatott át özvegy
BaU{ányi Gyi.1lánéról Balkányi I~áln1án gyógyszerészre. (N·épe.gészs:f.giigy 192-1. évi 9. sz. 284. olcl.)
136, Berhida: „Angyal'' gyógyszertár (Veszp_
ré1n m.). Tulajdonosa Csitáry G. Zoltán. 1918 december 4-én húnyt el. _t:..,_ gyógyszertár személyes üz.
leti jogosítványa 1921-ben ruh~ztatott át özv. CsL
táry G. Zoltánnéról VVeszelovszl~y Erzsébet gyógyszerészre. (Népegeszst>gligy 1921. évi 5. sz. 160. olcl.)
(3 év után),
137. Fadd: ,_.S.::cntJutro;-nsti{J'' g;yógyszertár (Tol_
!Ul. n1.). Tulajdonosa
Bo:sody János, 1907 április
'.25-~n ~únyt eL .A. gyógyszertár sze1n'ályes Uzleti jog0s1tvanya: 1921.bcn ruháztatott [Jt öz-:. Bo!·socty
Jánosnéról Borsody György J:lnos gyógy·szerész:::-c.
(Népegészségügy 1921. l:Yi ;), sz, 150. old.) (11 év
ut<in).
138. Boldt·a. · .,lilr!1ráltó'' gyógyszc1túr (Bo1sod
n1.). '.rulajdc-nos3. Réthy Sándor, 1907 augusztus 22e:i ~únyt cl. _!:;.. gyógyszertár személyes üzleti joga_
sitvanya 1'921-ben ruh<iztatott át özv. R:!thy Sándornéról I<:övér Biila gyógyszcré3zre (NépegészségUgy
1921. 19. sz. 688 okl.) (1:1 év után).
139, S:::crcncs: ,,Isteni Gondt:isclés'' gyógyszer_
Lli' (Zen1plén n1.). Tulaj1onosa Bóta Béla '? hlmyt
el. .A. gyógyszertár szen1élyes üzleti jogositvány'-1.
1921-hen ruháztatott át özv. Bóta B61ánéról :rvrata~-4
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vovszky Gusztáv gyógyszerészre. (Népegészségligy:
19221. évi 19. sz. 688. old.)
140. Fil..-:::esgyarn1.at: ),Re1nCny" gyógyszertár
(Bélcés mL Tulajdonosa Kornis Gyula 1909-ben húnyt
el. li. gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa
1921-ben ruhiztatott át, ·15,080-1921. B. M. sz.
alatt özv. I{ornis Gyulánéról Simigh Rezső gyógiJszerészre. (Népegészségügy 1921. évi 22. sz. 798.
old.) 12 év után).
1·11. Csögle: nlsfeni Go1ulL'iselés" gyógyszertá'r

(Veszprem m.) Tulajdonosa Barbacsy Pá1, 1915-ben
húnyt el. l\. gyógyszertár személyes üzleti jogosít_
ványa 1S22-ben ruháztatott át özzv. Barbacsy Pá.lné:ól Bretter Dávid Dezsö gyógyszerészre. (Nép_
egészségügy 1922. 7. sz. 28-1. old.) (7 év utan).
1·!2. Dönisöd.: „1liagyar Ií.orona'' gyógyszertár
Tulajdonosa l{ónyai Ede, 1905 május l-én hűnyt el.
~~ gyógyszertár szen1élyes üzleti jogosítványa 1921
március 2'!-én ruháztatott át özv. J{ónyai Edénéröl
dr. Faith Olga gyógyszerészre (15 év utti..ll).
1'13. Budapest '/II.: _.,F'creuc József' gyógyszer_
tár, Tulajdonosa Bal;;:os József, 1910-ben húnyt el.
it. gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa özv.
Ba1.;:os Józsefnéról 1921. únrilis 13-án ruháztatott át
Ligeti Sándor gyógyszerész°"re. (Népegészségügy 1922.
évi 23. sz. 75H. odaL (11 év után).
1,!,_t. Rajka: _.,Isten s:.:e1nc" gyógyszertár (1'.Io.
son m.) Tulajdonosa Oth Ferenc, elhűnyt 1'908-ban.
_<\.. gyógyszeitár személyes üzleti jogosítványa 1922lJen ruháztatott át özv. Oth Ferencnéről Végh Ist_
ván gyógyszerészre. (Népegészségügy 1922. évi 23.
sz. 756. oldal), (1·! év uttl.n).
145. If:arcag: nÜra.naycü'' gyógysz-ertár (JászNagykun-Szolnok n1.), Tulajdonosa ArclQ Leó, 1920_

ban hűnyt el. A gyógyszertár személyes tizl~ti j~
gosítványa 1922_ben ruháztatott át özv.. Ard? L':onéról Bötös Sámuel gyógyszerészre. (Nepegeszsegii.gy 1922 évi 2·L sz. 788 oldal. (2 év után).
"" 1•!6. Jcls:;a]SÓSZCll-tf}yÖr!}y ,'
.
. "
n8Z·B1tthltl'OJ1lSct_Y
gyógyszertár (Szolnok. n1.): Tulajdonos.a :-ul;;:at.3.
István, 1896 n1ájus 26-an hunyt le. _-\. g:yó~;::Z1'et~1
személyes üzleti jogositványa 1922-hen rW1aztatoi..t
át Szauer l{onstanciára. {Népegészségügy 1922. évi
23. sz. 756. oldal), (26 év után).
147. Csetény: ,,Hygiea" gyógyszertár (Veszp_r~m

m'.). Tulajdonosa

Kovácsházy Lászl~,

19~1 Jt~.11~::.

15-én hűnyt el. _/J.,._ gyógyszertár szemelyes uzletl JOo·ositványa 1922_ben ruháztatott át ÖZV. l{OVŰCSháZy
Lászlónéról :f..-!árl\:US 1'Iá.-ton ITTróg~yszerészre. (Népegészségügy 1"922. évi 23. zz. 756. oldal).
1<18. FehCrgya.rina.l: ,,.Ist.c11i Goiuleisc1{:s-'' gyógyszertá.r (Szatmá.r m.). Tulajdonosa Vaszkó Gyuln,
1920 január lS_án húnyt el. A. gyógyszertár személyes üzleti jogositványa ~922-ben ruházt:itott át. özv.
•.rasz1;;:ó Gyu1d.n8ró1 Bagy1nl;;:a Endre gyogyszer~szrc.
(Népegészségügy 1922. évi 10-1:1. sz. 390. olcl.) {2

Óv után).
1,19. Pécs: .,S;:;ii..::: 11Iár1a" gyógyszertár (Baranya
n1.). TulajdonoSa Göb el I<áln1án, 1920 január 18~án
húnyt el. A gyógyszertár személyes ilz1eti jogosít~
ványa 1922-ben ruháztatott át özv. Göb el !{á.lm'ánnéról leányára, Göbel 1'Iargit gyógyszerészre. {Nép:.
cgészségli.gy 1922. 10-11. sz. 390. old.) (2 év után).
150. A1sóábníny: „All[!Jfl1l'' 5-yógyszertd.r (Bor_
sod m.). Tulajdonosa Thomk:ó J:i.nos, 1890 július 26án húnyt el. A gyógyszertár személyes üzleti jogo_
sitványa 1922-ben ruháztatott át özv. ThomJ\:6 Já~

·-"-
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nosnéról Langer I{áz·oly gyogyszerészre. (NéJ}~gész_
ségügy 1922. évi 16. sz. 54'0 old.) (32 év _utan)-_ _.
151. szolHok: „F'c.fiér 1cc-1·cszt" gyogyszerta1
{Szolnok m.), Tulajdonosa -~.lexander János, -elhunyt
1908 december 5-2n. A gyógyszertar szen1élyes ~ic·~~
joo-osítványa 1922-ben ruháztatott át Vargha Luszlo
:::>
T•
•
" ''
1990
• 13 . SZ„
gyógyszerészre.
(Nepegeszsegugy
- .... ev
·160. old.) (14 év után).
.
.
.
152. J{aba.: _.,Go11<Z.eise1i's" gyogyszertar (Ha3dn
m.), Tulajdonosa Horváth !{;álmán, €lhűnyt 1'904
julius 12_én. _t:.,_ gyógyszertár szem'élyes üzleti jogosítványa 1922-ben ruháztatott át özv, Horváth Kálmánnéról Boros Illés gyógyszerészre. {Népegészség_
ügy 1922. évi 20. sz. 700. old.) (18 év ut~n).
.
153. B11dapest IX., ,,Duna" gyógyszertar. TulaJdOnosa Kiss I-Cároly, 1921 úptilis 20_án húnyt el. jl_
gyógyszertár személyes üzleti jogositványa 1S22-ben
ruháztatott át özv. IGss I\jrolynéról I<:assai )\.rtur
Armin gyógyszerészre. (NépegészségUgy 1922. 23. sz.
756. ol::l.) (1 év után).
15,L Snjóka:::a:
,_„Arco1y csillC!y'' g;rógyszertár
Borsod n1.) Tulajdcnosn. !{ellncr I{ároly, 1~)16 januiir
hó 29-én húnyt el. 1:.... gyógyszertár személyes üzleti
jogosítványa 1922_ben ruháztatott át özv, I<:ellner
Károlynéról I<oszka Lajos gyógysz~részre. (Népegészségügy 1922. évi 16. sz. 539. old.) (6 év utún.
155. Dunas:::ckcsö: ,,S;;:e11tluí1'cn1ság'' gyógyszertár. (Baranya n1, 'i 'f-ula.jdonosa Frimn1er József, e!hunyt 1920 március 12-én. _t.,_ gyógyszertár szell!ályes
tizleti jogositványa 1922-ben ruhé.ztatott át özv.
Frimmer Józsefné1ól 1'.íolnár ~<\.dolf gyógyszerészre.
(Népegészságügy 1922. évi lG. sz. 539. old.).
156. Buclnpcst IX.: ,.Jiladonna.'' gyógyszerbi.J',
Tu!"jdonosa Sándor István, 1918 cktóber 12_Cn 11úny~
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el. _t-,,. gyagyszerbir személyes üzleti _Jog~s!tvá~y~
19 „00... - ban ru11á.,.tatott at özv. Sándor Istvannerol?3P..:.te1
..
11,Ia?-git gyógyszerészre. (Népegészségügy 19 . . . , eVl
3 sz. ü4. old.) (5 év után).
.
157. Piispölc11cillc!sd: „Szenthdro111súy" . gyo~
szertár (Ba1·anya ni.) Tulajdonosa ].fe~terhazy. Arpó.d. 1920_ban húnyt el. _<\, gyó~~sze~ta:· ~~emelyes
üzleti jogosítványa 1923-ban ruhazLatoLt.at ozv._Mesterházy _4..rpádnérót Cserveny Zoltán gyogys~ereszre.
(Népegészs,6gügy 1923. 11. sz. 3•17. old.) l3 ev utány.
158. J11onor: "S::cnthúronislig'' gyógyszertat'
(Pest m.) Tulajdonosa Jam:nitzky Dénes, 1922 Ol\.tó~
ber 13-cin húnyt el. _A.. gyógyszertir szen1élyes üzletl
joo-ositványa 1923-ban ruh<iztatott át özv. Jamnitzky
oénesnéröl _4..:mbrus Sán:Jo!' gyógyszerészre. (Nép_
egészségügy 1923. 11. sz. 3·!7. old.) (1 év után).
159. I(ÖL'eskúl: ,:Illctpyar KoroacC' gyógyszertár
(Zals ff1',) Tuln.jdonc·sa 1'Iérey Dénes, 1921-bez: h~nyt
el. _t.,_ gyógyszertar személyes üzleti jogos1tvanya
1923-b~n ruh8.ztatott át I\Ié:ey Dénes örököseiről
Nagy Elek gyógyszerészre. (Népeg2szségügy 1923.
12. sz. 383 oljal CZ Cv után).
160. l(rJteftlf11<L::a: ,,Gonclt'isclrJa'' gyógyszertár
(Békés nL) Tulajdonosa Sailer Dénes, 1903 december
11_en húnyt el. _t.,,. gyógyszertár személyes üzleti jogositványa. 1"923-ban ruháztatott é.t Korosy I<ároly
gyógyszerészre. (:Népegészségügy 1923. 17 sz. 51·.~
clcL) (20 ev után).
161. Búcsbolcocl: „S::c11t Er,::sébct" gyógyszertár
( Bics_Bodrog ni.,\. Tu!ajjonosa. Forl;:ly Vidor, 192::!
februá1· 2•.!_én húnyt el _t.,_ gyógyszertár személye::i
üzleti jogosítványa 1923-lJan ruháztatott át Forkly
\Tidor öröl;:ösöl;:röl !{ósa Imre gyógyszerészre. (Népegészségügy 1~2;3. 17. sz. 514. old.)
+

..,,
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162. Zagyva1·ekás:·
),Szentlélek" ~6gy~zert~.t·
(iPest m.) Tulajdonosa Teleld Béla, 1922 Januar 9-en
hűnyt el, _!\. gyógyszertár sz:mélyes Uzl~ti j~~~~it
ványa 1923-ban ruháztatott at a haszonelvezo ozv
Telc;.ki Bélánéról Telelti
Elen1ér gyógyszerészre.
Népegászségügy 1923. 18. sz. 552. oldal).
163. J{.Iskú.J11talas: :,S,:::ent István ldrdly'' gyógy_

szertár (Pest m.) Tulajdonosa Czurda Vilmos 1919
feb111ár l-én húnyt el. A gyógysz-ertár személye;; üzleti joo-ositványa a·z örökösökröl Czurda Rezső
gyógy;zerészre ruháztatott át. (Népegész-iégl!gy
1923. 24. sz. 677. oldal ('1 év utá.n).
164. Szenclrö: nlsteni Gonch:isclés'' gyógyszertár
(Borsod n1.) Tulajdonosa Dennenfel~ Sán<.l?r, 19~2január 3_án hűnyt el. ·_t;,_ gyógyszertar szemelyes uz.
Ieti jögositványa özvegyéröl Adá.m Imre gyógyszerészre ruháztatott 1924-ben. (Népegészségügy 192'1.
3-'.L sz. ·17. old.) (2 év után).
165. Sctrlaui: .,II. Rú1í:óc:;i Ferenc'' gyógysz·=rtár
(Bihar m.) Tulajdonosa Harsa..11yi Lajos, 1923 szeptember 2•1-én húnyt el. _A.. gyógyszertár személyes
üzleti jogositványa a haszonélvezö özv. rrarscl.ns·i
Lajosnéról 192·!-ben Pártos ~A...ndor gyógyszerészre
rw.1áztatott át. (1 év után).
166 . .iliándoJ..'.: „1licyvú:lt6'' gyógyszertár (Sza_
bolcs m.), Tulajdonosa Ton1pos Endre, 1921 szeptember 7-én húnyt el, _A.. gyóg~yszertár személyes üzleti
jogositványa a haszonélvezö özv. Tompos Endréné_
ről 192·1-ben Szabó Lajcs gyógyszerészre rul1áztatott
át. (Népegészségügy 192'!. 7-10. sz. 125. old.) (3 év
után.).
i67. Vas-vár: „S:::ent11áton1súsl' gyógyszertár.
(Vas m.) Tulajdonosa Fialla József, 1923 m'ájus
8-án hnnyt el. .A.. gyógyszertár személyes ü.zleti jo_
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gositványa a haszonélveiö özv. ·Fialla
Józsefnéról
1924~ben Keserű Miklós gyógyszerészre ruháztatott
át. (Népegészségügy 1924. 7-1'0. sz. 125. oldal). (1
év után).
168. Felsögöcl: ),Segitő Szii:;:, 11Iária'' gyógyszertár, (Pest m.) Tulajdonosa Orosz László, 192.:)_ban
húnyt el. -4- gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa a haszonélvező özv. Orosz Lászlóniról 1924ben Sadlon Sándor .gyógyszerészre ruháztatott át.
(Népegészségügy .1924. 15-17 sz. 335. old.) ('1 év
után).
·
~69. Tinnye: !,nieg·~'tiltó'' gyógyszertár. (Pest m.)
TulaJdonosa Balazs Jozsef 1922. szeptember 2'1-én
h~nyt el. A gyógyszcrtar személyes üzleti jogosít_
vanya a haszonélvező özv. Balázs Józsefnéról 192,1ben Kozmáry Dezsö gyógyszerészre ruháztatott át.
(Népegészségügy 1924. 15-17. sz. 335. old.) (2 év·
utá.n.)
170. Solyniár: ,,Sz:ent J.llargit" gyógyszertá.r.
(Pest m.) Tulajdonosa Terstyánszky I{ároly. 1'922ben húnyt el. _4_ gyógysze:tár szen1Clyes üzleti jorro_
si:v~nya a haszonélvező özv. Terstyánszl~y I{ároly_
ne1·01 192·1-ben -·~Jtmann ~4.ladár gyógyszerészre ruh<iz
tatott 8.t. (Népegészségügy 192·1. 15-17. sz. 336.
oldal) (2 év után).
171. Na.gyniclnyolc: n111es;váltó" gyógyszertár,
(Tolna_ n1,) '.rulajdonosa Nagy !\:ormány Zoltán, 191D
ben_ hi:nyt el. .A.. gyógyszertár személyes üzleti ja~
gos1~va~y~
a haszonélvező özv. Nagy !{ormány
Zolt_annerol ~92-:!.ben 1íenich jános gyógyszerészre
ruhaztatott at. (Népegészségügy 192'1. 15-17. sz,
336, old.) (5 év után).
172. Nagycenk.: ,)niagyar :Il:oronci'' gyógyszertá.1·,
(Sopron m.) Tulajdonosa Jobs Gyözö, 1912 április
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29-én hűnyt el. l\„ gyógyszertár szen1élyes Uzleti jogosítványa özv. Jobs Gyözőnérél
192·!-ben I\:apuy
Zsigmondné, szül. Jobs· Hanna gyógysze1·észre rubá.z_
tatott a.t. (Népegészs~gügy 192·1. 15-17 sz. 33í:i„
olJ.) (12 év ut3.n).
173. Jás:::bcriny: „örangyal' 1 gyógysze1-tár. (Szolnok m.) •rulajdonosa Bordás János, 1923 április 22én hűnyt cl. _A,_ gyógyszertár személyes üzleti jogositványa a ha~zoni!Ivező özv. Bordűs Jánosn§ról Járt.
váry Endre gyógyszer~szre iuháztatott át. tNé11egészségügy 1924. 18-19. sz. 281. o!dal).
174. Bcikúss:::e11ta1ulrás: i,il!C!JL~rUtó" gyógyszert_~r, (B2k:.'.!s m.). "fulajdonc.sa Uhrin Vince, 1918 február 8_án húnyt el, _4.. gyógyszertár személyes üzleti jcgcsitványa a haszonélvező özv. Uhrin Vinc~
néröl 192·1-ben Dolesch József gyógyszerészre ruháztatott <it, (Népegflszségügy 1·9z,1. 20-21. sz. 430.
0lcl.) (G év utd.n).
175. Tós,:·c.r1: „Scyitö L1itiriu'· gyógyszerLúr (P..;st
'I'ulajdonosa Papp ·vun1os, 1D20J:w.u hunyt eL
J\. ·gyógyszertár szcn1élyes üzleti jogosítvünya a h,t.
.szonélvezö özv Papp Viln1c:::néról 1D25_ben Szág:.:l
1\:ároly gyógyszerészre ruháztatott .út, (Népeg.::szségügy, 1925. 3-1. sz. GO olj). (5 C\· után).
176. S::C!Jllalorn: ::S:„:enthdron1sd!J" gyógyszert<ir,
! Békés m'.). Tulaj:lonos:o:. IGss Ferenc. 1892 januar fl_
ó.r;. húnyt el. _!>._ gyógyszertar szcméiyes üzleti jogo:_.;ítványa a haszonéivezö özv, I\:iss Ferencnéröl 1925_
ben ruháztatott :it Polgár l(ároly gyó~·yszerészrc.
(3 év utUn.)
(Nópcgészségügy 1925. 3-i sz. HO„
olcl).
177. "I>;~a51_11d0Vos: .,ll:Ic.r1t:r1Uó'' gyógysze!tár (Szatn1ár 111,) Tulajdonosa StépB.n Lti.szló, 1922-b:;n húnyt
n1,)

el, A gyógyszerta.r személyes üzleti jogosítványa a

haszonélvező özv. Stepán Lá.szlónéröi 1925-ben Spitz
Henrik gyógyszerészre ruháztatott át. (NCpegészs'2gUgy 1925. 19. sz. 595„ old.~ (3 év után.)
178 . ..;les: „Szent1élcl.:.'' gyógyszertár, (l(omti.ro n1
n1.) Tulajdonosa Radáltovich G-éza, 1922 n1'ijus 19-én
hűnyt cl, -~ gyógyszertá!· személyes üzleti jogcsitvanyn. a haszon&lvezö özv. RadUI;:ovich Gézánéról
1925-bcn Blcier Re2:.sőrc ruháztatott 8.t, (60460--I. "'.J„
---1'925. :N·, ?.,1. :1I. sz.) (3 év utűn).
179. 1'"li;nosp81-cs: ,,l-ü„ösl~ercs.:t•· gyögyszertar.
(I-lajdű rn.) Tuiajcl-)nosn. \Veisz Jáno3, 1~111. jn.nua:·
l_én lrúnyt cl. ...1... g-yógyszertá:· szcn1élyes üzleti joge.
sílványa u haszon5lvezö öz\·, \Ve·sz J·anosnéról 192ö.
ten Balogh S<lndor gyógy.<:Z'2!'2szre rtlhúzt2 t::tt ú.L.
25,776-1926. - I, N. 11'. 1vI. sz.) (9 év után).

180. Pcstllidc9k1lt: ,,J!ldriff F~ciJt(;[C" gyügysze:·tá.r, lPest n1.) Tulajdonosa Scholtz Endre, 1925 inájus lO_én húnyt cl. _t:i_ gyógyszert<ir SZC!nélyes üzleti
jogosítványa. a h:;.szonélvezö ö1veg-yröl fiára, Scho1t.r.
Endre gyógyszer„~szre ruháztatott át 192G„i;un .
(73.639-1926. - I. N. l\'L 1I.. SZ.)
181. Oros,:<:flr: i,.11fcf;nilló'' gyógyszerL:ír. ll\ioson ni'.} Tuiajdonosa I:-Iorváth Elemór, 1926-ba;i.
hűnyt el. ..::\. gyógyszertár
szen1Clyes üzleti jogo_
sitvanya a haszonélvező özv. lio! vátll Elen:.érnir.Jl
l 926-ban líaclt Jenő gyógyszerészre ruhO.ztatott út.
(90.285-1926, - l.. l'L l\I. 1í. SZ„l llO ev utdn).
182. F'elsőircg: ,Oo11drisclCs" gyógyszert:Ir, (Ioin:;, n1,\ Tulajdonosa \Tég·h János l'DlD-ben húnyt ,,::1
_4. gyógyszertár szen1élyes üzleti jogositvany::i. n. ha~
szonélvezö özv. Végh Jáncsnéról 1'926-ban Schn1id1..
Bela gyógyszerészre ruháztatott át, (119,033-1920.
- I. N. 1I. !vl sz.) (7 év után).
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183. Győr: „Isten sze1ne'' gyógyszertár, (Györ
m.) Tulajdonosa Hajnal Lajos 1926-ban húnyt el. A
gyógyszertár személyes üzleti jogositványa a haszonélvező özv. Hajnal Lajosnéról 1927_ben Marli:Ovics Pál gyógyszer.isz1e i·uh<iztatott át (119.0G51927 - I. N. lvI. .1í. sz.) (1 év után).
184. Izsák: ),1lleg-vúltö'' gyógyszertár. (Pest m).

özv. Szentgyörgyi Imrénéröl 1928-ban Bichler Józsefre ruháztatott á.t. (82,819-1928 I. N. M, M. sz)·
189. P6teri:üstír: ),i11agyar Ií.oronci" gyógyszer_
tár. (Heves m.) Tulajdonosa _.\.dá:rillfy Lá.szló, 1917beri húnyt el. J-1_ gyógyszertá.r személyes ~le ti. jo~~
sitványa a haszonélvező özv. Adámffy Laszlone1:1)l
1928-ban !{övér Béla gyógyszerészre ruhá.ztatott at.
(10,1,345-1928 - I. N. 11-í. 11. sz.. ) (11 _év után).
190. TiszafölcZ.vcír: nll.Jegvciltó' 1 gyogyszertá1·.
(Szc111ok m,) 'l'ulajdonosa I\Iertz Gus~~áv, _1~26-b~n
húnyt cl. A gyógyszertár személyes ~Iet~ ~ogostt
vá.nya a. haszonélvező özv. 1\íertz Guszta':Ilerol 192_Sban }legyes Géza gyógyszerészre ruhaztatott at.
(H0.870-1928 - I. N. M. l\l, SZ.)
.
„
191. Jlfól'; ,,őrangyal" gyogyszertar. (FeJer m.)
Tulajdonosa Rácz Rezső, 1925-ben húnyt el. _fi.. gyógy _
szertár személyes üzleti jogosítvélny~ a haszon.
élvező özv. Rácz Rezsönéröl 1928-ban Duchon AL
fréd gyógyszerészre ruháztatott át. (1·:!7,201-1928,
L N. 11-L 1-L sz.) (3 év utan).
192. S;„:ari:ccs: ,)Rcni-=S~Hy" gyógyszertár. (Békés
in,) Tulajjonosa somogyi Lajos, 1925 március 7-én
hűnyt el. _t.,. gyógyszertár szcn1élyes üzleti jogosítványa a haszonélvező özv. Son1ogyi Lajosnéról 1928_
ban Breuer Szilá.rd gyógyszerészre ruháztatott át.
{148,733-·1928. -- I. N. 1L ].J. SZ.) (3 év után),
193. T[isú.js:::áUás: ),Gólya" gyógyszertár. (Szol.
noli: n1,) Tulajdcnosu 1-'layer József, 1927-ben húnyt
el. _fi.. gyógyszert<ir személyes iizleti jogosítványa a
haszonélvezö özv. 1'1ayer Józsefnér61 1929-ben Petrovay Zoltánra ruháztatott át. (35,762-1929. - I.
N, 1.í. 1-<I. sz.) (2 év utftn).
194. .1.liecselcszabolcs: ,,Sze-1tt Borbála" gyógy ·
szertár. (Ba1·anya m,) - Tulajdonosa Balogh Gyula

Tulajdonosa Bodor János, 1925 szeptember 6-án
húnyt el. A gyógyszertár szem'élyes üzleti jogosítványa a haszonélvező özv. Bodor Jánosnéról 1829_
ban Balogh Sándor gyógyszerészre ruháztatott át.
(36.311-1928, I, N. M. M. '".) (3 év után).
1&5. Kouiúcli: ,,RenuJnysCg" gyógyszertár, (Bihar m.) Tulajdonosa Solcz G.3.·bor, 1927 márcium óán hűnyt el, _!\. gyógyszertár személyes lizleti jog<)_
sítványa a haszonélvezö özv, Solcz Gábornéröl 1928-

ban Soltz Gyulára ruháztatott át. (32,314-1928. I. N. lvL :&L sz.) (1 év után),
186. Szendrő: „Isteni gonch::iselés'' gyógyszer·-

tár. (Borsod ni.) Tulajdonosa Adám Imre, 1926_ban
húnyt ~1, _t.,. gyógyszcrtd.r személyesz üzleti jogo.
sitványa a haszonélvező özv. Adá:m! Imrénéröl 1928bau Róna Pál gyógyszerészre ruháztatott át. (52,278
-1928. - I. N. 1-:I. IvI. SZ,) (2 év után).
187. 111cula.ras: ,,.S:::cnt Erzsebet'' gyógyszertár,
(Bé.cs n1.) Tulajdonosa Székely Béla, 1'926_bau hunyt
cl. _t.,. gyógyszc7th· sze1nélycs üzleti jogosítványa a
haszonélvező özv. Székely Bélánéröl 1928-ban Szás2
lvlihélly gyógyszerészre iuháztatott át. (59,062-1928.
I, N. 1'.'l. 1-.í. SZ,) (2 év után).
. 188.

f!Yöngyösniellék:·

,.~Isteni

'Gondiviselé,:,-'"

gyogyszertar (Somogy rn,) Tulajdonosa Szentgyörgyi Imre, 1927 március 29-én húnyt el. _.\. gyógyszer_
tá.r személyes üzleti jogosítványa a haszonélvező
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lDOD oktúbcr 31-én hunyt cl. A gyúgyszertar szcmf _
l,ycs üzleti jogositványa a haszonélvező özv. Balog.~
Gyulánéról 1930-hun ]..1:irli:us Gyula gyógyszerészre
;. uhd.ztatott át. (38.686-1930 - I. N. 1'I, :rvL sz.)
(21 óv után).
1S·5. Ii:<iló:;:: )'IIICl!!YHr Ií.t·iU!i.:'' gyógyszertár, (F;;.
jer m.). Tulajdonosi Jeg2s A.ntal, 1927-ben húnyt el.
_'-\. gyógy~zertár szen1Glyes üzleti jogosítványa a llas;::onf!lvezö özv. Jeges _A_ntaln6ról 1930-ban Schmiedl
Ferencné ch:L gyó.;ryszerész:e ruháztatott at, (•11,3·15
-1930. - !. N .1\l. llf. sz,) {3 év ut8.n).
193. Budupcst I_.: „.tlrany Sas" gyógyszert!ll'.
·.ru12.jclcnc·sa Rcn1etey F'Ulöp Dezsö1 1930 november
23.Un húnyt e1. J\. gyógyszertár szen1élyes üzleti jogositV[b1yu ~ haszon:Hvezö özv. Re1netey FtUöp Dez~önél'öl 1930-ban ErcL~lyi Dezsön2 gyógyszerészl'e
ll!háztatott át. (·1·L82·i~-1930 -·· I. I-T. ],f. TuI. SZ.l,
197. Iiöd1nc:;:örásárhcly: ,_.!(ereszt" gyógyszerta1·,
(C~ongl'ácl n1,) Tulajdonosa lCésöi István, 1929 szep~
Le::nber havá:Can húnyt el. .A. gyógyszertár "zcmélyes
üzleti jogosítványa a haszon61vczö özv. I\:ésői István1~:::1·ö1 ln~~l-ben \'\'eisz Jenő gy6gysz2r.:'.szrc ruh:ízta~olt űl. (37,21-·1831. -.„- I. N. ],L IvI. SZ). (2 év
utan).
1·0s. Iíód1nc;:;:öcúsú1·ilcly:
gyCgyszertű.r.

,,Istent

Gondi:ise1Us·•

'I'u<.!lj:lonosa S:indo1· Illé.s 1928-ban
h~lnyt le. _t:.,. gyógysze:tár szernClycs üzl~ti jogo.si::V2.nya a h2..szonélyezö özv. Sáncici· Illésnéról Philipu
I~Lvű.n
gyógyszeré.szrc ruh2.ztatott át
1931-lJe1;.
(;~7,'173·--1931. N. 1\I. I\L SZ.) (3 év uta._;}.
_ 1·99: Bil!(!i'l..:c1·cs::tc.<;: ,,Szent István'' gyógy.szer„
Lar. (Bihar m.) 'I'u!ajdonosa Burger Sánclor, 1890.
i-:oYentl:;:;r 22-én húnyt el. _t;._ gyógyszertár sze111ály2-;
üzleti jogositványa a haszonélvező özv. Bur.ger Sli.!1-

dornéról 1931-ben Burger .renő gyógyszerészre rH.
í1(tztatott át. (37,772~1931. L N. ~/!. llí. SZ,) ( ::;;,
óv után),
200, J(apnt::ár: .„Rcni.é11y'' gyógyszcrtúr, (Sopron n1,). Tulajdonosa Farl-:as A.utal. 192·1-ben lni.n:;~
el. _t;._ gyógyszertár. szen1élycs üzleti jogosílv.ánya a
haszonélvező Farkas .i-\.ntaln;';röl 1931-bcn Farl-:us F<2renc gyóg;rszerészre ruhó.ztatott át. {'10,668~1931.
- I. N. 11.í. 1L SZ.\ (7 év után).
201. B1ula,pt?st' '(-/,: „Opera.1 ' gyógyszertár. Tu_
lajdonosa Töröl;;: Sándor, 1930-lJan hűnyt cl. .i-\. gyögyszertá.~' szemClyes üzleti jogositványa a 11aszonélvezO
özv. Török Sá.ndornéról 193l_bt:n L8.n1 Ele1nér gyög:<lszerészre ruháztatott .'.it. (41A35-1S31. N ]1.1: l\L sz).
( 1 év után)
202. l-lajd!ldotoy: .,Jirui-dltó'' gyógy:;zcrtár. {!-iajclú in.) TulajGcncs<l. Lengyel 1\,Iiklós, 1829-ben
húnyt el. A. gyógyszertá:- sze1nélycs üzleti jogosít~
ványa a haszonélvező özv. Lengyel llii!dósndról
193l_t2n Sebi.vart::: 1Iihály gyógyszcreszre ruhüzta.
Lutt át. (2 év után).
203. S:.:on1batl!el.u: „Ö!'flll!flfCll" gyúgyszerl:t~r (V.-.,o;
n1.) 'I'ulajdonosa SUtheö L::ijos, 1931 n1ú.ju~; 1-~n
húnytel. /:1.. gy6gyszcrtár szc1115lycs üzleti jo:::_o;';\L\·:· -

eya a haszonélvező özv. SUtheö Lajo.sn~ró: 1Ö31-1Jcn

Hanny István gyógysze!észrc ruháztatott át.
20-1. Nycrf/Csú.jjalH: ,,s:~:c11t Lajos" gyögysz2rtü.1-.
Tualjdonosa Posguy Gyula 1917-bcn húnyt el. .~ J\
gyógyszertd.r szcn1élyes üzleti jcgosítv:inv'a n haszon.
élvező özv. Pcsgay Gyulánéról l'D32.1Jc~ Hub.;:r F'e.
renc gyóg:yszerészre ruháztatott út. (36,952-J 932)
{15 év után.)
205. Z.wifúl: „Orall[,1,IJOl" gyógysze: tár. ( 3li1:1:·
ni.) Tulajdonosa Jankó Gyula, 191U szeptentbcr 2;:_
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án hűnyt el, _A,... gyógyszertár személyes üzleti jogosítványa a haszonélvező özv. Jankó Gyulánéról fiára,
Janlió Gyula gyógyszerészre ruháztatott át, (22·!,250
-1932 sz.1 (13 év után).
206. Sz:egcd: ,jKdlvária' 1 gyógyszertár (Csongrád
m.) Tulajdonosa G1iin\vald Inu·e 19_30_ban húnyt el.
A gyógyszertir személyes üzleti jogositvanya a haszonélvező özv. Grlin\vald Im'rénéröl 1933-lJan Pósa
Balázs gyógyszerészre ruháztatott át. 1_3 év után).
207. D01nbóvár: ,,Ala.[fyar I(oronci'' gyógyszertár.
(Tolna m.) Tulajdonosa Szallós János, 1923-ban.
l1únyt el. _A._ gyógyszertár sze1nélyes üzleti jogosítványa néhai Szallós Jánosról unokájára. Balti.1azár
Tiborné szül.: Molnár Sarolta gyógyszerészre ruház_
tatott at. 19.3-Lhen (249,0<18-193·1 B. M. sz.) (11
év után).
208. Sr:onibatl1ely: .„.tlnf}yal" gyógyszertár. ("\,-J.s
111.) Tulajdonosa Hódászy Ignác, 1912 decen'lber' 20-8.n
húnyt el. ii. . gyógyszertár személyes üzleti jogositviinya a haszonélvezö özvegyről fiára, Hodaszy Ignácra. 193·1_ben ruhtlztatott d.t. (254,936-193,L D.
M. sz.) (22 év uttl.n),
209. Győr: , 1)T{orona.'·' gyógyszertár, (Győr n1.)
Tulaidonosa: dr. Flesch En1il. 1920 jan. 7-én húnyt
el. A gyógyszertár személyes Uzleti jogositványa a
haszo.1élvezö özvegyről Flesch B5la .::;yjgyszer~szre
ruháztatott át 1934-ben, (256.659-19~4. B. 1.-L sz,)
(1·1 év után).

210. lí:öru1c1ul: _„ill'3jt:<lltá'' gy 4 gyszertár, (Vas
n1,) Tulajdonosa E:ováts ~~ándcr, J J'34-ben húnyt cl.
1

A gyózyszertár sze111élyes üzleti jogo3itványa az Özvegyröl 1935-ben I{ütl:2l Dez'l.ú oltl.. gyögyszerés::;!·c
i·uhű.ztatott át (232 1929-1935. B. M. sz. 1 év után.)

l
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A jiir~léliok kulC"su (az alapadók összege utún szú111ít\'a):
Községi pótadó: _::, . kulcs út a
·.·· . , ,
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Mit kell tudnia a gyógyszerésznek az
adózás szabályaiból.
összeállította:

Dr. Nagy

Dezső

Bá.lint 1tir, közigazgatási bíró
ltözremüködésével,
Löchcrer Tanuis, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület alelnöke.

_A,. háboní alal!~ és után
alkotott új pénzügyi
t.örvények adCrendszerünket gyökeresen átalakítot-

ták.

Ez az átalaJtitás részben abban az .irányban
történt, hogy az államháztartás hatrulmasan megnövekeőett terhei folytá.n, az új rendszer az ezelöttlné.l solilial több terhet ró az adózók vállaira. A
háború előtti idölt boldogságaihoz tartazott az is,
hogy az embereknek nem volt sok gondjult az adó-

ra. Az adórendszer e.gyszerü volt, az adóösszegek
(legaláibb is az egyeselt jövedelméhez viszonyítva.)
nem voltrult nagyok és sz emberek nem is solcat
törődtek

velülc
113. azon.tan más a helyzet. Az adórendszer
komplikált, az adötételel\. nagyok, egyregy foglalkozási ágra többféle adó terhe hárul, egyes mulasztá.soJt súlyos birsá.ggal já.rnalt és megszülete':t egy
új fogalom is: az adó::·::alás büncselelon ~nye.
11Inden1dneilt érdelte tehát, hogy a.nna.lt a foglalltozási figna.k, amelyhez tartozik, adóival törödjé.Jt, azokltal tisztában l~o-yen.
J\. gyógyszeresii ltart, mint á.ltalá;b:3n a többi
szabad kereseti pá.ly,jn működő lrart, a 1dJ.vet1tezö
adólt érde1tlik: a k-crese:i adó, amely két részre tagczódik, éspedig: az á.ltalános kereseti adóra és az
alknln1azottalt ltereseti adójára:, a jövedelemadó és
1
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a:· vagyonU·rlÓ. Foglalkoznunk. k~ll toyábDá · áZ 'ezelchez Jcapcsolódö pótlélcoklca1 és járulékoltl\al is.
A fenti adókra, az -ű. n. egyeneS k€reseti adókra: vonatkozó. jogszabályok, jelenleg az 1927. évi V.
t-c. 70. §-a "'alapján kiadott hivatalos összeállításokban. ·vannak összegyüi:.ve és. rendszerba foglalVa.
Ezek:

a 30.0.--:-1927. P. 11-I. számú, a lcereseti. adóra vonátkozó ·Hivatalos összeé.llitás (K. H. ·ö.J és
a.z .. 500-1927. P. 1'.·L szé.mű, a jövedeieni~ Cs
vagyon<i.döra :vonátkozó I~:zB:talos össze:illitás. (.J.
V. H. ö.).
.
EzenJdVtil, · miÜthogy .az alibbia1~ban. a hazad6ró1 is részletesen ·lesz szó, .meg, kell einlitenil.nk,
hogy a házadóról a :200-1927. P. 1'1. számű I:Iiva..
. talos összeállitás. (H .. H. ö.) .szól.
v·c.gül · n1egen11ítjUJ:;: .az·~. hogy a pénzilgynlii.tisZ. tériu1n'.ban n1ost folynak a ntunkálatok az űj Hiv3.talos összeállítások elkészítésére. Ez;eket a mtmkálato1';:at az tette szillcs.égessé, hogy 1927. óta ina
n1ár a,lig szi·m:bavchetö nfódositás, ltiegészi•'.:.és, új
rcndelltezés jelent n1eg, n1inelc folytán '·e joganyag
a:íg áttekinthetövé vált.
.A.z egyenes adókra vonatkozó új H. ö.·ok tervezete,· értesülésünk szerint, legközelebb már nyil
vánoss1gTa lterül; életbelépte:.éstikre pedig ~.z. 1936.
.
ev elsö felében lehet számítani.
· Tt.1domásurik' sze1int ez.~k az új _H. ö.-ck lényegL'"3 vá.gCi; új rendelkezCselcét n.ug· fognák ta.i·tal111azni · i.nkább csupán a ·szétszórt anyagot fogjáJt
egysé.icS rE:ndsze1:be fóg.Jalni. ·
·
.· -~·.

~.\:r.

{1lh1lános kereseti a.dó.

Az ültalünos kereseti adóról sZó:ó, n1ost n1J.r
óletben nem lévö, 1922. évi XXIII. t-c. h!lt.ál~ba~

lépése előtt, a gyógyszerés~elc~ gyógys~erta_r1 ~zt.::
n;üJ\:. után az ű. n. m. osztályu keres:!ti adct. fizettélc Ez az adónem nem volt terhes, amennyiben .a
tényJcrres és va.lós5.gos jövedelmet ne1n ltutatt?- .szi~
gorúa~, hane,ffi inl~á.bb csak egyes _lt~ls~ ismerye1c;
töl (külö!löscn pl. a házbér_ nagysag~'J?ol, az ~le....
terje<.lelméböl) igyekezett kovetkeztetest vonru ?-Z
adózó lcereseti viszonyaira. Ezzel szemben az a~·
talánÓs keresetí adó a valóságos tiszta l\:.eresetet
igyekszik ldpu.hatolni.
_<\.z adó alapja a vallomás (bevallás), n1e1yet
az adózó minden év febru<irjában köteles adni. .~<\.d-~
év ala.tt értjük: azt az évet, an1~lyben az adct r:zetni kell. A bevalHist a község e.löljáróság~a.1
(vii.rosi adóhivatalnii.1, kerületi adósztiinviteli luva_
talnül) kell benyujtani, az ezek által kicsztott bla11]{ettáJcon.
_-\. törvény rendelkezései szerint
kiszámitott
tiszta jövcdelC1n az adóalap, melynclt száza1ékszerü
része adja a fizetendő adót..A. törvény a tiszta jö~
vedelmet a lcövetkezöleg hatti.rozza meg; „l-\.. tiszta
Jövedeln1et a nyers bevételnek az annak megszer~
7.ésére forditott költségek és ldadásolc lcvoná.::.;a
után mutatl{OZÖ n1aradványa alkotja''.
Ezelc a költségek a következök:
1. az üzemi kiadásol\:., m'int pl. az a:nyagl\:észlct és áruJcészlet beszerzésére, karbantartására, megújitásá.ra és pótlására fordított ltir.dások; továbl:ri
az alkalmazottak, munkások járandósfigai, az üzlet~
bér, az üzlet fenntartására fordított kiadások;
15
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2. az adóévet közvet~enüL megelöz? Uz.le~ évben szenvedett tiZleti (üzemi) veszteseg~ es be_
hajthatatlan ltövetelése}t; az ~tóbbia~n:t azonban
nYilván kell tartani, s amennyiben k-esobb 'befolynak, azokat annalt az évnelt jövedelméhez 1tell
hozzászámítani, amelyben befolytak;
3. kárbiztosítási dijalt;
.
.
4. az üzletet terhelö forgaüni adök, illeié1te'l-:
és vá.n1ok, betegsegélyzö és baleset-biztosítási j<irt.tléltok;
5. az üzlet érdekében keletkezett adóssá.go1rna1t
és egyéb üzleti (Uzemi) terheknek karoata1, amelyek a .jövedefmet apasztjáJt;
.
. .
6. az elsö adóév.ben az elsö szervezes (alaip1tasl
alkalm'ával felmerült költségek; ezek ltözé azonban
a felszerelés költségei nem sorozhatók.
.
.A:z. adófizetési ltötelezettség a foglalli:.ozas n1egkezdését követö hónap elsö napján ltezdödik. Ha
tehát a gyógyszerész a gyógyszertárt pl. 1934 ap1ilis S_án vette át, az elsö bevallást 1935 februá.r-iában ltell badnia az 1934 május 1-töl 1934 december 31-ig terjedŐ tiszta jövedelméröl. Ez azonban
nem azt jelenti, hogy 1934-re adót nen1 kell fizetnie, mert ebben az esetben ldvételesen az 1934. -évi
adó alapja ugyancsa1r az 193·:1:. évi 7. hönapjára
(csonltaóv) eső tiszta jövedelem. _i\z 1'935. §.vi adöalapja pedLg az 1934. évi jövedelemnek 1negfeletó
és arányosan át.szán1itott, egy teljes évre esö ösz_
szege lesz.
Anti az általanos ltereseti adéná.l az adóztatas
t1elyét illeti, a gyógyszerész abban a községben (Városban, lterületben) adózik, ahol .gyógy.szertára van.
_i\ bevallást nem olymódon kell_ l{iállita..Ji, i.1ogy
abban csupán a tiszta jövedelem legyen feltüntetve,

hanem' az elért nyers bevételt és az· ebböl a fen~elt
szerint levonható tételeket ltillön,"-külön kell f~'J.tun_
tetni. Erre a célra nyomtatott blanltetta szolgál.
I:Iogy a bevallás helyessége ellenörizhetó le.
a törvény felhatalmazza a pi!nZügymlnis:r.tert,
az adózókat. a!tár .~ltalában, al;:_ái-: .az ~dózók
nalt egyes csoportJait, konyvek vezcteseir.• l{~tel€-ZZe
és a :ltöny;vvezetés módját rend:lettel . s~~lntly.o~.
E feihat:aln1azás alapjé.n adta lu a „penzugY?:1mszter 67,330-1923. WI. a. szé.mú lr~rren~elet.et „A
.g:yógyszerészelt ltötelezö -ltónyvvez~.tésérO~".
..
A -rendelet szerint a gyógyszerész nmcs kotelezve mindazon lrönyvek veze;tésére, an1e·lyel::.re a
li:exesltedök általában Jrötelezvl! vannalr. hanen1

ro:;'

csu,pán egyesített pCnztári ?~aplót és h~tchiyil'l•án
tartási naplót lröteles vczetnt. Erre a celra a Ma-

gyarországi Gyógyszerész Egy-c:;ület iltal szr.rlteszt'ett és 1dá.1lított könyveket kell haszná'.ni, a111elye1t
használatbavétel elött hiteles1.tend".Sk l:s fclbélyegzendöjt. Mego ltell továbbá örizni a részletes bevételi ·
íveket, illetve az cllcnörz6 pénztár ::;zalagjaít a bevételek, az eredeti számiáKat avagy e.'i.sn1er\•énycli:et pedig a löadii..c;ok igaz0:11atása ·végett.
Ff.;!!mcnti a gyógyszDrt~:z.t ,1 rendelet az „Arubeszerzési lrönyv" ltötele'zö vezetése alól.
Végül intézkedik a rendelet az évzáró lelt.ara_
zás kötelczettse.ge iránt. Felmenti a gyógyszerészt.
ez alól is, de csak részlegesen. Nem köteles Ugyanis
a, gyógyszerész az év végén leltárt készíteni a gyógyszerektől (kötszerekröJ,
gyógyszerkülönlegességeJ;:~
röU és a gyógyszertári felszerelési tá.rgyakról (üvegel;:, tégelyelt, stb.), ellenben évzárö lel tart kell
l;:észítenie az illatszerela·ől, piperecikk.eltröl, koüllleitikai szere1;:.röl és általában -bá.nnilyen más nern
15*

2'.::S

g-uógyszerd)'it1i::1~ól, (gyógyászati segédeszltö.zökről~··
előt.bi felmentés indoka az, hogy a _gyo.gysze1 tárakban ígen nagy szán'l:ban vannalt olyan losmcnynyiségü és aránylag 1d_s~rtékű anyagok, a:nelyelm_:1~
külön-ltülön való lemerese olyan nagJ
munk'!-azzal nem álla.na aranyban a lelta:oltozna hogy
0
1·czásol~nalt az adóztatás c21j<.ira felhasználhat<.>
eredménye.
i1... Ielt8.rozü.s alól való fehnentésnelt igen nagy
gyakorlati jelentösége van. L(_'.h~tsé~~ ~gy~s,
hogy a gyCgyszereltre vonatltozo evveg1 lelt.árkti~z
let felül.mulja az előző évvégi le:ltárJtéSzletet. Bar_
mily nagymértél;;ü legyen is ez a felülmulás és az:
év bárm'ely részében is szereztettelt be ezelt az tn·nk,
az ezek beszerzésére fordított összegeit a n1agui-:::
ecrészében Uzemi ltia;dásolmak (l. fentebb a beval1K.sn<i;l) száimlitanalr, s mint ilyenek, a tiszt.a jövedelem Idszárrútá.s1nál a nyers bevételből levonan~
dók. Ezzel szemben a rendelet 'ható.sa az, hogy ha
a nem gyógyszerárultról készített 11eltár Ji:észlete az:
elözö évzá1 ó leltár 11:észieEét felülmúlja, az arutöbbiet beszerzési ára ugyanazon év Uzen1i kiadásaként nem vonható le a nyers be.vételböl, hanen1 az~
a köv~tltezö évre 1tell átvinni.
.4..mcnnyiben a !;yógyszetesz a kereskedelmi tör_
vénynel1: megfelelö hitelesített l;;önyveket vezet (p!.
na ali:ár társas, akar egyéni cégJ;;ént a cégjegyzél1:be be van je.gyezve), úgy ternH~szetesen ezeJ;;et
a specialis könyvel1:et nemi köteles vezetni.
A bevallá.st, va1a1nint az összeiró ltözegelt által
előterjesztett adatoltat vidéken a ltir. adólúvatalok,
Budapesten a J1:erlileti adófelügyelöségek vizsgálják felül, s annalt el vagy el nem fogadása esetleg
megfelelő helyesbítése után, az. adól;;öteles jövedelmét m-egállapítják.

Az

}\Z adókulcs 5C)(, de a pénzilgyininiszt~rdélyével 10.<!(-ig emelhetö fel.

l~n;;e~

.i\. jövedelemadó.

l{ellö tárgyismeret nélltül a lteresetL Cs jö·
vedelemadót - , már csak az elnevezésül szolgáló
fo!21llmak hasonlósága folytán is - ltönnyü összeté~.:::szteni, azonosnak tartani. Mindnekzlött tehát
jöjjünk tisztába a l1:ét adóne111 l;;özötti különbséggel.
· _4.. kereseti adó a haszonhajtó
foglalkozásból
szárn1azó keresetet, illetve a szoJ.gálatból járó illetn1ényt terheli. Az adókötelezettség megszüntetéséről csak alt.kor lehet szó, ha az adózó pl. az ipar_
igazolvány visszaadasaval, a gyögyszert3.ri jogosítvány átruházásd.val igazolja .. hogy az ajó forrásá.ul
szolgáló J1:ereseti foglalkozás, avagy szo1gálati viszony rá nézve megszűnt. i\. jövedelemadó e· 1enben
az adózó szcniélyéhe,":: füzödik, s annak össze·s
vedelm'eit, bárnlilyen forrásból szá.rmazzanak is,
együttesen és összegezve vonja adózás al!L 1\.z adófizetési 11:ötelezettség az adézó halálá.val elvileg
ugyan mcgszünil;;, lényegileg azonban nem, mert az
most már az adózó hagyatékát terheli, eg.Sszen a
hagyaték felosztás:'.i.ig. _'\. jövedel€majó - n·Zllány
lényegtelen kivételtől eltekintve -·- csak a termé ·
szetes személyeltet terheli. a jogi szen1élyekct t pl.
l~eresltedelmi társasó.gokat) ellenben nem.
, _4..z adó alapja az adóévet n1egelözö évb::n elé1·t
tiszta jövedelem.
Az adókivetés a vallomással veszi kezdetét. }\.
vaLlomásba az adézónak nentcsalc a saját, 11a11e1n a
lnizta.rtcis<l110"::.: tartozó s:-::cni(:lyck jÖ'1'cdel111cit i;; fC'l
kell vennie. I-Ia tehát pl. a feles~gnek akir valan1ely vagyontárgyból, akár fog!a li:ozásb:':l önálló
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jövedelme van, úgy a feleség (ellentétben az álta._
János kereseti adóval) nem ad külön vallomást, vagyis a jövedelemadó szempontjából nem adóalany. A
vallomás baadásának idejéről a torvélly nem intézkedik, hanem a pénzligym'iniszter évröl-év:re áJUa-

pitja me'.5·
A vallomás azon ltözség (város, 'kerület) elbljárosa.gá.nál nyujtandó be, ahol az adózó lakhelye
van. A vallomást az elöljáróság, az összeíró bizottság adataival felszeretve, az áócz') taknelye szerint:
ille~kes pénzügyigaz:->:at.osá.ghoz (Búdapesten a ke_
Tületi adófelügyelöhelyetteshez teszi át, amely az_
után az adóköteles jövedelmet a vallomás és a beszerzett ada:t:olc alapjám. roegfillap\i.tja és az adót
ennek alapján ldveti.
AZ összes jövedelemforrásolt jövedelménelt egyilttes összegéből levonandók az adózót terhelő és az
általa az adóévet megelőző évben tértyleg befizetett li::övetkezö közszolgáltatásolt:
a) az összes állami. törvényhatósági és ltözsé.gi {városi) egyenes a:iók és az egyház:i adók;
b) az üzemet {UZletet) terhelő állami és ltözségi (városi) ltözvetett adólt, illetékel;;: és vámok;
e) az illetéli::egyenérték;
d) a kamarai (közjegyzői, ügyvédi, ltereskedelmi és ipari, mezőgazdasági, erdőgazdasági, stb. kamarai)) illetékek;
e) a vízsz::i.bilyozási járlllékolt;
f) azok a járuléli::ok, amelye'itet a fennálló törvények értelmében a gazdasági, ipari és egyéb ail_
kaln1azottali::. (cselédek) után kell fizetni.
Levonhatólt továbba a nyers'bevétel megszerzésére, biztosítás!ira és fenntartásti.1-'J. for:iított összes
kiadások, a beigazolt és az adóköteles által fizc_

1 '"- """"' __, .„~~„ " ":::
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címen alapuló terhelt.

A JOVedelemadó rendes tétele helyett átlagosan
10 száZalék~~~l magasabb felen1elt adótételt alkalmaz!~t. a Jovedelemadó ltivetése~ror, ha az adózó

gaban é~, vagy a háztartásűho~ rajta kíviit
egy csaladtag tartozik.
~ gyámság alatt állólrat, lelkészeket es· a nen1
termes~ete~ s~emélyeket, ha a jövedelemadónak az
a1~;va1, m1nd1g a rendes adót~teliaJ ken meo-acto·z
atn1.
1::>
-

egy_

cs~h.

t

_.\. vagyonadó.
_I\. jövedelem- és vagyonad0- 1"'
letileokét ltül„nb„ ..
.
~nyeg11c.g
és elmétésill~
. .
o .. ozo adonem. Bevailásuk cs kive-

meg1s egyuttesen .történik és nPdig te~i... ... :i~ •
szempontokból
l,;.U..U.J.n.at
lönböző va · tA- v a g1onad ó ugyanisl:'-az adózó
l;;:ü_
és na .ábo?yon ~.rgya1t együttesen vonja adó alé.
1 a JOVedelmadó alapjául s 7 olgfil. j ...
gyJ
delemforrások szolg'l al
...
o O\·eitt tern észetes;n 11: nt ~ a vag~onadónak ls alapul,
1
..
. , rmi:. vagyontargyal: és ncctig·
a) mezo- es €rrdoga z tl asag1
,.. · . ingatlauoJ;:
.
··
•
birtok.
(föld1b)1 házbirtok:

c) bánya és 'J;;:ohó ·
d)
ip?-ri üzemi
és keresJ~deln1i
foglalko~as
tőkéje;
és egyéb hasznothajt..J
stb.)e); tokeva.gyon
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egyéb
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~
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v_a~yon

takarékbet ··tr:k
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A vagyon nlegbecsü~ésénél annak átlagos .. f?'!.'o-alroi értéke irányadó. Ez alatt pedig .azt a kozon~éges forga1nli értéket kell érteni, amelyet az illetö
vagyontárgy rnind~n birtoltosra nézve, a1ü azt
rendeltetésszerűen hasznB.lja, egyforn1án megér.
A va.:,o-yon összért:§ltéböl az adózó adósságai levonásba lterülnek.
A vagyonadó slü'tlája, úgy mint a jövedelen1adóé, Gsszegszerü progreszív tételeltben van megauapitva.
.·\. Jtfizségi
Az 1924. évi IV. tc.

pótadóJt.

(szanálási tö:vény) felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a _penzügY1?1niszterrel eo-yetértve, a községek é3 va.rosok naztartásánalt 1:1szabályait az cdjigi törv~nyes..r2ndelkezésektöl eltéröleo- sz:i.bályozzf;... FclJOgos1tJa to_
vábbá a törvényhat'ósági joggal felruházott é_s rendezett tanácsú varosokat ar1a, hogy am'enny1ben a
lr:öltsé.gvetés szerint teljesítendő ld~dás?k fedezésért?
a saját jövedeln1ük, továbbá az altalanos k~~·es;t;
adCb:51 és különfóle illetékeltböl, vágül a ltozseg1
pótadóltból szUr1nazó bevételült ne:n clegendö, a )övedelemadóról szóló törvény elve1nelt megfelelöen,
killön lcö:::séf}i aclót vethessenek ld. A„ városoltna1t
ilyen intézkedC.séhcz a belügyminiszternek a pénzügyminiszterrel egyetértőleg n1egadott hozzájárul3.sa
szükséges.
E:1nck a:apján a 'bc1ligyminiszter ltiadta a
171,000-192·1:. és 177,200-192·!, számú i:endeleteit,
111elyekben n1cgengedi a. ltözségcltnek és va.rosolrnak,
hegy a föld*, ház-, Cs tiirsulati adólt után, ezen
adóknak legfeljebb 50 szizalélüi.í.:; terj2'dö községi
pótadót vethessenek ki.

Itt kell megemlíteni, - bár nem Jtözségi pótadóról van szó - , a pénzügyminiszter 109,3,1·1---o192'1. szlimü rendeletével n1egengedctt és a Fövárosi
Pénzalap javára a ház_, általá.nos ltcreseti és titsutati adó után szedett 1. ~·~ szd.zalékos út.adót. Az
útadót vidélte~ is szedilt, s itt a kulcs többnyire
magasabb.
~-\.dóbe\·altás.

, l\.z általános kereseti adó, valan1int a

)

jöved~

lem- és vagyonadó érvényes szabályai szerint mindenki, alünek adóköteles jövedelme, vagy vagyona
van, J.:öteles az említett adók kivetésének céljára
számszerű adé'bevallásait az a::lóév február bavab~~ hatásági felhívás bevá.rása nélkül benyujtani,
Jnveve, ha a mcgclözö év1c szóló adói röq:;ítés alá.
tartoznak.
·
Azon adózók ugyanis, akiknek ineo-elöző
évi
0
iog~rös adóa!apjuk a 10.000 pengőt meg nen1 ha~
la~Ja, vagy vagyonuk 150,000 peno-önél kevesebb
szamszerü adóbevallást J)Cnyujtani 1:1nem kötelesei.:'
m'ert adóik rögzítve vannak.
'
1Yfindenki }\:öteles az adóhatóságnak hozzáinté::.:tt külön felhivására számszerü 1teieseti. illetv1~
Jovedelem- és vagyonadó beva11ásalt a kitűzött határidőn ·~elül 1benyujtani, tehát az olyan adózó is, Jn~
nek emhtett adói egyébként rögzítés alá kerültek
volna. Az érvényes rendelkezések szerint az adólüvetö hatósá.g március hó végéio- hívhatja fel az
egyébként rögzítés alá tartozó adózót új bevallá
~ainalt benyujtásira,. n1íg a többi adózókli:al szembe~
a felhívás ideje nincs }{orlátozva. ~4..z adóhatósáo
felhívása, melyben az adó ,bevallásainak benvujt(i~
sara l.:ötelezte az ~dózót, jo.gorvoslattal
nen1

mei
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támadható. Az ilyen fellúvá.snalt. okvet~e~ül eleget
.
t
. különben a rendelltezesre . allo - adatok
!~~j~~agy becslé~sel. v~tilt .l:i az adót es ezen
felül az adózót meg is b1rsagolJálC.
Ha a ldvetö hatóság felhivá.sa jogtal<:n volt,
t éldliul a rögzítés a.lá tartozó . adóz?t csalt
I?e~lisp héban hívta fel számszerű bevallásainak b:apri
·
··
nem k1

a

kitűzött

hatáirdö elteltéig bevall3.st; a jöveae'Iem-

és ~ vagyonadónál a bírság említett két foltozatai

a la.vetett adónaJt 10, illetve 50 százaléka, amelyet
ugy~csaJt az adóval együtt vetnek lti a mula.szt6
terhere.
•.\z a<lököteles

jövedelemforrások.

A jöve::lelemadó alapjának !cimunltálása JOVedelemforráson1tént töténik, olyltépen„ hogy a:
nyers bevételből a termelési költségek és a kezelési
költségek levonása után fennmaradó tiszta jövedeL
meket egyesítik és ezelt együttes összegéből szá-·
mitják le a jövedelemadó alapjából levonható maganjogi és közterheket.
A főbb jövedelmi forrá.soi.c
1. a mező- és erdőgazdasági jövedelem', röviden
a föl'djövedelem (hozadéld adója a földadó),
2. az épületek jövedzlme, röviden a há.zjövedclem (hozadél{i adója a házadó):
3. az ipar, keresltedelem, bányászat és a. keresseti adóköteles egyé:b önő.lló foglalkozások jövedelme ( hozadélü adója az általános ltereseti adó);
4. a szolgálati vagy mun:!i:abérviszonyból szár_
mazö jövedelem (hozadéki adója az alltalmazotti:
kereseti adó):
5. a tölrejövedelem, értve alatta a gyümölcsözöleg kihelyezett tőkéit jövedelmét (hozadélti adóját.
helyettesíti a }{amatilleték, a magánhitelezök kamat:-·
illetéke, az osztalék-iUeték),
6. az egyéb forrásokból szárrrmzó jövedelen1.
melye:_t az emlitett hoza-déki adók és illetékek egyike,
sem terhel.
·
l1.. jövedelmadó alapjába az egyes forrásoli: jövedelmét -- a föld jövedelmét ldvéve - azzal az:

n · · ára, amikor ezt már Jogszen;en_
.
v = a volna, az új ldvetés e~.en_ ~te_zett

JO:crvoslat útján ltell a ldvetett adó torleset es a me1:1-

elözö é"i adó változatlan rögzítését k-é~, n;.ert a
nénzUgymi.niszter rendelete sz:i:mt. a . rogzites_ ~lá
tartozó adózóval szem'ben az UJ J?ve~est legkesöbll
mái·cius hó 31-ig kell elrendelni _es. öt ":gyanenne~
a batáridönelt elteltéig kell felh1vn1 adobevallá.sBJnak beterjesztésére.
A rögzítésre való tekin~et nél!t~l kötel.e~:lt fe~
ruár hóban, minden felhívas bevar~sa i:éUC:U, ado,;
hevallásUltat beterjeszteni, ha adcztatásul\. belymegváltozott,
mert .gyógyszertárultat, lalt~ukaí:
egyilt ltözségböl a másilt ltözségbe, vagy lte:·üle~bG
helyezték át. Uj adózólmalt teldnten'~ő1t m?g es rogzítésre nem joo-osultalt még azolt is, aldlr. foglal~
ltozásukat csak az adóévet megelőző évben _Itezdték meg, vagy a már megadóztatott fogla:ltoz:is helyett va.'XJ mellett, új adóköteles foglalltozasba. ltezdtck.
_!\..z adóbevallás elmulasztása esetében az adóval együtt az alá:bbi százaléltos bírságot vetilt ki
a mulasztó terhére:
-~7. általános kereseti adóalap 1 százalékát, ha:.
az adózó a ·bevallást ltellö idöben be nem adta; a
birság az ::1.dóalap 3 százalékára em'el1tedik, ha a:l:
adózó a hozzáintézett külön felhívásra sem adott
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össz 3ggel kell beá.llitani, amint azt a hczadékiadó kivetésénál megállapítottuk. H~ az_ö1:1ba~ a 1::0.zadél{i adó 1üvetése a nyers hcza:::'ili:. a apJan tor:
Í.ént akli:.Dr a jövedelen1adó ltivetése sor~·r:- ~e.. lte~1
abbÓl sz·.imitani a termelBsi és e: kez.e:·3s1 _!tolts·~
c-ekct cs csak a 'fennmaradó tiszta hozadé:r. keri.il
bele a jövedelemadó alapjába.
..
_
Egyedüli kivétel a földjövedelen1. ~t.,_ foldado
lctveté;e ugyanis az egyszersn1ind2nkorr_a m':!?.ál1a~i
{ótt kataszteri tiszta jövedelem alapj:in tortenilt,
tehát a jövedelemadó kivetése során kell az adóéve~
ineO'elözö évben szerzett n1eZÖ- és erdögazd.asági
ny:rs .bevételt, a termelési és a k-?zelési k~adá~okn:t
és a a-az:lálli:.odási tiszta iövedelmet n1egallap1tani.
Béro-~d.1Sáo- tiszt.a JdveÖerrnénelt megállapít:i.~5á_
ná.l te:melé~i költség a föld tulajdonosa részére fizetett évi haszonbér, valamint n1indazc1rnaK a szola-áltatásoknak pénzbeli értélte is, melyeli:.et a ha;zonbérlö a bérbeaclónalt, vagy harm'adik személynek teljesíteni ltöt;;les, a. bérszerzödisben vállalt köÍelezets5.;éböl löfo:yólag.
0

y·ag;i;onértékelé:;.

A jövedelen1.. és vagyonadó részletes ki~elési
-szabályait a .pénzügyminiszter évenként februarban
:; ende!etben bocsá.tja li:.özre.
_!\. legutóbbi rend~let (megjelent a
Budapesti
I{özlöny 1935. évi 31. szá.m:lba.n) sz~rint a va..gyou.
adó lüvetésén:H a fontosabb vagyontargyaltat ltövctl~ezöltépen ltell értékelni:
. .
1. 1-:I:ezögazdasá.gi ingatlan vagyonertekc a .k~
taszteri tiszta jöveclele1n holclan1ténti ü.tlaga szerint:
10 ltoronáioltorontl.nltént 40 pengő, a 10 ltoron<Lt
0
me.gha!acló átlag ut<in 15 li:.Oronáig i(o:on-:inlt~nt a:)
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pen.gö és a 15 koronát meghala::ló átlag ul.án li:.Ol'Oná.nltént 30 pengö;
2. Városi in.gatlan és bclsöség vagyonértélte,
ha az csak a mult évben került az adézó bírta_
ltába, az illetékezésnél is alapul vett érté1t; egyébként a házad::) alapjául vett nyers llázjöv<:!delem
(haszoné1ték) alábbi sorozata: "3000 pengöig 15szorose, 7000 pengöig 14-szerese, 8000 pengöig 13szorosa, 9000 pengög 12-sze·i·ese, 10.00.) pengöig 1:;:-.
szerese, 12,000 pengöig 9-szerese és ha a nyers lui.7.jövedelem (haszonérték ennél js több, a S-szorosa;
3. ipa1i üzemi töl;::J: az általános kereseti ad(í
alapjául vett tiszta jövedelcn1 20 százaléltától, an.
nak ötszöröséig terjedő vagyonértélt;
·.L kereskedelmi üzlet üzemi tölféje az által3_
nos keres:::ti adó alapjául vett tiszta jövedelem 1-5·
szöröse;
5. gyCgyszertarak töl\e-értéli:.e: szem:élyjogú
gyógyszertárakn8.l, ha segó::let i3 tartott, az 1934.
évi forgalom li:.étszerese, egyébként másfélszerese: ·
reáljogü gyógyszcrtáraltnUl, ha legalább h.1ron1 segédet tartott, az 193·1. ·· évi forgalom 2.75-szöröse,
egyébltént 2.25-szörösc;
6. érQékpaf!lroli:. (áU1.m<;dó:ti:á.gi cín1letek, zr.._
logl_evelek,. k.ölcsönkötvények és részvénycli:.) értéli:elese a rendeletben resz!etesen felsorolt értélre!\
szerint;
7. idegen pénznemek, valuták és devizák .S.7
ugyanott Jcözzétett á.rakon értékelendöli:., lrivéve
h8. yatamely követelés aranyfontban, vagy aranydollarban áll fenn,_ .mert ez esetben az aranyfontct
27.825 pengövel, a:?.. aranydoll<irt 5.72 peno-övel
ltcll
0
értékelni;
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s. mezőgazdasági tern1ények értéke az eim.u:t
év végén: bűza 16, rozs 12, sörárpa I6,.taltarn1ány.-árpa 13, tenge1'-l 11, zab 11, köles 11' pengö, mftermázsá.nlr.ént.
Az adóévet n1egelözö év végén ig·azcltan fennálió
töketartozé.soknalt a vagyonból való levonásánál, a
p!!ngOértékre szóló tartozásokat névértékben, a
"[külföldi pénznemek.re széló tartozásokat a rendeletben· közölt árfolyamokon, az aranyfontra, illetve
aranyclollá.n·a szóló tartozá.sokat peétig a fentebb
már emlitett 27.825 pengö, illetve 5.72 pengő érték_
i.:/en átszámítva ltcll levonisba venni.
_t:.,_ mezőgazdasági ingatlanokné.l egyöntetű ér"télr.elést lr.ell all;;alm'azni, akár saját kezelésében van_
nak, akár ibérbe vannalr. adva. A mezögazdasági ingatlan vagyonértéke az az össze.g, amennyit az ingatlan megér annak, alti. az ingatlanon, annak értékelés alá. vett egész területén, a vidé..1ten átlagosan
szol.:á.sos ·módon gazdálkodilc Ez az ét-Lék tekin:tendö az ingatlan rendes forgalmi értél.:ének.
..t\.. forga:hni erté.k megálln;pitás3..ná.l tekintetbe
jön az a vételár, amelyért az illető ingatlant tény~
leg Inegvás!i.rolta a LU!ajdonosa - ha azóta hoszszabb. idO m:bg ·nem telt el és az orszá?osan
1nutatl{ozó átlagos ingatlan-ár, amelyért az lngatIant tényleg értél{esítcni lehetne. l\.z ingatlanért
'tényleg fizetet vételárat kell a vagyonadö .JdmunJrálásánál alapul venni, ha az adózó az ingatlant az
adéévet inegelöző €vben szerezte és a vételár pénzben, vagy pénzt helyettesítő értékben lti volt kötive.
"Régebben vásárolt, vagy más módon szerzett (örökölt vagy ajd.ndékba ltapott) ingatlan értél_{eléae
.1nindig a forga:lnü érték alapján történilt, amelyre

vozi&~oZólag a pénzügyminiszter évröl-é-vre intéz1tedik a forgalmi árak alakulása szerint,

.:\. b>J'óg;yszertáraJi: töli:eértél~e a vagyonadó
szempontjából.
Az évröLévre kibocsátott kivetéSi szabá.lyol{ Cs
uta.sí~sok n1eghatározzák a gyógyszertáralt tölti!értékenek kiszámítási módját, a vagyonadó szempontjából. Különbséget tesz a szem'é-ly- és reáljogű
gyógyszertárak között és mindltét csoportot mérr
lrét kategó1iába osztja. l\. . személyjogú gyógyszertá.~
raknál az elsőbe azok tartoznak, amelyek az adö.
evet megelőző évben okleveles segédet tartottak. -~
másikba pedig azon .gyógyszertáralt, amelyek okleveles segédet nem tartottak. 1'1. . Z el~ö kategóriába.
tartozók ~ökeértéke az adóévet megelőző év forgalmának ltet.szere~e .... a misodiltba tartozóké pedig a
f~rgalomnali: ma.sfelszerese. A reáljogú gyógyszertarak: első_ l_{ategóriájába azok tartoznak, amelyekben az adcevet megelözö évben három vagy enne!
töb~ . . oli:lev~l;s .segéd, a 1113.siltba pedig,' am~lyekben
segeQ egyaLalaban nem, vagy h3.romnál lrevesebb
volt all{aln1azva. „A...z elsőbe tartozók tökeértékét a
forgal~n1
2_.75-szorosa, a másodikban pedig 2 25
~z.orosaban allapította meg.
.. Az olyan szen1élyjogú gyógyszertárt, amelyet az
ozvegy vagy árva haszonélv-ez, abban az esetben.
ha az oltle~eles kezelő (gondnokon) kívül más ckle.v:Jes set~ed nincsen alkalmazva, segéd nélküli
gyogyszer arnalr kell tekinteni.
Tóltetartouis és adóssági kamat igrizolása.
}{!inden adózó, alti jövedelméröl és vagyonáról
::ievaU:ist adott, igényelheti, hogy adó-
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z~lás.
't . tnem sikerül, a Ievonn·1 1i:ért össze,g-el{ Ies.,..:im1 asa megtagadják.
""
A o-yögyszertá1
· ·· I t·1
0
: .u; e . t~rtozás J{amatainak le_
számíti;át n ár
1 a 1"'e1e-et1ado -bevallás?.ban kell la-enyelni Ebben
0
•
·
az esetben a k"r ~·
.•
1 • alapJat
tenyleg fizetett üzleti 1•
t 1.:: es1..1 ~e?
a
jálc meo- és 1
"'am_a ok Ievonasaval állapit0
gy azoknal- levonását
···
alapjából lrülön iaé
~
a JOVedeleinadó
mert a fizet tt 1'= nyeln.~ ter111észetesen nem lehet
e
i..amat osszeae m'·
·
'
az adóköteles jövedelmek a o .. ar .. runcs:n benne
szont ha az adók! t.
eoyuttes osszegeben Vi
•
· ve eo::nél az ·· 1 ·
·
•
gét valamilyen oknál fuz eti k~tok össze_
J „tel
tis
ogva nem vont<>.}- 1 a
j.
to es
zta keresetből
. . -- i.. e z a obevallásra való hivatk '..... az aclozo a kereseti acló
1
a jövedelemadó aTa .. oz~-"8: • a. kamatok levonását
jogszerűen i:,,.ény~i?i1t<:11~ i.. lnmunkálásakor akkor 15
ban szán1sze'riien me~·e ~?- 11 . li:ercseti adóbeva11ásáösszegeket - kéts oJ lolt €~ levonni kért knmat_
..
zeres Ievonas
.... végE.;tt __
.... e'J·e
· i..-ru:('_s,~
külon nem is n1utatta 1•.
bevallási·ban.
\l a Jovedelen1 é3 vagyonadó

1cöteles jövedeln1einel::. együttes összegéböl, a jövedelemadó

alapjána1t

megii..llapításakor, az adöld-

vetö hatóság számitsa le azt az összeget, amelyet
az adóévet megelőző,, tehát az adó]dvetés alapjául
szolgáló évben adóssagi kan1at címén ltifizetett, vugyonn,dójána.lt alapjából pedíg sz<imitsa le azt az
összeget, amellyel az adóévet megelözö év végén
hitelezőinek tényleg tartozott.
Az adózó tehát az adóévet megelőző év vegen
fennó.llott tGketartozásiit adóköteles vagyontárgyaL
nalt értékéből, a hitelezői reszere igazoltan kifizetett kan1atol\.at pedig. jövedelmeinelt együttes összegéből leszán1ithatja, ha valamennyi vagyontárgyárél
és mindenfajta jövedc!méröl
szá1nszerü bevallás,t
adott és az cmlitett tel'hcltet abban levonásba helyezte. _A.. leszúm.ítani ltért kam'atot, illetve töltetartozás összegéti, hiteltérdem'löen igazolni ltell,
Igazolásul clegendö a hitelezőnek oly értelmű nyilatltozata, n1elyben az adós ltéreln1ere, az adóhatóságnál való felhasználás céljára lJíZonyitja, hogy
n1ennyit tett ld az adósnak az adóévet n1egelöz6
év végén a töJ;:etartozása és ennek fejében mily ösz_
sze.gü ltamatfizetést teljesített. A levoná.si jog nen1 ·
függ attól, hogy az adózó tartozása teleltltönyvilcg·
be van-e kebclezve, mert ingaltannal nen1 bíró adó-·
zóltnak is lehetnelt levonható tar tozásailt.
-~Z igazolás n1egejtésehez az adóldvetö hatóság
l agaszkodik és így leghelyesebb a levonni kért ltanu1tra, illetve tartozasra vonatkozó igazolásoltaL
n1agához a jövedc1cn1 és vagyonadó bevallashoz
m:ell·Zkelve bemutatni, 1tülönben az adózót az en11itett terhel\: igazolása végett beidézil<i: és ha az iga-
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n1~t nem! a bevallás
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bszta jöved3:Iaranyosítás útján állapítcit~' hanem becslés vagy
becslésnél nuir fia-<re! b
t :i:ncg, a J<i:amatokat a
··· d
o.r em e vett„t·
.
)ove elemadóná.l való . jb 0r
-•i.., _s igy azoknak a
1
bet helye.
u
levonasultnak nem le1

f

!örlesztéses kölcsönö!tnél a töl\etartoz·ís
l
Jen az adóköte~es vagyontára
- ..
e
fejeannyit lehet levonni 0 a
·.::.:Y'ak egy.t~ttes érték-ébül
év végén a kölcsön ~é:;nny: 13:' .~~o:;~et ~1egelözö
Törlesztéses kölcsöü 0 enna~.~. toli..chatra1e1ta volt.
zatlanul az az ..
J{amata te3eben ellenben váltoosszeg számítható 1
...
e.gyUttes összegéhöl, a~menny· 1.
e a. Jovede1mek
1 i..amat esik egy évre

:.:f

.:111
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. tl. b -z ~riut
"' kö~csöntökc·
n1e<ró.llapitott 1;:a1na .<l "" t..
'
.....
•
bató
a - 0 '
tA.. törles'itéses kölcsön levon
1
egész összeg~ ~ .~~·. ~0"" tnJ;at a törlesztésí időn át
1
1:a11E·.Lf:n:J>. e.vi os~z.-Í~r,, 1 - uüntha a tartoz,is teljes
\«Htozatlanul an:1Y 1 rr ""' 't'"·ell''itralél· és a l>.amat
· 'b n fenna!lana. _t\. Oh. ""'
·"
•
·
(~g2szc e
,...,„n7•
z'r>t 10-u.zolvD.nnyal l\.ell lgazo~ruö:·szcgét a l''" "'.!.... - ~ ·::>
•
J{ö:r.tnrtozások levonása :J.7. a.d 6alaphó1.
t"
• · n ind a jövede.
1'.Ti.nd az últalános kercse 1 aoo, 1
d "7. által
·1 . 11 o-eno-edilr hogy az a o~o
7
!2n1:-t: 5 sz3ba.y::u .. '..c<:>. . ~
'.·„ t .'tt 1·özta1·tozások
n1eo-clo7o
cvcen bef1.,,e e· ...
.„
d
0
a. 7~ ar1ó5vct
~
,_..
l• ._, e~i il1etve ]OVe Caz adó1dv3tés all~n.lrüaval ~ .... ere~ ~ \- .felt.S.ve hogy
a'"PJ.iiból levonhatok legyene ... , - ~
d.
l "J"acl-'
,.,. ••
.~.
„
•
·11 t
·öved-e1ema Daz adózó sz8.n1sze:u. ~~ereset1: l ·: vc ~Jevnllás al3.P'~cva'lást adott és adoJana1;: lnvctesc a
'.i.''n. l~ir <.<.nnak !~1 6dositásá:val történt.
. '· . 1.ce'.'"sct1'adó alaI>J.ú.b51 a rentirt _f,... ~
J\.Z álln.lúnos • ..,__
1 \i le lehet vonni az :1 a J.J 1
tétel f;;nforgCtsa e "·„ et:'.·ben
J<;öZszo1 gtí.ltab1so1;:at:
_,,.-._.·ott &·•
~~ <>r]u'•',·~t n1eo·clöz6 évben tt!nylc.:-; .J.lZt.:L-;
_:,
.:.,, <··
- • ~
e
. . . l ··
.;,,,-· (va1·0~H)
.,„ p··J„tct t:zcrnct terhelő á11n1nt es ~ozs-;::. 1 • - _ .'t
1
<·- •
,,, •
•·•
•
. t :71-c1(·Jcc1.::ci es ·t:u1no/Ut,
J·ö"rctcfi &s fort1rtln11 H(1u 1a1 , •· t.-:
b~rlöl•
; lényleg fii,~tctt kfnnarai i7lr:t:_·kck?l; -:-. ~ ~;na;;;
1 apJ<:'.'
. 11<"'
a' ·zo11J-"1·'0"';: ·~ita_lános
1;:creset1 a.
cs
.J~
1 ··oa
- 01.,..a1ta1r.cg-2.:P.niUi.sánúl tov;l,bbű. n1ég azol;::t a .r.ozczbó.r:>•l'" a
·t:;_,-o:.-af is a1n2lyc~;:et a btirlö vagy lHlSZOn vl O. ~
""'" .\.e
'
l . bea·Jó
,:,.-l ti s"'"rzödés értel111ében, a :Jer
'- helyett
_ mecr
. <:>1,.·-·
e · · "'t"'l „. nen1 co-yeh 1n1nt
fizetni trntozolt; inert ez a "'1-1
'='·
b;;. k"
nz üzleti ldadü.st D.11-::oté évi bér, vagy haszon -I l·
cgészitő része.
· 1 ·-s110·1 a f.entirt feltétel fenn~
.!\. jövcclelcn1n.rdo a ap~~·
fol·gár-;u esetéhen levonhalO;
„

•

•

.....

a.z adóévet !negelőzO <ivb:;n t~n:/cg fizetett és ;otz
üzletet, üzemet terhelö álla.mi és községi (városi)
közvetett adól;:, forgaln1iadók, illetélc.~l;: és ván1ok,
vr?.latnint a J;:an1ara1 i!rct:;;te1\. amennyiben az adózó
kereseti aaójűnak a1apj<lból leszánlitást nem nyer.
tek; továbbá az adézók ;:Utal az adóévet n1ege'.özö
évbEn tényleg lefiz:;t~tt összes alla.mi, to!'vényhatósági Cs közi:f2gi c111rc11csr1ao1c, eze!c p5tlélcai és járulékai, tekintet né11(lU arra. hogy a befize~ett köz.
tartozás, mely evre szólott; levonható a szolgálati
illetn1ényt [erheló ~l 1cumazott1 i'rercset1 ado e.s pedig
a n1unltaadö által akl;:cr, ha az adót a saiátjálJól vi.
seltc es azt az illetn1ényjegyzékben a ldfizetett illet~
n1ények összcg<'.hez hozzA.sza.nütotta, az a iíá1rr1•3zott
által pediEr az a·1u11mazott1 l;:eresetia<ló, s ennek
rolrantet:átási és kü!ön adója, aklror, ha inindezelrct
ő n1aga viselte; levonhatC;k czcnlövül a vizszabályozási já1ulélrok és az illctékegycnérték tényleg ·fi·
zetstt összege is.
l'l.:Z. üzleti a1kaln1azottak után fizetett betegségi
és balesctbiztositási járulékoknak an1a része, amelynek fizeté.'3Sre az érvónyes sza.bályok a 111unl;:aadót
Itöte1ezik, a keresctiadó alapjából, az egyéb alkaL
mazottak hasonló j:iruléltaina!( a, mun!raadót terhelő
része pedig a jövedelemadó alapj<iból veb.etö 1evo.
násba.
' ·
lcvoná~a a jlh·ctlelcn1 becsl<!sf!1u!J.
Az általfulos 1ccrcseti adó Crveny2s szabál;yai
szerint a krrcseti a:!úkbtcies t1szta jövedelem felbecslésén~l figyelemn1el kell lenni a levonható közszolgáltatásol{ra is, amilyenek: az üz7etet (üzem'et)
terhelő 3.llan11, varos1 cs ltözségi közvetett és· fogyasztási adók, illetékek és ván1ok, az all;:aln1B.zottal~
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helyett vis~lt alltaln1azotti ltei eseti adó, a tenyleg
fizetett 1tamarai, betegp:!nztári, balesetbiztosítási
stb. illetéltelt.
_l\;roennyiben tehát a kereseti adó alapját becsléssel állapítja meg az adókivetö hatóság, már a
tiszta haszonkulcs n1e·gá1\a;pit8.sánál figyelen1be veszi
a foglalkozással járó és fentebb emliti:tt ltözterheltet.
A jövedelemadó alapjának megátllapitás-alcor a
már emlitett ltözvetett és fogyasztási adókon, illetéltelten és vámokon felUl levonható ltiadásnalt minösü1nek az adóévet megelőző évben fizetett á'lami,
1
városi és 1tözségi e..zvenes adók. iá.ru ékai1tkal és p5t'.1~h:a1Kltal egyetem15en, az egyházi adó, a vizszab~
lyozási járuléli:, stb. is, tehát a jövedelen1adó alapjának felbecsléseltor az adóltivetö hatóság l;:öteles le_
vonni azo1i:at a köztartozáso1i:at is, amelyelt a lteresetiadó alapjánal:;: felbecslésekor figyelen1be vehetöl;:
nem voltali:, amelyc1;: még benne foglaltatnak a becsléssel megállapított kereseti adóalapban.
A jövedelemadó ltin1unl:;:álé.sán<il ezel:;:. szerint
alt1;:or jár el helyesen az adóhatóság, ha a becsléssel
megállapított ltereseti adóala:pot teljes összegében
beállítja ugyan a jövedele.madó alapj§.ba, de a jövedelme1r. e..:,cryUttes összegéböl leszámitja azol;:at az
összegel;:et, am'elyel;:et az adózó az adéévet megelözö
evben állami egyenes adól;:ra és czekne1:;: ál]ami, va.rosi és községi pót1é1:o:aira, pótadóira s egyéb ján1_
lékaira igazoltan befizetett, és pedig akk.or is, ha az
adózónak a l;:ereseti adóköteles jövede1n1én feltil, más
forrásból szárnlazó adól;:öteles jövedelme nincsen.
Leltári l.:észlcteli: értéltelése.
Elvi jelentöségü határozatában ldn1ondotta ~
közigazgatási birós8.g, hogy a jövedelemadó alapjá-:

nak ldmunkálásakor
d . •·t
lének· ·megállapításáná~z a,;.1to el~s .fé_l nyers bevéte€rtél;:ét akkép J·el!
'. a .'öláazdasag1 Java!t forgalmi
·· ·
\.
szanu · sba venni h
. . . . . , ogy az éveleJi es év_végi készlet m
litani és azolnlál a o-azd ez:nJ:' 1 ~eget o~sze kell hasonvégi lc~szlete kisebb 0 rninasagi _Javal~al, amelyelt évforgalrn'i árakat l·clÍ sz. t -~z ~:-eleJ1 volt, az év-eleji
végi ltészlet nagy~bb namti a.ru.,_ - 3:~01 pedig az évtn
o
• 11n az ev-eieJl ott a .
n1enny1seo-et
. .
· az• év z·t.evny1tó
]tesz1.e . el;: rnecrfelelo··
o ·
egysegarán, a többletet sz
ö „
• ny1 o leltár
forgalmi á:on J;:ell sz~Trút~pborodast ~ed1g az év_végi
as a venni (24.098--1933
P szám J·'" ··1
·
' „ozo ve az Adóügy· ut
·
december 5-i szán1áb;n). o l
mutató" 1933. évi
Levonhatú-e a 1.:ama1térit.és a jövedclmb „1.,.
. „A. Jdncstár

tudvalev„l
. .
... o •
adJa kamattérítés fejében °a_~g a~ _ev1 elo1rás 27c-át
a mult évröl áthozott háti" . ~~ozonaJ:;:, ha nemcsalt
elöirás teljes össze ...,..·:i.t . bafl~h..a~, hanem a folyó évi
15 e ·1zet1
Il
·.:i1:
yen esetben a jövedelemad..
.„ •
.. 1. a tényleg beiizet t .. . o alap.1abol, '
a.c~zó az utolsó fizetés ~~ los~zeg vonható le, ha az
x·itest n1tl.:· lesztl.nlitotta ta~ m~V<:tl ~ 2. száZalékos té_
vesebbet fizetett·
tozas:i.bol es ennyivel J;:e?
'
„.
a l tét százalékkal
1-·
„ „
szeg vonható le a1·1·0 . 1 nsebb1teLt befizetett öszösszeget fizette be\.: i_, la az adózó az elöirt eo-ész
szegével túlfizetésb:sJ_t11gyttta 25~-os li:amatt.Zrités Ősz
a J"ö ve:ie
· ln1ek együttes ö0 ' n1ert
o-. .. a túlf'ize t ett összeg•
sszeoebol le nem számitható-·
Iük adnak: bn~ f eb rua.rban
.
·
adóbevallást..,
_i\.z 1935. &vben szerzett ··1t .
•
koteles keresetUI·röl
l '. a alanos J;:ereseti adó~
„ ' va anunt adó!tötele···
.
:;., JOVedeI„.
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1

··„sek sz6.n1.
.
1-ról nündazo1;:: lco··t e."'
.
mükról es vagyonu ".
. i-·i- z 1935. évre lU.vOU
szerű bevallást benyuJtan1,_ a . . 1.~ta tán vo.ta.l-:: á.talá..

.

ladó t.szta h.eLes....

u

•

""Y

pengot n1eg:,a . ,
ill"'tve jövectelen1adoval, va,.:i
nos ltereseti adova 1'. ~.. .· zt vacryon u~an va?QO OOO

pengőt

inegnu.laoo

td1~~taatva

o"..,. enLhctLn·ál

•
„ ··n 1ne 0 " ' " ' ;r.,
• -~
gyona::ó:·al. JOg.:.~osc ·rn ft~ct~e tiszta vagycn alaJ:ldsetb t1;:zta JO•ede.3, '·1- ·s i·öte"esek február ho·:ián n1e~adózta,t~t~ .,?' uz~;;>:~I ~ sz<Lmszerü 1\:ereseli
""

ban in1nden felnrv as n.
ad6, illetve jövedelern- cs

'

' nat.l.ó

vag)O ~

bcvallisu.li:at

beterjeszteni, ha:
· · tüke
változott, mert UZi e . b.,
a·) adózt~t:isult 11.elyel.:bzs~srbol
m<is1l;;:. kozseg e
illetve lal;;:.ásuli:at egy1J;;:.
~
helyeztél;;:. át,
..
.L ~ ,,.·a'.';;:.oM
b) 11a ŰJ. adózól;:níl1;;:. "f:e,;;:intendoli:., :r:'e1 l.. IOl~e·z „t,:1·
·o
toz··
evoen
1..
... - 1..
. 1-at e"a1· az aúoevet n1'-.:::i e o
zasu. 1.. ···1 t\•e
••
1..
.
.
t"arg}
. ·tll·at
csak az
ac!c1·btcles
vagyon
'"~
n1eg, i. e
. '"
., 'l·
adó'~vet n1 e.gelozo evDen szerezte'"•
.
_
c>o·
. .e ha. az 1D3j. evre szóló .. a~óik luvetese m_.::>
ebru~r végéig s2n1 válil;: jogc::.oss_e,
d) ha az 1935. évre csonli:a ev ereUn16nye a~ap.
jün voltuli:. n 1zgadúztatva.
. ..
.
-. ,., l"ik bevallisi kötelezettsegul;;:.nell.. a hó
A zoh.,
""...
. . ·nye
eudell;;czevégéig eieaget ne1n te.szn~~~ .. az_ Cl ve, s 1l· n1ciy ?~
el" c::z•>ri11t ;;;zázal~l;:os adob1rsag ata esne,.., . . . képest a keresetiadó alap3ana,Jt :•
s ' 1 ". ·t·: fo~'-cihoz
n1u asz dS 11..
•
~ vaO'yonado~
iLetve il';:(;-a, s a .!uve~ei.t JOVC..Je1em es
o
nak 10, ::.lletve 5Ul/l··á.1·a rúg.

f

~\.dórUg-Lités

helyett új ldvetés elrendelése.

Azok az aciőzók, akiknek a:talános J;;:.ereseti, l_!. · az e·rv,;nye~
letve jövedelem- és vagyonadcJa
..,
.,, szab'-

tyok szerint 1 ögzités alá. esik és akik januá.r hó vdo-éf-O" nem nyu3tottaJ;: /Je adófelmondási kéreln1uk·et,
f'er1~1észetesen a februári adóbevallásra sincsenek ltötclezve és szamszerü kereseti-, jövedelem- és vagyonadó teva;1a::;t c.sa!.-: altkor tJrtoznal;;: hcnyujt:lni,
ha az adóhatóság a rendclkez~s1·e :llló adatok a_Iapján, az emátett adóiknak új ldvctdssel való inegall:l.
pitását rendeli el, azok rögzit~se llelyett_

Az adóhatóság az új ltivet§.s elrendeléséről uz
adCzót irásban értesiteni ta.rtozilt, niegjelölvc azt a
hatá.ridöt is, a1nelyen belül az adózó a számszcri.l
aclób2-valláscJtat betc!'jeszteni köteles.
_-\z ily targyű lul.túrozat és felhivás e1len jogorvosatnaJt 11eJyc nincsen és ha az arlózó a i'elhivásban kitűzött .i:tau.;,1;uo citeltéig számszerü adóbcva!lásait be nem nyujtja•. adóját a re:-i.:lt·iitrz·~sre <i!ló
adatok alapján (becslésseiJ állapitjtlk ln.;g ~s egyben a n1c1.r em:ItCU. mé: (ékü !Jir.sigot is eióirJá'.;: ter.
hérc, a o<:v<.~1:-<.1.sl H:ötelezettség meg:szcgés1! :nUatt.
_<\z új ltivctés sonln m~gállap1L1:tl.•) új adól;:ra
nincsen sen1mi befolyása annak, hogy ;nenuyi ienne
az acló, ha a 1uu1t évi alapon kcrttit voina rögzíté;jre.
~i\.z ujonnan kivetett adó a av~g~;·"SzJ Gvivcl cgyenlo
vagy ldsebb összcgü is lehet, an-:1.ak dacára, hogy a
hatóság hivatalból rcntlclte cl rö,~;·~~it~::> hcly0U. az
a:óknal;;: új kivetéssel való n1e;;;a11u.pit:!sút.
llfig az adózó nlaga januű.r 11ú végéig :.-:.ondhatta
fel az egyéb1;:ént rögzités alá cső nclókat Cs janu3.!·
végéig ]{érheti szám'szerü bev.'.lllú.:;a tn'.li;:
csatolüsa
n1ellett az új 1dv'3tés clrenclelé~éi:, addig nz adóhatU~
ság 1nárcius hó végéig rendelhet[ c·J hiva•:aibél az új
adóztatás~. é~ ugy~ncsaJ;;: marcius hó \'Jf;úig hivha.tja
f~l az aciozot szamszcrü beva.tI~ainak. b 0~tcrje;;:zt0sere .
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Ez a határidő űgy értendö, ho}5y az új kiv~t~s
elrendelését és a szcimszerű -bevallásolt ben_yuJt~
sára való felhivást legkésőbb m:?.rci~ hó _31-e~. kozölni kell az adózóval; nem lehet tehat. szo a ro~
tés alá tartozó adéli: új ltivetéssel való megállap1ta:
sáról, ha a hivatalos értesítés és fzlhivás március ho
eltelte után nyer az ad6zó ltezéhez li:ézbes~t.
Uj adózó kereseti és jHvedelmadója..

Uj adózónál, a1d kereseti adé!{öteles foglal_kozá·
sát csalt a muff évben kezdte n1eg, az első lnvetes
alltalmával egyszerre két évi kereseti adót vetnek ltl
és pedig:
az elmult évre az elsö évben szerzett tiszta ke.

reset,
a folyó évre az elsö (csonka) évi keresetnel;; egy
teijes évre átszá.mított összege alapján.
lvlindkettö ellen a fizetési meghagyás kézhez.
vetelét követö 15 nap alatt lehet a félszólamlási bizott.::.ághoz fellebbezni.
_.\.z általános J;;ere1;;eti aaóltöteles foglaikozásoJmat
a kereseti adókötclezettseg a foglalkozás nlegl;;ezUését köv~töleg nyo1nban beáll, tehát az élsö alkalonunal J~ét évre sz.:lló kereseti adót vetnek Jd: az
1935. évben szerzett adóköteles tiszta kereset alap·
ján vissza1nenöleg az 1035. évre é.s az 1~}35. csonl.ca_
évben szerzett adóköteles tiszta Jceresetne~c egy teljes
évr·e átszámított összege után, a folyó 1936. évre.
A jövedelem- és vagyonadókötelezettség csak
a jövedelemforrás, illetve vagyontárgy keletkezését
követö évben vQszi Kezdetét; tehát az úJ aaózó te:·hére az elsö kivetés alkalmával is csak egy évre,

jeleÍl... eáetOen az 1936. evre vetne:c ki jövedelem- és
vagyonadót.
A jövedelemadó ldvetésénél nincsen helye az első
(csonka) évben- szerz!)tt jövedelem egész évre való
átszámitá..sának és így jövedelemadót csak akltor lehet ldvetni, ha a jövedelem az ezer pen.göt, illetve
ha adómentes jövedelem is volt, a 600 pengöt meghaladta. A vagyonadó kivetésének alapja az 1'935.
év végén n1egvolt adóköte1-=s vagyon tiszta értéki!
lesz, függetlenül attól, hog:y az 1935. é~ melyik
szaltJában lcerütt a vagyontargy az adózó birtoltába.
Például, ha a lrereslredö Uz1etét 1935 julius hó
1-én nyitotta meg és az év végéig 1500 pengőt ke~
resett, úgy- az első kivetés alkalmával általa.nos kereseti adót fizet az 1935. évre 1500 pengő után és
az 1936. évre 3000 pengő után; jövedelemadót peaig
az 1'936. évre 1500 pengő után. Ha ellenben foglalltozását C.!)aJc: 1935. október l~én kezdte n1e..,,. és az év
végéig 600 pengőt keresett, űgy az 1935~ évre öOO
pengő után, az 1936. évre 2400 pengő után fizet általános lcereseti adót, jövedelemaaovitl pedioaz
0
1936. évre n1.eg nem adóztatható.
Ezzel szemben a kereseti forrásnak tPl. 19:.SG
március 20_án) megszünése esetén, a n1egszünés
hónapjának végével (tehát 1936 március 3l_én)
n1egszünik a ke1eseti adó fizetésének· köteiezettséo-e
is. A jövej.=lemadót azonban 1937-ben is fizetni k~H
az 1936. 2 hónap és 2.) napjának jóveae1u 1e után.
-'1 minimális jfrre.delen1adó.

. Egy ·193~- evoeri :Claaott .Korrnanyrendelet sz2_
r1nt azolmak az adózóknak jövedelemadója, alnknek
a tehertételek levonása nélltül 500 OOO peno-öt mecr
'
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haladó értékű vagyonuk van, IIen1 lehet_ kisebb , a.
vagyonadó a·apjául vett tiszta vagyonértelt 2 eztelékénél és ebbe a legkisebb jövedelen1a:lóba nem ~e
het b2szűn1ítani a személyes te1mészetü jövedelme~;:,
tehát a szo:ga.1ati illetményeik, tantiémjeiJt és egyeb
all\:alnü jövedelmeik jöveae1en1adóját.
_<\. 1torn1anyrenaelet végrehajtása tárgyában 1;:!adott pénzügyminiszteri utasítás m'egh~g.yta _az adoltivetö hatóságo:.tnak, hogy az ilyen adozoknal a v~
uycnadó alap 2 ezre!élt-zvel szé.1nított jövede~eu~<1-d.o
~ak megfelelő eszményi jövedelemhez sz3m1tsak
hozzá az entlitett sz2mélyes te:mészetü jövedelmeJ;:ct
é.!J az igy nu1tatkozó összes jövedelem utan vessé~t
ki terhükre a jövedelemadót.
De nem intézlcedett a levonható tehertételek lcszámit<isának módjS.ra nézve, aminek az lett a következm6naye, hogy az ilyen adózólrnal< nünclen jövedelme, akár a fundáit jövedelmelt körébe tartozott
(földbirtok, házbirtok, Uzen1, töke jöyedeh:i-eL ~ká:·
C.:6"yéb forrásból származott
(szolga.ati iJl~tmcny,
tantiéin, egyéb jövedelen1), a tiszta vagyon 1\et ezre~
16k2t n1eghaladó adótétel alá ke: ült.
Ez a kivetési n1ód még fokozza a kormányren_
<leletben két ezrelékben ntegszabni kivU.nt adóterhet
az6rt is, mert a jövedelemadó-tő.telek progresszivitása folytán n1agasabb százaléknalc n1egfelelö adó
k.erill ldvetésre, de ezenfe;.u1, minthogy a pZnz_
üg-~y,nliniszteri utasítás olyan p;!Jdd.t közölt, an1elylfl!u
az adózónak sen1 1i::a1natterhe, sen1 levonható l\ÖZtartozása nincsen, az adókivctö hatósügolc a pB!da.
alkahnazása mellett 1negtagadják, levonható tehcrtótelck Icszanütasd.t is, ami az adóteher újabb toko~
zását jelentette.
Egy ilyen esetben hozott it0Jet~ben lö111ondotta it;

kÖ-<-:igazgalási bíróság, hc.:;y a félm'illiópengön?l na_
gyobb, vagyonű adózók jövedelemadóját is a rende:5
szabályolc szerint kell a levonható tehertéte,ek 1eszá1nitrl.sáv.:.:;l kivetni, az f._gy ltapott adóösszcge: a
fundáii.. ... s egyéb jbvcdelni.eJ\ ar.:.1.nyát:aau n12gosztan1,
s a1ncnnyiben a fundált jövedellnekre a rendes szab<ilyolt szerint kivetett adórész Jtevesebb, a tiszta
vagyon~rtd·k k~t ezrJlékét liell jövedelen1adó fejéb::n
hozzaszánlitani.
A közigazgatási biróság itéletébő! kifoiyólag tehát abban az esetbe:i, ha a levonható tehertételelc a
jövede.n1ek cgyütes össz::gét megna1aa3áJt, a rendes
szab3.lyo!\nG..lt inegfelclöcn az egyéb jövedelmek után
jövcdelen1adó egy<llta:án nen1 lzsz ltivethetö, haneni
csupán a tiszta vagyonértéln1ek azt a két ezrelélcet
lehet az adózó tc1·.aérz jö~·edeiemadóoan e.Öd'lli,
amelyben a jelen cín1 elején említett l\ormá.nyren~tc
let a félnülliónill nagyobb vagyonú adóz:;Jc Jövedelemaclójü.t - a terhei\töl és cgyó.b jöveclc1mcktöl
függctienlil - nünin1átta,
li.ereseti adökött•Ies hérjövedclcn1.

.A.z által.:incs kercsti adó érvényes szabályai o.
földbirtokost, valan1int a házbi:i tokost mentesit1k a
fölcibirtolc, ilieLve ház bérbeaclásaval szerzett jöveje~
len1re nézve az a.1talanos kereseti adó aioi, n"l'ert haz,
iEetv.: földadót :tízetnek, - de az igy szerzett jöve_
dehnük után a jövedelen1adót, földt.)en vagy hazban
fckvö vagyonuk értélce után pedig a vagyonadót meg
licll fizetniök.
Fölcladó és házadó alá nen1 esö n1indell ina.s Ya.gj'Ontá.lgy (üzem, vá!Ialat, jog stb.) bérbcad2.sávar
szerzett. jövedelcn1 a vagyontárgy b:rtokosánál, tehát
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a bé:ribeadénál is általános kereseti· adó alá e?ik~
füo-getlenül attól a l\.e1·eseti adótól, amelyet a berlö
te.i~hére vetnel\. ki az üzem, jog vagy vállalat bérletével, n1int önálló l\:ereseti adóltöteles vállaUtozá.ssal
szerzett tiszta. baszna alapján.
Dyen kereseti adóköteles bérbeadás esetei közá
tartozik a [JYógyszcrtcír, ipari, keresl{edelmi tiz~et
vagy Uze-m bérbeadása; de kereseti adéJtötel<=s l;·.~r
jövedelemnek: számit a bányaműveléshez szill\.sége3
beleegyezésére kapott ellenszolgáltatás, a földadó
alá. nen1 esö területnek, vagy a házadó alá nem esö
~pitrntnync.k •bérbeadása, a m'alom, ván1, rév, vásárjog, helypénzszedési, vadászati, halászati_ j_og _bé1·beadása, a hutorbasználatért vagy felszerelesert: ltapott
használati összeg, vagy bér, a földterület tulajdon?sának bevétele a szénjogi haszonbérb61, jutalékbol,
díjakból, tetTágiumJJól stb.
Ha az Uzem, vállalat vagy jog bérbeadása földadó-ltöteles épülettel kapcsolatosan történilr, altlto!'
a bérbeadóná.l a kapott bérösszegnek csalt az a része vonható általános keresetiadó alá, amely a földbirtokért, illetve épületért járó bén2n felül a birtoltkal, vagy épülettel együtt bérbeadott Uzem, vállalat
vagy jog bi:re fejében folyik be a földbirtoltos, illet.
ve házbirtokos kezéhez.
Szükség esetéb2n az évi bérösszeg szétosztá.sa
a földbirtok, illetve házbirtok hasznfüatáért kapott,
valamint a bérbeadott gyógyszertár, ilzem, vállalat,
vagy jog használatáért ltapott összegekre becslés
segitségével történik.

Aclatszerzés az adó1tivetéshez.
Az elsöfoltú aUóhatóságoJrna.k (kerületi adófelügyelő,

n1agyar Jdrályi

adóhivatal) az adók helyes

ltÍv:!?'tése érdekében a közadókezelési szabá.lyzat a
következő jogokat biztosította:
1. Az adózót megidézheti
fe1vil8.gosítás, vagy
vaUomá.stétel céljából a fe.1tett Ji::érdésekre az adózótól
irásbeli választ kivánhnt, egyes adatokat bekövetelhet, öt észrevételeinek vagy ltifogásaina1r beterjesztésére, könyveinek bem11tat3.sára, vagy mérlegéne1t
és nyereség-veszteség számlájának ltözJésére hivhatja fel;
2. tanukat hallgathat ki, söt a tanultat a lalc.
belyült szerint illetékes. járá.sbiróság előtt eskü alatt
is kihallgathatja, feltéve, hogy a tanu megesltetését
a perrendtartás ki nem zárja;
3. szaltértöket haUgathat meg;
4. könyvvizsgálatot, valamint
5. helyszini szemlét rendelhet el és
6. kii'.önösen in.dokclt esetelrbcn az üzleti könyveknek, vagy azolt egy rész§n-ek előzetes lefoglalását rendelheti el, a könyvvizsgillat megejtéséig.
_1:.,_ fenti jogkörben ltibocsátott hatá.rozat vagy
felhivás ellen jogorvoslat nincsen; csupán az üzleti
Jtönyvelrnek előzetes lefoglalása ellen lehet - birtolron kivill - fellebbezni a pénzügyigazgatósághoz.
Ha az adózó vagy a tanu nem lalök az adóhivatal székhelyén, csak laltóhely5nek eiöljáróságához le.
het beidézni meghallgatásra.
Nem lehet tanunak idézni azt, aki a polgári per.
rendtartás szerint sem lehet tanu, vagy aki ugyan~
annak az adóhivatanali:: területén, az adózóval ver~
senyviszonyban áll.
Csak: az adózó beleegyezés§.vel lehet kihallgatni
az adózót, alkalmazottait és volt allta.Imazottait.
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az utfvl:;bi fc'.·galn1;.-. ne:n haladja meg az összes for20 szazn.lékát. Ellenkezö esetben a keroskedő egész forgalmára, tehát a fogyasztóli'.nak arusi.
tott árukra nézve is nag:ykereskcdönek számít, klvéve, ha li'.iskeres11:edelnü i:zlet6t a nagyk:reskcdetn1i
üzletétől teljesen el.kU.löniti és vagy teljesen ltülön
könyveket vezet min:!egyilc üzletéről, vu.gy a nagy1\ercskedöi üzletével kapcsolatban vezetett ralttárltönyvlJen inindenkcr pontosan nyilvántartja, hog:'.,„
n1il;:oi· és mennyi árűt szállított kiskereskedelmi tiz!etébe.
TerJnészetesen jogában á.ll úgy u ltis. mint a
nagyJ;:cres:kedöne·k üzleti forgalmáról az adózási céL
ra elöirt ltönyveket rneghaladó pontos ltönyveket
vezetni, söt - amint isn1eretes - a l1:eresltedelroi
törvény el is rendeli a kötelezö könyvvezetést, elöi;-ja a }{önyvvezetés alalü és tartalmi kellélteit és
azokat az értéli:elési szabályokat, me~yeket a leltál'
.clvéte12n51 követni kell. _t.,,, lt2resl;:edelmi könyvn,21\:
inegfelclö könyvvezetés adózási célokra is all~almas
Cs elfogadható lesz, ha a zárólelblr felv3tele évenként lne..gtörténilt, az értékelésnél fennd.11ö eltérése!-:
ldigazitása pedig az adón1·§r1eg felállitisa útján
l;:önnyen eszltözölhetö.
.l~. gyógyszertára!\: könyvvezetsCre '1onatl1:oz0 in~
tézkeclése1tet a.z általános keresetiadóról szóló feje"
zetben részletesen isn1ertettült.

]..fegtagadhatja a tanuvc.lon1lást az, aki a pol_
g<iri perrendtartás szabályai szerint is jogosult n.
vallon1is inegtagadására.
A tanukihaLJgatáson az adózó n1egjelenl1et, a
tanuhoz ltérdésel\:et intézhet és észrevéte!ett az elhangzctt tc.nuvallon1ásra n1cgt~heti; t~->..vo'n1aradúsa
a tanukihallgatüst nen1 akaclilyozza. _J\ li:.ihaUgatás
csali: az adó lüvetéséhez sztil{sé,ges adatoJ;:ra és körliln1ényekl':;! terjedhet l;:i, a családi viszonyokba
avatlcozni nen1 szabJ.cl.

.~ulom

Iíereskcdelnli könyyel\ vezct~se és azoli: bizonyitö
ereje.
„.jó
v'"'rehajtásl
lÜ3.sítása
' á•t·
M..Z
'
'1 1··:!..11-.:. 1-···"·~"'"t1·
\.\,-C-"'
~.
-i;;;
••
,
lcülö~l::sé,iet tesz a li:e: eskedöli: ·1i:öz?tt az a~o:~31
có.lra elöirt könyvvezetés terén aszerint, h~g) „ ~...o~
vetleniil fogyasztólcnz.k árusitó nagylteres1... edokne.c
r

-

minösülnelt-C?
..
1'.110' a ldskereske:::ö csupán pénztirkony;et, _a
hitelbe~ eladott áru nyilvtlntart!isát -(st:·azzat) es
árut:eszerzési k5nyvz;t tartczüt ;ezetn1,_ adchg . . a
nagyke:eskedö, épúgy min~ a :7asY1paros es ~ g_yaros, pénztárltönyvet, naplot, f~1conyvet, fo~yo.~zan1:
lali:önyvet és ra1ttUrltönyvet 1coteles vezetni, o.sszc~
üzleti forga1n1áról.
„
Ugy a ltiskereskedöt, n1int a nagykercskedot
köt"·.,e:i az e1111itett utasitis, hogy évente záróleltárt
kés;itsen a berenclezás, felszerelés, áru~cészlet,
anyagkészlet, üzleti li:övctelés és Uzleti tartoz~s ~ll_a
gáról és pénzértéoltéröl, melyben . az anyag. e~ a1 l:készletet beszerzési (elöá.llítási) aron ltcll ertekeln~:
A foO'yasztóli:nak kicsinyben árusitó ·keresltedo
ldskeresl;:~döi jellegét nen1 szünteti .meg az, hogy
viszont eladóli:nak 'is rendszeresen árusít, feltéve, hogy

1\:ön;i.,"\·vizsg'.i!at és atlón1érleg.

I-Ia az adózó szablilys:.::crü li:eresli:e,1eL.:1i könyve"
kct vezet és bevallá.sjhoz mérlegét, eredménysz<in1lá...
já:t és le1tarát hitel;;s alakban csatolja, igényelheti,
hogy általános keresetiadó l~öteles tiszta jövedelme
üzleti li'.önyvei alapján kerüljön n1eg8.llapit!isra.
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Az adózót jogSzabály net? ltötelezi, ~ogy üzleti
könyvvezetése alapján az adomérleget maga ké~zit-.
50 el az adóhatóság számára, ICöteles ellenben l~o:i-Y
veit és üzeti iratait az adóhatóságnak rendelkezesere
bocsátani és minden felvilágosítást megadni, hagy a
könyvvezetés alaki és tartalmi helyessége ellenöri~
hetö és a mérlegszerinli Uzleteredrnényböl az adoltöteles tiszta Jöveae1em leveze-thetö legyen. Az adóalap ugyanis úgyszólván sohasem egyezik az évvégi
üzleteredménnyel, aminek oka az, hogy vannak
olyan üzleti ltiadások,, amelyek a~ a·aózta~s teré,:.
üzleti ltiadásnak. el nem fogadhatok, vatam1nt a leirásolr, tartalékolások, értékelések ltörül is olya11
m'egszorításolt, hogy okvetlenül SZilltséges az elkönyvelésnek adószempontból való tüzetes felülvizsgálása.
A ltönyvvizsgálat célja
ennek a felülvizsO'álatna1;: a megejtése és a vizs.gá.Iat cr~dményé_
hez képest ruindazoknal;: a tételeknek a mérlegszerinti eredményhez va1ó hozzászó.nlitisa, illetve levonása, amelyeknél a fentebb en1litctt külön:bözetek n1utatkoznak. Ha tehát a könyvvizsgálat
során az Uzleti Jtönyvvezetés alakilag és tartalmilag
hitelesnek bizon:rult, nen1 lehet a könyvvizsgálat le_
folytatását és az adömérleg elltészítését megtagadni
amiatt, n1eit adózási szempontból el nem fogadható
kiadisok, leirá.sok, tartaiéltolá.sok, vagy értékeléselt
fordultak elö, mert ezek a mérlegszerű nyereség 1tiigazitása űtján, az adómérleg elkészítése során ltiltüszöbölhetök.

Ha az adózó niérleg_ és eredményszd.1nlát bC;mu
tatott és J;:önyvvizs.gálatot kért, s az adóhatóságol;:
mé!rls ,becsléssel állapították meg .:i.z adót, a köziga~gatási b.iróság állandó gyakorlata szerinti az
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adófJ'!lszólam1ási bizottság
j;:önyvvizsgálatot rendel el.

határozatát feloldja f2;:,

Fellebbezés a kereseti, jö\·tdeiem és "'~b>J·onadó
ellen.

Aki kivetett ker<~seti, jövcdele111 és vagyonadóját
jogtalannak vagy tú~zcttnak tartja, a. fizetési n1eghagyás kézhez vételét követő 15 nap alatt felleb_
bezhet az adófelszóla1nlási bizottsághoz . ....-\.z irásbeli
fellebbezést annál az adóhivatalnál, Budl'.!pesten a li:':!rliTeti adófelügyelönél kell az adéfelszólamlási bizottsághoz címezve be·nyujtani, vagy postán ajánlott
levélben beltlildeni, an1ely a ldvetést eszközölte és a
fizetési -me.ghagyá.st kibocsatctta. l\. feJebbezés hélyegm.entes még a.k.kor is, ha abban az adózó a fellebbezés halasztó hatályának alkalmazását k·5ri.
_.\, fellebezésben elö kell adni, hogy az adózó a
kivetett adó jogoscigát, vagy pedig csalt számszerüséget ltifagásolja-e és hogy a kiveté~nck milyen
megváltoztatását kivánja? _A,. kérelem alátán1asztá
sára elö ken adni az okokat és indokokat, melyek~
nél ~o~a a„ldvetett adó jogosságát vagy n1'·2rvét ta.1111:'-dJa. es Jtoteies fellebbezéséhez csatolni, vagy legalabb IS fe!soroJni azol{at a bizonyítékait, an1elyekl-tel fellebbezési kérelmét tá:mo.gatja, rZszletesen ismertetve a kiv.:tés sérelmes voltát tanusitó körülme
nyeket és megnevezve tanult szakertöit akikl·e1 á..!.li~~inak _valódiságát bizonyÍtani kivánJa. Ha ... a ki=
vetes1g meg nem adott szám.szerinti bevallást köte.
l~s ezt eI!részíteni és a fellebbbezéshez csatol~.i itulonbfill: kerelmet érdemi tárgyalás ali nem vehew{.
· Kis~o1:ú . ad?zók gyámság, vagy gondnoksá.g
a~att .ál_lo es JOgl személyek helyett, a törvényes le.ép_
viselő JOgosult a fellebbezésre. Do minden adózóna!i:
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megvan az a joga, hogy fellebbezését szabályszerüe?· ..
igazolt Ugyvéd útján nyujt:'a .?e, . me~hata.!m~as
azonban az Ugy értéke szerint Jaró illetelt ala _esilc
(500 p jg 50 f, 1000 P-ig 1 P, 50:JO P-ig 1.oO P,
ezenfelül 2 P.)

A..z általános kereseti adó kivetése során megálapftott jövede1en1 helyessége és jogossága ellen;·
a jövedelemadó kivetése során jogorvos1 attal é1:11
nem lehet n1ert a keresetiadóköteles foglalltozas
tiszta jöv~delme, a jövedelemadó kivetéselcor azza~
az összeggel veendő számit3.sba, amellyel a kereseti
adóltivetés során lnegadózásra került. Akiknek tehát kereseti adóköteles jövedelme is van és azt :a.
valóságosnál magasabb összegben vették számitasna·
a jövedelem'adó kivetésénél, az ne érje be azzal, hogy
a kivetett jövedelen1adót fellei)Dezi meg, hanem a·
kereseti adó Jtivetese ellen is adjon be klllön fellebbezést, n1ert enenesetben jövcdeiemadó fellebbezésP.nelt erre vonatkozó részét e1 fogják utasítani. Ez
arra az esetre is szól, ha a jövedelem- és vagyonadó
fízetési meghagyást 11:orábba.n kézbesítik. J;:.i az adó_
zónal1:, mint a kereseti adóét. -~ esetben, ha a lrereseti adóról szóló kivetést már megfcilleb!Jezte, adjon be külön fellebbezést a jövedelem- és a vagyonadó ltivetési ellen is azért, hogy erre az adóra vo_ natkozólag is megszerezze magának azt az előnyt,
hogy fellebbezés§nek érdemi elintézéséig csalt annyi
jövedelen1adó hatjható be, anYennyit a megelözö évi
ltivetés - illetve, ha az adózó ennél nagyobb adót"
isn1ert el, amennyit elis111crt - össz~gszerűen kitesz.
A lrereseti adó kivetése
során megállapított·
alaphoz hozzá szám'ítják jövedelemadó alapjána~t
megállapitásakor az adózónak egyéb forrásokból'
szárn1azó jövedelmeit is. _ti.,__ ker_c:)eti ~clóalal?- minden
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változását hivatalbóÍ kell a jövedelemadó a13.pjá.nak

megfelelő kiigazítása útján figyelembe venni, kü-

lönben n1egszúnik az az összhang, amelynek a lrereseti adólröteles jövedelem tekintetében a--1rereseti
és a jövedelem adóztatás terén meg li:ell lennie. Ha
az adózó a kereseti adó1;;:ötcI~s tíszta jövedclmót
n1egfellebbezte, nen11 okvetlenül szükséges a jövedelemadót is külön n1egfellebbezni, feltéve, hogy a Jrtvetett jövedelemadó a 1 apja csupán a kereseti adó_
Jcöteles jövedelemből áll, vagy vannal;;: ugya'n a jö- ·
vedelemadó alapjában m-:ís forrásból származó jö-,
vede.lrnek is, de ez utóbbiak megállapítását -hrilyesnelr isn1cri el. ](Iégis azt tanácsoljulr, hogy 3. ftive- '
tett jövedelemadó ellen ebben az esetben is intézze_
nelr külön fellebbezést az adéfe;,zólamlási bizottság·hoz, mert ha csa!r a J;;:ereseti aciot fullebbezi me.:r, dé
a jövedelemadó ellen nem' él joo-orvoslattal űcry a
fellebbezés halasztó hatűlyának előnyeit csaÍ;;: a'?°'ke_
i·cseti adóra nézve élvezheti.
FeUebbezés az adóivvel k<iz1Ht nd6k elh~n
.1ífndazoknak az adóknak jogossága es merve
ellen, an1elycknek kivetéséről az adózó külön fizetési meghagyást kap, a kézbesítést követö 15 nan.
ala~t lehet felebbezni. ~-'\zok ellen az adónemek euen
1
pedig, an1e y2k:-ö1 az adózó csal;;: az adCiv kézbesitésekor szerez tuclonuist, a fel'ehbezést az 2tjóiv
li:~zbe~ítését _l~övetö 15 nap alatt 1ce11 benyu'tani. l\_
k~zadokezeles1 szaba!yo!r szerint az a(!öz.·j
egyes
koza_dót~rto~~ok összegéről, vagy a Jcivetést t:i·talmazo f1zetes1 meghagyás, vagy az eldirást tartalmazó acl?iv kézbesitésekor li:ap 6rtesitést.
. .Az„ allarni ~lapadók közlil egyediil a fó'd1dó az,
ameJyrol nen1 allitanak .!tt fizetési meghagyást.

az
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es mérve eTI'en Eehlit az adóiv
a.melyi:c~:;: _JOei~.ssai:'·a 15 nap alatt lh~ll fellebbezést ~c
kézl~es1~eset ko~e..o l·ézbesitésekor s:ierez tud~m'a~t
nyuJtan1. i\.z a ·~~v e"u ltezelt l;;özadók. jü.ru1e1uura c_s
~ a~óz_ó. az i;gyu
Il enek: a rokl;;antellátási _a:1?,
potlekaua n~zve ' : ""Y em 'á111lél:;:os nflú), a n:v1lva(mely u~an ~o~·m~1l~e. n z iaószámJán e!öirt váraH::nos betegapolas1 pot~ .o, ~ taffól- valamint az együtt~s
•

O'

,· O'

i:S

gyei. vá.rosi és kóz~egi1~lori szo~'O'aitatá~ok. -~z ú..Uar.ü
kezelésbe vett e~eb ~ . J i-ul~~ a1katn1 azásával l;;L
a~apadók uté:_n szn:z~. r::_ ~o_s e~ )Srulékolt eTien fellcbvetett pótadolt, -poLéh.oh. hr.>lye ·na lövet6sn1ent~ssé
bezésnek csalt 3:1t..~or _v~n ' el telen alap után,
O'et élvezö szemely te1 here, vagy 11 y •
n "'l'ett köo
. . h 1 telcn 1-ulcs alkalmazasa 1 " ·
vagy pedig e Y • . \. erés~e\: a. ltereskedelnri é,;:;
vetkezett be .. _A.. ?Y~gyJs·z . ~e„~e;es ldvetése ellen feliparkanla.~ a jaruleka1na\. e~ 1. o
lebbezéssel élhetnelc
. b --·v"t
·1
1 'vct""s u!·an e~co ... ·
Az aiapadók össze.~e Jen n .n. - le ·1 , 3·;;,-ul,;1-01\.
·
· t 1 · talbcl ;:e1 a ""· --~ ·
1,~"'.ptt minden valt?za,~ uva
venni és az alappal
n:ál és a ..P~tl~k~l;:nal 11:~1el~~~~tent l;:cll n1in::lazokat
torolni, illetve · Y t•· .. 1.. 1·i1etv" helyesbL
eo-yütt
0
t 1·e: an-•'cluc1;: a oro L,
...
a járuléko1;:a -,
• -' ~ E " t czei· törlése vagy
oz kapcsolodtal\.,
~ z ... r
· .\
.
.
1
1
tett a ap 1_
••
• •
1 ··1" felleb·1ezést b::nyuJtUnt
helye2bbitese ugyehcn tu on
.
nen1 szül;:séges.

11

.-\.z a.dófelszólamlási hizGttsúg sz.~1búlyai: .
.
·
t a fclszölamlas1 biA.. benyuJtott fellebbezese1_;:e
. . 1. tt 'O' fü<>'-.
. t · . alját· A.. felszolan11as1 nzo sao . :::>
zottsagol\. ~1-~ l.)·. ;: .testülete. rnely részben penz-_
getlen polga1_0.\.. noi .
·szben ércle1d;:épviselet1
ügyminiszter1. lune~~z~~·.., ,re: • üo· rvédilcamara) 1d-·
(lee: eskedelnu s :~,ai !\.'-:1.Ul?", -o-i,,,~álasztásoit útján
jelölés alapjá~- a tot1·,;_enyh:!~!~"' az elnöl;:ön JdvUl
alal;:ul. li... 11ataroza \.epess~,,,-

1

négy tag jelenléte sztürséges. _i;.z elöadói tisztet a
J\lncztár (pénzügyigazgatóság, lrer. adófelügyelöl
helyettes kiküldöttje) tölti be, aki azonban neru
tagja a bizottságnc:tk: és igy terrnészetesen sza.vazati.
joga sincsen.
.A.. bizottság határozata ltörébe tartozik dönleni
a keresr:ti, vala1nini: a ;övedelom és vagyonadö jogossága és he!ycsóg2 eilen b'.!nyujtott fellebh~zfsek
íelett. _q_ bizottság határoz azcknalt a birságoknalt a·
fenntartása vagy törlése i'elbl is, amelyet az emlitett aJCnemekre vonatkozó beval!ásoJt késedelme,
vagy e11nulasztása miatt az adóalappal együtt vétett
ki az clsöfokű adóhatöság. _!>,.. bizott::ágot hivatalos
titokta~tás kötelezettsége terheli mindazokra az ada~
okra és értesülésekre nézve, melyekhez a tárgyalások sc-rlln jutota1t:. i1. fellebbezés arg)"'alá.sánál a bí ·
zottság tagjain, a fcl!ebbczön és a J;:incstiri e~öadón
lcívül senki jelen n2m lehet.
A bizottság elött az ügy tárgyalása azzal kez:dödili::, hogy a kincstári elöadó is1n'erteti az elsöfokü
határozn.to::, annaJ~ az indokait és az adözó fellebbezését. Ezután az ac16zó is előadhatja fellebbezését &s
azt bizony-itCkok.ka; alát\imaszlva, részletesen indoJtoihatja. Nen1 lehet e!éggé han,g:::;ú'.,yozni anna.1;: fontosság<it, hogy az aclözó a tárgyalá.sra alaposan felkészüljön és ö=szes bizonyítékaival lrellöen felszerelje
n1ag"dt. Sen1nli sem gyakorol a bizottságra rosszab!J
benyomast, mint ha az adózó üres li:ézzzl lép a bizottság elé. Ha a fél csak <illit vagy tagad, de nen1
bizonyít a -bizottség rendszerint nem tehet egyebet,
nünthogy a kincstár adatait va'lónalr elfogadva, az
elsöfokű határozatot helyben..'1agyja. _t.,_ gyó.:;yszerész
helyzete a bizottság ·elött nen1 nehéz .•i\.rn'.ilt láttuli:,
rendelet irja elő, hogy a gyógysz'!rász milyen könyve1;:et köteles vezetni, EzeJ,:et <:\ ltönyvel~et tehát fel-·

~

l'

tétlenül el kell vinni ·a tá.rgyalásra. 1Y1iutá.n azonban
ezekböl a könyveltböl - e.i.1entétben a ltettösköll,y'Vvitel rendszere szerint vezetett lrönyvekltel - nzm
á.1lapit11 ató meg a tiszta jövedelem, a ::i:zo:tsag .~
pénztári napló bruttó bevé~eléböl ~elr szazaleksz~ru
ósszegében fogja azt megallap1ta~1. Igen so.~t eseti..e_n
azonb::;.n, ha a lrönyvek adatai bizalo1nlre1toelr, a b1zottsá.O' a l;:önyvnyeres~O' egyenlegét adóa.apul e1foO'adja~ l-,. gy60'yszerészn~k jogában áll könyvvizsgá~
l'átct kérni, a~elyet ha a felszólamlási bizottság elnem rendelne, úgy ezen intézkedését - ~eltéve, hogy
a könyvJüvonatoltat az eljárás f~lyan1an bemutatta - a I{.özig::i.zgatási Biróság nunden es:tben. felóldja és a gyógyszerész e.öte1·jesztett kereimenelr

~~d

·-

Az egyes foglalkozási ágak szer~nt na~on. külon.
bözö az, hogy a bruttó bevétel hany szazaleka ve.
hetö tiszta nyereségncJc Ezért nagyon fontos, hogy
az adózó erre vonatl;:ozólao- a bizottság e:őtt felmu_
tassa a beszerzési szán1lál~at, a gyógyszerárszabá.st
és a Jchctöség szerint igazolja, hogy forga mána!~
bány százalékát teszi ki a l;:ész gyógyszertermél;:e~;:
és gyóo-yszerkülönlegességelt,_ á.rusitűsa, a111elyel;:nel
által n1egállapított haszonkulcsot töb~. eset~
ben n1eo·közeliti a gyégysz2rtár inagas rezs1Je. :\..
forga:o~ nagyságánalt igazolására célszerű az alkalmazott ·gyógyszer6szel;: és az egyéb szemé,yzet
számát és a kifizetett illetn1ényeJ;:et kimutatm. :\.
tárgyalás során új bizonyité!tok is l;:orlá.tozás nélkUl
elöterjcszthetök. A bizottsd.g kérdéseire a fe1lebbez5
ltöteles a kért felvilágositásol.:at a valósigboz lliven
lrieO'atlnt
1::1 _A.. bizottság
határozatát a jelenlévő fél e'Célőszóval nyomban kihirdeti, de ezenfelül írásban
is 'kézbesíti. ~4.. határozat ellen, annak J;:ézbezvéte~

a .g;a:-h1;:

!

lét ltövetö 15 nap alatt, panasznak. van helye a Köz_
igazgatási Birósághoz és pedig úgy az adózó, mint
a bizottság előadója részéről.
Igazolás határidö ein1ulasztása miatt.

Ha az adózó a fellebbezés határidejét, vagy
egyéb záros hatá.ridöt tőle nem1 függö és általa el
nem há.rítható akadály folytan elmulasztotta, a ha.
táridö utolsó napján, illetve, ha az akadály ké.::ölJ.)
szűnt meg, az akadály megszüntét -l>:övetö 15 nan
alatt fellebbezését, vagy egy~b beadvúnyit, igazolt.::
lrérele1n kapcsán n1i!ig benyUJthatja. Az eimulasztott
határidöt követő 6 bónap:::-n túl azonban igazolásnak
már nincs helye.
Az igazolá.si li:é:-elmet, an1ely minden esetben
2 P-s bélyeggel látandó el, a fellebbezés, n:etve egyéb
beadvány elintézésére hivatott hatósáo- bírálja el ·es
ha az igazolásnak helyt ad, az ügyet' nyo1nban é!'_
demben is elbírálja; elenli:ezö esetben a fellebbez2sr
vagy egyéb .beadványt, tárgyalás néll;:ül viEszautnsitja.
~-\ kivetési iratok betekintése.

Igen gyakori eset, hogy nz adózó a benyujtot'
adóbevalásról nem készít 111agana!;: n1U.;:,olatDt, vagy
azt :iem őrzi meg a keUö gondossággal, űgyhogy
azut3.n a fizetési meghagyás kézhezvételekor nen1
tudja- a kivetést egybevetni a bevall.ás tételeivel és
nem tudja az eltéréseket kellőképen ellenörizni.
Ezé1·t tanácsos a bevallás niásolatüt pontosan 1neg_
őrk;;ni!

Igaz, hOgy az adókivetés eredményét J{özlö fizetési meghagyásnak az ér vényes szabilyok szerint indokolást kell tartallnaznia, amelynelt szövegéből az
adóalap megállapításánál Jtövetett eljárásnal>:, a be-

vallással szen1ben mutatkozó eltérése'knek, esetleg

a bevallás mel!özésére szolg3..ló okoltna1;;: ki lcell tünM
niök. Mégsem ltivánható, hogy az adókivetés tömeg_
n1unkáj5.ban a fizetési m·eghagyás szövege az összes
részetekre k.itcrjeszkedjék.
_4._ kivetési hatarozat teljes megértése és az esetleges fe!1ebbezés elkészítése érdekében, igen sok eset-·
ben szükségessé válik a bevaUásnak és a ltivetési·
iratoknal;;: betekintése, különösen abban az esetben,
ha az adózó a bevallásnak n1ásolatáva1 ne.n'\ rendelkezik.
A fizetési n1eghagyásnak a bevallás adataival egybevetése azonban a legtöbb esetben elegendő a1ihoz,
hogy az adózó tiszta képet nyerjen megadóztatásáról
és hogy kiválaszthatók legyenek a kivitésnel;;: azok
a részei, an1elyek az adózóra nizve sérelmesek és d
silter reményében tán1adhatók.
Bár az adókivetési iratok tartalma mindenkivel
szen1ben szigorúan hivatalos titok, mégis megengedil;;: az érvényes közadóltezclési szabályok, hogy az
adózó személyesen, vagy igazolt ltépviselöje útján a
saját adójcinalt lcivetési iratait a magyar király:
adóhivatalnil (Budapesten a kerületi --adófelügyelő.
ségnél) a hivatalos órált tartama alatt megtekint_
hesse és azokból kivonatol;;:at lt:észíthessen.
Jogában áll az adózónalt a kivetési lajstromot
is betelt.inteni és azt a tételét,_ amely alatt a reá 1ti.
vetett adó nyert a lajstron1ba •be.vezetést, lemásolni.
Okvetlenül igényelheti az adózó mindazoknak a
bevallások.nak, beadványoknak, jegyzökönyVeknelt
betekintését, runelyeket ö maga nyujtott b= az adó·
hatósághoz, illetve amelyek az általa szolgáltatc.tL
adatokat és felvilágosításokat tartalmazzalt, vala~
mint jogá.ban áll beteltinteni és ltivonatolni azokat a

hatá:rozá:tcikat, an1elyek a sajá.t adójára von8.tltoz-·
nak.
BizonJ-itás adófellebbezés esetében.
AZ általános Jr~~cseti-, és vagyonadó szabályai.

egybehang~ö~n. ~egltövetelik, hogy a fellebbező:
a::okat_ az. áll~~asa1t, amelyekre fellebbezését alapítja,
b1zony1tan1 lroteles. Bizonyítékait már a fellebbezé3-·
?ez ~;.:öt-eles c~atolni, vagy a fellebbezésben legaláb'J
lS megnevezni,
mert a iJizonyítékok becsatolása.
vagy me~elölése nélkül benyujtott fellebbez·.is arnenyíben. erre· .az· aaézöt felszó1iÍdtták · .......:.. éidemi
tárgyalás alá nem vonható.
'
:·
Az adózó, ha addig nen1 tette volna fellebbezé_
sehez köteles számszerű J;;:eres~i., illetv~ jövedele·m-;
és vagynadóbevallást n1e1lékelni, 'lclilönben Ugye érdemben nem tárgyalható.
·
.
A vit~s a~óligyek~ ·feldevít.tise és a helyes tény-_
allás n1egá1Jap1tása vegett ·nemcsalt az adózót hanem a löncstárt is köteleii]{ n bizonyításra a~ ·Cr-·
v~nyes szabályok, lrín1ondva., hogy -a ltincstárna!~
ko~elesség~. a tényá.!lá.st helyesen felderíteni, az
a~ot
lella1smeretesen megállapítani és erre a
ce_Jra nen:i:csal~ ?-Z adózót magát, hanem szaltértöti
vagy az ugyet ismerö tanukat is ·me"'ic}.;zni
·e.s ki
0

haPgatni.

-

•

. . ~agában. áll az adóhatóságnak a szabály.szerü
ldezc~ e~lene1:e 117eg nem jelent adózót, vagy tanut
megb1rsagulru., sőt szlik:sé-g esetén az ügyész.séa
megkeresés~ utján nevezetteket elő is vezettetheti.:
Természetesen elsősorban az adózót terheli azoknak ~a Ji::ö1:ill.mények1;1ek bizon,yltása" amely·ek ·jöve-~
delmenek es vagyonanak he1yes megállap1tásá.ra al.
kalmasak; tehát olyan adatolt igazolására szolgát~·

:l!J7
ruµr, amely adatokat tám'ogató· bizonyíték.ok; mint
például az tizleti vagy gazda.sá.:,Oi ltönyvelr, okirata~
s ha.sonlólr, a:z adózó birtokában vannak.
A bizonyitás terhe megoszlilr. az adézó és az
adóhatóságolt között és pedig - , amint ezt a köz~
igazgatási bíróság határozatilag Ji:irnondotta - ,
olyképen, hogy se a pénzügyigazgatósjg, se az
adófelszólamlási bizottság nem háríthatja a bizo.
nyitás egész terhét az adózóra.
Idézés az adófelszölamlúsi bizottságltoz,
Az általános kereseti adó, valamint a jövedelem.
és vagyonadó elősfokú ldvetése ellen benyujtott fellebbezések elbírálása. az érvényes szabályok szerint
a minden adóhivatali (Budapasten adófelügyelöi)
kerrületben a~a.ltitott ad'ófelsi;::ölarnlási bizottságnak
a feladata.
A fellebbezönek jogában · á.11 fe!Uebbezésébcn
külön is kérni, hogy a felszólan1lási bizottsá.g tárgyalására személyesen,_ vagy igazolt n1eghat?-lma •.
zottja útján idézést kapjon, fellebbezési ké1·eJménel~
és netáni újabb bizon;y?téltainak
előterjesztése
végett.
l!'.:rvényes szabá.lyolr szerint azonban a fellebbezönek a felszólarnlási bizottsig tárgyalására vaió
megidézése még külön kérelem esetében sen1 ~tö
telezö, mert az ilyen kérelem -fe:ett a felszólamlá.c;i
bizottság szabadon határoz, vagyis annak. eldöntése,
hogy az adézót a tárgyalás:a beidézi-e vagy sem,
a felszólamlási bizottság hatáskörébe tartozik.
Az adózónak a. bizottság ülésére ·beidézése csnk
abbari az -esetben ]{ötelezö, ha a bizottság az f:idózö.
terhéi·e ldvetett kereseti-, jövedelem-, illetve vagyon„.
adót fel aka1:ja emelni. Ebben a_z esetben se1n gá0

tolja n1eg azonban az adó tervezett felemelését az
a lrörüimény, hogy az adózó szabályszerű idézéGe
dacára a tárgyalásra meg nem jelent, tehát a kivetett acló az adózó szabálysze1u megidézi:ise utan
az adózó ttl.vollétében is felemelhető. lviégis Jehetöle.g be kell idézni a bizottsá.gnak arra az ülésére,
amelyen ügyük tárgyalá.sra kerti!, azokat a fellebbezöket, alt:ili:nél a kereseti vagy jövedelemadó alapja az BJOO pengőt, illetve a vagyonadó alapja a
100,000 pengőt meg haladja, valamint azcii:at a
gazdál{at, altilmek 100 Jrataszteri holdnál nagyobb a
földbirtokuli:, különösen aldt:or, ha a most en11itett
adózók a bizottság tárgyalására rnegidézésüket maiguk is lrértélc
1Yieg li:ell idézni azt a fellebbezöt, alti a fellebbezésében, vagy a hozzá intézett felhivásra adott
válaszában kijelentette, hogy bizonyítéltait csak a
bizottság tárgyalásán tudja, vagy kivánja bemu.
tatni.
Az adófelszóla.mlási bizottság hatáskörébe tartozik a adólcivetésnek általános
vagyis a mes
nem fellebbezett adéJtivetések felülvizsgálata is,
melyneJr során előforjuil1at, hogy a bizottság egyurn1á:.1ik adózónál adóját felemslni lrívánja, mert
adóztatásuk a többi adózóhoz viszonyitva, arányta.
Ianul alacsonynak látszik.
Előfordul az is,, hegy a bizottság elöadój3. terjeszt adófelernelési javaslatot a bizottság elé, mert
a li:ivetés a kelleténél alacsonya:bban történt és m1 eg~
es:k az is, hogy az adót, a fellebbezés adóleszállitási lré<elemével sze111bcn a bizottság emelni .szándéJ{ozik, mert a ltivetettnél nagyobb adót tart igazságosnak és arányosnak.
A bizottság elöadója a.z ügynek a bizottsá.g elé
terjesztése előtt ltöteles ellenörzni, hogy egyUtt van-e
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1ninden adat és bizonyíték, ame1y a fellebbezés c 1bírálásához szül{s&gcs és ncn1 szorul-e a fellebL~:
zés kiegészitésre. A fellebbezöhöz intézett felhivast
a fellebbezés kiegészitésére, az adatok pótlá.sá::a,
a bizonyítéli:Oli: bzJterjesztésére tehüt oly i::iöb::.n li:Öteles lübocscitani, hogy a feleli:nek ídcjüli: legyen a
a szülu;éges adatoli:at bcterjesztzni, vagy 1egaláb:1
is beszerezni, s a tárgyalásig, vagy lcgli:ésöbb a targyaláson benyujtani.
Ha az adózó bizonyitékaino.1i: beterjesztése v6gett a tárgyalás elhalasztását kéri, hogy az adóévet n1egelözö évben szerzett jövedcln16t, vagy év..
végi vagyonának értéli:ét a felcn1elési javaslattal
szemben igazolhas3a, a halasztást 1neg kell adni
s a tárgyalást oly időre ldtüzni, hogy a bi.zonyít~
koli: beszerzése es bemutatása megt:>rténhessélt.
Panasz a

liö~·.iga·!.1,,'1ltii~i

Biró;:.;ü.ghoz.

Az adófelszólan1lcisi bizottscignak az általános
kereseti, valanünt a jövedelem- és vagyonadó j<Jgossága és összege tekintetében hozott II. f"olt.ű hat<irozata ellen az adózó, az írá.slJeli natűrozat Ji:ézbesítését követö 15 nap alatt, panaszt int.5zl1et 11.
I{öz'gazgatási Birós8.ghoz.
._!\. panasz illetéJi:e az ügy tárgyának érték·~hez
li:épest a követli:~ző: 2000 pengő értélög 2 pengü;
ennél na.gyobb értéltnél az érték minden teljes vagy
m·cgkezdett ezer pengöje után 1-1 pengő; ha az
ügy tcirgyának értéke meg nem becsülhető, a pa-·
nasziratra 2 pengő illeték jár.
.
~!\. panas~t a 1n. ldr. I~özigazgatási Birós3.ghc::
intézve, annal a pénzügyiguzgatés8.gnál li:ell lJ<2.
nyujtani, vagy póstó.n, aj3.n1ott levélben be-küldeni,
amely igazgatóság területén működött az adófelszólamlási •bizotság.

•.\_tl•>ü.r,n·i jogorvoslatok halasztö hatálya.

,-t\..z együttesen kezelt közadóli:, vala1nint azok
közadóli:, amelyeknek esedékességet a
vonatkozó jogszabily másként nem állapitotta meonél?i?' e~:nlő részletben és pedig nünden évnegyed
elso napJan, tehát január, á.prilis, július és olttóbe~:
hó l-én ese::Iékesck, de a következö hó ltözepéi 0cr m~o
ltam·atn1entesen fizethetö.rl:.
1:t
].1ig a foiyó évr3 szóló adók li:ivetése' és elöirá.Sa
1neg nem történt, a negyedévi részletfiZetést a megelőzö évi előírás szerint li:ell teljesíteni.
_.\menyiben a folyó évre elöirt adó a me.n-·etözb
civi adót meghaladja, a Jtiilönbözetneli: azt a részét
an1ely mir esedékessé vált, pótléJao- be kell fiZetni
Iegltésőbb a fizetési n1eghagyás ké~besítés.§:t J{övet.'i
30 nap alatt. Ha ellenben a folyó évre szóló adö
csökkent, a n1űltjvi alapon teljesit=tt ·befiz=tések
n1ef?~elelö rofszét a l'<övetlu.:zö negyed~vi adóba betudjak.
. . .. 1. -~ elsőfokú lcivetés ellen törvényes batá:·icon belul bcnyujtott fellebbezésnelt annyitan h:i.lnsztó hatálya van, hogy a megfellebbezett adót
csak a mege1özö évre megszabott n1értékben li:ell a
m'ásodfokú ellntézésig n1egfizetni; mü.sszóval az elsofoh-ü kivetés ellen idejél.::en benyujtott fellebbezésnek halnsztó hatálya van arra a többletre nézve,
an1el1yel a n1egfc1lebbezctt adó a múlt évre Ictvetett összeget n1eghalaclta. Ha azonban a fellebbez·2sbe.'.1 ..he~yesne1~ elismert_ a~Cösszeg nagyobb a megelozo evre lnvetett adonal, a fellebbezésnek csalt
arra a többletre van halasztó hatálya. an1ellyel a
a Jdvetett adó a fe!l-:•bbezésb::n is eiismert acto;;.
n1eghaladtq.

a

visszatérő
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2. A másodfokú hatá.rozatban me'gállapított adó_
összeget, . az esetleges további jogorvoslat dacára is,

r

teljes összegében n1eg kell fizetni, még pedig az
1. pont szerint n1ár befizetett és a másodfokú határozat szerint fizetendö, n1ár esedékessé vált negyedévi részletek !tülönbözetét a m 1asodfok.ú határozat kézhezvételét követö 15 nap alatt, li:ülönben
a kamatmentesség elvész és a li.:ülönbözet után a
mindenkori esedékességtől kezdve, 1i:ésedelmi ltamat is jár a JtincstárnalL
3. A másodfokú határozat ellen benyujtott további jogorvoslat, általános kereseti, jövEdelem- és
vag:yonadónál tehát, a Közigazgatási Bírósághoz
intézett panasz a megtámadott adóösszeg behajt{!._
sát nem ali:adályozza; másszóval a másodfokú határozat ellen, bár törvényes időben benyujtott panasziratnak, a ma.scdfokon n1egszabott adó behajtására nézve nincsen halasztóhatálya. _!:.,. m'á:r esedékessé vált negyedévi részletek különbözetét, a
határozat kézhezvételét követő 15 nap alatt be ltell
fizetni, különben a kamatmentesség elvész é.'3 ltésedelmi kamat jár a kincstárna.!t.
'1. Bár a másodfokú l1atároz.at ellen a I<:öz;gazgatási Bíréságboz intézet panasznak nincsen ha..
Iasztó hatálya, nlégis, ha az adózó a megelőző évi
kivetésnelt megfelelő összeget, vagy a saját elismerése sze1int is járö, ennél nagyobb összeget befizette,
a be.nyujtott panasz elbírálásáig, de le.gkésöbb 6 hónapig, a vitás adóösszeg miatt az árverést ltitüzni
ne:m szabad.
Gyal{ori eset, hogy az adózó, akinek ltereseu
adóköteles foglalkozása van, csupán a terhére li:lvetett általános kereseti adó ellen él jogorvoslattai,
tudva azt, hogy amennyiben az általános kereset!
adó alapján a jogorvoslati kérelem folytán változás

'

történik, azt hivatalból kell a jövedelemadónál is
figyelembe venni, vagyis fellebbezése folytán nemcsa1c az általános kereseti adóját, hanem jövedelemadóját is helyesbíteni fogjál;:. Mégis tanácsos a fellebbezésben kivetett jövedelemadó heiyesbbitést is
ké'1~i; ha pedig a jövedelmadó más kerületben vagy
községben került kivetésre, a jövedelmadó ellen külön fellebbezést kell benyujtani avégből, hogy a jöv€dele.madóra nézve i.s elnyerje a fellebbezö azt a
kön.Ílycbbséget, hogy a fellebbezés érdemi elintézéséig a részleteket - ·a múlt évf- '3.lapon fizethess~.
Ezt a kedvezményt ·1ru1ön is kérheti ugyan, de az
ilyen kérelem 2 pengö okm!inybé1yegbe kerUl.
l{ésedelmi ];;anmtszámitás az adótartozás után.
Az együttesen kezelt és a negyedévi részletelc::beÍl _ esedékes egyéb adótartozások után és éyi 12
százalél;:ról 6, illetve 9 százalékra leszállitott késedelmi ]{amat számítására Ílézve, a pénzilgymi-

nisztér a következőképen rendel1;;ezett:

lDvi ·9 százaléli:OS késedelm'i kamat Jar a meg_
elözö évről áthqzott hátralék után, n1!g a befizetés
évére előírt adók késedelmes fizetésekor csak évi
6 százalék késedelmi kamat számítható.
_!:.,. megelőző évröl áthozott hátralék után fizetett évi 9 százalékos kamat is évi 6 százalékra mér~
sékle.lndö, ha az adözó a hátralékot és a folyó évi
elöir;i„5t is a legkésöbb az év végéig teljes egész~~
ben befizette, vagy legalább annyit törlesztett, hogy
a tökére befizetett összeg a folyó évi clöirást egy
negyedévvel n1eghaladta.
Ilyen esetekben a ·megelőző t!vi hátralék után
évi 9 százalékkal késedélmi kamatra elszamolt ösz~
szegböl, az évi 9 ·és ·6 ·.százalékos kamat kUlönhö~
zetét __, a. m1utatJtozó tqrtoZás törlesztésére kell for~
·.;

;i.1i±:i~1'.;::
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ditani, illetve, ha tartozás nincsen, az adózó javara.
tú1fizetésli:érien elszámolni.
_t\.bból

a célból. hogy a

'I
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bott, rész:e~izeté~.t, hogy a havi részletekből ka~
rr.i.at1a s~arrutott osszeg felerészét az év VéO'én tőli:e
to1~leszt~sre szám?lják el, lta a ruegszabo'tt részletek az ev folyan1an pontosan befizetést nyertek.

késedelmi kan1atok szá.~

ntitása és lerovása ellenörízhetö legyen. a n1:nisz„
teri rendelet szerint a 9 szá.zaléltkal szedett kamattétele·l.::nól az adóbeszedési naplóban és az adófökönyv kamatrovatában a százaléltszámot mindig

Foglalásmentes ingóságok.
-1.dóbehajtás ?orán még az adÓs beleegyezésé·
vel sem. fogl':'lhatok le az alábbi ingösá.gok:
az istentiszteletre, h<izi ájtatossá~a szánt tá.
g.yak,. istentiszteletre szolgáló helyi~égel
tvenye1 az imai-··
t
szerei.
.
1t, a s1rok
'
.
•
\.onyve
és
sirboltok
felsze.
re 1ese, va 1azniint az adós és ház . .
ltözvetlenül sz„!
nepenek temetéséhez
.
u tSeges 1argyak;

fel ltell tüntetni; - az adófökönyv lerovási részénelt lezárásakor pedig az elöljáróság (városi adóhavata1 l hivatalból ltöteles a magasabb szl:izalékkal számított kan1at évi 6 százalélton felUli részét
az adózó javára töketörlesztéskép::.n, illetve teljes
túlfizetésként elszámolni, ha a fent~bb ismertetett·
teljes kiegyenlítés, illetve nagyösszegű befizetés

történt.

.....,,, a yalllási ei:eklyék, családi arcképek és ha á!Ja.
5u..it sere me nelkül küI'.
.
foglalatai és kereti.
on nem valaszthatök, czeJ„

illetélttartozások és az együttes J{ezelésbe
nen1 vont e.gyé.b köztartozások. késedelmes fizetése
esetében - , ha a tartozist az esedéli:essé.gtől számi_
tott egy éven belül fizetilt be - évi 6 szizaléltoa
késedelmi kamat já,r, ha pedig a fizetés Jiésöbb ltó~
vetkezil;: be,, évi 9 százalék késedellni ltamat számítandó.
Illetéktartozásra és együtlzs kezelésbe nem
vont ma.s köztartozá.sokra az a ltedvezmény, hogy
a tartozás teljes kiegyenlítése fejében az évi 9 és
évi 6 szá.zaléltos li:amat ltülönbözetét az adózó javára betucljcili:, nem vonatkozik.
_.Az,

'

a r~~djelek, érdempénzek. s egyéb diszjelek·
'
a kozszolo-áJat teljPs•t ·S'áh
tizéséhez szük~éO'es egye~r~-. ez~ vagy a hivatd.s
szertartást végzfü;: elöÍrt rul1áiat~~ammt a vallá.<Ji
. a hivatalos intézeti vagy u"zl' 1.
belyegzök ·
·
'
o
e l pecsétnyo111ó,
, 1romany0Jt és könyvel;:·
a köz_ és magátIBztviselöJ- '
.
f?g!alkozást üzök és a szülésznŐ'1- ~ze1i:m1 ~~abac!
lasához szükséges kön ei .
~
v~ asuJ~ gyakorsegédeszközei;
yv ' iratai, müszere1, mintái,

Kedvezn1ényes részletfizetés kamata.

a fegyveres erö és
á
jainalt f:gyvere, felszere ~ lianü ?rsz?Igál~t tagJcocsija, lova ha a szolo-a·llesthe, sze~~za~a1, muszerei,
'
o
a oz szükseO'esek·
0
a kereset folytatásába .
'
hoz szükséges fegyvereJt; z es a személybiztonság-

Az 1933. év vé.gén fennmaradt, együttesen kezelt közadóhátralék. megfizetésére, ha az évi elö-

irás összege a 250 pengőt megha.Iadta, a magyar
királyi adóhivatal, illetve a pénzügyiga:zgatöság éVf
6 százalék ltamat mellett adja meg az 1933. évi
16.•100. 1:I. E. s~tl.m1i kormányrendeJetben me~sza.

1

~~~'

a gyógyszertári ii""eni ,,, ··k ·
1nu.nkaszo1~i tcirtcilvai - .
s,..,_u segea berendezése,
'
· · cs UYogyszerlcésr::lete;

T
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!1

a közkórhá.za1\:, nyilvános gyögyintézetek és
közkórházi jelleggel felruházott magtinkórlu'iza!;: e.s
n1agángyógyintézeteJ;: felszcre~ösc;
mezögazdünál legfeljebb 12. lni.t8:szteri _h~l.ll
~zántó 1nh'cléséhez szültségcs v~tön1ag, igavono JO·
~zág, ennek félévi tnJ..:armány.'.\, szallnaja és a1omja,
a gaz:l.asági cszl;;:özök és a trágya;
kis~pa1·osoli:nal, ];:ézn1üvcseknél és hasonlókn:i.
a szüli:Séges szer.:;zárool;:, eszl;:özöl>:, n1üszerck. űll;l~
tok és félévi taJ;:a"n16.nyuk, a Jclclolgozható anyag3;:észlet 500 p..:.•ngöig;
az adós ós ház::inSpénel;: húztartásához sziU;:ségc.s

házi és }{onyha1:űtor. edöny, varrógép, fözö- és cvö.
cszl;:öz, 1uilyl1a, t.iizhc1y (;;s szü!;:séges ruhazat. ágy. éa
fehórne1n'ü - us;y~r<a?:ak lJc~egsége, vagy testi fa.
~yatkozása folyi{:n szlil·:s-§gcs g:rógyszcr, egyéb sze~(;,Ji: és se.g0clcSzl;:özö1;:, iskolaköilyvcik, tanszercik, 1
havi időre szt:Ji::.sóges élelem, liizelő 0s világító an:va~
gok és a 1i::ésr.pénzböl annyi, a111ennyi a ~egkGz:: 1 eb~;:
lakbérfizetésrc szükséges, ha n foglal[tS a la1i::b.:.t'
cssdél~cssé.gc előtt legfclj-:bh k6t hólté'l tü: tdnt.
:l?. ~: (iJ;bl·hnl ~tl"

.:\. J;;:özadól-:czclés'.
• 1 1-,t<'>i~

f"jéJ·on

a

~,'a~~·~n1egl~is~~·IÓs0é::t

ku1:-„:!.\'.';r•l.

sza1J:I1yol~
zd.lor:·clűs

szerint

adólJ<:h:Lj~~si

fog-nnatcsttas::i~!·t

3 szifzalól;:, az'- úrvcr~s __ rn.cg:
kíSárléséé!·t va.':;Y n1egtartús8.é1t pedig tov .i.1Jb1_ n
o:záza161;;: adól:chajtá.si i11ctt}k· j5.r annílk a 1;;:ozs::.:r~ék (várcsnak·). aincly a b<::h<?.jtást végz~.
Nc1n 111ondjál;;: lö külön az érvényes sz:ibá1yo1\,
hoo-y az acló1Jehajtási illc~~1;:~t csllpán a hútr alél;;:os
töl~Cta1:tozás ut.:ln lehet szán1íta11i; aminek az 2. li:Ci~
vetkezn1ényc, hogy a töl;:ctartozi:;hoz a ?chajt<lsi
jdró.s során hozz'.Íszáinitják a. l~2seclel111~ kar..1atolth"'

e::

lndópótlékokat) is Cs így 111agasahb hehajtá~ü illcté·
meg1fizetésére
az adós tulajdonképen jogosan kötelezhetö lenne.
1-ra <t behajtá::;i illeték is jj rul6ka a töketartozisnak Bs így nem' t::ldnthetö n1:'.iltd.nyosnak a n1ost
isn1crtctt hatósági gyal;;:orlat, a111ely ennek a jűr•J_
h~-knaJ;;: ki.szd.n1itisal;:or c!öbb hozzászá1nítjn. a től;;:c
lartozűshoz a többi járulékot, s az cgytittcs össz~g
utiin szerli az adóstól a behajtási illetéli:ct.
Igaz, hogy a behajtrísi illeték szedése egészen
sz.Sp összegü bevételt jclt'nt a b2~1ajtást v~gzö ltöz~
<:égnek vagy vá: osna"l;: Cs va]:jsllggal J;:Ulön községi
pótadó szerepet Lö:ti be, de 1112,„ ez sen1 teszi inüokoltbl a tűlzott felszún1ítést, C'amivcl n1ég az ts
v2lejár, hogy a befizetett vagy behajtott összcg:.JCI
elsösorhan a ·behajtási i11iJ:"5ket és a l~éscdcln1i lu1n1atot szán1oljál;;: el és így i.g;~n sok esetben n1d.r
sen1111i se jut n tökcti:h·iC'szt~."rc.
Nen1 h:lH:t l',__·;1a;jtási i!lctCJ.;:et szedni az ac!östól.
h'-1 a zálOf;:::.:ás fizctúsi h:.1.iasztús.sal, vag·y l'észlctfi.;;i::tessel 1•."-pc=-,~i'latban, csupűn a közta!·tozüs biz_
tc~,:~üs<il ::t, n2•n Jicdig nnnak b~~hajt<is<lra irűnyult.
El.a cllenb0n a::: ac:ós a t:ntGz<ist a halo.szt:ls lejár~
tr:kor scn1 fizeti n1cg:. vagy a részletfizetést ne111
teljesíti, te!hérc a behajtás! illc-l·]li: pótlólag jo.3·osan
fclszün1itható.
l~et számít-nnal;:, !1;int an1:u11nyü1ek

Iíe1h·1.·zntéH;:f'k a po;ito~ adúfiz~tü?n1ek

_4..z adötartozasok lcfizetdsCne!-: n1egl;:önnyitéec
érclekfben az egyes l.;:or1nányrcncleletek szcririt, jeIen:eg a következö tcclveznü:nyek vannak érv-2ny-

b::n:

·
1 ..A.z eddig szcclclt évi 12 százalék késeclcln:i
kan1at he-lyett csupán évi 6 százalCkos késedelnJi
kamatokat szednek attól, aki z. folyö évre clöirt adó-
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tartozásánalt n1ár esedé:i\:essG vált részleteit cll\:ésve
fizeti be· a .műlt évr5l áthozott hátrálék után évi
9 százatÓl>:.cs 1\:ésedelmi kamatot szed a lüncstúr.
2. ~h... n1űltévi h:itrall!1>:. évi 9 szazi!éltos késedellni kan1atára elszln1olt összeg egyharn1ad része,
vacryis az évi 9 és 6 szá.zaléi>:.os l>:.an1at 1>:.ülönbözc-

tétl:> jóváirjált annak, aki a múltévi hátralékát és n.
"'olyó évi elöirását az év végéig teljesen kifizeti,
vao-y az év végéig akkora befizi.!tést teljesít, hogy a
töl~ére elszámolt összeg a folyó évi elöirást legalább 25 szazalékkal n1eghaladja.
3. A hónap 16-tól, illetve, ha a befizetés a ht
n1ásodik f~:1Zben történt, a ~\:övet1>:.ezö h',) 1-töl <'..
J\amatnmentes befizetési napig szá.nütott évi 6 százalék kamattéritést kap az, ali:i a hátralékát teljesen befizette és azonkívül a folyó évi e!öírásnak
in'é.g esedékessé nem vált egy, vagy töiJb negyadévi
részletét is elöre le.fizeti. Megjegyezzilli: itt is, hog."{
az együttesen kezelt köztartozasol\: nZgy egyen•o
részletben n1indig a naptári évnegyed első napjiín
válnal\: e.sedéli:cssé, cle az t•gyes negyedévi réSZlúteli: az évnegyed 1núsoclik havának 15-éig kan1a!:n1cntesen fizethetök.
4. ~4.. folyó évi adóelöirás 2 száznlékának 1ncgfe:clő kanu1ttéritést li:ap az, aki nünd a múltévi
hátralé!iát 1 nlind a folyó évi előirását legl~ésőiJb
noven1bcr hó 15-ig teljesen befizeti. Ezt a százalékot túlfizetésképen mutatjik l~i a jövő évi a::iúszán1Ia javára, ha az adózó a fentebb ~rnllített befizetés alkaLmával a folyó évi elöírás összcg·21Jől lú
nen1 sz<in1ította.
_!\.. pZnzUgyminis:.-:ter l:;gújabb rendelete szerint
azok az adózól~, ali:ik a folyó év harmadiJi: negyedének végEn hátrd.lé1';:ban nen1 volt.alt, illctv~ a
harmadUt negyedé:v végén inutatakozc. luitrál-:.'.:•
4

kukat októb::r hó 15-ig teljesen ltiegyenlilettek,
és ennélfcgva az l!:tci'1:;;".( ncgyc:1(1vrc jár5 a'.:lóJtat 1.:amatmentes havi i-észletekbe-n mindig a
hónap 15-ig fizethettélt be, a folyó évi előírásra tökében elszámolt összegböl akkor is részesülne!\: a 2
százalékos kamattérítésben, hn. adóelöírásultat legJ~ésőbb dece1nber hó 15-ig teljesen ltiegyenlítilt.
Ugyanez a kedvezmény illeti n1eg azoltat az
adózó1tat is, akikneli: kan1atn11 ~ntes havi részletfizetésre van igényük, feltéve, hogy folyó adótartozásukat legkésöbb Ceceml;er hó 15-ig ök is teljesen lüegyenlitik.
:Minden niás adózó azonban a 2 százalékos
kan1attérítés kedvezn1ényére csak akkor igényjogos'ult, ha összes Iégebbi tartozasát, vala1nint a; folyó évi előírásiit, Iegkésöbb noven1ber hó 15-ig már
kiegyenlítette.
l{i vannak zárva a 2 szazalékcs kan1attérités
kcdvez1n5nyéböl a ke1·eske:::c:!11ü társaságok (részvénytársaság, szö\•etkezet, liözkerescti, betéti, vagy
korlátolt feklössógü társasjg), vala1nint á!találJan
a jogi személyek, n1ert a köz::tdó kezelési szabályok
vonatkozó rencleiJ,;:ezCsc ,-.;zerint, a 2 szazalél;:os Jta.
iuattérités kedvezményére csak a Lerm'észetes szeII!ólyel\: jogosultak, an1ennyiben r:dófizetési li:ötele~
zettségül\nck a fentebb részletezett hataridöben pontosan e:eget tettek.
i:i.„ fentebb ísn1el'tetclt ltedvez1nényel~ben hivatal·
i ~ól ki:11 az acJófizstöket részesit~ni. 1.fégis a saját
·.Í
erdekeben helyesen teszi n1indenki, ha a n1 ao-a ré.
, széröl is .gondot fordít az adóbefizetések all~a.lmtí~
1 val ar1 a, hogy a neki járó kedvezn1ényekböl téve1 dés folytán ki ne n1aradhasson.
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Csala<l.fövel adózö csalúdtagoli:.
~'-\. Jövedele1nadó órvény2s szabályai szerint a
czoaládfö jövedel!neil1ez hozza l~ell szan1itani a jövcdelen1 felhasznú.13..sáhan is részes csaló.dLagvkna:~
mindazol;;:at a jövede!111eit, am·2lyek teljes cg~::zük
lJen a csal{Ldfö rende!kcz8sére állana.li: és igy ~.
csalűdfö jövedeln12ive1 egyl'ltt l\.crLUncli: a hjztar.
tásban felhn.sználásra .
•.\. csaláclfö ·náztartásában élő családtagol;: közül:
1. a feleség jövedelinét nünllig hozzá kell szi~
n1íb1nl férje jövedeln1éhez, kivóvc ha a jövcdelc1;1
ne1n tartozik a jöve:lelen1adó a.la, vngy a házasság1
életközösség tartósan inegszünt és a ieleség V:lgyon8.t n1fu· ncn1 a férje li:czcli;
2. a. kiskorú gyerrne!~ jövedClmét úg-y ]\.cl! ce~
kintcni, 111intho. az apjánali:, vagy az özvegy anyjü.
nak a saj<lt jövec1cl111c volna. Ila azonban az özvegy
anyu. lsn1·6t í0rjhcz n1ent Cs .:;·ycrn1eli:ének jövedel1nét Cs vagyonát ö, vag-y m:ts valalti .szán1aclű.s li:ötelczetts6ge lnellet.t kezeli, a ldsl;:orút külön l;:cl;
1negc.dóztutni a saját jövcdeln1c es v:.!-gyo:il;:. utá1·.;
3. a hú.ztartús töbi)i Uogjú.nak (feln1enö vagy
olda1Ugl rokonok,, vö, ineny, sógor stb.) jövedcünft
csak altkor lehet a családfö jüvcdehnChez szanlitan11
ha a 116..ztartúsban é!ö ezek: D. családtagok a jövcJci.1nlU;:et telj~s egészében a családfő rcnde:kez6s..2r•.!
bocs:Jtjál;: és így cg5sz jövcdcln1ük a csalúdfö hüztartás:iban l-i:erül felhasznilLlsra.
Nern szá.nlithc.tók a háztartás tagjai li:öz5 a
háztr:.rt:'isb2.n fizctds, vagy bér ellenében alltalniazottnl~, valv.rrrint a ko:;ztoso1i:,
albérlők es ágyra~·
járók s21n, n1e1·t ne1n családtagok.
Nem szánüU1ató a családfő jövedeln1éhez az
1-3. allatiak szerint vele adózó csalá.dtagoltnait
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összes adóltért, a feleség minden · mgo és ingatlan
vao-yonával felel. Felelős tehát a férje számláján
elöÍrt vagyonadóért, jövedelemadóért, inség- és szükséo- adókért valamint ezek bárn1elyike után járó
pó'tté.lrokért és járulékokért. Felel tovább3., am'ennyiben közös háztartásban élnek, a terhlilrre ldvetett
a.Italános kereseti adóért és az ez után járó pótlé··
Jrért és jutalékokért. Jogszabály továbbá, hogy
an1ennyibe11 a férj a feleséggel együtt folytat valamely 11asznoU1ajtó foglalkozá:;~, vagy vezet üzletet,
a közös Uzlet után kivetett ltöztartozásokért a feleséoaz összes vagyonával felel.
0
}'Iégis kivétel ez alól a szabály alól az az ing•.S
va.o-yon,
amely a közös lakásban van elhelyezve.
0
Ebből a törvényes rendelkez§sbői tehát az ltö.
vetkezUt, hogy bár a feleség a sajá.t nev~I'l:. áll~ inO"atlan vagyonlival és a ltözös lakáson 1nvlll barhol
~1áshol lé~ő ingó va.gyonával a fé:j általános és fényűzési forgalffii adójáért - an12nnyiben az Uzlet
vezetésében részt nem vett - fele!ősséggel nem tartozik, n1égis a. lrözös laltásban lévő ingóságok és ér.
télcek a férje fenti adótartozásaiétt bárnliltor lefog.
lalhatók; a lr::foglalás ellen joghatlilyosan védelcezni
neJn lehet.
Teljes vagyonával felel azonban a feleség, a lt.ereskedehni üzletet terhelő és esedélcesse vált összes
köztartozásoltét t abban az esetben, :ha a lteresli:C·
delmi üzletet a férjétől vette meg. Ez a felelössé.g
minden köztartozásra kiterjedően korl::itlan és még
abban az esetben is fennáll, ·ha l;:érelmére a hatós:ig
bizonyítv:inyt adott ki és a bizonyitványban elnézé!:lböI. vagy tévedésből minden ltöztartozá:t nen1 mut~
tott .Jd és később kiderül, hogy a ·bizony1tványban !n·
mutatott össze.gnél nagyobb hátraléltos ltöztartozas
áll fe-nn.
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~ illetélrekre vonatkozó felelősség C.'3ak annyiban all fenn, an1ennyiben a kivetett illeték alapját
lrépezö ingatlant közösen vették meg.
Egyébként a férj illeték.tartozásaiért a felséo- a
saját nevén álló ingatlanával felelőséo-o-el
nem 'tar00
tozik.
Meg kell emliteni azonban, hogyha a férj ltöz.
tarotzása.iért a feleség vagyoná.ra ffiir előzetesen
végrehajtást vezettek, ezekre a feleség tulajdonát
képező ingóságolrra az árverést csak abban az
esetben szabad kitűzni, ha a tartoz!is a férj vagyo.
náiból behajtuató nem volna. Amennyiben a férj
vagyonából a hátrá.lék részben, Vfl.o<:ry egészben kiegyenlitést nyer, a feleség ellen indított végrehajtást részben, vagy egészben fel kell függeszteni.

Inségjárulék.
nyo1nor enyhitésére
szükséges 1röltség~lt
fedezésér·e a belügyminiszter ismét elrendelte az
inségjárulélr szedését, a városokban a jövedelem.
adó, társulati adó, tantien1e-adó, és általános lte_
r2seti adó utá..."1, a következő szabályok szerint:
_4..z inségjitulék az 1935 évre kivetett általános
keresti adó alapjának 2 százalélta, tehát az 5 sza.
zalélrkal ltivetett kereseti adó összegének ,10 százaléka. A„zoltban a városokban azonban ahol a lre1·eseti adót 6 százaléknál nagyobb adókÚiccsaI vetet~
téJr ki, a keresti adó és az inségjárulék lrulcsa
együttvéve. az adóalap s százalékát meo- nem ha.
ladhatja. Nem ltell az általános lreresett adó után
inségjárulékot fizetni, ha a kereseti adó alapjául
vett tiszta 1rereset az 500 pengőt el nem érte.
A jövedelemadó után annait 20 százalélra j!ir
inségjárulék fejében, akkor ís, ha a jövedelemadót
_A,_

.j
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a vagyonadónál Ulapul 1..-ett tiszta vagyonéi·ték 2
ez:,e::ékével vetették ki. Ugyanqsal~- 20i;f.-ot keU fi~
zetni az 1.935. évre kivetett tú.rsu.iati adó összeg-e
után, akkor is, h::: a tűrsuln.ti adó lüvc;t:se a saját
töke 2 ezreléli:ével tör:-.ent. Végül 20 százalél\: insJg-járulél~ jár a ldvetett tantien1adó összege után is.
Ha valan1ely ins3gjci..ruléli: fizetésére köte~ezett
a:lózónal;.: jöveclehne egészben, vagy ré~zben uüis v:1-·
ros tcrületéröl származik, a városi adClüvatal l;.:öte_.
les az érdcl;.:elt várossal folyó hó vegeig köiölni,
hegy nlennyi esik reá az adózó' jövedelen1adó-alap- ·
jából.
I-Ia a társulati ádó lüvetése a saját töl;.:e, i11;.;t7e
a jövedelenu1dó kivetése a tiszta. vagyonérték alapjún történt, az in.ségjárulél;.: alapját a társulati adó~
hoz l:asonl~an, illetve az eg;'\re.s varosokban fel;.:vü
vagycntárgya!;.: értókéneli:, arányúban kell a.z érde_
kelt városolt között megosztani.
1-Ia a jövejele1n egy része oly községböl szir.
mazolt, illetve a vagyon egy része oly l;.:özségben
fekszi!~,
ahol insJ.gjárulék n':;m }\:Erill ltivetésr 1~,
n1egoszlúsn::.k nincsen helye és az ins§gjárulé~t
eg~sz összegét ott l~ell
kivetni, ahol az alapaclót
kiYetctt8k.
-~z inségjáruléli: az eddigi szabályol~tól cllCröcn - a folyó év októbc;: hó l_én válik. cscd6kEssB és h:iron1 Ci:,'J-'Cnló részlelben li:amatrnentesen
lehet október, noven1ber, illetve deccn1ber hó vé-géig n1cgfizetni.
.A.z adóz6 a lüvetett inségjárulékról
fizetési
1neghagyást kap, nl'ely ellen kézbesitést követő 15
nap alatt a közigazgatási bizottság adóügyi bízott~
sdgához lehet fellebbezni; ennek határozata ellen
15 nap alatt panaszt lehet intézni -<:1. I{özigazgatás1
bírósághoz.

Iia a v.lros az · iuségscgenyhítö
tevékenység
költsCgeit még a fenti inségj<irulék dacira sen1
tuclja. viselni, az fuitaJá.nos ltereseti adó utó.n szedett ins{gjárulék ku!-csának fele1nelésit igényetheti a be!ügyn1inisztcrtöl, de legfeljebb oty inérték~
ben, hogy a. kereseti adó uttln szedett in.<:Jégjárulél~
a J;;crcsti e.dó GO százalékát (az adóalap 3 százalé~
1G:i.t) ineg ne111 haladhatja. A lJelUgynünisztcr n
pénzügyn1iniszterrel egyetértésben, kis és nagyköz_
ségeknek is n1egengedheti az inségjűrnlék szedjs~t. ha ott az insé.;enyhitö
tevél;.:e11ységre szükség van, s annal;.: költségeit a. J;.:özség1nisjöyeclchni
fcr!·ástól fedezni nem tudja.
_!\ beliigy1niniszte!· reuje1ete az
in:::<Sgjá.ruléli:
szcdésdnel~ jogát kiterjesztette a. pénzügy1niniszterrel cgyetertöleg az alábbl közs-}gel~rc is:
_.\_lJaüj Tornan1cg::,r-áten: Szikszó. Békés vál'nF.:gyt:ben Bék:Ss, · Gy~ina, lvlszöt<:rfny, Szarvas,
Orosháza é!s Szeglls.10111. --- Cs<!núd-l•„rttd-Torontá.l
n1egyéi~:1.:.cn;
Battonya, I{iszon1l;or, és Szöreg. -~·
Gyö1·-l'.foson-Pozsony
J~özLgazgatásiiug
cgyelörü
egye::itett vűrn1e;:;,•·yökben: J\Ioson. - 1-Ievc.s vá:-,nicgy6bcn Hatvan, Júsz_Nagyli:ún-Szolnok va.rn1c·
gyiben: 'l'ürök:ozentnüldés, - IComárorn-Esztergcm
l1:özig1.1zg2.tásilag egyesitett megyéklJcn: Alsógalla,
/\.cs, Bánhiclü, Dorog, F'elsögalla, LábaUan, I(isbór,
Nyergesujfalu, Piszke, SUttü, Tata, Tatnbdnya, '!'óváros. - Pestpilis--Solt-Iüsltűn várn1cgy-ábcn: .P-_lx:iny
.A.lbcrtfalva, Budaörs, Béká'-'1negyer, Cinkot2.. CSömiir
Csepel, Duna!1araszti, Dunal~cszi, Fót, Gyön1rö, ].Iá.
tyásfüld, Nagytétény, Pesthidegkút, Pestszenlörinc,
Pestujhely, Pestszentilnre, Péczel, Pilisvörösvár, R;i_
koskeresztúr, Rákoshegy, Rákosszentnlih:Hy, Sashalo111, Sorol;.:sár és Törökb!ilint községeli:re.
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A kivetés módja és inet!.~te te1nntetében azok
a szabá.lyok érvényese1\:, an1elyek szerint az inségjárulélrot a Városoltban
kivetették, mégis az alábbi
eltéréseltkel:

Abony ·községben a jövedelemadó, társulati adó
és tantién1adó után csak 10 százalékos, a kereseti
adó után 20 százalékos inségjárulélt szed'.letö, -Dunakes::i és _Szöre!J községeJtben pedig a ltereseti
adó után inségjá.rulék csak akkor vethetö ki, ha a
kereseti ad6 alapja legalább 1000 pengő volt.
-"'- 7cözsóyekbcn ltive.tett i.n.sé.gjárul6k a "folyó év
november 15·én vái1.ilr esed-élressé és három cg-ycnlii
részletben deceinb::-r l-én, jövő évi janui·r és 'februtir
l-én fi.zetendö.
A városokon és a 269.65'J /1935. szan1ú rend.eletben felsorolt köz.sé.geken Jdvül a n1. kir. bel!lgy.
miniszter 271,960 /1935. B, 1L szán1ű rendelete szc„
rint egyszeri inségjárulékot kell kivetni n1ég az
alábbi J;;özség;:kben is:
Baranya vá1·n1egye: 1\fecscJ;;szabolcs, Son1ogy Cs
Vasas. - Csanád, _>\.1'aci és Torontá.l k. e.e v,ürn1egyék: Csanádpalcta, Don1begyháza, Elek, lVIedgyes·
egyháza, :uirezöhegyes ·és Nagykamrás. - Jász-Nag-,y·kún Szolnok vármegye: Cib:ild1áza, C.sépa, Fegyvernek, Jásza;!sószentgyörgy, Jászirokszállás, Jászladány, l{únszentn1árton és 'T-Lszaföldvár. - IC01ná.rom és Esztergon1lr. e. e. vtlrme.gyék: Szöny,
A Jtivetett inségjárulélr - teltintet nélkül arra,
hogy u fizetési n1eghagyást Jn~ly napon kézb;;sítették
1'936. Cvi januá.r hó 15·én válilt esedékcss~
és· 3 egyenlö részletben 1936, évi február hó 1-ig,
1936 évi március hó 1-'ig és 1936. évi április hó l-ig

l;;an1atn1entesen fizethetö.
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-"'- ldvetés -m'ódja és mértéke te1tintetében egyébként r-~ 267,000 /1935 B. M, számű rendelet rendelkezéseit ·kell anralmazni, azzal az €lténi<Sscl, hogy
Dombegyháza, Jaszárokszállás és Szöny ];;özségel.:ben a kereseti adó alanyaira az inségjárulék csakis a1citor: vethetö Jd, ha a kereseti adó JtivetCse alap.
jául szolgá.ló adóalap 1cgaliibb év-i 1,000 -pengö.
l'\-Iagánhitelezök li:an1atilletf~kc.
1'932. 1nájus 15-töl kezdve a magánhitelzök 10
I'/~ kamatilletéket köteleseli: fizetni a kölcsönadot
töli:ék befolyó kamat2i után, melyeket n1agánhite.
Iezö a váltóra, adéslevélre, vagy akár okirat szerint kap az adóstól.
Az illetékkötelezettsf.g csali: azokra a kamatol~
ra szoritkozik, melyeket a hitelezö a mult évi m3.jus 15.. e utáni idörc s a jelzett nap utan J;:ap
adósától.

Nen1 csili: kam'atillcték alti. a kapott l;;amat, ha
vnnak egy évi összege a 10 pcngöt el nem éri.
_h,. hitelezett vetclár, munkcidíj, vagy bá!·n1ily
n1ás címen, nen1 kölcsönlrépcn hitelezett összeg
után fel:::zán1itot~ kamat a kan1ati1Ieték alól mcn_
tes.
_.\.z illetéket e. ka1nat kézhezvételét ·követö 8 na~
alatt kell a kamatilletéklerovási iven bélyegjegyek.
kel leróni. Ha azonban a bélyegek az ív erre rendeli..
rovataban cl ne1n férnének, a kamatilletéket a lcrová.si ív bemutatasa n1ellett, l;;észp.Znzten kell a
m'agyar királyi adóhivatalnál (Budapesten a központi dij_ és illetékldszabási hivatalnál) -befizetni,
nlinck megtörténtét a hivatal a lerovási íven hivatalosan igazolja.
_h,.nélkül, hogy a kan1atilleték most is1nertetelt
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.szabályait n1egváltoztatta voina, elrendel.~e a l;:orrnánv ujabb rendelete, hogy a n1agánhitelezok 1:;:an1ati!letél{éflc1t kulcsa 1933. évi fe1Jruár 1.töl kezcl~e, a
1:;:apott kamat 15 szű.zalél;:a legyen és p~dig_ ak1;:epe~,
hogy a hitelző 10 sz:izal§k helyett 15 sz~za1el:;: ka:11~i..~
i!!etél;:et rójjon le nündazon l;:an1atok utan, ~n::el:'.r ~h.ct
az 2dés a folyö évi február elsejét követ~ idore es a
inost írt nanot követöl~.g fizGtctt le a kezehcz. . _
A. jelz;Úog-adóslevél és részletzü.log-adóslev_el ~~
j<í.n átruházott követelés l;:am01.tai csa!;: 1? szaza,~
j\os kan1atilleték alá esn~1>:. Ezt az 1!1etel;:et,_ ha ?lHln1'atot a hitciintézet szolgá.ltatja ki az .. adoslev.~1
h:lajdonos<lnak, a. hitelintézet J;:öteles _ l;:oz_v-etl;~ul
leróni. I-1<1 ellenben a ka1natot az adoslevel . bu·Lokosa ltözvetleni.H kapja a jelzálog tulajd~nos~tól, a
levél birtokosa li:ötclcs a 10 száza1él;:?s 1:1etel;:et_ ~
fentebb is1ncrtett módon, a kan1a1:tlletcklerovas1
iven le;:óni. illetve l;:é;;zp2Ezbcn befiz_et;i.L
• "'
Nen1 esik kamo..tillet.:"!k alá az árul11tel utan .LC1szán1itott ltnn1at. ICarnatna!t l;:ell tcl;:inten~.' ~z elnevezésre yak'i tekintet n011~tiJ, a kölcsönt~kck .~!tin
J:ap~tt niinden ellcnszolgúltatást. .A. !utelc?"•! .<:::
·"'lőljárr:s:lgtól, adóhivataltól
(Bn{iapest ::; . o.~ ~c;o
sz<in1vit21i o:;zlá1vt<i1, vaS;-~l it 11:özp0nt: a1J- -::s ;.! e..
t:.Út l;:?.sza.l:<."~si · h1v<1t;iltó1 ·1 „I~<'.nú1t! srovási ív~U'
köteles beszerezni; az esedél;:es 1;:anlati1let~lt?t ~zen
az iven oldrati hélyeg-j~g;tekl;:el kell leron1 raraCY<Jsztás útján és yaiamelyik postahivatalnál, vugy
;dól!ivatalni1 l~cletbélycgzövcl lebélyegezteL11i.
.A. h(lz adóterhe.

rencU.:ívüli pót1ékol:;: hozzü_
s-áinit<lsá.val a ltövetkezö:
"" 1 . .tillami <Hlók: a házadó,_. ennc1:;: rendldvüll
pótlél;:ai é.s rql;;k:ant cl12.tási adoJa,
l"'-. ház adóterhe a

2. önkornuí11y:·:ati adó: az állami házadón~.;~
köz~é.gi, (városi) és törvényhatósági pótadói, a bc:egapolási adó, ütndó és egyéb helvi szoJo-§.Jtatások
(köz1nunkaváltság, házhérfillér,
Sze1nétÍuvarozá!ii
i!ictl."k stb.)
_J\.z dllc11ni hú::adó az aclóköt:.>les nyers bérjöVt'-

dcle1nnel~. haszonérté1\nek Buclape.::t~n 17, városo1\ha,n lG, egyebütt 1-1 sz[1.2aJéka; renclkiviíli pótlék fcjC:hen já;: a házadó alapj:irnak 5 sziizr:.léka és a Ji:íVC'-

tctt ház2dó összegének 20 ~z<l71Jéka. Rokkantellá-

tftsi adó a kivetett húzadónak 10 százaléka.
_4.. házak állan1l adóterhe te!1át Btidn.ucsten az
193·L évre 27 ;. városokban 25.8 t's e:~y~btitt 23,2
s,záz2.lé.li:, vagyis a nyers házb5rjövec1€Ien n1inclen
100 pengöjéböl Buclr.p::sten 27.10, városokban 25.SO,
egyebütt 23,20 pengő jár adó fejében az á1Iamkincstö.rnak.
~
:A..~ ön:\ornHi.nyznti aclólt közli! csupán a 1Jetegapolas1 aclo terhe van országos érvénnyel, :i ltivetett
üI:a1ni hiz9.dj 16 százalékba.n megállapítva; a töb.
binek 1n1lc.sa l~özs2genként. illetve viirmegyf!nként
változö Cs igy. nen1 lehet olyan összeállítást készitcni, an1';~ly a házak 1835 évi ör.korn1ánvznti ndöt\·:hft :í.ltnlános 6rv0nnyel tartaln1aznd.. ·
Eudapest;;n ;:;z 1935. évre a lui.zak önkorn1ány:::ab adóterhe :i ]\Övt>tkczö: l<::öz22gi p6tadó az álla_

111! h~adónak ;:JO !'Zázaléli:a, bet:::.:;rápolási adó, a
hazado 16i;:~-ka ütadó az tlllEn1i h:lzndö 1.5(.~-ka,
házbérkrnjc<ir a lláz:iclóalap 8 sziz'.lléka, szemétfuv~r~zási illeték ugyancsak a h8.z<1dóa!3p 1.5 sz:lzaleka.

"Vültozás r1 házadó szu.bál.vaihan.
alapja az adóévet meg„
e!öz.? ..cv .. n~yen:her havi állapota Szerint egy tel.je!l
fa._ hií.zadó ]dvetésének
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Cvre kiszá.1nitott nyers

28!.1

házbérjövedelem, melynek

fvközi vá.ltozüsa a házadó összegét eddig nen1 befoé
Iyásolta, úgyhogy m2.g a Ialtüresedés~ li:?vet~. űja~b
bérbeadás esetében is azon az alapon irták elo az ev
hátralévö részére a h3zadót, amely adóalapot a no-

\'en1beri házbérvallomás alapjö.n allapitott meg az
adókivetö hatösá.g.

·

Ez a rendelkezés különösen most nehezedett sú_
Iyosan a házbirtokosoh:ra, amikor megüresedő lakásailtat csalt bérengedmény árán tudják ujból bérbeaclni és csalt a kikötött házbér folytonos csökkenté- ,.
f>ével tudják elejét venni annak, hogy bérbeadott

,;,

laJtásaik megüresedjenek.
Az 1933 évi 16,330 1'!. E. szám alatt ldadott1
legujabb kormányrendelet szaldtott a házadókivetés_
nek eddigi rendszerével, mert kötelességévé tette a
h'3zbirtol;;:osoknal\:, hogy minden évben majus hó
20-ig jelentsék ·be a községi elöljárósfügnali;:, városi
2dóhivatalnak, Budapesten a keiiileti adószámviteii
osztálynal;;:, a bérjövedelem összegében bekövetl1:ezett változásokat, akár J;;:eve::ebb lett a házhár a
novemberben bevallott összegnél, akár emelkedett.
„A„ bejelentés alapján az adóév második felére
járó há.zadót megfelelöen helyesbíteni 1tel1;, valamennyi jd.rulékával egyetemben.
_<\.zt is elrendelte a most említett korm:ányrenclclct, hogy az olyan épület vagy lakás után, amely_
nclt há.zadóját laJtüresedési bejelentés folytán leír„
ják, az ujabb bérbeadástól az év végéig terjedő
időre az uj bérlő által fizetett házbér alapján írják elö a házadét.
_4., laküresedést magá.t úgy mint eddig - 15
nap alatt li;:ell bsjelenteni, különben a házadót csak
a bejelentés benyujtásától kezdve 1törlik; a megüresedett lakás ujra bérbeadását vagy haszná.l&tl:)a

véle!Ct_ ellenben a 11~lzbirtokos a tGrbcadist, il!cLvi.::
~iasznaI~tba .. ~·.ételt kövctö S nap alatt köt:;,1es J·rc3eiei:i~~n1, ku_Ionben a bejelentés havánal\: utolsó
Il~PJC:1g a hazacló kB~szercs összegét !rj:"ik elő bir~
sagl~epen,. a h<izadóval cgyL\tt, a késcdcltn'::!s bcjc.
lento terhere. _4., közigazgatisi birösi:lg J.2gujabb gya
korJata szerint a I;;:étszercs összeg csuná.i1 ~z aua1nl
llá~adó _(n~·ers~érjövcdclen1 17. 16., Ú18tvc l'!S:~.-a)
utan szarruthato, tehát a járulékok figyeln1en kivUI
hagyandók.
Házbérjövedelcn1 a jii\·t·tlt!entt~dó ki\·etf:sfaf•l.
A jövedelemadó ::i.lapjána]i: kin1ututás:!nál a húz
hérjövedelcn1 felvételekor ugyanabbó~ az össz~gböi
kell kiindulni, amely ös::z'!g után r~ 113.7.J.dót az a.Jó ..
évre kivctettéli:.

. :i:reg~ngedili: a:zonban a jfrr~dch.•n1?.d·.'.' érvé11y2.s
szaoalya1 ... hogy ht!.zadó alapj2.t 1i:épcz5 nyers bérjö_
v2delen1bol ( hasz1~nért:5khöi) lc::z:í.!nil a;.;s:i.naJt azck
a_ kia_düsol~, cn1elyek a húzbé~·.Vjvcdcie 111 megszcrzcsc erclekebcn n.z acl6-5vct 1n'2gclözö 0·i'IJC!l fchn;;rtUtek. A.z 1935. CYrc szciló ldveté.~i !"endclct ~=e~:int ne_
vczctcscn:
1. I{e:::elési és fenntart:1si költsé~1·ek cin1:~n !v.számíthat5k a nyers b5~jövedele1nhöi"' (haszcr:--:l'téI:~'.·ö_I) . :;. vi~vez:t_6ki, .kén1ónyseprósi, vil<lgitcisi, éj.ic!i
or1, Jarcln.tiszhtasi kó!tseg2l\:, abban nz összcgUldJcn
amint ezel\:et a költségeket u h<izbirtokos az :i:Jó3vt::t
megelözö évben igazoltan tényleg lüfizettc. Lesz:imit
ható továbbá ezen kiadások között a házn1esterlal~<is
és a vice!akás haszonértélce is, tehát az az összeg,
an1e1ynek alapjtln az e:m!itett l~~ktl.sok h:izudóia a
~
folyó évre kivetésre kerU!t.
2 ..Tatarozasi és karba..TJ.tartBsi költségek cllnO:n
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nz adózó által az clöző évben tényleg !dadott és
in-azolt összegeket lehet szan1itani, kivéve azokat a
itia(lasoka.t, r:.n1elyek a törzsvagyont gyarapító beru.
házásoknak tekintendok. Ha a hé.zbiztokos a tata.
roz~1si es karb:.-i.ntart<isi kiaclásoli:at nem1 részletezi,
vagy nemio-azol~a cs:.k a::: évenlc~nt átlagosan feln1e~·i.Uö öss;cget lehet a nyers jövedelemböl (haszo.nértél;:böl) ezen a círn'2n le:vonui és pe_di.9: az lü22, ev ,
clött emelt épületeknél a nyers berJoveclel~m lü,
újabb épületcli.:nél 5 szazaléli.:ot, az épület allapota
1
•
szerint.
_"1,. jövecle1en1atlót az idegi~Enes.en ad~n1ente_s .~az:
jövedelme után is meg kell f1::etn1; az ilyen ep~le_
teli: jövcdeln1ét tehd1t éppen ugy_ b_e ·ke~1 ;allaru_ ,a
jövedele·madó alá, mintha nen1lennenene~;: i~e1glenc_;:.Lll
adómentesek Cs a levonási tételel:;:et is eppen ug„
kell le5zümitani és igazolni, nünt a házadó1~öteles
C:pülctel:;:nél.
_ .
_A,. fize;;tctt házadót és járulékait az 193u evbcn
fizelett egyéb közaclókJ~al cg~üt~, a. jöveclclen1'nek
pgyüttcs összegéhöl kell Ieszan11tan1.
Bevalhí.s a nyers llázhérjövedt'len1riH.

házbirtckos tartozik beva.!hist adni ~1úzf~nn!~
nyers bé-rjöveclclntéről, illetve ~ s~j~t .. hasznalatabn:i
álló épület vagy lakás haszonertekerol.
.A„ h<lzbérbevallüst a h:i.zbirtokos noven1b;:r.. v~
o-6jP' köteles az illetékes községi (kerületi) elo1Jaro~á.g}10z benyujtani, vagy postá.TJ.. ajánlott I~yélbe,n
beküldeni. _"1,. benyújtás elmulasztasa vagy h.esecl?·1nes teljesítése miatt, a házadó kivetésekor mcgb1;·_
sagolják.
"
l " d1-:Iinthocry a bérbeadott llelyiségcknel a :aza 0
kivetésének"' alapját a n1egelőzö évi novcn1ber1 allaA

:.>ot szerint, egy leljes ~vr.:; kisz(tn1ított nyer:; házb~r_
jövcde!e111 nlkotja, ennélfogYri. a 11oven1beri negyedre
jűró házbCr nCgyszcresét, illetve havi bérleteknél a
ncvcmber havi h<izb5r Uzenkótszcresót kell a hizbérbcvallásl;.:t beállítani, a lakások :folyöszán1a szerinti sorrt!nclben n1in::Jcn laküs aclo:t;:.it. a b5r!ö nh."tirás:ival is igazoltatva.
_.\. saját haszná!atatáh8n levö, vagy n1:1soknnk
befizetés néll~Ul baszndlatra átenged;;tt épille~nél
vagy lakd.sná.l az épület, illetve lal{ás ltaszonérték'át
tr.rtozik a .házbirtokos bevallani: tehát azt az össze_
get. a111elyet a 1-.:é-déses épületért V[l.gy lakásért bérb~aclás esct~ben, a he 1yi viszonyokD.:ik
..
n1cgfe!clöen
h<izbér fejében fizetnének.
_4,.z c·lyan lak~is haszonértékét is be ki:ll vaIJani,
a1ncly a h:ízb6rbevo.I~is benyujbísakor haszn:í latla_
nul, üresen állott. feltüntetve „Jegyzet" rovatában,
hegy a lakds üresen áll. Ezt a beje 1ent0st az adóliatóság iaki'tre:::eclési bcj0lcnt:!:~ne:~ tekinti és az üresen álló Is.kas után is elöirjn. ugyan a követke.::ö
óvr2 a h1z::lc1:5t, d:.: a::t ne;;·yecL;\·cnként törölni fogja
inindaddig, n1íg nz üjtól hjrheadüs bekövetkezik.
-·\.h<izbérbevalk!si ívnek erre rendelt rovatiban
a llázbirtokos az Ó\'i nyers b:!rösszr:gböI Iesz::imítho.tja 2. hüzz:.1 együtt b2rbcaclott fö:(!birtok, vagy
a katasztcrt:.:n is I~üll~n felvett kert haszn:llatoiért
knpctt ::irösszeget; üz!Pti fe 1 ;~zero:!Css:-1 vagy butoro_
zottan bérbeadott hEl:;isóg b:3!'fböl a felszerelés, illetve bútor llaszná.latd.ra esö reszt, a Jrözponti fűte.';
és n1elegyizs-zolg<:lltat:ís fejébPn kap:::-tt összegeket
stb., ainclyek a 1üizadó alapjából jogos:in levonhatók.
Saját luizhan lévö iizieít-i hl'l,yiség bérie,·onása.

~4..z ipari. kereskedelmi és bányaválla'atok, vala~
mint az általános J;:ercseti acló körébe sorozott önálló

fcglalkozá~ok

kereseti adójának 1·:ivcLJ:.;c, az

-~Cióé~.'='t

ben, an11nt ezen helyisigek ubin a llázbir-tokost, aki
(ogyút~~l a k~reseti adó ala csö üze1n tulajdonosa Js,
a~~ acloevre 11azadóval megadóztatt<lk.
.

n1eo-elözö évben szerzett tiszta ltercset alapJa1: t?1:téni'k, mc:ynek ldrnunl-:<ilásánál __ a nyers hev~te~e=~
ös::ze.o·él;ől Ieszé..n1it11n.tja. az adozo a nyersheveteL:k
1 negs~erzésére, n1egtart~s~ra ~~ „b~ztosi~ás;:::~~~-· , ...
o·es term'.."!16si ·5S kczeleSl

kohsegcket,

.:\z ö1<Hdakús és a iuizhirf'ok vag:ronértéke.
_ J.I:i _a h~ több adózó közös birtoka, vagyonért-~
k~t a h~t::aclo_al_apnak 111egL~lelö so1·szan11nal számítja
ln a~ aachatosag, s az i.gy kiszám'itott vagyonértéltet
os~tJa. n1eg a házbirto;..:osok lcözött, rBszilletöségük
aranyaban; tehát a nagyobb bé.rjövedelmü házak
ilyenkor is a kisebb szorzószán1 allcaln1azása 1ncllctt
kerülnek értéltelésrc.

1-.0~,ot~uh._ ~
toY (

berelt üzleti, irodai ·helyi.sége1,:ért fizetett h?.Zb<!r

összegét is.
Kérdés. hogy a.1:;b9n az cseLbcn, ha 8:. váll1:1'l~t
·· l t i t··tzenli VU""'
írodr.i h::lviség~i
a .-::aJat
haza·
UZ C
0.T
•
•
1 ••
„,1 '
t

'Jan vannak

~z

adózó a

Uzletbér, iroclabér cin1en esz,:;:ozo!.1Ct-c

~yers

bevételek ö:.:szegéböl levonúso1v1t.

A ház:i.dó sz:i.t:llyai szerint valamely épület lláz_
adójának kh·ct€sch:o:· az_ épLi.lct ;g~es ~·észei~~·t. ;capott évi ös3zeghez hozza kell szam1t~n1 a baL.b:1 ~~
kos saját haszn<lln.tában lévö épilletresz h~sz?~1e1~~t::
Jcét is, vagyis azt az összeget, amelyet a bazi:ntoho::;
a1tal használt hz!yisgekért, bJrbeadás eseteben, a
helyi viszonyok szeriD.t, évi húzbérl\:ént fizetnénelL
~'\. házadó szal~i!yok t~hát a házbirtokos ~1as:;~
nálatál:an álló llclvis2gc1tct ügy t('kintik,
nrnrth:•.
,.,~,..,.1-et
·a- h"l)riséo-eltet u h'izbirtoli:os önn1a.:;ától lJ.;:.
"""'-\. "' •
.:::>
• • 1 ' •.
relné a heivi viszonyok szerint elérhető 0v1 }~rc~t:
a llá~birtokÜs jövedclrnének azt a rósz:'.!t teh~t, ::-n1c!;.:
a saját épillctlJen llasznáit üzleti, üzemi :s i:·o?o1.~
··
cl·i. '"b
"""""y1"'hely1ségeltre
es1']e, a h ozac1·1-·
e.ci a-o,._
,,_ faJ"o(
~ "" l-1t'"'·•
_.__ ~,"
házadövnl megaclóztatjálc
I'i:étszcres n12gadézt2.ttl.s elkerUlCse érdekében, a
hlizbirtokos 1~ereseti adójinnk az alapja an1iat~, h~?·y
üzleti helyim'.~gei a sajd.t ház:i b:in vanna!5 és ig:i·. uzletbérJdadása nincsen, ncn1 ernelkedhehk, v:::..gy1s ~
kereseti adóldvetésnél figyelcn1be jövő n:;~.ers . bcv~.
telének összegéből le kell szün1ttani az. uzletnelyiségekre esö házbérhaszouértékét abban az összc.g.·

11-Iáként {tlJ azonban az eset, ha társasházakban
birt örökl2Jn"ts vagyonértéli:ének 1dszámítás'1ró1 van

SZÓ.

!lycnko:· az adóldveto hatósa.g n1il1den egyes
lulaJdonosnal c~akis a birtokában 1évo öröklakás
h~za.dóa.lapjábó! indul li:i és az enck lnegfelelö szor„
zosza.1n alkaln1n.zása 1nellett, nünden ecyes birtokosra nézve. külön szá1nftja ki azt a ;'agyonértékct,
an1cly utan a llázbil tolt vagyonadójiit kell fizetnie, a
clupla rokkantell<itási adóval és a 1{10 szazalékos
r~.nclkiviili pótl.ékkal egylltt. (Itt n1eg kcII jegyez_
nunlc, hogy nuvel e te1~intctben a közigJ.zgat'.Ztsi
biró~~g .gyakorlata sen1 volt egyöntetű, a kérdést
1~?1i:oz?lcbb a biróság jogegységi tanácsa fogja eldonteru.)
. Eni1e!t az a kövctkeznú~nye, hogy az öröJdak2sck
ln~·toko~ai_ra a vag:yonadót a lcgrnagasabb sorzószán1
alH:almazasával vetik ki, holott ugyanannak a ház_
nak °:. \~~gy~n-5.1 téke, ha egy vagy töblJ egyén osztatJan ..]cozos birtokában volna, csak a fele lenne annak
az os:z;;f?nek, ani.e1y_et a. fenti n1ódon a lc.gma.gasabb
szorzoszan11nal lnszamítanaJ(,

..J
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A pénzügynliniszter Cvröl-évre h:iadott ~r.té~c
l"si rendelete a 118.z vagyon~rt&1{ének kiszá.1n1tasara
é;·vényes szorzószárnot .?-z aC.ókö_teles nyers 1~.Jrjövc.

delem összeg.Ztöl függo, dc arJnyosan

cs:>l{ken_o,

8-16_ig te1jedö szctn1ban állapította rneg és pcd1g

az 1935. évre széió kiveté>:i ;:cndelet szerint olyanfor1n<ln, hogy 2000 p:;ngölg terjedö hUzadóalapná~.
ennek 15-szöröse, 7.ooc, tg l•l-szerese, 8.000-ig ~~
szorosa; 9.00J pengöig 12-szerese, 10.000 peng?.~g
ll_szerese, 12.000 pengöig lO_szerese, 15.00J pengo1g
9-szerese és 15.000 pengönél is nagyobb házadó alap-

nál ennek 8 ;.:;zoro.sa lesz az a v:::gyonértél;:, a1nely
után a háztulajcloncs a V3gyonrv:iót lnegfizetni tartozik. Ha a ház több aciózóna:~ 11:öz:.i:'J bi! toka, vagyonértéket a házadóal;:ipnak n1egfelelö szol'zUszán1n1nJ
szá111ítja ki és az így nyert vagyon2rl2ket osztja
ineg a házbirtol\osok l~özött, rfsziik~lös&.glik arúnyú„
ban.
!~ryényhe1~ 1é•:ii rendkh·üJi tt·:Iú1}:.í1l(·kok.

_.\.z érv&nye.s : Ci.ld~H:cz:h;eJ;;: SZi:!!'lnt az ű1Ja1ni

alapodók utün, az üllarn:1Ll.zt:~rLis pánzUgyi egyen_
súlyánal\ helyrc:lllitás:1 ól'deli:(!!Jen ::>.z alúi;b.i. ren:!~
lövlili pótlé-kül\at J;:ell fizetni:
1. Rcn~lldt"iilf p6tl(l.: a l!d::.u'.l() ut1ín . .i';... ház:t:2ó
utan az alapul vett nyers házjövcclele1n (haszonérték) G-S·d a ós a kivetett húzucló 20::;:-a fizetenclö
i·enclkivU!i lui..z:.dó-n::tl0li: cín1~n. 1linclkélféle r2ncL
Iüvüli pótlék alól n1ente::; az ;:~ ház, a111ely a11u:1cl?an,
vagy ideiglenesen aclómcntes, vagy ainely legrelJeb·b

kLt szobát foglal

n1~gUb:.:.n

és az épületet n1·aga a. tu_

Jajdonos haszn~Uja, abó! scn11ni sincsen bérbe adva..

I{Js- és nagyközs.;.gekben a hűzadó 20(,:(. -:i.val szedett
r.cndlüvüli hti.zadó-pétlék alól a kétszobásnál nagyobb

épület is n1entes, ha az egész épilletet rnaga a tu.
lajdonos lakja s aból senuni sincsen bérbe adva.
2. Rcndkf.t•illi JJótlék a jövcdele1nad.6 után. A jö_
. vedelen1adó utdn annalr 609é-át kell fizetni rendl~.L
vüli jövedelemadópótlék fejében Ez alól a r~n<lkivüli
pétlék alól nincsen 1nentesség.
3. Rendldviili pótlCk a 1:agyo11adó utún. ii.. vagy?nadó után annak 100 százalfl\a, tehat a vagyon„
ad~v~l. :gy~~l.ö összeg fizetendö renclkivüli vagyonadopotlek feJehen. Ez alól a rcnclk.ivUH pótlék alól
sincsen adómentesség.
·:!. If.illönacló a::: alkalnnut.::otli kereseti acló ntán.
A közalkalmazott a szolgálati illetménye után kive.

tett al~\almazotti kereseti adóval egyenJö összeget,
a n1aganalkalmazott pcdio- az alkal!nazotti kereseti
a.dó 2_ es fé1lszeresét köteles Jn'unkaadója. útján beflzetnr, ha a szolgálati illetn1ény a havi 120 pengöt
1neghaladta Befizetf.se az alkaln1azo~ti l\ereseti adó
vaJ és az utána járó rokkantellátási adóval egylt.t.e:
sen, a inunkaadó útján, a havi iilet1nényjegyz~ke1\
l:e1nutatúsa n1.::1Jett törtfnil~.
5 . .tl roklcantellclttísi adó kCts,:srcs t1;.:tclci.

_.\.

rckantellátási adót az alapadók együttes összege
ütán az eredeti tételek kótszeresé.vel, ha pedio- az
alaJ?adók összege a 2·10 pcngöt meghaladja 5 °t;zá.~
z~lek helyett 10 .szá.zalél\lnil kell kivetni. Ugydncsali:
k::tszeres tétellel j31' az a.lka::n1azotti kereseti Ulló
után is a rokkantadó.
6. l1u:u.5gjt'intlék az 1835--3G. évi in.ságcnyhítö
tevékenység költ:;:5geinek fedez2sére. Ez a városokban a folyó évre kivetett jövedelemadónak 20, az általános kereseti adóalapnak: 2 szazaléka Nen1 keil
inségjárulékot fizetni az általános kereseti adó után,
ha annak alapja az 500 pengöt el nem érte,
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_<üenlcbiJ 1--3. tllutt ismer~elett rendldvüli póL
lél;:ok!lt, valanünt az 5. alati rokkantelHitá.si adót,
az alapad6ld;:al együtt, egyenlő negyedévi részletelc
ben legkJsöbb az évnegyed n1ásodik havának 15_ig
l;:ell megfLzetni: a 4. a1attl különadót nünden hó
25-én J;:e!l a n1un!;:aadü útj<ln, az illctményjegyzékei;:
1nind:~·:.:t pG!dányűnak ben1utatása n1ellett lefizetni.
"i. ki~ lüi:;::tk

YUb>J-onértékeiésc

és

lútzadópótlék.-1.
.

Ezek a há.zaJ;: a valós.igban nem hoznn.k b~r
jövedeln1et, hiszen a tulajdonosuk Ia1ai.sául szolgálnak, aki egyéb jövcdelme1böl alig, vagy egyáltalán
ne111 kGpes ld.vetett házadót, jövedelem és vagyon•. :.ivt szu..rntalan járulékaival egyiltt fedezni.
J.... inig a hgrbeudott épületet;: ~s lakások házadó.alapja a lulzbérek a1talánosau tapasztall1ató csök_
kenése arányában évröLévre Jösebb lett, addig a tulajdonos hasznélatiban álló családi házak házadóü.lapjúnaJ;: évekel ezelőtt n1egállapitott haszonérték
ltszé.Uitásü.ra, a házadó kivetésckor nem l;:erült so:·.
Ennek az a köv2tkezrr1'2nye, hogy a családi héizak házadójtt és adóköteles vagyonertéke niás ha.<;onló, de h~rbeadoit épületekhez viszonyítva túln1a_
g·asn.n kerUI incgállapításra, illetve megn1aradt azon
a szil1vonaon, amelyet mó.r évekel ezelőtt, a ,111at'51:.:.·;,;-abb házlJérek korszakában állapitott n1eg az adó_
hat6ság.
-"\. házadó után szedett 20 szJzalé:ii:os rendkivi.ili
pótl~k alól cEak a J;:is- és nagyJ.:özségel;:bcn feli:vö
c~;~tlé.cli ilúzal;: mcntesUlnck; ellenben meg l;:ell fizetni
ezt a. rendkivüli pótléltot a városokban és a fővúro31:'1n fcltvü csaltl.di hü.zak házadüja utün, akkor is, ha
[!, tulajdonosnalt 111ég a puszta meg2Ihctése is koc!túz::itos, illetve bizonytalan.

A házadóalap 5 százaléká.val szá111itott rendki.vüli házadópótltik alól is csak azok az err<!sz:;n kis
csal!idi házal;: mentesek, amelyel;:ben 1egf~1jebb ltét
szoba van. _4.. nagyobb családiházak tulajdonosait ez
a rendltivüli pótlélr is terheli, am'i különösen a cs1·
ládosokra jelent fokozott adóterhet, mert ezeJ;: volta!;:
kénytelenek valan1ivel nagyobb há.zhan keresni cL
helyezkedést családjukkal.
"-\z a.B.:aln1u:;:;ottu.k tlltaiáncs kcrcsetj adója.
Az. ország területén lali:ó egyénnel;: a 1nunkaadójával szemben fennálló szolgálati vagy munkab2r_
viszony alapján járó fizetése, vagy bármilyen Javadalmazása, szintén kereseti adó
(aU;:almazottak
kereseti adója) alá esik. _t:.,_ gyógyszertári alkalmazottak tehát a gyógyszerésztől élvezett fizetésül;:
után fizctil;: ezt a keres<::ti adót.
A hetenkint 20, illetve havonként 80 aranypengőt meg nem haladó szolgálati illetmény adómentes.
A szolgfilati és n1unka.bérviszonyból szárn1azó
kereseti adót az aclól;:öteles jöved:;lméböl, szavatos.
sag 1n'el'.ett, a munkaadó J;:öteles levonni és beszolgáltatni, postatal;:arél\pénztári adóbefizetési lap út_
ján a községi vagy v.irosi pénztárba. _•\.. n1unkaado
!i:öteles az alkal1nazotti fizetdsekböl levont adóról
l\ét peldányban illetn1ényjegyzéket készíteni; az egyil;:
példányt a hatóságnal;: beszolgáltatni, a nulsil;;at pedig az egyéb feljegyzések!tel együtt, legalább l;;ét
óvig me.;ö1izni és az ellenörzö közegnek bánnili:or
felmutatni.
Az. adót az illctn1ény kifizetésekor l;:cll az illet_
n1:illyböl levonni; a befizetés végső határideje pedig
a hónap 25. napja. _<\.1nennyiben a befizetés ezen határidö után történik, a l;:amat az illetn1ény kifizet'6-·
sétöl já.r.
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Az olyan nn1nkaadól;:, akik kevés alkalmazottat
tartanaJ<, a szolgálati illetmények után járó adókat
a ·pénzügyi hatCsüg átalányösszegben állapíthatja
m'eg.
_t;_ levont és b2fizetctt általa.nos kerese.ti adó he.lyessége és jogossága ellen úgy a nlunkaa'ió, mint az all<a.In1azott, az illellnényjegyz.zk és az adó beszolgáltatására kitűzött határidőt követő 15 nap alatt, a
p6nzügyigazgatós3.ghoz fellebbezéssel élhet.
_.\lk.aln1azottak jö\·edelcn1adúja.

Szol.gá.lati vagy munkabérviszonyban .:illöh: ji.L
vedelem adókötelezettségéneJ;:. elbírálásánál különbséget kell tenni egyrészt a szolgálati viszon:Yból szar_
mazó illetmény és az egyéb forrásokból szerzett jöve?eien1 között; iná.srészt maguk az adózóJ< között is,
1n1egpedig utobbi es2tben asze·rint, hogy a szolgál:Jti
iletményt közszolgálat, vagy n1agánszolgá.Iat fejeben kapták-e munkaadójuktól?
li!ig ugyanis a közszolgálati illetm·ények össze.
gük.re való tekintet nélkül, 111entesek a jöve:ielen1·
adó alól fs l<özalkaln1azott tc1·hérc
jövedele1nadó
csak az e.:;y.:!b forrásokból szirmazó jövedelen1 után
vcU1etö lci, feltév~. hogy ez utóbbi az adóévet meg_
előző évben a 600 pengőt n1egJ1aladta, adclig a inagánszolgálati illebnény csak abban az esetben n1ente.J
a jövedelemadó alól, ha annalt teljes (bruttó) összeg~~
az adéGvet meghaladó évben ncn1 haladta n1eg az évi
360IJ pengöt.
Ha a magűnalkalmazott szolgá.lati il!:?tm'énye
11en1 esik jövedelen1acló alá., egyéb forrd.soltból szár_
n1azó jövedellnére ugyanaz a szabd.ly érvényes, nlint
amelyet fentebb a közalkalmazottra vonatltozó:ag
már em1itetti.inl<; tehát egyéb jövedelme után jöve-

ciele1nadóval csak akkor róható meg, ha ezek az
egyéb jövedelmelt az adóévet meg;;.lözö évben 111eghaladt<.ik a 600 pengöt. Ha viszont a m·agántisztviselő
~'zclgáati illetmónye jövccte:cn1adó alá. csilt, altk·::ir annaJ;: össz~gé.J.~2. a jövedelen'laQ::< alap~ín;:::k:!kini.'.lnluikL
saltor, te11nészetcsen bozzri.szárnítj:ilt összeg.Sre Yaló
tekintet n2lkü.l az egyéb for1·11soktól szü.rmazó actököt:.!les jövedelmet is.
1... n1agánszolgálati illemények évi 3600 pengö
jövedclenúnentes határösszege a gyermekes esalác.1,föknél a gyermekek .szán1a szerint„ a követl;:ezöképpen alakul:
2 gyern1cknél 3700, 3 gyenncltnél 3800, ·1 gyer_
ln'2knél ,1000, 5 gycrrnel;:n~l <1200i G gyermeknél 4:100
pengö, a hetedilt .gyerineldöl kezelve pedig a határössz2g gyern1ekenlt·5nt további 300--300 pengővel
en1cll;:edilr.
I-Iasonlóképen c1nclkedik a gycrinekek szán1a
sze: int a közalltaln1azottaknál és a jöveclelen1adó alú
nen1 esö szolgálati iletményt élvezö magánalltaln1azcttaknál, az egy(.b Iorrásbó.l ereclö jövedele1nnek az
az é.vi GOO pengős l1atárösszege is, a111elytöl l;:::zdve
az egyéb jövcdelen1 jöveclelcmaclóval n1egaclóztathat6.
Az egyéb jövedelcn1' ajón1entes határössze.ge te·.
hát kót gyern1eltes adózónál 1nár évi 700 pengő, :::
gyern1eknél SGJ, ,! gy;;r;neltnél 1000, 5 .:;yermeknál
1200, 6 gyern1cli:n:!l 1-!00 pengö és a hetedik gyer111cktöl kezelve a hat:J.1·üsszeg gye1n1ekenl<ént tová.bbi
300~300 pengövel e1nellteclilc
L<:vonható~e

a ji)vc.:l!..'lczn:ta6n:í.1 az ail;:a}u1azotta·k
ker1°st~!i l~déja '?

szintén azoi~
közé a. l;:özszolgáltatások közé tartozil;:, a1nelyek az
összes jövedelemforrások együttes összegéből levon_<\.z allui.ln1azottak ker.:seti adója
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hatC:k, dc csakis akii:or, ha az a szolgálati illetr11ény,
a1nely után az adó fizcftetett, a jövedelen1adó szcn1pontjd.ból adóköte.1es.

Ez azt jelenti, hogy s.rneanyiben a szclg;lJr.ti
illetn1eny.a 3600 P_t n:::n1 haladja iueg, s ez<;';rt jöv~
delen1adón1cnlcs, iniórt is a jövedelemadó alapjáb:in
nen1 .szerepel, az utána fizetett alli:aln1azottak li:Crcscti adój<:lt o:.z egyéb jövedelinel;;: együttes összegéböl

nen1 lehet !:::vonni.
~t\..z a1ka1n1azottak l~::rcscti adójdt az alkt!hnazolt
köteles fizetni. Ela tehűt a n1unkaadó Cs alkahn'azott
között !Gtrejött lne.gálapodás folytán az a:iCt a„ 1nuu.
!~~~adó lnagára vállalja, az adó összeo·e az illet1nény
l:::icgészitéséül szolgál, s igy az adóalaphoz hozzaszürultandó . _4,.z ily inódon Jdegfszitett összi;gct ken
::;, jövcclele:n1acló a1apjüba i.s beillitani; a. n1unka'1dó
1

::~ .lal :·~:~ a ltrü111azc:-Lt h·2ly:0U: flzc.tett ltcre~-;cLi a„üó levonú:o::ln1l;;: ;:;_zcnb:1n tern1é:szetesen ilyen
esetben
[;i::ic~;

akatlúlyu.
i-Ia\·i t:s neg;rcdéYi ilil'h:al·n;:;t•k adóztatús:L

_fl.. ke:-c::cti adCra. vonatkozó .szu.b:Uyok hivaLa·;1s
ö2szeállit<isún::.l~ az a része, Inelv az alli:aln1azottak
l~creseti adójUnak lerovúsiról .szól, úgy renclcl-l;;:_::zik,
l:ogy az ilieln15nyj2g")-'Zflt cik~.'iZit~·Só!li:or össze li:c!l

vonni n1indazckat az illetn1Gnycket, n1'elyek2t az atkaln1azott a munkaadójától ldllönféle: clnevczós lncl!0tt, ugym12.!Tll a hónapra kagot Cs a.:: együttes öszs~cg_ alapján kell az alitalrnazotti kereseti adút jáxll ..
lt::Ji:a1val együtt ji:iszáP.1ítani és a közo:inztúrta be~
::::zolgáltatni.

-

I-Ia azpnbnn az a.1.kaln;.azott a havi illct1n611y;c:-i11
l~l\'ül hosszabb idür2 szóló, pélcláu! negyedévcnli:ént
esedékes illetn1ényt is li:ap, ezt a havi já:ancl:Sságoli:

L':l c1l~iiliinítvl;, l\\.ili.:n J;.cll az r::;;y havi a.·.~ótétc~1t:i
rncg:iclóz:ni.
'léglJ, ha a h2..vi U'_e:tr::.6nyckcn felül töblJfélc
negyedévi illctn1:::ny is 1-::erEl egyszerre ]ti.fizetésre, az
egyszerre kifizet::tt ncg:ycclóvi iHctményeket egynuíssal .:;zint(n Ö':'SZ'.:! l·:ell vc·nr-d, s együttes összegilket
kell a havi adót6lel szerint lnegadó~tatni. 1\. negycdóvi iletrn'2ny~ vo.gy a ncgyrod·Svi illctin'énye1;;: együttc.<J
összegét tehát, 0gyik csctbsn sen1 szabad a llavi
i1Ictn1:.'nyhcz, vagy havi illc~in:::nyc1~ cyyüttes össZ·::!·:;·jllcz hozz:!szúrnitani.
A.z {i·vén~'.'CS szabál:yok
YiI8.gos Cs hatl.1.roz0tt
rendelkezése. eI!enere. nlind sürühben k2.p Iáhra az a
gya!-:o:-lat. ho.~y o..z ridóhatósigok c::ak <!. negyed{'>'t:·nként folyósított 1a1i:áSpénzt is1neril~ el clya!! i'1Ptn1;;71yncl~ r·n1ely havi jd.rr~ndóságo!~t61 elkü!öní!:ve,
2. 11·-":l a~Jf)tét[:r·::l l~Ulön adóznndó 111eg; a n1unkaa:löt.61 n11~g21!rq:odris szDrint negyedévenként járó és ne.
g::cdó'.\'t!nk~nt f(J~yó::ltott.. n1ús c:ncvczésü lllctn12nyt
JH.•di 15·, pl. a ch·úg-n~·; gi vagy cs2J8.:ii pc:t!él·:ot, havi
ö:.:sz.::;g··::l~t'e fc1os~:tv::, vagy <.1 kifizetfs b::vib<ln cg;jsz
(:s.'"zc;·l:c;.1 c.-;yo'Z~!Tt:. hozzúsz:.~IT!itjú.!i: a llD.vi illct1115nyckhez é;; ::.zokk<:tl ö.ssz2vo!!va, egy tét-3lben aclézt:~tják 111eg a:-:za! a. nú:gol:cl(~ssal. hegy a. pótlék nero1
e.::;y6-b, nü~1!; r:. h:ivifiz12tGs lüeg.~szítö része
_:;.:~ 2.ll:a~1H::.zctU kcrcscli adó progre':;;zivitüsúnál
i"ogv~i_. igy k(;tsógl:elenUl aH;;aln1at lehet
tcren1tcni
1'1agasn.bh ö;:;;:;zz-.:;ü udö bcszec1:.'.s5: e-, nu1ihez n1óg n
l~ét ~:;; félsz21 e.s összc;ü külön 2.dó is jűrnl; d3- lehetctlen.s:'g Elis111crni uz aclóh:J tösú.got:nak azt z. vél~
jogJ.t, hogy n.::i.gyobb b:Jvótcl megszerzése érdekében
az ér\'ényes jogszc.:.b<ilyol1:at ncgligálhassúlc
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Fizetési előleg tnPgadóztatúsa.

_t.,. inunkaaj6 ininclcn hó 25-Cn tartozil;: i11etn1ényjegyzCk benyujt?sa n1ellett, nY~gadózni <..>.zokat a szol_
gálati illetm~nyeket, n1'elyeli:et a megclözö lló 26-;.-:
óta alli:a.ln1azottaina'.r. kifizstctt. _..\z a'.kaln1G.zottak
altal visszatéritcndö fizct:§si előleget fo'.yósitásakc~·
külön megadöztatni nen1 kell; viszont az illetn1ény~:.
ket a levonási idő tartama alatt úgy ltell megadózni
nüntha ez illetmény teljes összeg-3 kerlilne lsvon;:s
nélklU ltifizctrisre.
.:\z a1lfcsalás.
1920. évi XX,."'XII. t,-c, létesítette az adócs1lás
jcgintéztnényét. _.\.clócsci::ást az általános li:er'.:!:o:•;ti ac!tn<il is el lehet követni, ha az adózó ·bevallás3.h3.n,
,D. feltett li:é!·clésre a.dott írásbeli válaszátan, vagy
jo.gorvoslatának indokol.é.s<iban
tudva valótlan ÉS
szándékos félrevezetésre irányuló nyilatkozatot L:!sZ.
amely az adó n1egröviditésé1·c al!n1lmas; ha az adó~
köteles jövede!n1i fon'ísát szándékosan e1l1allgat.ja;
végül ha az adóldvetes alapjául szolgáló könyvekbe
hamis adatokat vezet be. _..\.z a::.~csalis vétségónc1:.:
büntetése egy· évig terjedhetö fogház: az adócsa1ü.:;
bUntcttének biint2tése peclig hür::::n1 évig terjedhe~ö
börtön. Ezen kivi.il m'cl!éli:büntet~sl:.:ént a vcszélyez~
letett adó egy,;;zeresétöl. nyolcsz::ir.:sáig tc;jedö p·2nzbiintet0s is kü;zabu.ndó.
-4.„dócsalást követ el az a munkaadó is, aki a.z
iletn1ényjegyzékbc tudva valótlan n„datoltat állít be,
amelye:.: a.z adó megrövidítésér2 a:Ji:2.lmasal1:; vagy
alti abból az adó megrövidítésére irányuló szánrJfil:.kal
adatokat ldhagy; va,gy végiil, aki az alka.lmazotlaktól levont adót ne1n szoJgjltatja b:;. _..\clócsalást követ el tovib1Já az a munkaadó is, aJ{i az általány

n1egállapitása céljából szükséges adatokat, az a;!ó
n1egröviclitésére irányuló szándékkal, hamisan je.
lenti be.
-"- jövedele1nadéra vonatkozó törvényes szabályok szerint adócsalást az köv<.:t el, ki ilzlrti könyveit adóröviditésre irányuló sz<indékkal nen1 a valóságnak megfelelöen vezeti és ezekkel a ltönyveltkel a
pénzügyi hatósá.got bármilyen módon félrevezeti.
Jövedéki kil1ágást követ el pejig az, aki vallorn.'ásában, vagy fclhivásra adott válaszában, viglil jogar~
voslatanak indoli:olásában tudatosan olyan valótlan
nyilatkozatot tesz, mely az adó n1e.grövidítésére a!l\:ahnas, illetöleg adéköteles jövedelmi forrást vagy
adóköteles vagyont elhallgat. Ha azonban a. tettes
a vizsga:at lneginclitása előtt nyilatkozatát kijavítja,
kiegészíti. illetöleg az elhallgatott jövedelmet bevallja, úgy büntetlen marad. Jöveclélti kibá.gást követ el
az is, aki a J;:önyvvizsgálatot megakadályozza, vagy
m~g11iusitja, vagy a nyeresé"g,-vesztes~g szin1la ~-~t'
n1utatását n1egtagaclja.
Hog;ran Ji:eH fizetni a

J~öz:ulókat?

_t.,,. közaclókezelési szab.ilyok szerint

háron1fé.le
lnóclja. van anak, hcgyan J(cn a J{észpénzben já:ó
köztartozásoJ;:at fizetni és pedig:
1. l;:özvetlen befizetés útján a községi, városi.
kerületi aclópénztárba;
2 .postautalványon és
3. postata11:aréli::pénzbir útján.
I\:özvetlen fizetés es2tében az adópénztár a bc..fizetett összeget az adózó adóivében sz<i1nfejti és
nyugtatja; tanácsos tehát, llogy a befizetés alkalmával az adóivet mindenki vigye magával és mutass.J.
fel az aclószámfejtőnck
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Postautalvány vagy po.stalakarfkpénzt:ir útján
leljesitett fizetés esetében szükséges, hogy a 1Jefizetö a nevet, pontos cin1ét és adófökönyvi száml8.jünak (adóívének) szan1át tüntesse fel az utalványon,
illetve befizet!fsi lapon; ltülönben az össze."" elszá.moló.sa ké~edehnet szenvedhet, vagy tévedé;ek történhetnek, melyek az említett n1ódon ~ 2.z adCföl!:önyvi
tételszámnak pontos feltüntetéséve:1 - könnyen el1-:erülhetök .
A postautalványon bel\.üldött vagy pcstat.'.l~{a
ré!\.penztar útján befizetett összegről az adópénzt1i'
J;;:Ulön nyugtát nem ad, mert a feladásról szóló elis1ncrvény sZolgü1 ll;'/Ugtául; - m'égis ha az adözó az
adóivet az adópénztárnál feln1utatja, az ily úton befolyt összeget is rávezetik aclóivéneJ;;: Ierovási olcla!ára.

,

B~fizetési

napnrrl\. az a nap szán1it, amely napon
az acloz.2- a közvetlen fizetést az adópénztG.1'.nB! teljesítette; postautalványon vagy postatc.karékpénztár
útján teljesített fizetés esetében pedig az a U.'tp,
an1elyen tiz adózó a p2nzt postara adta.
-~Z, hogy a pénz postára adása a nap mclv
szal;;:üban történt, n1e1!6kcs; tehát pél:iául a 15-Ci'.i
csedék2s köztartozá.s n1·~g I;;:ellö 'időben bcfizetettnc:~
szán1it akkor is, ha annak postára adása 15-én délután, vagy este történt meg, amikcr azt az adópénztárba ltözvetlenill befizetni már nem is Ieh~tett volna.
-Q-

Az összeférhetetlen gyógyszerrendelés.
- Irta: dr. Csipke Zoltán ozvos, gyógyszerész,
egyetemi n1. tanár, az Egyetenü Gyógyszerészeti
Intézet fövegyészc. I{ét vagy több gyógyszer egyUttes rcnclelése
inir inagában hcrclja az össze.férhetetlensé.g lehctö_
ségét. Gyógyszc1·kev2réltek rendelésénél vagy elká·
szitésénél tehát úgy az orvosna:;::, mint a gyégysze.
részn2k á.Handóan résen kell lennie és a sze:· s01blonos
felirásána!t, vagy elltiszités~nek: helyét az óvatos_
ságnak és a szakszerű megfontohlsnak kell elfoglalnia, nehogy a bel\övetkez'.1etö változások sűlycsbit
sál;;: a beteg <i!lu.p:::::tát, vagy c:o::!tleg életét is veszélycztes:tik. N0n1 szabad azonkivül fig-yelmen l<::ivlil
hagyni azt a ::;;:ö~i.Hin2nyt scn1, hogy az elö.:iiló fizikai
vagy kéiniai elváltcztlsok lchctctlcnn2 tehcti]i., hegy
a beteg a ren~c!t szert a használati utasít:lsnaJ.::
nicgfelelöen szecihc~se.
-~ gyógyszerl'cndclések kapcsán elöforduló inkcn1palitilit5sok útvcsztöjében háron1 lchctöségrl!
1H:ll fclhivnc1n olva~·úin1 fi.;yeln1~l. u. ni. 1. tec'.ln1J;;:3i,
2 ké1niai, 3. hatűstani okokból b<!következö öso:z<J_
f~·:rhetetlcnség re.
_:\. technikai inkontpatibilitásokntil olyan gyógyszerkeveréks'.u·c gonclolunli., an:.elycknck az clkBszitése 1dzár:Slagosan technikai okokból ütltözi.lt nehéz_
ségbe. Ilyen2k pl. azok a rcnclelvénye:~. 2.1nelyeknél
a ineguclctt olclósze:.· nen1 elegendő a hatóanyu,g felo;clására, illetve ha melegítve fel is oldódik, kihüléskor a hatóanyag nem kivánatos kristály:Jkb~n fog
kicsapó:lni. Ide tartoznak továbbá azok a gyógyszerl;;:cvcrCl\ck, an1clyckben a ható::iny:::gok és 2. vivö_
szerek l<::özött olyan aránytalansoigol.;: állanal;; fenn,
20
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amelyelt lehetetlenné teszik azt. hogy az orvos által
elképzelt haln1azállapotot elérjük, va.gy a gyógyszerforma által megkivánt nagyságot megl{apjuJ{. Ilyen
esetek gyakran fordulna1t elő pilulá.k, Jtomp1imáták,
suppositériumok, emulziók, kenőcsök,. nyákos olda:.
tok, stb. rendelésénél.
_t.,_ kémiai inkom'patibilitá.soknál első sorban azok
a vegyfo1yamatok játszanak szerepet, an1elyek a
keverék öszetétclének olyan megváltozásával járnak,
amiből kifolyólag a gyógyszer egyrészt
ltülsőleg,
n1ásrészt a kén1iai reakciók következt~ben hatástan1lag is megváltozhat. Figyelenm1e1 arra, hogy a ltettönél több alkotórészt tartalmazó ,gyó.;ysz.-erkeverékben már a reakciók egész sora bekövetkezhet, a
v<iltozásokat nen1csak az orvos nem láthatja előre,
de gya2u·an n1ég a !{émiailag Ji:épzettebb gyógyszerész sem tud m·omentán n1agyarázatot adní a készL
tésl\.or tapasztalt elváltozások l\.özvetlen ol\.árCl.
_11.,_ kémiai inkom.patibilitisok szinte ltorlitlan lehetőségei nem adnak módot arra,
hogy az egyes
cscteki'!t nüntegy „listaszerűen" felsorolhassam, s
ezert rövicl közleményemben csak arra szorítkozo1n,
hegy nagyobb vonásokban vázoljam és nébány jcllen1zö példával megvilágítsam a vár3ató reakció!{
okát.
Könnyebb áttekinthetőség kedvéért az oldással
l::észülö folyadékos ,gyógyszereket ]{Ülön vála::"ztot_
tan1 az összedörzsöléssel J:;:észülö porl;:everék.ektöl,
inert porok összekeverésénél mir halmazillapotuli:
n1iatt sem várhatók olyan gyors változisok, mint a
vizben feloldott reakcióképes szerek összeöntéséné!.
_.\z c!dással ltészülö folyél:;:ony szereltnél bekövetli:ezö
változásokat a következő o1::ok idézhetik elö:
J. Savaktól, vagy savanyf1 kémhatású egyéb anyagolttól csapadék kelctkezilt. Ez az eset akkor fordul

~lő, hogy ha gyenge, vízben nem oldCdó savak sóihoz
valamivel .erősebb savat adunJ.{ ·pl. Natrium .salicyUcum oldatához citromsavat, vagy savanyú szörpöll:et;
ilyenkor szalicilsav váli]{ le.
Ha Natriun1 phenylaethylbarbituricumhoz, vagy
Natrium diaethylbarbituricumhoz Syrupus Rubi
idaei-t rendelnek, phenylaethylbarbitursa.v,
illetve
_i.\.cidu1n diaethylbar1bitu1icum válik le, mert az elöbbi 1:100~, az utóbbi 1:270 arányban oldódik vizben.
J!:rdekes változá.s }{Övetkezik be, ha Natriun1
salicylicumot, _!\.zc-phent, Syrupus Rubi idaeLvei
együtt írjált fel. _!\. keveréltben néhány óra mulva
hosszú, tüalakú l\.ristályoll: jelennel{ meg,
amely
azonban nem szalicilsav, hanem A.zophenum salicylicum.
Ha 'l'hcobrominuyn Natriun1 salicylicumot savanyú gyógyszerekkel hozunll: össze, teobromlin és
szalicilsav válilt le.
Natritun nitrosumból savanyú szörpöltkel, pl.
Syrupus hypophosphitum rnal rendelve, nitrozus gő
zök válnak szabaddá..
II. Gyakoriak az alkáliák okozta csapadék l\.épződések, 1nelyeltnek tipi1n1s példái az alkaloida sók
jól ismert elbon1lá.sa lúgos
g~ógyszer:ltkel (p:.
Liquor an1monii anisatussal), am1li:or a v1zben ncn1
oldodó alkaloida bá.zis kicsa.pódik.
Az Aqua _tunygdalarum a1nararu1n benzald:hidciá.nhidrinje Liquor amn1onií anisatussaI elbon1lili
benzaldehidre és ammoniun1cianidra.
_i.\. Nitro.-..,..lycerinu1n' spiritu solutun1 Theobronünum Natriu_;_ salicylicummal hatástalanná. válik,
mert a lúgos Theobronünum Natrium salycilicum cL
szappanositja a gliccrintrinitratot.
.
_Á... li:lorálhidrá.tból lúgos szerekl:;:el, pl. Lum1nalnatr.-al vagy borax..'i:al, l:;:lo.roform válill: _le.
1
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LII. _i\. lúgolt és savah: egyn1ásra való hat!isánah:
gyakran előforduló példája az a rázókeverék, amely
cinkoxiclot és szalic.Usavat tartalmaz. Lassan legtöbbször na,pok mulva, ú. n. oink-szalicilcement k~
letkeziJt és a keveré!i: újból való átdörzsölése vá.liJt
szillu;égessé.
IV. Két vagy több hatóanyag oldásánál beltövctkezö realtciók nliatt, vízben nehezen oldédö sált 1s
lteletkezhetnelt Ez a változás a frissen kapott csapedélc előnyös farn1akodinam1kai tulajdonsá.ga miatt
lehet kedvező is, (Pl. az Aqua GoulardLnál l;:eletkezö
ólomhydroltarborlá!t esetében), de álta!ában nem ki,vánatos változ3.snak 1te11 tekintenünk, amennyiben,
ha a csapadékképződés farmakológiai szen1pontboi
nem is ltifogásolható, a gyógyszer utasítás sz2rinti
szedésének feltétlenül akadáJya lehet. Ilyen pl. a
Papaver-inum hydrochloricumnak
káliumjodidda!,
vagy a kodeinfosz:fátnak
alkalibromidokkal valö
rendelése. Az elsö esetben rosszul oldódó papaverinjodid, a második esetben ugyancsak rosszul ol:lódó
l<odeinbromid fog ldcsapódni.
V. _,., _ kémiai inl<on1patibilitásoknál szerepet ját_
"zik még az oxidáció és a redukció is.
Ha Natrium! nitrosun1ot és all<alijodidol<at vagy
bromidokat savanyű gyógyszerekkel, pl Syr. hypophosphitummal, Syr. Citrivel stb, együtt rendelil<.
a keletkezö salétromsav nitrózus gőzöl< kiséretében
a jodidot, va.gy ,bromidot szinjCcldá, illetCleg brómmá
oxid<ilja.
Ismeretes, hogy anlidopirin-oldat :rvrusilago- gummi Arabicivcl gyakran n1egkékül. Ennelt az ol<a az
hogy a n1ucilago ne1n volt desenzin1álva (a ltlarofor-rn
n1'ár elbomlott), s a benne levő peroxidáze az amL
dopirint oxidálja. Ennelt a megakadilyozásáro.

aj<inljuk, hogy a 1nucilagét fél ór<iig áranlió viz.göz.
ben tartsuk. (Ph„ Helv. V.)
Ha a Sol. ars::nicalis Fo\vlerit háron1 vegyértéltü
vassal z endelik, arzenát keletkezik, míg a ferrt-vas
fe1To-vassá reclukálódil<.

A porkeverél<ek kászítésénél az összeférhctetlc:nség külsö jele rendszerint az, hogy összedörzsölésl<or, vagy csak l<ésöbb 8.llás l<özben, a l<eyerél{
:itnedvesedik, esetleg elfcly!óscdik. Ennek a Jelrenségnek az oka lehet: 1. az olvadáspont csökken~se~ ~
a nedvszívó-képesség növe~<edése és 3. a kem1a1
átalal<ulás,
_A..z olvadáspont csöJdtcnését akl<or várhatjuk,
ha u. n. eutektUtus keverék l<eletkezil<, de az átnedvesedést vagy elfolyósoclá::;t csak akkor tapasztaljulc,
ha a keverél< olvadás pontja a szcbahömérsákl·2tre,
vagy az alá csöl<ken. _>\.z eutektikus l<everá~ kelet_
kezése bizonyos keverési arányhoz van l<otve, pl.
5·1~{ _!\.cetanilid •16ri( Res0rcinnal '.:!·1°-on. 81 (j{i _A..zophen 19'/'é 1'Ienthollal 33C-on, 56t/; Salo1 4'19"0 !i:ámforrat pedig Inár Go-on elfolyósodik.
_A.. nedvszivó 1<épess1g növekedése a gözfeszültsé:g csökkenésével lnagyarázható. Reg·enboge11 vizsaálatai io-azolták, hoo-y egyes porkeverél<el<, melyeJ{~el< 1<o~ponensei n~m nedvszívók, összekeverésnél
elfolyósodnal<, n1ert a l<everék relativ göztenzi?ja
kisebb mint alkotórészeié killön„J<ülön. Ez a teny
ltisél'le tile0" a szerek telített vizes oldataik vizsga1atáva1 iga~oll1ató; pl. a 3 bromid-só öss~ekev<:1::·c
azért ned.vszivóbb,. mert a l\:everék relativ goztenztoJa
53 (a levegőé közepes hö111érséldeten rendes körUL
inények között 66.) - _A,. ktiliurnbron1id cukorporral
1
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összedi.irzsölve nedvszivCbb, mert a li:áliun1bromid
relativ göztenziója 80, a saccharumé 85, a jkeveré~
ké 63.

A kémiai átalakulas miatt elfolyósodó por!\.eve_
réltelrnél vagy kristályvíz szabadul fel a belrövetkezO
reakció!\. következtében, pl. a PiluJae Ferri ca,rb.-nél,
vagy Plun1bum acet. ciyst. és alumen összedörzsöw

lésénél, vagy folyé1cony reakciós terméli:elc kelet!reznelr, pl. az A.cid, acetylosalicylicum alkalikus anyagokkal (hexametilentetraminnal, Natr. hydrocarb,_al
stb.) azért nedvesedik át, mert az eszter elszappan0sodása folytán egy kevés folyéli:ony ecetsav is lrelet_
ltezik, A benzoesavna1t vagy szalicilsavnalt Natr,
bicarbonicumma1 való összedörzsölésel\.Or viszont v1z
is válilc szabaddá.

..

~

most _tárgyalt technikai és kémiai ink.ompatimar a l;;észítéslcor tapasztalt változások
mu_i.tt sem m·aradnalc rejtve a gyógyszert Jcészítö
gyogyszerész elött és módjá.ban áll a rendelő orvost,
l:;:énüai szakképesítésének birtok&ban esetleo<
ennelc
0
ru: okáról is felvilágosítani.
,
'
Sajn~l3:t~al kell azonban rá.mutatnunl:;: arra, hogy
farmaJ:;:olog1ru ismerete]:;: hiányában viszont tanácstalanul áll annak a megítélé3énél, hogy ezek a gyógyszer ellcészítésekor észlelt változások
mennyiben
Uefolyásoljá.lt a szer fe1haszná1hatóságtÍ.t és az orvos..
sal felveendő érintkezés akadályai miatt
lea-jobb
e~.et.?en csal:;: arra l;;énytelen törekedni, 11dgy kÜiön_
bozo f~gások és J;;orrel;;ciól:;: segítségével J;;ülsöleg
olyan allapotba hozza a rendelt szert, 'hogy a. beteg
azt a haszná1a.ti utasításnak inegfelelö2n szedhesse.
Holott a bekövetkezett kémiai vagy fizil;;ai változá„
sok mögött nem kivánatos hatástani eltolódások is
t~rténhettek, amelyeknek figyelmen ltivUl hagyását
vegeredményben a beteg sinyli m'eg.
b1~itaso1:;:

Már ezek a lehetőségek is, Ue inég tovább menve
olyan hatástani inkompatibilit:isok ahol az elkészi~
téskor nen1 észlelhetök ltülsö elvá;toz:isok, könnyen
megbosszulhatják a n1ostani gyógyszerész-0J;;tatás1
rendszert, amely elzárja a szereket minjen vonatlto
zásban jól ismerő gyógysz;;rész elöl azoknak hat.as=
lnechanismusat. Nen1 ltivánck ezzel a scl:;:at vitatott
kérdéss.el ezen a helyen má.s vonatJ;;ozásckban is fog_
la.lkozru, _de objek~ive nieg kell á!i;apitanunk azt, hegy
az orvo~1 tudo1111znyok rohamos fejlődése olyan te1\hel:;:et ro a gyakorló orvcsra, hegy je'.enle.gi pompás
faTn1altoló.giai ltiltépzésük ellenére sem 1ehet tőlük azt
ltivánni, hogy a -betegá.gynál farmakológiai részletkérdéseket tartsanak eviden·::Jába és bizonyára neni.
egyszer éppen azárt rendelnek - a ltényelmi szen1pontolt n1ellett - egy_egy gyári csomagolású specialítiist, mert igy nem érheti öltet olyan meglepetés
(IJI. inkompatlloilitás), ami gyor.s eU1atározásukat
zavarna.
~<\. gyógyszerész na.gy anyagism2retével ÉS ké-·
n1iai ltépzettségével hivatott arra, hogy a ltözös céi,
a l:;:özegészségügy érdekében az orvosnak segitötársa
legyen. önként kiná.lkozik tehát a lehetőség arra,
hegy az orvos gondjainak egy· részét a csalt a gyégy ·
sze.rel;;kel foglalltozó gyógyszer<lsszeJ az által is megossza, hogy ha jónal:;: látja vagy szüks~gét érzi, l;;Ulönösen az újabb szereknél, nemcsak kémiailag, hanem egy farmal;;ológíailag is J~épzett gyógyszerésztől
kapjon felvilágosítást.
.::...z egyetemi farmakológiai tanítás bárn1ennyil'l!
i,., tölcéletes, szán1olnunk kell a gyakorlati élet köve.
t~lményeivel; elsősorban azzal, hogy a gyakor,ló oz·vos a gyáripar gon1bamódra szaporodó értéltes vagy
l1:evésbbé értékes szereit figyeln1en kivül nem hagy_
hatja, előle ld nem térhet és éppen azért ével:;: multá
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val fokczatcsan csö?d{en az a klasszikus farn1ako:ógiai tudása, amivel az életbe m'egindult. Ha már
tncst mindezeket figyelembe vesszük és ezt tárgyL
lagosan beismerjük, úgy nünd a két rend hasznát
18.tná annak, ha a gyógyszerész minin13.1is anaté1niai
és fizio!ógiai alapismeretek ·birtokában, a farmakoterápia kikapcsclásaval, csak a szerek farm:J{olcén1icijfi.ban nyerne olyan 1üképzést, amely elegendö lenne
a már emlitett hatástani inJ{ompatibilitá.solt m'egitéléséhez is.
A gyógyszerrendel§s ltapcsan feln1erülő hatástani inltompatibilih1sok egyrészt n1ár a szer elkészi_
tése k2pcs3.<n „in vitro'' bekövetkezett realtciC.1c folytán is elöállhatnali:, pl. a n18..r említett jód- vagy
brón1-kivá~ás nátriumnitrittől stb., de orvosi .szempcnttól t1lán ntE.:5 fonto2a.bb terápiás incon1patibilitásról, akkor beszélünk, ha a rend":ölt gyógyszer az
élő szervezetben v<llilt ártalnlassá, vagy hatástalanná,
va.gy n1ás hatásűvcl, n1int anüre szültség van; pl. alkalijodidok és mcrkurijodidos szemk~nöcs egyidejű
felhasznclltlsánál a szem· }{Ötöhártyáj<in erös hatás'.:'.1
n1ercurijodid keletltezilt,
a1nely a korneán sűlyos
feln1aródásoltra vezet. _.\JJtalijcdidok vagy ,brornidok
nútriumnitrittel együtt, n1ég semleges szörppel együtt
sen1 rendelhetök, n1ert a gyomor sósavának hatására
a kémiai összeférhetetlcnségnél eln1ondott nen1 kivánatos reakció!t állanak elö. ~.\z a.tjiyliás bstegnek vasport rendelni ne,m helyes, n1ert nincs elég sósava a
vas feldolgozás8.ra. Az ilyen helytelen gyógyszerren_
delések, a kontraindilulciólt, gyaltori pé.~dái lehetnének a ter<ipi8.s inkon1patibilitásolmaJt, azonban ezeket kellő elővigyázat mellett Jtönnyű ltikerüni.
Eicll1ioltz óvatosságra inti az orvosokat, különösen a m'odern komplikált összetételű szintetikus ke_
szitményel\nelt cgyUttes rendelésénél. Több pé!dávnl

igazolja azt, ho.gy ltisérletileg még ki nem vizsgált
szerek együttes felhasználása soitszor előre nem látott sűlyos veszélyt rejthet magában. Igy pl. a vas
a vele együtt adott pirogalloldisulfonsavból az élö
állatban egy görcsokozó mérget tesz szabaddá, mely
a. pirogalloldisulfonsav toxicitását százszorosra emeli.
Isn1cretes az is, hogy az Adrenalin a Cocain és pótszereinek a toxicitását soltszorosra em'eli és viszont.
De ez helyi alkahnazásnál nen1 juthat kifejezésr~.
n1ert a periferiás erel;:et összehűzó Adrenalin a felszívódást lassítja. Gyulladásos szövetekben, vagy
intravenás:an azonban súlyos mérgezést idézhet elö.
( ~.\ novokain toxicitása 230_szorosra, a 1tokainé 410szeresre emelltedik.)
_!\. inorfin a gá.zm2.r.gezésnél katasztrofális lehet,
in'ert a mérges gáz toxicitását 2-3-szorosára emeli.
.Az öso;zcférhetetlen .gyógyszerrendelés~k bJnyolult lehetöségeit 1dvántam olvasóimmal rövid atte_
kintésben megismertetni, hogy ezekböI is 16.thassii.k
azokat az utakat, an1elyeket egyeten1i ltépesitésük
kibövítésére és f2jlesztésél'e n1eg kell járniolt, ha azt
2.karjá.k, hogy necsak famulusai, hanem segitö é,..;
tanácsadó társai is Iegyeneli: a gy6gyít<isra egyejüJ
L ivatctt orvosnak.
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ÁLLAMI ILLETÉKEK.
ILLETÉK-MUTATÓ.
1. Okirati illetékek.
A fokozatos illetéktáblázatokat az 1927. évi V.
tc. megszüntette s helyettük az ezen törvénycikk felhatalmazása alapján kibocsájtott 68200-1927. PM. sz.
rendelet százalékos illeték-tételeket léptetett életbe
A -ni. kir. 1n·iniszt6rüt1n 2030-1932. 111. E, sz,.
rendelete.az öröklési ajdnd6kozcisi és ingatlan:vagyoll_
<itruhdzcisi illetékek, az illeték egyenértélc, tovübb<l
a százalékos okirati és .sz'fi;-::.a.lékos töruénykez6si ille_
lékek után 20 s:~:ázalékos rend.lduiili pótlikot á.llapitot;t nzeo. Ez a pótlé}c a törzstetel ·iftán szúni·ítandó .
..-1z alábbiakban az egyes ifletékeknéL ezt a vótlélco-

,'.:ist lcitiintetjillc és pediy oly 1nódon, hogy a törzs-

+

=

tttelt e pótlékkal a
jellel összekötJbfo s az
jel
ntá11 köeetlcezö szdzaldk,<;záni niutatja a -nia. érvényes

tetelt.
Adásvétel-i s:::er:::ödesek: Ingól\:ra vonatkozólc
(csak írásba.foglalás esetén) 31/c+20<;1a == 3.6t;{..
Ingatl'.anok. vissz~erhes átru.házás:it:ól ldállított cikiratok első pé:dányána.I{. elsö íve 200(} .P_ig 1 .P,
2000 P-n tűl 2 P, ífl.Z elsö példány má.sodilc és többi
íve, valamint a n1ásodik és többi .pei:dány ·minden
ive 1 P illetek alá esi!{. Ingatlano1.: visszterhes átruházása után ettöl !i'üggetlenüi n1ég lt:illön 5){: -t
2os··;.
6<;'( vagyonátruházási ületól.: fizetendő.
_4,jándCko;:~lisi oldrct.101,. Elsö példány első íve:
•1 P további ivelc ivenként 1 íP. 1.-Iaga a-z aj3.ndéko.
zás n1ég küf.ön vagyonátruházási illetél.: alá esik.
.A.llaiuló öss,zegrl ·illeték alá. cső o.1i:iratok. Elsó
páldány első íve 2 P. elsö példány második és többi
ive, valamint n1ásodik és többi péJdány minden íve:
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~illa,nipolgársd.gi bizo11yít·t:<í11yok. Altalában 10
P. Iskolai c61ra, nyugdijjogosu1tság igazo~iá1sára, :il::·

1

1

1

1

lami szolgálatra való .belépésre, 1közszolgálatiban á!Jó
alkalmazottak számára: 2 P. Optálás alapján 1 P.
Anyakönyvi Jcivonatok: Születési, házassági, ha_
lotti anyakönyvi kivonatok: 1 P,
Ar11s:zdJlitási szerzödCselc · Mint adásvét€lli szerzödéselc ingókra vonatkozólag. Az állammal, törvfnyhatóságga:l, várossal, vagy ltözség.gel kötött in_
góadásvételi, vállalati és á.rusZállitási szerződéseJc
után ezt az illetéket a fél által a fizetés aHcalm8.val
bemutatott nyugtán keli leróni, /amikor is a nyugtailleték is lerovandó Az ilyen szerződések - az áruszáG:litási - .megái~·apodások, ha állandó tenn~sze.
tüek, a1tltor is illetékl.:öteleselt, ha róluJt okiratot nern
á.llitottak Jd. Forgalmi adóváltsággal terhelt árulcnál a vételi ilih~ t.é:lc nen1 rovandó le, hanem csak o.
nyugtai11eté.k.
BérletL és haszonbérleti szerző<lCseh'.: 0.5){-.-j-20S'é
::::::::: 0.6%.
Bizonyit·vúnyok. Hatóságol.: által löállított, szernflyes, vagy tárgyi tulajdonságolcat vagy körtllményelcet, értélcelcet, stb. bizonyitó, vagy tanusító bizo.
nyítványok 1 :P. Nem hatóságolc - ideSrtve a lcöz...
je.gyzöket is - S.Utal ·kiá,llítot~ ilyen bizonyítványok:
2 p
'cselckelc. Ha ,be}földön fiz•;.tendö:· 4 f, ha kUL
fö~dön fizetendő: 10 f. i'i... in. Jör, postatakaréltpénztár által forgalomba. hozott cselckfUzetek 15 db.
tarta.Icmma1: 30 f, 60 db' tartalommal 1 P 2ü f.
Csclé([.... és nu1117calcöni;vek. Cselédek, iparossegé.
dek, inasok, stb. részére, hatóság, vagy· a munka:idó
által ldá.llított it"letöség, személyes tulajdonságol.:
és viszonyok, szolgá.üat és magaviselet igazolására
szolgá.ló rnun!cal\önyvek és .bizonyítványok után: 50
fillér.
Enged·inf:nyek: 0.57'. +209(.25 P.

==

0.6t/é·, ·legfe~·j~bb
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Forditú.sok: Hiteles (fordítások ivenként; 2 P.
Iiilelesit::sek: _4.Jái.rások hiteliesitése egyr·egy
pld. 1 P. I\:ereskecleltrri c;jgek és társasági szerzö_
clfsek aliínisának hitelcsitése egyenként 3 P. Hivatalos ir<ltcl;:ról, könyvekről,
feljegyzésekbö'l, te:eJi::>.önyvekböl li:észü1t hiteles 1ná.s::ilatok ivenként: 2 P.
~f(aniatil!f;lik: 1.fa.gánhit;;.Iek után fizetett ltan1atok után a kan1at 151f,('.;:lt köteles a hitelező iilleték
íejél:en fizetni. _q_z illeték lerovása a pénzügyi ha-

tóságn<i.l beszerezendö ,,I{amatilletéklerovási-iv''-e!l
ckn1ánybélyegek lerovasa útján történik.
J(e1·cslccdcl1ni lcönyeelc. 5000 négyszögcentimét2res ívenként 50 f. Egyes ívekből áJl1~ö keresksdelmi
és ipari feljegyzésekn2:1 ivenként 1500 cm:;·-ig 10 f.
2530 om~_ig 20 f, 5000 cm:!-ig 40 f, 5000 cm:?.Jen
tűl 1 1P.
'
I'i.ötje!'J3Jck: I~ereskedök kötjegyei: 1s·r +20~·(.
:::= 1.217
de .Jegfeljehh 1 P.
'
1llc!1halaln1a,:á:1ok. Ha dij vagy jutalon1 kiltötvz
nin(.::;cn: 2 P. Ha dij, vagy jutalom van ltitüzve.
ennek é1téke után 3r;;;+20~:·( :::::::: 3.6y(;. Ha a meghatalrrúi.z:ist olyan perben, vagy ü.gybcn való eljtl:1ásra á!llitottá:It Jd, an1elynek :tárgya, 500 P: 50 1'.,
500 P-töl 1000 P-ig!'l P, 1000 P_töl 5000 ·P-ig 1,50 f.
Ezeknél, illetve 2: P/-nél, ltisebb díj, vagy juta1on1
ldkötése eset<!n sern ijehet az illeték.
Nyugták: 0.5r;·í-+20'/~ == 0.6)'(,
örölí:bcjogcul<isi s:::crzűdések: 1. Ha az örökbe·
fogadott idegen á11a.n1polgár és nagyltorú 100 pengö,
- 2. Ha. az örökbefogadott magyar állampolgár és
nagykorú, 20 P. - 3. Ha az örökbefogadott Jti3_
korú vagy ha az örökbefogadó és örökbefogadott
között az elsőfokú unokat~stvérségnél ne1n távolabbi
rckon:::ági, va.gy c1söfokú s:1gors<igi viszcny van: 5
.P. - 4. H::. az örökbe:C;-;gadott kiskorú; házass<igon
kívül szUletett, vagy szülötlen árva, avagy hadiárva.,
1
(,

vagy államsegélyben részcsülö hadirokkant: 50 f.
Postai s::x1Il.'tólci;elcli: 10 f.
S:::á1117úlc: 200 P-l.g 2 f. 200 P-től 500 P-ig 5 f,
500 P--töl 1000 P_ig 10 f. 1000 P·töl 2000 P-ig 20 f,
2000 :P-töl 5000 P-i.g 50 f, 50DO Pi-töl 7500 P _ig 75
f, 7500 P-töl 10,000 P_ig :;_ P. 10.000 P-n felül 2 .P.
. A„
. sz31m1ai:tleték:::t a tételnek a szán11aivek szám:clval szorzasa útján crecln1ényezctt összegben Ji:el1 l<:·
róni.
Bzvásá.rlási könyv darabonli:ént 50 t.
Tti.:· sHsá!fi s::.:er:::iidésct.~. Ha a felek csak a személyes ·n1unkás.:ságukat kötik le; 50 P Ha a felel;:
·n1a.gukat vagyonbetét sz:::Igáltatására iS kötcl:zik, a
kikötött vagyoni l:etét után: 1.5<;·( + 20~:.;. == 1.Sr/;.
~4.z illetéli: akltor is fizetentiö, ·ha a szerzöd2sr6: nen1
állítanak ki oli:iratot. fe',teve. hogy a t<irsasagct a
li:ereskecl-elmi cégjegyz2.k0e J:cjegyezték.
Utaleányr;k, 0.5S(-f-201;.·( ==0.6~,;.
Utlei:clck, Utuzá.si 0Jnnil:1yok. tekintet n01kül
az ck1nány elnevezésére. ha azok <:z ország llatárain
l\ivül való haszná '.-1t céljáhjl szükségesek, 1. li:öztisztviselök rész2rc: 50 f, 2. cseledek, legények, inasck. na:r:sz::!incsc-k r~.sz:!re {;:) f. 3. ni :rs szen~·~ly-::;J\
reszérc 5 P.
"Váltók J\_ belföklön
kiboc;:;átott és bclfö!clön
fizetendö ,;áltC:Jt illetéke az azol~ban kitett értél:
után:
a) 0„1<;; +20~;( :::::::: o.12r;~. ha a fizetési határidö
6 hónapnál nem későbben jár '1'2;
b) 0.5()( +20t;·( == 0.6~:;.. ha a fizetési határidü
6 hóna1pon tűl jár le.
A belföldön kibocsatott, de ldz!:ln·óiag külföldön
fizetendő váltólt illetéke az azcJi:ban Jtitett ér t:3k
után:
a) '0,2rj( +i20')(
0.2·1(1 ; , lia a fizetési hatá.ridö
ű hónapnál nem 11:.esöbben járj-le;
1

=
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b) 0.1S:'c+20r;:'c == 0,12l)é. ba a fizetési határidő
6 hónapon tűl jár '.le.
_t:.,. Jcüllföldön kiboc;sátott, de belföldön fizetendö
váltók U.let4·1\.e az azokban ltitett értál<: után:
a) o.1s;.+~2oc/;:·
0.12(X·, ha a fizetési hataridö
12 hónapn!il nen1 ké.S-őbben já.r le;
b) 0.5~>é+20% == 0.6)-é, ha a fizetési határido
12 hónapon túl jár le.
•.\. külföldön ldbocsátott és ,ldzáró:ag ltülföldön

=

fizetendö, de belföldön forgallombahozott (-álbnenő)
vá;11tók. illetélce az azokban kitett értéJt utá.n 0.01-;;.-

+ 201/(1 ==

0.012(/(,

1

A..z olyan váltó, amelynek

szövegében telek-

könyvi teli:ebelezési vagy előjegyzési engedé1ly foglalta.tilc, a fenti csoportok :bá.nme11yfüt-2.be tartozz.ék,
tclcintet né1kill a lejárat idejére, 1:%+20r,;f, =::: 1.2~r(-.
A vá.ltóilletéJc alapjául szolgáló pengőt százza11
.maradék néUtill oszthatö .pengős ös.szegeltre kell felfelé kikereláteni
II. Bcaduá11yi HlctCli:ek.
Általános illctéktitclek. A!mennyiben

killönös
szr:bályol;: mást nem rendelnek, a közigazgatási hatós3.gokhoz, ltivat2.;1ckhoz, va.gy -€Z?:l;:et JtépViselö hivatalos sze1nélyekhez intézett beadványolt első példányán~k elsö ive: 2 P. ~4.z elsö példány ,má.socliJt -és
többi ívére, úgyszintén a második és többi példányra: 1 P. Felzetel;: és mell§1tletelc. után 30 f. 1
Aru.Jc bé-.• ki- Cs litvit-eli engede?.yet, kérő beaclr:rí_
nyok. _-\z áruk értéke szerint 1000 pengönként 1 P.
Felfolyaniocltlso7c: Altalában 4 P Il. fokú hatóságnalc az I. fokú hatóság határozatát hely.benhagyó
1
határozata ellen 8 P.
11'ellebezések.
Il1et§1tmentes beadv:á!nyokra hozott eJsöfokú iha:tá'rozatok elJleni ')fellebbZ:Zéselt a
tartozás összege sze1int: 1poo P_ig 50 f, 1000 P-től

500-0 P·ig 1 ;p, 5000 :Ej-:tiil l0,000 P.ig 2 P, 10,00U

P-n tűl minden megkezdett 10,000 P után 2 P.
Házassági alcaclcily alól feln1e11f~"'st' kérő bea<lvá.
11yok: 5 P.
Hon.osi.tcisf.! községi kötelf:lcbe ·vctló felvételt~ ·vagy
a. községben ·való letelepcüCst l;,érö beadvúnyok: 20 P.

Visszahonositási 1térelen1 á1talaban 2 P. Községi kötelélt.be felvételi kérelem az elszakított részelten
maradt 191·1 aug. 1. előtti n1agyar állan1polgar részére 1 iP' .
Gyógyszertár átr11há:::ási 7c{:r-v6ny. L. az álta:l;inos illetéktételek alatt. Minthogy azonban a ltárvényben két kérelem foglaltatilt, összesen 4 P _t l;:ell a
kérvényre lerCni. 1'Iinden mellékletre és a1nennyiben
l\:ülön feJJzet asatoltatili:, erre is 30-30 f játr.
Gyó.qyszertá1 i }ogosftuá11y iránli lcérelniek. L.
az általé.nos illetéktételek alatt~~)
Iparbe}cleidCsek Cs ipareuyedélyt k<lrö b€aclvcí11.11ok. Budapesten 5 P, 100.000!·né.I nagyobb lakós-

sligú városban v:;.gy községben 3 P, 5000-100,00U
lakósságú várostan vagy 1;:özs2gbcn 2 P, egyáb helyen 1 P.
Ilöziya._::::·1a.t fi.'.ú

Bi"ró.~1:iyh o:-::

iufi:~::::t t

JH1.11as.::ok.

2000 P értékig 2 P. 2000 ,p értt.!l;:en túl n1inden n1cg_
li:czdett 1000 P ut2rn 1 P.
1.rnuykonísi/rí.o.: iní11ti Vcadcányolc: 5 P.
Néuccilt.oztatcíst k6rö bcarl-uá11yok. J{:öztisztviselők beadványai 1 P, másol\ beadványai 10 P.
Nét,úlrn1Híz~ist 7..-cSrö 1Jcadványok. Ha az, aldneJt
részére a névátruhá.z:lst Jnf~rilt, nagykorú: 20 P, ha
ldskcrú. vagy legfeljebb elsö unokatestvéri, vagJ'
elsöfokú sógorsági viszony forog fenn; 4 P.
örölcbefogadási szcrzödCsclc
kor111ciny11atósági
rncucrösítC.sc irá11ti folyconoclvünyok: 3 P.
=:') _-\.

Közigazgatási

Birőság

·szerint, (12,6·10/1933; ·P.)

legujabb gyakorlata.

T

320

1

Hatóságok, egyesületek, testületek.
::\fag~:ar

ldrá1;ri

helilg;.,..znin'szté~ium_
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·Elöadók: dr, Kovacsics Gyula min_ o. tan.; dr.
Luk~ts Imre min, titkár; dr. Siegler János min.
".:itkár.; dr. Aszalós JánOs min. s. titltár.
XIII. osztályboz szolgálattételre beosztva: dr.
Sajó Lajos közeg. főfelügyelő, dr. Szil!igyi Pál közcgészs. főfelügyelő, dr. Gaál András közeg. főfel
ügyelő és dr !(ov.ich György köze.g. felügyelő.
XIV. (betegell<ltási) osztály_

lviiniszter: vitéz Lcveldi I<:ozma !viikl-:.s_
Politikai á.llamti~nir: dr_ Preszly Elemér.
•A niinis.:t0rilnn beos:;;fása:
I.r1a:.:gattisi. csoport: ElnökL, I. tö1vényelökj;.;z'1tö- UI. közjogi-, I\'. ván11egyei és községi_, V. vá-

rosi cszt<iiy.
RcH<i(s:;:ct i
l~iztcns::lgi-,

(\'iOJJOl't: VI. karhatahni-, VII. köz.
VIII. igazgat3si rendészeti-, IX_ 1·endőri

büntctö.csztály.
Ilö;;;jöl{fi csoport: TI. alapítványi-, X. közjöL~kon:ys:ígi-. XL gyán1ögyi. XII.
gycrmckvi5dcln1i-.
X\T.

tir~aclalon1 biztosítási-oszt<lly _

c1;oport: vezetö dr_ Johan Bdla
{1.llaintitká<:'.
XIII. oszt. (általános cgészsBgügyi) vezető; dr.
Il.ö:::c!/t\>.-.:sl~.rfi

l(clcsváry Sándor nün. '~ané.csos.
a) egészség·ügyi igazgatási alosztály, vezető: dl".
Grosch !(d.roly min. tan. Előaclóll:: dr _.\_tzél Elern0r
min. o. tan„
dr Pöltze.i_ J~nö n11n. o. tan.
dr.
Várady :UiiJ;:lós min. o. tan.; clr. 1'.Ieclgyasszay Jenő
min. titl;:., dr. úris László nlin. s. titl;:ár; - Sz:ilgálatté·~2lre beosztva: Sin1on .,-\xnOlcl gyógyszcrisz;,
lnin szv. tan.; Székely Jenő gyógyszerész, n1in.
szó.1nvizsgá.ló.
ti)
álta lánc s és túrsadalon1egészségUgyi ns<:tály). Vezető: dr_ Fabricius l{ároly n1in. o. tan. -

l\Iagyar kir. flildmívelésiigyi n1in-sztérhun .
Számvevőség

gazdasági szakosztálya: Gyógy9zerész szán1tiszt: Veres Arpád. ügykör: a Iötenyészintézetck, gazdasági szakolttatásügyi intSzmé:qyek, állatorvosi főiskola 1 erdöigazgatóságok és
állami birtokol;: gyógyszerberendezéseinek €s gyógyszerfelhasználásánalt, az összes földmivelésügyi intézmények: ojtóanyag-beszerzéseinek felülvizsgálata;
a folyain- és kultúrmérnöki hivatalok, lter~ skedelmi
kikötő,
dunabogdclnyi kőbánya
betegsegélyezési
alapja terhére beszerzett gyógyszerek számláinalc
rctaxálása és érvényesítése; a tdrcának gyógyszen§szettel kapcsolatos ügyeiben való véleménynyilvánitás.
l\Iagyur kir. igazsá.gilg.)m'.nisztériun1.
Számvevőség XI. osztálya Remetey Fülöp Tibor
és Putnolty István gyógyszerész szaknapidíjasok:
űgylt.ör: Neve1öotthono1t,
'letartóztatási intézetek,
!-iirósági foghá.zaJc gyógyszerszán1láinak · revidiál!?.sa és érvényesítése. Bírósági és egyéb igazságügyi
t;?gészségügyi intézmények körbe vágó referenciáit,

javasl~tok,
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n.r.

Jdr. vallás- és közoli:tatásüg;ri mitüsztérium. ·

S?.ámvevöség IV;a. osztály. Gere Géza gyógyszerész, szö.mellenör. - ügykör: az egyetemi gyógyszertárak számadá.sainak felülvizsgálása. A ldinikai
gyógyszerSzámlált, bábaltépezdék, tanitóképző inté-

zetek és minden állami tanintézet internátusai, árvaházai, si1tetnémált országos intézete, szeretetház
gyógyszerszámláinak felülvizsgálata.
Országos Iíözegészségi Tunács.
Elnök:

dr. báró

Korányi Sándor

a

Felsőház

tagja, egyet. ny. r. tanár.
Alelnölt: dr. Bakay Lajos egyet. ny. r. tanár.
Jegyző: dr. Győry Tibor ny. h. államtitltár.
Rendes tagok: dr. Deér Endre m. kir. korn1ányfötan<icsos, gyógyszerész, dr. Fenyvessy Béla egyet.
ny. 1·. tanár, dr. Grósz Enül egyet. ny. r. tanár, dr.
Hai.niss Ele1nér egyet. ny. r. tanár, dr. l{otsis Iván
rrlűegyetemi ny. r. tanár, dr. Nékám Lajos egyet..
ny. r. tanár, dr. Schaffer I<.aroly egyet. ny. r. ta..
nár, dr. Szabó Sándor, Budapest székesföváros ny.
tiszti főorvosa,
dr. Vámo;;;sy Zoltán ny. r. tanár.
dr. Csorda.s Elemér, szföv. tiszLi töorvos,
I{ormányelöadól\:: dr. Darányi Gyul~ egyetemi
ny. r. taná!' dr. Jung Emil m. kir, állategészségügyi
fötaná.csos, m, !dr, fölmiv nünist., dr. I{olosváry
Sándor min. tan„ vitéz dr. Ordódy Sándor vezét'_
törzsorvos.
Rendkívüli tagok: Andriska Viktor dr. gyógyszerészorvos, egyet. rlc tanár, Barla-Szabó József
dr. egészségügyi főtanácsos, az OTI igazgató-föorvosa, Bayer Antal gyógyszerész, l:;:ormányfötanác,sos,

a JYiagyarországi Gyógyszerész Egyesület volt e1nö·
ke, dr. Biró Béla m. ldr rendőrorvos-tanác::os, Blas1\:0Vichkovich László egyet. ny. r. tanár, dr. Dégen
A.rpá.d ny. r. tanár dr. Firtz Gusztáv egyet. m. ta.
nár, Ur, Gortvay György egyet, m, tanár, ·miniszteri osztálytanacsos, dr. Hunl:;:ár Béla szfőv. vegy,
és élelmiszervizsgáló int. ig„ l{atona József dr.,
Borsod vm. tiszti föorvos dr. Kelen Béle egyet. ny.
r. tand.r, Kovácsics Sándor dr., Győrvá.ros tiszti föorvos, Krepuska Géza dr. egyet. ny. r. tanár, Lé_
nárt Zoltán dr. egyet. ny. ·r. tanár, ifj. Liebermann
Leó dr. rk. tanár; LÖ\V Sámuel dr. orvostudor, föw
crvos; dr. 1Iagyary-Kossa Gyula müszaJd és gazda~
ságtudom3.nyi egyetemi ny. r. tanár; :rvranninger Viln1os dr. rk. tanár; 1'Iatolcsy 1'1ildós dr ny. rk. t~.
nár, dr I\1ilkó Vilmos egy-et. tanir, 'közkórházi fő
orv~s. ]Jfozsonyi Sándor egyet. m. tanár, min. tan„
Osváth Albert dr. }{er, rend. orvos; Petz •.\ladár dr.
orvos, ·1:;:özkérh. ig, főorvos, Gyö1·: dr. Ritoólt Zsigmond egyet. rk. tanár. dr. Schulek Elem1·§r egyet. m.
tanár dr. Soós Aladár egyet. rk. tanár; Szabó József
dr. egyet. r. tanár, Szaller Milrlós dr. vm. tiszti föorvos, Szinnyei József dr. eü.-i főtan„ dr. T.auffer
Emil eU._i fötan., közli::órh. igazg.; Thegze LaJOS dr.
orvos Gödöllőn, dr. Tom{'sik JÓ?."'ef egyPt. rk t<inár,
dr. Tóttifalussy Imre egyet. m. tanir; Verebély Tibor
egyet. ny. r tanár; \Veber Dezső dr gyógyszer~sz;
\V€nhardt Jáno;; dr. egyet. rk. tanár.
Igazsági.il:,'J·i Orvosi Tanács.
Elnök: dr. Verebély Tibor ny. r. egyet. tanir,
Alelnök: Oláh Gusztáv dr. ny. h. államtitl:;:ár. Jegyzö: dr Rito61\: Zsigmond egyetemi rk. tanár. Tae-ok:
dr. Blasl:;:ovic:h László egyet, ny. r, tanár; dr. Bókay
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:'illato:vos:. dr: Deér Endi:'e budapesti gyógyszere~z
J;;ormanyfotanacsos; dr. Guot:i Endre egyet. ny, r,
tanár, dr. SzeJ;;eres Vince Jtözségi állatorvos 1fali:ó·
!~:Jéger Sándor miniszte:i tanácsos; dr. I{otlán Sán~
dor egyetenü ny. r. tanár, d:·. !{ovárzik Karciiv
n1. kir. állategészségligyi tanácsos; dr. Skála Férenc m. kir. állategészségügyi
főtanácsos~
dr
Schandl József egy. ny. r. tanár; Braur;:11 Ferenc
húsárugyáros (I{ereskedelmi és Iparkamar.:i ·részéröl); dr. Ulreich Sindor m. kir. állateg~szségügyi
főtanácsos; Vajna Ede széke$föváro.=i tan:lcsnok a
szél;;esfőváros részéről. dl\ 11-fócsy János egyeten1i
segéd.tanár; dr. Ha.sskó Sé.ndor egyeteriii adjunktus; !{ertész Lajos m. lür. állategészségügyi főta
nácsos; dr, Iv!arcisz Arpád m. kir. állategészségügyi
taná.c::;os.

Zóltá.n e,,.yet.
tanár; .dr. Buday Kcllmán egyet. tJná_r,
0
Fabinyi Rudolf dr. e. m. tanár; dr. Frigyessy Jozsef egyet. ny. r. tanár. dr, Kelen Béla egyet n_y. ~··
tanár;.:. dr. I{enyeres Balti.zs egyet. taná,r; dr. llJ.~es
Géza egyet. tanár; dr. IIerczog Ferenc egyet. tanar,
IGss ödön dr. elmegyógyintézeti főorvos; dr. l{repuska Géza egyet. tanár, dr. Minich I<ároly egyel.
rk. tanür; dr. Néklim Lajos udv. tnnác,sos; egyet. ·
tanár; dr. Német ödön egyetemi rk. tanir, egészségügyi főtanácsos: dr. Preisz H~gó egyet. t~á:;
dr. Schaffer Károly egyetemi tanar; dr. Szabo J_ozsef egyet. tanár; dr. Vámossy Zoltán egyet. tanar.
Országos _<illategészségüg;yi Tanács.
Elnök: Dr. Marek József nyug. ny. r. tanár,
alenök· dr. Juno- Emil m. lür. állategészségügyi fötanács~s; jegy;ő dr. Skála Ferenc m. kir. állateo-észségügyi
főtanácsos.
0
Rendes tagok: dr. Járn1ai 1<ároly egyet. ny. r.
tanar; clr. I{onkoly Thege Sándor, az <?mge föt'.t1;;á,ra, dr 1Ianninger Rezső, egyet. r. tanar; dr Hetz?•
Henrik egyet, ny. r. tanár; dr. Wellm~n Osz~u7t
egyet. r. tan.; Bl.ancz Jenő jószá,gigaz?ato! Horvath
Viln1os. m. 1kir. áh'.ategéBzségügyl fótanacsos; dt.
Fcl{ányi László nyug. m. J{ir. állategéBzségügyi fötanacsos.
I-Iivatalból tagok: Horváth Ké.roly, keresl;;cdcIemügyi miniszt ny. h. álla.::Utitl{~t:a: . ~r. Grosch
!{ároly rn'in. tanacsos (belugym1n1szter1um); dr.
Pasteiner _<\Jfonz min. osztályfőnök (~ödn1ívelésügyi
minisztérium); B;;:.J;;éssy Jenő n1iniszteri tanácsos.
Rendkivüli taO'ol;;: Born József ny. m. lör. Ullategészségügyi főt~nácsos; Semsey G€za dr. szföv_. tP-

'.;lI. ldr. Országos I\özegészségiig.)'i Intéz::t.
Budapest, IX„ Gyáli út •!. Telefon: ·154-15.

Igazgató: .dr. Johan Béla be!ligynünLs:zté1iurni
Q.lia1ntitkár. _.\.. patohistologiai és parazitologiai osztál~ vezet?je: dr. Lőri:ic Ferenc egyet. m. tanár; az
általános egészségUgyi osztály vezetője; dr. Hűi:-váth
Dezső;· a 'baktE:riologiaí osztú.1,Y vezetője: LovreI;;óvits István; a chenliai osztály vezetöJe: dr.- ·sc11ulek
Elen1ér e.gyet, in, · tana.r, a s::-rologiai osztály Vcz~
töje :· dr. Oláh Gábor adjunktus; a közegészségügyi
külső munktilt vezetője
(egészségügyi nüntajára:tok).: dr. G~l · ~<\..ndrás e:gész.ség.ügji felügyelő,
egyet. n1. · tanü.r; a. járványügyi al.osztály vezetője::
dr. Petrilla Aladár.
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Budapest székesfőváros kórhúzi li:özponti . gy~gyárű
ralitára és köili:órházi gyób"'YSZertUrru.
Budapest, VIII., Aggteleki u, 8. Tel,: 32-1-23, .
(1936. év folyamán V?:I·:. ~agydiófa utca
sz. ala
·
koltozili:.)
Magában foglalja a székesfövárosi Szent _Rókus, Szent István, Szent László és Uj Szent Ja~os
közltórházak házi gyógyszertárait, továbbá a l~oz
kórbázi gyógyszertárslt közponü raktá.:.at. !ar~o~:k <:
székesfövá.rosi polgármesteri X. li:ozegeszsegugyi
osztály alá.
Tanácsnok· Dr. Salamon Géza; tancicsi főjegyző:
dr. Rostagni A~hilles. .A...z intézmény vezet?je: d~'.
Horváth Jenö; a központhoz beosztottak: Höny ?eza, Ladányi Endre, Tankó Béla és Zsarnay LaJos;
gyégyszer§szelt, könyvelő: Bertalan Anna.
Vényárszabvá.nyozó osztály:
V;zetö: Sz~lay
Lajos, becsztotta1c
I<enderessy LaJOs és Zo1 d:Jn
Gyula gyógyszerészek.
A közkórházi házi gyógyszertárak gondnokai:
szent Rókus li:ÖZli:órház: Halász György; Szent István köz,li:órhá.z: I{eresztény Béla; Szent László 1töz1tórház: Nemeskéry Lajos; Uj Szent János közli:órhá.Z-: Fejes István.
•<\lltalmazott gyógyszerészek: Bakos Sándor,
Basch Ernő, Balogh Gusztiv, Barthos Endre, Dá:'."id
Endre Nándor, Dieter Frigyes, N2gypalugyai Istvan,
Jeszenszky Viktor, Nagy Zoltán, dr. ~eres ~rnö,
:Plosch -János, Szabó 1Yiiltlós, Tahy Istvan, \Tarady
Tamás.

•.\. m. kir. föld1nivelésügyi minisztériu1n Növén;rvédelmi és Növényforgahni irodája.
Budape::t, V„ !{ossuth Lajos-tér 11. Tel.: 185-35 és
197-69.
ügyltö~·e: _<\.. vadontermő gyógynövények gyüjtésének és a gyögynövénytermelésnek propagandcija,
a gyógynövénygyüjtés, termelés, beváltás és kereskedelem ellenőrzése, a gyógynövényelt feldolgozásának és k.ivitelének elömozditása, a ldvitelre !terülő
gyógynövényelt: tisztasági és minőségi vizsgálatának teC'hnikai intézése. _<\.. háziipari növények te1·mesztésének propagálása,
a lt:Ulönféle házi'.pari
gyártmányok exportjának irá.nyítása és i-dllföldi piacolt megszervezése. _4,. paprikatermelés, feldolgozás,
minősítés és ldvitel irányítása, ellenőrzése és meg~zervezése .•A.. növényvédekezés propagandája és országos megszervezése.
Elnölt: betöltetlen, igazgató: dr. Rádai Gyula
min. taná.csos. Az iroda egyes osztályai: Gyógynövényosztály: vezetője: Giovannini Rudolf. Paprili:aosztá.ly, vezetöje: dr. Bródi Béla. Háziipari osztály,
vezetője:
Magyari-I{Cssa Aladár. :iil"övényváclelnü
osztály, vezetöje: dr. Davida L·có, n1in." oszt. taná .
csos.
Vidéki telepei: 1. Szegedi tele;'.), veze+..Jje; dr:
Dunst !{álmán.•4.. ldsérleti telep vezetöje:: <lr. ObermayeJ.' Ernő kir. fővegyész. 2. !{alocsai telep vezetöje: Vitéz Horváth Ferenc !dr. fövegyész.
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Országos TársfH1nlombiztcsít6 Intézf't.
Budapest, VIlI„ Fiumei út 19.
(Telefon: ·16~1-00, 46-4-09.)
Elnökö vitéz Huszar _i\.ladár dr.
_<\Jelnöl\.: J:Iorváth István dr., Petres József dr.
Vezérigazgató: Weis István dr.
Vezérigazgató helyettese: Pfiszterer Lajos dr.
Főorvos-igazgató: Barla-Szabó József dr.
Egészésgügyi (VI.) főosztály keretében:
VI/4. Gyógysze.részeti osztály: (általán6s gyó~,...
szerészeti igazgatási ügyel\.). Osztályvezető: Roos~
J·ános aligazgató, osztályvezető-helyettes: Nagy
Vilmos II. o. gyégyszerész_föfelügyelö, beosztottal;;_":
Ném\:;th István s. titltár, Sislta Laszló gyógyszerészfelügyelö, Sarkadi Nagy Sándor gyógyszerész-felügyelő, Vágó Ernő gyógyszerész-felügyelő, Izn1ényi
István főgyógyszerész, Iűrchner Gytüa, !{onli:oly_
Thege Zoltánné sz. l{ollerits Ilona, Papp Károly,
eöri Fintor Jenő szakdíjnok, okl. gyógyszerészek.
l~„ VIj-1. osztály kereteben:
Központi hii::igyógyszcrtár:
Vezető: Szeder
Endre gyógyszerész-felligyelö, .beosztottak: Papp
Klára, Pohl Józsefné sz. Tóth Ida, Fodor István,
Mihály l{álm<'.i.nné sz. Haitl Eta, dr. Györfify Endréné sz. Herczegh Sá.:·a, Chrcnóczy
Nagy
_4.Jadár
Koncz István, Bazala _i.\.ndrás sza1tdínoko11.'., okleveles gyógyszerészek, Balogh Béláné sz. Markovits
Gizella okleveles gyógyszerész (li.:ezelö), Besenyó
Boldizsár dijnok.
Csengery utcai házigyógyszertár:
Vezető:
Roszmann Ferenc gyógyszerász-felUgyelö, beosz_
tottali.'.; _..:\..dy Ferenc intézeti gyógyszerész-gyali.'.o~·~
nok, László _.i\.nna, Szalltay ~!ária, Vitéz Endre,

)

Heintz ·Géza szakdíjnokok, okleveles gyógyszeré~
szel\.
Központi li:órház házigyógyszertára· Vezető;
Schnlidt József s. titkár, beosztott: Bro~seli: Béla
szali.:dínok, okl. gyégyszerész.
Pestújhelyi „Vass József" munkásli:órház házi..
gyógyszertára: Vezető: Botka Elemér fogalmazCi,
beosztott: dr. SzláVili.: István intézeti gyógyszerész:
Számvevőség: Vezetője: dr. Bartalos Béla szv.
igazgató, vezető-helyettes: Szedélyi Ferenc szv. I.
oszt. főtanácsos.
_..:\.. számvevőség keretében: Gyógyszerügyi (I
-IV.) osztály (gyógyszerszámlák és ványeli.'. felülvizsgálása): Osztályvezető: Józ~a _i\ndor szv. It.
oszt. főtanácsos, beosztottak: dr. Joó Délia intézeti
gyégyszerész-gyakornok, Szá.sz I{d.roly, Osztiári
Lenke, Szász Olga, Popovits István,
l{oszanitzky
Gyula szakdijnokok, okl. gyógyszerészek.
1'Iagánall\aln1:tzottak Biztosító JntCz:!te.

1

(Ezelött F'erencz József keresli:edelnü kórház b0tegsegélyzö pénztára). Tel.: 455--30. (VII;, Bethlentér 1.).
Eln61i:: dr. Zsen1bery István, alclnJk: I{állay
Ubul, igazgató: dr. Hindy Zo1tan, igazgató-helyet.tes: Barcza .i\rtl1ur ig., intézeti főorvos: dr. Sz,,_
szovszky László, helyettes: dr. Tóth Jenő.
_i\z intézet házigyógyszertirában: l(i:irÖS:!nezey
Lajos titkár osztályvez~tő, helyettese ·v:irady B.
László s. titkár, Simon Zoltán, Turányi G6za s. tit.káro!i:, :Niészáros Tibor, Ursziny l(ároly, :r12dfy S:i:rolta fogalmazók, Alm1ássy Andrásné, sz. Belezna~·
Ilona s. fogalmazó, Papp Ernő, Bartha Tivadar,

1
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Almássy Ernő, .Antalffy Zsíros Tibor, dr. Berky
József, Laborczi Vilmos segéd-gyógyszerészelt, Bartha Tivadarné sz. KraIDaszta Jolán, Fazekas Gá.s_
pár, Hittrich :mva, Veress János, Hegyi Míltlós,
Hehs Lá.szló, Zádory Gyula, Gobbi Olga, Gáldy Béla,
Krassy Miklós szaknapidijas gyógyszerészek.
1\-1. kir. AlJamvasutak Betegségi Biztosító Intézete.
VI., Andrássy-út 73-75. Tel.: 26-4.-60,
'

Elnölc: Lázár László MAV. igazgató. űgyve
zctö: dr. Hamary Géza :MAV főtanácsos. Föorvos:
vitéz dr. Csia Sándor. Számfejtőségi csoport vezetője: dr Ferenczy Zoltán MAV tanácsos. Gyó.gysze·
részügyelt előadó: Szilágyi Géza gyógyszer-ász. Központi rendelő és magánkórház igazgató főorvosa: dr.
Pásztor Sándor főtanácsos.
Házigyógy3zertár: Podmaniczky u. 111. sz. Tel :
23-5-05. Gondnolt: Janltó Barn.9. gyógys%erész.
Székesfővárosi

..\.lkalmazottak Segítöalapja,

Budapest IV. Calvin tér 2/3. -

Tel.: 868-75

tJgyköre ltö1iilbelül megyezilt a többi beteg.=:é,si
biztosító intézetével. IG.terjed a szélcesföváros V·ágle·
ges tisztvis2.Jöir.e és alkalmazottaira. Budapesten és
vidéken ·kb. 16,000 tag ( család:tagokkal együtt
30;000) tényleges és nyugdíjas igényjogosult tarto.
zilt hozzá. Az orvosi kezelést szabad orvosválasztás
rendszerével nyujtja. - A gyógyszerkedvezményt a
tagolt csupán bejelentett ltezelöorvosuk által, vény.
filzetWtön rendelt
gyógyszerekre igényelhetik. A
kedvezményes gyógyszer rendelésére az illetékes
kezelőorvos névaláírása és ·bélyegzője a vén;yf:üzet
első oldalán található. l\.
gyógyszer kedvez·ményes

kiszolgáltatására a Magyarországi Gyógyszerész
Egyesület és a Budapesti
Gyógyszerész Testület,
.valamint a Segítöalap ltözött kötött megállapodás
az irányadó. Fővárosiellenörzés nélkül pénztári, vagy
ennek nem létében a legkisebb csomagolásban sza·
szabadon ltiszolgáltatható különlegességelt jegyzé·
ké~ a Segítöa:ap ~venJtént Jtözii a gyógysze-rt.árakkal. - Igazgató: Dulácslta Jenő, aligazgató: Dr.
Haury István, megbizott főorvos: Dr. !{apossy Ferenc. Gyógyszer reta.xszátor: Szalay Lajos, (I{öz.
ponti Városháza, X. ügyosztáJy).
Országos Gazdasági l\Iun1'0.spénztár.
Budapest, V., Akadémia-u. 3. Tel,: 23,!-62,
l{özponti igazgatás .•-<\.z 1900. XVI. te, 27, par<:.·
grafusában biztosított felügyeleti és ellenCrzési jog.
kör gyakorlását a m. kir. földmívelésügyi 1nini:ztcr
ezidöszerint dr. 1'Iayer I{ároly államtitkár, ko~·
mánybiztos útján látja el. - A.z Orszfi.gos Gazdasági Munkáspénztárnak az 1933. évben a törvényes
rendelkezéseknek megfelelően 3 év tartan1ira megalakult igazgatósága a következ5: Elnök: gróf Te·
leld Tibor; igazgatósági tagok: dr. Balogh Sándor,
dr. Halász Ágoston, Nádossy Gergely, Buday Barna,
Csizmadia András, Patacsi Dénes, Putnolti 1'Ió1ic,
dr Ernszt 88.ndor, dr. Marschall Ferenc, 1'Ielczer
László, ,br. Vay Miklós. űgyveztö-igazgató: dt'.
Blaske Lajos min. tanácsos, h. igzgató: dr. Andorlta
Zoltán min tanácsos, orvosi osztály vezetője: dr.

Keleti István.
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Allami 'rasgyárak Igazgatósága.
Egészségügyi osztály: retak:átJr: IC.?néz ~id:~-
ügyl:;:.ör: a diósgyőri vasgyá: t~r.:pe1:1ztara. ".enye_rnel\:. felülvizsgálata s az egeszsegugy1 adm1n1sztraciónál segédl:;:ezés.
Hatósúgi vegykb;érleti úl1on1:lsok.
B1ulr!pcsten: Országos m. lür. kémiai intézet és

központi vegyld.::érleti állonuis (II., l{elcti l{:iroly~
utca 2-!!.) - Szél:;:esfövárosi vegf'és~;;ti
élelmiszer:.
vizsO'Uló intézet (IV., Központi varoshaza,) !l'L
kir.::. állatélettani és takarmányozási lüsérleti állomás (II., !{itaibel Pál-utca 4.). - :rvr. lör. ampe:ol?aiai intézet (II., Herrmann Ottó út 15.) 1'1. lur.

e:

gyógynövénykis6rleti állon1ás

(II„ Hermann Ottó-

út 15.).
"VidCJ.:sn: 1f. !dr. állami vegyldsérleti állomás
!{eszthelyen, !v!agyaróváron, Debrecenben, Ujpeste~.
- Törvényhatósági és városi vegyvizsgáló állomasok Szegeden,. Széli:eSfehérvárott, Sopronban.: Gy~
rött, 1Iiskolcon, !{ecsl~eméten, !{alocsán é.;; Pécsett.

Gyögyszerés?:gyakornoki !{ijclölö .Bizottsár;.
Elnök: clr. Szily !{S.Imán m. kir. vallás- és köz..
oli:tatásügyi államtitké.r, előadó dr. VVeszelszkY
Gyula egyet .. n1. tanar, tagjai: d'.'. 1v!olnár .A.ndor
n1in. o. taná.csos, a n1. 1dr. vallás- és közoktatásügyi
minisztérium képviseletében, d!". Gros".!11 !{8.roly a m.
kir. belügyn1iniszter képviseletében, dr. Jakabháo/
Zsigmond, dr. Winkler Lajos, dr. Széki ·Tibor es
Issekutz Béla egyet. ny. r. tanároli:, to;rábbi a kövelkezö gyógy;:;zerészek: dr. _l.\ndriska. V1li:tor egyet. ~·
rk. tanár, Bozó Géza, dr. Deér Endre az C:·sz. !{öz-

egés~ségUgyi Tanács r. tagja, Dobos Gü.bor, !{oritsánszli:y Ottó, Teme.sviry József és dr. VVeber Dezsö,
a,z Orsz. !{özegészségligyi Tanács rlc t3.gja.

.:\ gyögyszerCszgyakorr:oki tanfol) atn tanárai.
Buclcipcsten: Vezető: dr. y;,reszelszky Gy1,1la egy.
n1. tan., dr. Augusztin Béla egyet. n1. tanár, dr.
Nagy Béla gyógyszerész, dr Sp.erge1y Bé:'a gyögyszerész, dr. Wéber Dezső gyógyszCrész, az Ors7..
Közegészségi Tanács rlr. tagja, Réthel:i.1 Jözsef
gyógyszerész~ dr. 1-fo?sonyi Sándor min. tan„ egyet.
m. tanár, dr. Atzél Elemér min. o. tanacsos, egyet.
m. tanir, ckl. gyógyszerész, dr, Körmöczy Emil eü,
főtanácsos, a budapesti önk. Mentöegyesület fö:-rvosz:..
Szegeden: vezetö dr. Dávid Lajos egyet. e.
rk. tanir, gyógyszeré!:Z. Taná.rok: dr. Leinzinger
:i\.fária egyet. tanársegéd, dr. !{ö.szcgÍ1y Dtries egyet.
in. tanár, dr. Troján Emil egyet. m. tanár, oklevele_s
gyógyszerészek.
viz~gá!ó bizottság.
Budapesten: Elnök: dr. 1-'roln3.r _.\.ndor nün. o.
tanácsos. Tagjai: dr. Jakabhtizy Zsign1ond, clr. 'Vinkler J_,ajos egyet. nyil. rendes tanárok, Réthelyi József és dr. 'V::ber Dezső gyógyszerészel\:.
Szegeden: Elnök: di'. Issekutz Eéla egyet. nyilv.
rendes tanál'. Tagjai rlr. Szél>:i Tibor Egyet. nyilv.
rendes tanir, dr. Tukats Sándor egyet. n1. tanár,
Borbély J óz~cf és Leinzinger Gyula szegedi gyógy~
szerészek.

Gyög:rs=erészgyali:onH•ki
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Gyögyszerészekneli: elöatló eg;i,;etcnli tanárok.
1. Budapesti ldr. magyar Pázmány Péter
egyetemen.

tudomány~

Bölcs6szett1ulo1ndnyi 1car: dr. Széki 'Tibor nyilv.

r. tanár (kémia), dr. Bugarszky István nyilv. r.
tanár (kémia); dr. Rybár István nyilv. r. tanár (fizili:a); dr. 1Yiauritz Béla nyilv. r. tanár (ásványtan)_;
dr. Entz ,Géza nyilv. r. tanár (áL!attan). dr. Paa1
Arp<ld egyet. nyilv. r. tanár (növénytan); dr. Tuzson János nyilv. r. taná.r (növénytan), Ernyey
József nemz. múzeumi igazgató,
mint megbizott
(gyógyszerésztörténelem).
Orvc.studc11uinyi 1car: dr. Ja~\:abházy z·ügmond
nyilv. r. tanár (gyógyszerisme.); dr. Darányi Gyula
nyilv. r. tanár (köz~gészségtan); dr Tuiozsonyi Sándor min. tanácsos, egyet. m. tanár ( gyali;:orlati
gyógyszerészet).
2. Szegedi kir. n1agyar Ferenc József tudomány-

egyetemen:
1v!atematikai és tei1mészettudományi kar: dr.
IG.ss _i\.rpád nyilv. r. tanár (];:émia); dr. Györffy
István nyilv. r. tanár (növénytan); dr. Gelei József
nyilv. r. tanár (ásványtan); dr. Szentpétery Zsigmond nyilv. r. tanár (állattan); dr. Fröhlich József
nyilv. r. tanár (fizil;:a).
Orvostudományi kar: közegészs?gtan dr. Tomcsil;: Jözsef nyilv. r. tanár; dr. Issekutz Béla nyilv.
r. tanár (gyógyszerisme); dr. I<::öszegi Dénes egyet.
m'. tanár, mint megbízott (kémia); dr. Dávid Lajo.s
egyet. r];:. tanár (gyakorlati gyógyszerészet),

Gyógyszerészhnllgatól;: egyetcn1i vizsgálóbizottságai.
!. éves gyógys."terészllallgatólc vizsgcllóbizottsága.:

Budapesten: elnök a mindenl;:ori bölcsZ.szetlrari
dél;:án. Tagjai: dr. Bugarszky István, dr. Paál Árpád, dr. Rybár István és dr. Tuszon János egyet.
nyilv. rendes tanárolr.
Szegeden: elnök a mathematikai és terméSzettudományi kar mindenl;:ori dékánja. Tagol;:: dr. Kiss
Árpád, dr. Györffy István és dr. Fröhlich József
egyet. nyilv. rendes tanárok.
II. 6ves gyógyszerészlutllgatólc elös:-::igorlafi. bizottsága:
Budapesten: korm.„biztosok: dr. l{o1osváry Sándor ·min. tanácsos, <lr. Molnár Andor min. o. tau.
Bayer _A..ntal gyógyszerész, kormanyfötanácsos. Elnölr az orvoskari dékán. Tagjai dr. Jalrabházy Zsigmond egyet. r. tanár és dr. Széki Tibor egyet. ny. I'.
tanár.
Szegeden kormá.nybiztos: Temesváry József
gyögyszeresz. Elnök az orvoskar mindenkori d~
kánja. Vizsgá.ztatölt: dr. Issekutz Béla egyet. ny.
r. tanár és !{őszeghy Dénes egyet. m. tanár, mint
m:egbizott.
Zárószigorlati bi.::otts<1r1:

Budapesten kormánybiztosok: dr. l{olosváry
Sándor min. tan„ dr. ~folnár .Andor n1in, o, tanácsos és Bayer A.utal g-yógyszerész. Ito1·m:ínyfötanácsos. Elnölt az orvosl;:ari dékán; tagjai: dr. Széld
Tibor egyetemi nyilv. rendes tanár, dr, Jalrabházy
Zsigmond egyet. nyilv. rendes tanár, dr. Darár.-yi
Gyula nyilv r. tanár,
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Szegeden: kormánybiztos: dr. Veres Elemel'
egyet. ny. r. tanár. Elnöl\: az orvoskar mindenltori
déltánja. Vizsgáztatók: dr. Issekutz Béla egyet. ny.
r. tanár és dr. Dávid Lajos egyet. dL t·:lnir, cJr,
l{öszegi Dénes egyet. m. tan3.1', mint meglJizott.
1lpprobációs ·v·i::sya bizottsága:

Budapesten: elnök a mindenltori osvos1;;.ari dékán. !{ormánybizt9sok: dr. !{olosváry Sándor min.
tanácsos, dr. Tuiolnár Andor min. o. tan. és Bayer
A.utal gyógyszerész, kormányfőt1nác.::os. ·vizsgáztat~k: dr. !IIozsonyi Sándor min. tan., egyet. m. tanár,
dr. Deér Endre J;;ormány:fötanácsos, Dz· Orsz. Köz-.
egészségi Tanác3 r. tagja, gyógyszerész, dr. Wéber
Dezső, ::i.z Or~z.
!{özegészségi Tanács rk. tagja
gyógyEzerész.
Szegeden: elnö1t Uz orvosl;:ar mindenkori dC:;:áuja. !{crmő.nybiztos: dr. Issekutz Béla ny!lv. rt>n::les
tunár. Vizsgáztatók: dr. Dávid Lajos egyeLJn1: rlc
tsn~r 0.s Borblfly József gyógyszerész.
J.!a~~:ra:orszGgi G;rógyszpr(•sz Egyesiilct.
·(Budapest, VI., 1-Iegedüs Sd.ndor u. 17.)

1lcgalakult 1872-ben. AtszerVeztctett: ·1'921-ben.
Telefon: _<\ut. 153-77.
· ·
Taglétszán1 va1amcnnYi csonkamagyarországi
gyógyszertár.
Elnök: dr. Tauffer Gábo1-, orsiággyülési kéPviselö, Budapest.
Tdrseln•:li:: Temesváry József.
-~..lelnöl;:ök: Löcherer Ta~ás J?udapest, 1vtü11er
'li'.n1os 1;:01111ánytanácsos, Rákospalota.
tTgyveze:tö igazgató: !{oritsánszky Ottó,

l-">~nzLirO:l: H.óth ~Ianó, B~tdapc::;t,
Ellenörölt: Czukor Lászl.ó, dr. Telkessy ödön.
Titkár: Preyer Dczsö.
FCkönyvelö: Sin1onides Góza, a 1'Iagyar Olasz
Banli: ny .cégvezetöje.
·va1asztmánv: Bozó Géza, Csányi Imre, Elel( 1'.'ithá\y, Haász 11Iiklós dr., vitéz I<ováts _4,ladir, dr.
:rvrann Géza, 1'iíarton :Wianó, vitéz dr. l\l!atol-:.sy Károly,
(tlr. Baloghi :rviihily I<ápolná.::nyék, dr. Bisitzky _-'\.nurás Celldömölli:, Beretzki Péter JYiczöberény, Bol\:~)t
Ferenc Kaposvár, Budanovits Titor Uinest. Fr::?nli:l
Antal Szeged, Geiger !{álmán Pécs, dr. Kir<iJdi Jáno:;
1\'1isl-:olc, Jünváry Endre Já.szberfny, Jónap AJadár
Del:recen, I<.irályi 1'1ildós I<omárom,
E.:oczkR Pál
Szclnok, IYiaJ;:ray László clr. Baja, :tvtarinczer Jenö
Csorna, lv!ohilla Rezsö Győr, Radó !\Iiklós Bék.éscsaba, Sperlágh Zoltán l:Iatvan, Szendrey Sándor Báránd, Szikszay GusztúY Peslszenterzsébet, Thury
A_ndcr I\:iskúnféleg:;.rhá:::a. vitéz dr. \Táracly László
ursz. gyül. li:épv. Szentes.
Hivatalból ·--- az alapsz!!bályok 15-ik paragrafu::únak rendell::ezése szerint ~ minden kerület elnöke, az ügyvezető igazgató, pénztáros, az ellenőrök,
ya[anünt a Tanügyi Bizottság elnöke.
Póttago1t. Budapeströl: Káposztás.sy Géza, Ne111ényi Nándor, \Viesncr Lajos; vidékröl: Boros _-'\.larl<ir, dr. Dvorszky Béla, Flodercr Jenő, dr. :rvrészáros
Znltún, Pongr<icz Lajos, Szél>:ely Sándor.
Szán1vizsgálóbizot.tság: I(alűn Gyula elnök;
tagjai: VVirker J<inos, Pásztor !{ároly, Bírö Lciszló,
dr. Takácsi Nagy Lónlnd. Póttagolt: Bardács Dezsö,
Eleli: Mihi1y, és V•littmann Elenl'ér Budapest, dr
Elel< IPál Ujpest.
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Gyah:ornolii tanfoJ,'.\·am: Budapesten VIII., Aggteleki u. 8. és Szegeden. l!:venl\:ént nuirC. illó 1-töl
jún. (hó végéig.
Nyilv. VC!,,'J'„viszgálö állomása: (VIll„ _.\ggteleki
u. 8. Vezető: dr. Reitmann Nándor.) Tel.: J. 32207.
''endégszohái: VI., H-:gedüs Sándor u. 17
DhUi- és Jeányotthona: VI., Hegedüs Sándor
u. 17.
f\önyvtára: VI., Hegedüs Sándor u. 17.
.A. l\.lagy. Gyögysz. Egyesület keriiiet~i:
I . .'\ Budapesti Gyógyszerész Testület.
AJapítá.si év 1809.
Telefon: J. 322-23.
Elnök: dr. Gaál Endre; alelnök: Róth Manó ós
Csá.nyi Imre: ügyv. igazgató: Kovács ödön; pénzt:lros: Elek 1-Iihá.ly: 1\:önyvtáros: Funl.: József; választmányi tagok: dr. Haas Miklós, v. Kováts _i.\Ja.
dá.r, Lám Elemér, dr. Mann Géza, dr. vitéz Matolcsy
I\:ároly, Nen1ényi Nándor, Réthelyi József, Schubert
A.rnold, Vliesner Lajos, dr Ternajágó József, dr.
\.Veber Dezső, választminyi póttagok.: Fekete Zoltán. l{alrnár István, Tulajorossy Béla, Rácz Jenö.
Biró Istvjn; szá.mvizsgálóbizottság; Fáczányi István,
Steiner Oszlrár, Strausz Arrnin.
TisztlijUás az új alapsz-abilyok szerint 1930.
év e\'ején lesz.
II. Budapest-vidéki kerület.
Elnök: Mezei Elek (Ujpest), társelnök: Szentgáli Dániel (Gödöllő), elnökhelyettes: Wirker János
(Rákoskereszur), alelnök: Budanovits Tibor; pénztáros: Bh·ó László; titltár: Preyer Dezsö. Tiszteletbeli elnöltök: dr. _t\.ndriska \ 7ilrtor (Pestszenterzsé-

· bet), Kerschbaummayer Károly (Esztergom), Tulliller
Vilmos m. kir. Irormánytanácsos (Rálrospalota). Választmány: Baksay Bála (Nagykáta), Bardách Dezső (Pestújhely), Fáy Ignác
(Nagytétény), Friecl
Sándor (Rákospa.lota), dr. Elek Pál
(Ujpest).
Kaufmann Ernő (Veresegyháza), ~<erschbaurnma
yer !{ároly (Eztergom), Körmendy Sándor (Budakeszi), Mátray Gusztáv (PestszenterzEébet), Müller
Vilmcs (·Rá.kcspalota), Pásztor ·Károly (Törökbá~i.n-~), Szent.gáJy Dániel (Gödöllő), Rebmann Róltus
<Balassagyarmat), Szigvárth János (Vác), Szikszay
Gusztáv
(Pestszenterzsébet),
Schulmann
Bódog dr.
(Monor),
Szütsné Szüts
Jűlia (Mátyásföld),
Tábor
Gyula (Albert-Irsa), dr. Tellressy ödön (!{ispestl, Varsányi Béla (Budafok)',. dr.
Vagaszky !{ázmér (Rákoscsaba); választmányi póttagok: Gulyás Benjamin · (l{ispcst), Szauer Andor
(Salgótarján), László Istvan (Felsőgöd), Gonda .Ármin (Bia), Imreh Jenö (U.iha1tyán), Ll:llrner Gyula
(Budaörs), Thierry Tibor (Csepel).
Fegyeln1i bizottság tagjai: elnölt: Szentgáli
Dániel, dr. Elek Pál, dr. Telkessy ödön. Póttagok:
!{örmendy Sándor. ll'Iolnár _>\.ntaI. Választmányi
póttagok: Gulyás Benjan1in (I\:ispest), szauer Andor (Salgótarjá.n). László István (Felsőgöd), Gonda
.4.rmin (Bia), Imreh Jenö (Ujhartyán), Laltner
Gyula (Budaörs).
_>\. Ii:erülethez tartoznak Pestvármegyéböl 109
helysZgböl 164, Esztergom vm-böl 7 helyen 9, Nógrád vm:-böl 20 helyen 26, Hont vm_böl ·1 helyen 4
gyégyszertár. összesen: 144 helyen 208 gyógyszertár; köztük 2 fiók.
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III. Pest yárnn·g-;rc

.t}t~li

\r. Györ-yidél;:i keriilet.

· lu·rülPh'.

Stinner I1nre {Györ), elnökhelyettes:
P~ostiitter Jáno;:; (Győr), alelnök: Szebellédy Ferenc,
(TétJ, titkár: 1'.íohilla Rezső (Győr),
\Td.Iasztmány: Barna Antal, Györffy József,. ].{arElnök:

·Elnök: dr. Zalai I{á.roly (Cegléd), .elnökhelyet-

tes: Thury Andor (I{iskunfélegyháza), titkár-pénztá.rnok: Cscte ..-\..1nbrus (Cegléd), Tiszte:1etbe!i clnöl;:;
Farkas Ignác.
Választmány: Bitzó Jenö, Borbély Endre (Nagykőrös), Butting2r Arpá.d (Lajosmizse), Gellér János,
Tóúh József (Kiskunfélegyháza), Csorba János (!\:.ecSkemét).
Fegyelmi bizottság tagjai: Sz. Tóth József, Gellér János, Székely Sdndor, 1dester László, d~·. Zalai
!{ároly.
A ]{erülethez tartozó gyógyszerláral{: 33 helyen
71 gyógyszertá.r; közte 1 fiók.

kovits Pál, Palovíts L·ajos, '.fomka Iván.
Fegyelntl bizottsági tagol\:: Stiuner Imre, l{irályi
!liiiklös, Rostütter János, ,póttagoli:: Dalibor László,
Tulüller Elelc
A 1-területhez tartozó g'yógyszertárak: Győr vármegyének ·10 helységéből 21, Komárom vármegyénel\:
13 helységéből 1•!, Tuloson vármegyének 9 ihelységéböl
10, Veszprém v:irmegyének 11 helységéből 14 gyógyszertár, összesen: ·15 !helységből 61 gyógyszertár,
közte 5 fiólc
\rI. Sopron vúr1negyei h:crület.

:nr. Szl>li:esíehérvár-vidúli:i

kerüL~t.

Elnök: SZerd.a.helyi János (Sopron), elnökhelyett~s: Flóderer Jenö fC:-:ept·eg). ügyv ..elnöl;:; Nikolits
Tulilívoj (Sopron), titl\:ál': Bindner Ottó lSopron).
Választmány: Gallus Jenő lSopronJ, Jéhn Villnos
(Sopron), ],farincer Jenö n1. kir. ko:n1ánytanácsos
(Csorna), Nén1eth Józsei (Nagycenl\:).
Fegyelmi bizottsági tagoi;:; Gallus Jenő, 1'Iarinc2r Jenő, I{reutz Valden1:ir; póttagok: Binder Ottó,
Németh Józs2f.
A lterülethez tartozó gyógyszertáral\:: Sopron v2-rmegyéből 17 helységből 26 gyógyszertár, l\:özte 1
íi6k.

Elnök: Csitáry G. Olivér (Székesfehérvár), társelnök: Vajda Gyula (A.bony), alelnöl\:: dr. Talticsi
Nagy Lóránd (Szél\:esfehérvár), titkár: E. Lulnits
Béla, pénztáros: P8.sztory Sándor (Székesfehérvár).
Választmányi tagol\:: dr. Baloghí lvlihály, Grimm
Rudolf, !'\::otschy Ferenc,. Gömbös Zoltán, Jeges Béla,
Farli:as István, Beőczy Gábor, Földes Lajos, Hajnóczy
György, 1Iagyary-I<ossa Sándor, Czernuíl{ Lipót,
Pásztory Súr::.dor.
l1. kerülethez tartozó gyógyszertárak: Fejér várn1egyéböl: '10 helységből 48, Veszprérn virmcgyéböl
17 ~helység~öl ~O, Zala vármegyéből 1 helység'ből 2
gyogyszertar. összesen 58 helységből 78 gyógyszertár; ltözte 6 fiólc

VII. ·vas-Zala várn1egyei keri.ilet.
Elnöl{; dr. Kaszter ödön (Zalaegerszeg), td.rsel-·
nök és .pénzt<lros:dr. Bisitzl{y Andcás, alelnök: dr.
nök és pénztáros: dr Bisitzky András, alelnök: Eöry

1

.•.I

''

342
Viln1os

343

.m.

kir. kormánytanácsos, titkár: dr Wiene:r

Jenö (SzombathelyL
Választmányi tagok: dr. Simon ·Ernő, Eöry Vilrncs, m. kir. ltormánytan, Küttel Dez.sö, Torl>:.os D·~ne,s
Cséby Lajos, 1.ilerl;:ly Belus József, Bichler Gyula,

Lukáts Vilmos, Szigetvá.ry Zoltán.
Fegyelmi bizottsági tagolc dr. l{aszter ödön, dr.
Wiener Jenö, dr. Szmodiss József; póttagok: Lultá.ts
Vilmos, Szigetváry Zoltán.
_1:.,_ lterülethez tartozó gyógy.szertárait: Vas várn1egyének 22 helységből 33, Zala vármegyének 28
helységből 38 gyógyszertár, összesen 51 helységből
73 gyógyszertár; közte 3 fiólc
VIII. Somogy várn1egyei J;;erülct.
Elnölt: Piatsek Gyula, alelnök: Sártory Lajos,
titkár és pénztáros: Boltor Ferenc.
Vá.lasztmány: Lo.scnczy Vince, Fábry ödön és
Kotsis l{cilmán.
J\. kerülethez tai:tozó gyógyszertárak:
52 helyeégböl 62 gyógyszertár, közte 10 fiók

IX. Baranya \'ármegyei li:erület.

Elnök: Török János (Pécs)„ elnökhelyettes: Nékám ..\.urél (Pécsvárad), alelnök: Eöry István (Németboly), titkár: dr. Vondra A.utal (Pécs). nénztáros:
dr. Jónás Géza (Pécs), díszelnölc Keresztény János.
Választmány: Friedrich Sándor, Geiger Kálmán,
Mertha Lajos, dr. Auber László, Cserveny Zoltán,
Szabó Ernő.
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: 2:3 he!y·
ségböl ·12 gyégyszertár,

X. To1nu ,·ármegyei kerület.

(Szekszárd és Bajavidéki kerulet.)
Elnök: Szeghy ,Sándor (Szekszárd), ;elnökhelyettes: Pongrácz Lajos (Bá.taszék), társelnökök: d~·.
1Yiakray László (Baja), dr. Vajdics György (Bonyhád), titkár: B. Fodor Sándor (Decs), pénztáros: dr.
Geiringer János {BajaL. jegyző: ifj. Szeghy Sándor
( Szekszá.:d).
Választmányi tagolc dr. Herczoo- Elemér l{o1 itsányszky Dénes, Praefort József, sch'n1idt Bélfi., Ui.
rik József, Forkly Géza.
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: Tolna vár1negyéböl: 32 helyen 38 gyógyszertár. Bajai három_
szögböl: Bács n1egye 17 helyén 23 gyógyszertár.
összesen: 49 helységben 61 gyógyszertár; közte 2
fiók.
Xl.

Szeged~v.idél{i

k2rület.

Elnök: Temesváry József (Szeged), tá.rselnölc
Borbély József (Szeged). elnölth;:!lyettes: V<irady Lajos (Szentes), fötitkár: Máthé 1Yiibály (Szeged), pénz~
tárnok: Töröli: lviárton (Szeged}, titli:á!': Takáts I.!'li·
vá.n (Szeged).
Választmányi tagok: Barcsay I{ároly, Gerle Jenő,
F'rankl Antal, Just Frigyes, Frankó Andor, Leinzinger
Gyula, Havas József, vitéz dr. Várady László orsz.
gyill, képviselő, Berecz Péter, Barna Henrik, SzöJ1öo;i
Jenő.

~.\. kerülethez tartozó gyógyszertárak: Csongrád
vürmegyéböl: 16 ihelyen 69, Csanád vármegyéből: 11
helyen 20. Torontál vármegyéből: 3 helyen 3 gyógyszertár, ös,szesen 30 helységböl 9;3 gyógyszertár,
közte 1 fiók.

~---
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XII. Szolnok ,·úrn1egyci kerület.

Elnök: ifj. Szele Béla (Szolnok), elnökhelyettes:
J<inváry :Endre (Jászberény), titltár: U. l{ováts Zoltán (Szolnok), pénztárno'lc l{rémer Szilárd (Szolnok).
Tiszteletbeli elnök: Barsy Lajos (Tiszaroff).
Választmányi tagok: Solcz Gábor, Récsey Zol-

tán,. Lassányi Jenö, Rokszin Szilviusz, Ferencz Imre,
Véber Géza, Rácz Illés, Vince 1V!i1:;:1ós.
A l>:erülethez tartozó gyógyszertárak: össze-sen
39

helységből

74 gyógy.szertár.

l

Xllí. Debrecen-vidéki lterüiet.
Elnök: dr. Gödény Sá.ndor (Debrecen), elnökhelyettes: Széltely Adorján (Debrecen), titkár: Jónap

:'>.:l\'. Békéscsnba-viclé!d kerület.
Elnök: dr. Südl Ernő (Békéscsaba), . einökhcDcl€sct1
lyttes: Ragettly Já.nos (Béltés),' titkár:
József (Bé,késcsaba).

gyéböl 5 helyen 5 gyógyszertár. összesen 41 helyen
72 grógy:Sze: tár; közte 2 fiók.
XV. Heves várn1egyei lterület.

Elnölt: Velcsey István (Eger), ügyv. elnök: Sperlá.gh Zoltán (Hatvan), alelnök: Boros Aladár (Gyöngyös), titkár: Preszler.Armin, ·pénztáros: Szabó Béla
(Eger).
_ :Választmányi tagolt: Beniczky 1.-íiltlós, Pánczél
Arpa~.
'.I'oponá.ry József Irgalmas főgyógyszerész,
Epstein Géza, I<:essler Gyula, Saá:y Gábor.
• _!\. kerüle~hcz tartozó gyógyszertárak: 34 helysegben ·:18 gyogyszeitár, ltözte 9 fiók.

_4Jadár (Debrec~n), pén.Ztáros: Tolvay Imre (Deb-

recen), tiszteletbeli elnökölt: 1'lihalovits Jenö és dr.
hermányi Sztankay _<\ba.
V'J.l3.SZtn1ányi tagok: Beke Barna, Fried Sándot,
Lányi Dezsö, Benkő Sándo:-, Schuk József, Tóth Dezső, Boldizs<ir lmre, _<\lmer Béla, dr. Birto1t L, Sándor,
Hörömpö Imre, Szenclr:.:y Sindor, Jankó Gyula, Pálfy
Gyula.
A kerülct.J1ez tal'tozó gyógyszertaralt: Hajdu
várn1egyéböl: 20 helyen -53 gyógyszertár, Szabolcs
vár1ncgyéböl 31 1helyen 51 gyógysz2rtár, Sz1tmú:r vármegyéből 9 helyen 11 gyógyszertár, Bih1r vármegy-~
böl 19 helyen 22 gyógyszertár. összesen 85 helyen
139 gyógyszertár; közte 2 fiók.

Választmányi tagolt: Badics Eie·k, Réthy E'.Eiroly,
Práster Frigyes, Benedicty Gyula, Géczy Dezső, Petry
Zcltan.
J~. kerülE.thez tartozó gyógysze:tárak: Arad vármegyéből 3 helyen ·!, Békés vármegyéböl 28 helyen
57 Bihar vármegyéböl 5 l:;J.?.".yen 6, Csanád várn1e-

Xl'I. I\Iiskole-YidCki keriilet.

l

Elnök: Ban1ch Gyula (1'1iskclc), elnökllclyettes:
dr. !(iráldi (HerCZ) János, titltár: C<·. TuICsziros :.~ol
tán (1'1iskolcJ, ügyész: dr. Dancz Gyulr:..
· Választmanyi tagolt:
veruy . István, Tu!olnár
I.:::á.ln1án, ICellner ödön, I\:ardos Zsigmond, _l\.sztaloS
Gyula, Steillhausz Béla, !{ovács !{álmán, Vámos Imre,
1fatavövszlty Gusztav.
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: Borsod
vár.m.e?yéböl .27 helyen 47, Zemplén várn1egyéböl 19
11:1yen 2~, -~zatmé.r vármegyéből 2 helyen 2, _i\;baúj
varm·egyebol 11 ~ihelyen 13, .. GömÖ!' vá.rmegyéböl 2
helye:i 3 _gyógyszertár; összesen.65 !helyen 93 gyÓgyszertar, ltozte 7 fiók.
·
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l\Ingyar Gyógyszerészek Nyugdíjintézete.

Székhelye: Budapest. Alapit~tott 1893 ...ban;
üjjászerveztetett 1903-ban. Vagyonallapot 13.000.pengö a feltételes befizetések betudásával. . Tagok
száma 130. Végldel.égitést 1kapott 6 özvegy gyogyszt~
részné és 1 gyógyszerész.
Einök: Bayer Antal, alelnök Löcherer Tam~s
és dr. Horváth Jenö, pénztáros: dr. Ternű.jgó Jozsef ellenőr dz·. Dömötör Lajos, tit.kár: ·betöltetlen.
Vál~ztmányl tagok: f. Be;retzky Bél1, dr. <:1ro~
Endre Koritsánszky Ottó, Ladányi Endre, Legany1
Jenő SinlonoVits .Andor, Szerdahelyi Károly és Tahy
István. Számvizsgáló bizottság: ifj. dr. Bayer J\.11tal, Mildóssy Géza és 1'1illner Gyijrgy.

Eudapt>sti Gyógyszerész T;;stiilet
gélyzö-egyletc.

Nyugdíj- és Se-

Alapítási év: 1885. - Elnöl;:sége és tisztikara
a Bp. Gyógyszerész Testületével azonos. ( ~Iüködése
szünetel.)
~\ 1\.lagy. Gyógysz. Egyesület és az Olil. G;róbrysz.
Orsz. Egyesületének keretében alalrult Gyógyszer~szr:li: Ten1etkezési Segélyakciója.

Budapest, VI.. Hegedüs Sándor utca 17.
Telefon: 153-77.
Intéző bizottság: Gróff Gyula, I{oritsűnszky ?tt~,
I{o\rács ödön, Lang Oszkár, Löcberer Tamás, Me..:za·
ros Dezső és Róth ~ranó.
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.i\lab>J'ar Gyógyszerésztudományi Társaság.
Alal;:ult 1922-ben. Tagok szima: 666.

Tiszteleti elnök: dr. MC:i.gócsy.Dietz Sándor
nyug. egyet. ny. r. tanár. Elnök: dr. Jakabházy
Zsign1ond egyet. ny. r. tanár, elnöl;:helyettes: J.r.
Deér Endre kor:m'á.nyfőtanácsos, titkár: dr, Lipták
Pál egyet, e. rk. tanar, jegyző; dr. Horváth Jenő,
a fővárosi Gyógyszerüzem helyettes igazgatQja,
pénztáros: dr. Wéber Dezső gyógyszerész, ellenőr:
dr. Zalay Dezső gyógyszerész, könyvtáros: dr.
Csipke Zoltán egyet. m. tanar. A vezetőtestület tagjai: dr . .4..nd1iska Viktor egyet. e. rk. tanár, dr.
Augusztin Béla egyet. m. tanár, Bayer Antal kor_
n1ányfötanácscs, Ernyey József múzeun1i főigazgató,
dr. Issekutz Béla egyet. ny. r. tanár, Szeged, Koritsánszky Ottó, a Magyarországi Gyógyszerészegyesület ügyvezető-igazgatója.. dr. 1111kó Gyula egyet.
m, tanár, Debrecen, dr. Mozsonyi Sándor, min. tan.,
egyet, m. tanar, dr. Siegler János egyet. m. tanlr,
tir. Széki Titor egyet. ny. r. tanár, dr. Wesze!szky
Gyula e.gyet. m. taná.r.
A Társaság
titkári hivataiánaJ;:,
az :mrtes!tő
szerk2sztösé.génelr és kiadóhivatalánaJ;: cime: Budapest, űllöi út 26. III. Telefon: 40-2-49.
Oli.leveles Gyógyszerészek Országos Egyesület~.

Alapíttatott mint Gyógyszeré.Ezsegédek Országos Szövetsége 1907-ben. Ujjáalakult 1923-ban. Telefon: 403-14. Buda.pest, VID, Népszínház utca 27„
Elnök: Láng Oszlrár, alelnökök: Bakó Sándor,
€s Urszinyi Károly,
Igazgatósági tagolr: Fantel
Sándor, Lázár Ernő, Laborczi Vilmos. Pénztáros:
Straub .4..ntaJ, Ellenőr: Kisvölgyi M. Mihály, Föjegy~

'I
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zö: IS:aszaniczky Gyula, Jcgyzö: Laborczi Vilmo::J,
Szerke.Sztö: Berkovits ICároly, Hé.znagy: Fejér Enlil
A„ntal, Rendelö főorvos: dr. Hubay G~za, Egyesületi
tb. ügyész: dr„ Huber László.
Budapesti

Győgyszerész

•l\la:kutt 1930„ évben. -

Iíaszinó.

Tagok száin1a:

Elnök: G-:-·.ál Endre, hiznagy; vitéz dr. 11e1atolcsy
l(á1:oly és Kalmár Istvá.n. Választmányí tagok;
Elek 1viihá.ly, Funk Jöz.sef, Grúter Arp<ld, Kerpel
Vilmos, 1'Iajorossy Béla, Ricz· Jenő, Schúbert Ar·
nold, ·szUvássy László, dr Tauffer Gábor, dr. Ter.
najgó Józs:.:f, ti'tk'iri teendőre f(;,U{érve: KováJcs
Ödön.Pénztáros: Strausz Armin„ Ellenőr: ·Neményi
Nándor, Felügyelőbizottsági tagolt: Kerpel Pat, ct~·
1Iolnár .Affrécl 2s Vajna József; póttag: Riesz. ii.rniin„
.:\ budapesti li.ir. n1. Piizmány Péter tudományegyefen1 ,[_.,'J""ógyszerészhallgatóinak önltépzii- és Segélyzö
egylete.
1'.Iúzeun1 kö111t G-S. II. udvar, I en1elet.
Alakult 1863. Cvben. - Tagok száma: 133.
Tis::tikar: Tanárelnök: dr. Jakabházy Zsigmond. Elnök: Ragettly ,Tános, alelnök: -Szilágyi
György, fötitkár: Szendrő Oszkár, titl;:ár: Ugry
István, főpE:-nztáros: Dudich György, ellenör: Réthelyi
l{ároly és Janitsá.ry Iván, főjegyzSi: Eibach Sári,
jegyző: Nén1eth Jenő Tibor, föltönyvtáros: Hinffne1·
Ferenc. könyvt§.ros: Zin1ay Lá.szlö; -há.Znagy: Bozólty
Itvá.n, p5thé.znagy: Erkedy Ferenc. Választ.mányi
tagok: Néká1n Károly, lviaddis "\.Vald.effiár,, IS:achel1nann Judit, Tamáska Lörinc, Sperlá.gh Eszter, Szél:;:i
1'-íargit.

Bírálóbizottság, elnöke: Kedvcssy György, tag~
jai: l\Iadclis VValdemár, 1'íacskássy Gizella, Rieger
Ilona, Nemes Sarolta, Hadházy Júlia, Rab József,
l(erbolt IS:ornél.
Számvevőbizottsá.g elnöltc: Nagy Ervin, tagjai:.
l{.enessy Ferenc, Szlávi!~ Edit, Oszvalcl Arpád, Ne„
1neth Tib:::-r, 1-fajor László, Bálint Jenő .
,\ m, ltir. l?áztnány PCter tudomUn:regyeten1 gyögyszerCsztanhallgatói „l~ákóczi'' bajtársi egyesülete.
Múzeum

J;:örűt 6~8.

II.. udvar, I. emelet.
Taglétszim: 1100„

:rvragister: dr„ Szélti Tibor egyet. ny. r. tanár,
helyettes magistc~·: dr„ lviozsonyi San:lor min. ta:;i„
egyet. m. taniir, vezér: dr. Halmai János egyet. taná.rsegéd, clonünus alvezér: I-Iiclv~gi Gyula, alvezér'.
Foki In1re, ná.clor: Tunyoghy Lajos, főlöncstáros:
:rviajor László, föiróclcák és ldncstárö:·: Ragettly
János, főtörzsfö: ButtingC!' A„ntal, fötörzsföhelyettcs:
Erkedy Ferenc, darufö: Ugry István, fölövészm2s_
ter: Nén1eth Jözs::f, föállonuinyvezetö: Szendru
Oszli:ár, föregös: Elkedy Ferenc, udvarnagy: Netkovszky L:.lszló, Rex bibcncli: Péntek Pál.
~\

n1. kir. Ferenc Jőzscf Tudornúnycgyeteru gyóg:yszerészhallgat6i ,.JtálH)ezi" Bajtársi Egyesillete.
Alal;:ult· Szegeden, 1H21. évben. - Székhely:
Szeged, Gizella tér 3, Turul Club.
örökös tnagislcr: dr. Széki Tihor e. ny„ r La„

nár.

Patrónusok: dr. Bodná.r Jé.nos, dr. Darfulyi
Gyula., dr. Farkas Béla dr. Gelei József, dr. Issekutz Béla, dr„ l{i.ss Arpád, dr. Pfeiffer Péter és dr.
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Szentpétery Zsigmond, egyet. ny. r. tan.; dr. Dávid
Lajos, egyet. e. rk. taná.r, ár. Tomcsilc. József, egyet.
ny. rk. tanár, dr. Kőszegi Dénes, ctr. Tukats Sándor, egyet. m. tan.; tová.bbá: Apró Jenő. Barcsay
Károly, Borbás Gyula, Borbély József, Franl{ó Andor, Leinzinger Gyula, 1'Iáthé Mihály, Moldvány Lajos, Németi Dezsö, id. Novák István, Salgó Péter,
Segesváry Dezsö, Temesváry József, Tóth Lajos és
Wieland Gyula gyógyszerészelc
Vezér: I<éld Miklós egyetemi tan·árségéd; alvezér. alvezér, fölövésZrri'€ster: Hangay Levente: Na.
dor, udvarnagy, regös: Olexil{ László; fökincstaros.
ltönyvtáros: Biel&czl\.y ...\dám; ldncstá.rör ifj. Németh Sándor; föiródiá.k: Diener Eta. Ta.glétszá.m;:
Patrónus: 27. Tb. Dcminus: 15. Don1inus 52, Levente 38, összlétszám: 132.
Nernzetközi Gyóg,yszerész Szövetség.
ll'édération Internationale Pharmaceutique.
ügyviteli iroda: Leyden, Leeu\verilt straat ·13.
Tiszteletbeli elnöl;:: Prof. dr. L. van Itallie,
Leyden és dr. J. J. Hofman, Hága.
Elnök: dr. E. Höst lt'I!adsen (l{oppenhága),
Elnöl;:ségi ta.gok: alelnöl;:ök: E. Saville Peck
(Camtridge), l{oritsánszky Ottó (Budapest.). A.
Sahmierer (Berlin), Pct·of. Dr. I. Os (Groningen),
P.rof. i"i...• Cha.lmet2. (Madrid), r:rof. Dr. I. SterbaBöh1n (Prága). Fötittkár: T. Totje\vijd (Leyden),
titkár: O. van Schoor (~-'\..ntwerpen).
-~ szövetségnek van
tudományos, gyógyszerl;:önyvi, gyógyszerkülönlegessegi 1 sajtóügyi, stb. bizottsága.

A„ szövetségnek tagjai Európa és a többi vi!áo-rész államainak orszá.gos gyógy::zerész egyesillet;i.
A. központi bizottságban 1'<Iagyarországot 1912. óta
a Szövetségnek 1930„ban tartott stock1.1olmi, majd
az 1'935. évi 'brüsszeli közgyültse alkalmából újból
alelnökké választctt Koritsánszky Otté képviseli,
aki a sajtóügyi bizottságnak és a szövetség Boulletin_je szerkesztőbizottságnak is tagja,
lYiagyarországi Gyógyszerész Egyesilletet - taglétszámának megfelelően - nemzetl;:özi kongreszszusokon három szavazat illeti.
A Szövetség hivatalos J;:özlönye az évnegyedenl{ént m•egjelenö Bulletin, melyet a rendes és
pártoló tagok tagsági dij fejében kapna!;:, egyéb.
ként évi előfizetési á~a 5 hollanj fo:int (15 peng.ö),

:\lkalmazott Gyögyszeré!:lzek Nemzetközi Szövetsége.
Internationale Union .-\ngestellter ..\poth~ker.
ű~yviteli irocla:
Béc3, IX., !{almbrugen Gasse
No 27.
Elnök: Diet!'ich Franz.
*-'\..lelnökök: Nubecz Czeslav (Varsó), Svoboda
ŰSZ\Vald (Brünn).
Főtitkár: l{urtics R.ichard (Bécs).
Titluir: dr. Kolossa Walter (Bécs).
A.„ szövetség tagjai: Ausztria, Bulgária, Csehszlovákia, Dánia. Finnország, Jugoszlivia, Lengyelország, lv!agyaror::zág, Németország, Norvégia, Ro·
mánia, Svédország.
lviagyarország hivatalos delegáltja: Gróff Gyula.
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Szaklapok.
fiyögyszerészi lletilap.

:t-fe<>'indult 1552. évben né'.J.ai Sch~d?' . S:lnd'.1:
szerl;:es;,'tesC.ben: az 1936. évten tehát 7n:~lt ev~olya
·t ·r A.. Budapesti Gyógyszerész Testulet h~v~L1 ma le i.. Szel·eszti. R€'tbelyi József. !-{iadob1va1.
•
"
31A oo Fele
los apJa.
tal. Rö1tk Szilárd utca 31. Teleu.on :. . . ·x-- :
.~
lös · kiadó: Dr. Ga·il Endre. 1923. _Jun1us h? ~0~ 1 t
- 1e nt meo- Jelenl"'g
baron1 Ghetenk:..n.
1 _ t JE.
he t enten
~.
· cozejclenilt meg, a Gy. J!.:rtesitöy~l _es 1v1agyar yogy~ 'tt
1'écoszel váltakozva. Előfizetest ara a 3 lapnak egyh
ei)r negyedévre 7·.50 pengő.
-;;;i·

Gyóg;rszerészi liüzl.:)ny.

1v1egindult 1885. évben, néhai C~urgay ~-{álnuin
szerkesztésében, az 1935. évben tehat 51. evfolyanüít éli. Szerl(L':~zti 1892 ót::t. I\:arlovszky Geyza.
magy.
kir.
J{orn1anyfötanű.csos,
1tiadótulajdonos és
a kiadásért felelős
ugyanő. 'rársszerkesztő: E'.oritsánszlty Ottó.
.l\. ~íagyarorszó.~~
Gyógyszerész Egyesület hivatalos lapja. Szerkeszto1
ircda: Budapest, VJII., űllöi-út 6. (Tel.: 422-93.)
Kiadóhivatali íroda: Budapest, VI.IT„ Vas_utca ~2:
(Tel.: 3B2-25). :rvregjelenik: hetenként. Elöfiz-2tes1
üra n('gyeclévre S pengö.
G;r<hryszerészi

:Értesitő.

~:Iegindult 1893. évben, J_,ukács _I~lván s~erke~z
tésében: az 1936. évben tehát •1•1. evfolJ"'dnHtba lep.

Szerl{esztö: Bársony Elemér. l{iaclja: a Gy. Hetilap,

Gy. J!:rtesitő és ::Magyar Gyógyszerész egyesitett kiadó
hivatala, Budapest, VIIl., Röldr Szilárd utca 31:
Telefon: 31-1--00. _.\. kiadásért felelős Dr. Gaál
Endre. 1923. június hó 30-ig ·hetenként jelent meg;
jelenleg három hetenként jelenik meg a Gy. Hetilappal és Magyar Gyógyszerésszel váltakozva. Előfize
tési ára a 3 lapnak együtt egy negyedévre 7.50

pengő.

1\-Iagyar GyógyszerCsztudon1ányi Társaság :t!lrtesitöje.

1.fegindult 1925. évben. Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, dr. Jakabházy Zsigmond és dr. Deér Endre közreműködésével szerkeszti: dr. Lipták Pál. Megjelenik kéthavonltént. Előfizetési dija egy évre 16 pengö.
Szerkesztöség és Jdadóhivatal: Budapest, VII„ üllői
űt 26. Telefon: 40-2-·19.
Gyógyszerészek Lapja.

Az Alli::almawtt Gyógyszerészek: Országos Egyesületének hivatalos lapja. Megindult 1906-ban; 1936ban tehát 311.iJr evfolyamát éli. Megjelenilr havonta
lrétszer. Felelős szerkesztö: Berkovits I{ároly. Kiadja
az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete.
Szerkesztőség és kiadóhivatali iroda: Budapest Népszínház utca 27. Telefon: ,10-3-14. A iaPot az
egyesület tagjai díjtalanul l{apják. Egyesületi tagsági
dija havonta 2.40 pengő.

1\-Iagyar Gyógyszerész.
Megindult 1928 szeptember havában. - Felelős
szerJresztő: Kiadja a Gy. Hetilap, Gy. Ertesítö
és Magyar Gyógyszerész egyesített kiadóhivatala:
Budapest, VIII.; Röltk Szilárd utca 31, Telefon:
23

.,...
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31-i-OO. A ltiadá..sért felelős:
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Dr. Gaé.l Endre.

Megjelent 1933. ev1 december ·haváig havonta
kétszer; jelenleg a Gy. Hetilappal, Gy. l!lrtesitövel
váltaltozva. Elöfizetési ára a 3 lapnalt együtt egy
negyed évre 7.50 :Pengő.
Orvosolt és Gyób'J'SZerészeJ;; Lapja.

Megindult 1930,.,ban. Orvos és gyógyszerésztársadalmi közlöny. Az orvosi részt szerkeszti·k: dr.
Erdélyi Pfil, dr. Jánossy Gyula, dr. Thurzó JenöG
a gyógyszerészi részt szerkesztik: dr . .Mikó Gyula
és dr. Rex Ferenc. Szerkesztöség és kiadóhivatal:
Debrecen, Ferenc Jézsef út 79. Telefon: 26-89.
Megjelenik minden hónapban. Előfizetési ára egész
évre 10 pengő.
Gyógyszerész Ujság.
:rvregindult 1932-ben. Felelős szerkesztő: dr.
Fried Ernő. Felelős ltiadó: Báró Schell Gylla. Szer1\:esztőség és ldadóhivatal:
Budapest, IV. 1 Ferenc
József raltpart 16. Telefon: 8'1-5-54. lviegjelenilt:
ltéthetenltint. Elöfizetési ára egész évre 30 ipengö.
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A •trianoni Tulagyarország területén 1935-1ben engedélyezett űj nyilvános gyógyszertárak száma a fentiek szerint 21 és pedig 20 önálló és

?- fiók. Ezeldrel a nyií:tvános gyógyszertá.ra.lr sz:öJma az orsZá.5 területén
1383„Pa

~melkedett. -- Budapesten a nyilvános gyógyszertáral{ száma 31..roal' több,

mint az elözö évben, tehf11t 177.
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1
!

Jászberény
Jászladány
Kalocsa
Kaposvár
I<:apuvár
Karcag
I<.ecskemét
I{eczel
!{eszthely

6
2
2

Mélykűt

2

~Iindszent

2

Misl{olc

13

6

Mohács

4

~Ionor

2
2
2
6
2
2
6
2
2
9
5
2

2
5
12

Mór
Nagyatád

2

Nagykanizsa

!{isltúndorcz~ma

2
2
6
3

:"{agyltálló
Nagykáta
Nagykörös
Nádudvar

Kiskörös
!{iskúnfélegyháza

I<:iskuhalas

5

Nyirbátor

Kiskunmajsa

2

Nyíregyháza

Kispest

7

Orosháza

!{istelel{
I<:isújszállás
ICisvárda

2

3
4
2

ózd
Paks
Pá.pa
Pásztó

!{omádi

I<:ondoros
I{örmend

I<öszeg
i{únhegyes
!{únmadaras

Kúnszentmárton

2

Pestszenterzsébet

2
2

Pestszentlőrinc
Pestűjhely

3
2
2

~::iilisvörösvár

Makó

2
2
2
8

Tu,Iarcali

2

l\:!átészallta

2
3
2

!{űnszsntn1iklós

Lajosmizse
Magyaróvár

:rvrezöberény
1Iezöcsát
:rvrezökövesd
~rezötúr

3
5

Pécs

?utnok
?ilspöltladány
~iiclteve

Rákoscsaba

:láltospalota
R.ákosszentmihály
3ajószentpéter
::3algótarján
Sarlrad
Sárbogárd
Sárospatak

2
'!

2
11
5
2
14
2
2
2
2
2
7
3
2

3
2
2
2

Sárvár
Sátoraljaűjhely

Soltvadlrert
Siklós
Sonron
Soroksár
Szabadszállás
Szarvas
Szeged
Szegbalom
Szegvár
Szekszárd
Szentes
Szerencs
Székesfehérvár
Szigetvár
Szikszó
Szolnok
Szombathely

2
4

Tápiószele
Tapolca
2 Tata
3 Tiszaföldvár
8 Tiszafüred
2 Tiszapolgár
2 Tokaj
5 Tolna
25 Tótli:omlós
2 Tfrrökszentmiltlós
2 mrlteve
3 üjfebértó
8 JjpeEt
2 Vác
8 Vecsés
2
2

8
7

Vésztő

Veszprém
Zalaegerszeg
Zalaszentgrót

2
2
2
2
2
2
2
2
2

11

4

2
2
11
4

2
2
4
3
2

-- Lezáratott 1935. dsce1nber hű !11-én,
A trianoni Magyarország 1383 nyilvános gyógy.szertára lrözüil e szE:·rint 62·1 egyedüli, 759 .pedig
többedmagával áll lrözségében,
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Magyarország fiókgyógyszertárainak jegyzéke.*
:\.n;yagyógytár:

::\Ie1,,')·e:

Fiókgyógytúr:

_.\..ba
Ács

Fejér
l{onniron1

Sárkeresztúr

Balatonboglár
So1nogy
Balatonföldvár
So:nogy
Balatonkiliti
Somogy
Balatonszemes
Somogy
Bihartorda.
Bihar
Budapest III. 11 li:oronaPest
Csány
Heves
Csetény
V€szprém
Derecske ,,őrangyal''
Bil1ar
Devecser ,,Sztháron1ság"Veszp~·ém
DióEgyör „Megváltó''
Borsod
Encs
Földes

_.\.baúj
Hajdú

Hercegszántó
Heves

Bács
Heves

J ánosház:i
Jászszentlászló
!{ál

Vas

!{eszthely

„o~·oszlán"

I{éthely

l{isköre
!{öny
l{öröshei,y
ICúnágOta
Lakócsa'
Lengyeltóti
Medgyesegyh::lza.
Nagyatád
Nagyláng
Olaszliszka
Nádasdladány
NágóCs
özd
.Parád
. Pes;tbidegkút
POroszló
RÓtság
„Ricse
Siófok
· ~s·ómogyvár
Szilasbalhás
Tiszanána
:yámo~gjrörk

Zala;;.ze"ritg:ót

l{öröshegy
.Balatonújhely
Balatonszúrszo
Nagyrábé
Budapest l\lfargitsziget

. fort
Súr
IConyár
Somlószö1lös
Hámor
Forró
Tetétlen
Dávod

Pély

Bögöte

Pest
Heves

Szank

Zala

Hévízfürdö
Balatonrnária

Somogy

· J A fiC1igyógyszerti,rak a
fel vannak sorolva.

...\.nyagyúgytár:

Gönyil
Balatonlelle

I\Iegye:

Heves
Györ
Somogy
Csanád
Somogy
Somogy
A.rad
Somogy
Fejér
Zemp1€n
li'ejér
Somógy
Borsod
Heves
Pest
Heves
Nogrúd
Zemplén
Somogy
Soma.gy
.Veszprém
Heves·
I-Ieves
Zala

Erdőtelek

gyógyszertári

cimjegyzékbe11 is

~

Fióltgyógytár:

Tiszabura
Györsövényháza
Balatonföldvár
Nagykamarás
Drávafok
.Fonyód
lviedgyesbodzás
.Lábod
!{is láng
Erdőbénye

. Sárszentmihály
Törökkoppány
Sajóvárltony
Recslt
Nagykovácsi
Sarud
Dió~jenö

Zemplénagird
Siófok-Fürdőtelep

Gamás

Dég
I<ömlö
Adács

Zalabér
összesen: 46.

.
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Megjegyzések a nyilvános
gyógyszertárak jegyzékéhez.
Alcsut (Fejér m.) Főhercegi udvarí gyógyszertár.
E:edetileg Bicske fiókja volt, 1895-ben anyási-

tottálc

Alsósági gyógyszertár 1932~ben áthelyeztetett Celldön1öllu·e.
Bajaszentivánról a „Szent Istvan" gyógyszertár
1933-ban áthelyeztetett Baja város területé1„=.
Bátya (Pest m.) : régebben Fajsz fiókja volt.
Beled (Sopron n1.) : tulajdonosa, Réman Béla, ni.
ldr. }{o~m'ánytanácsos.
Bessenyszög (Szolnok m.): régebben Zagyvarélcás
fiókja volt.

Bélréscsaba, „Sas": alapítási éve isn1eretlen, 1825-ben
már fen::::iállott.
Bol{od (Komárom m.) 1888-ig a tatai Városi gyógytár fiól{ja volt, ekkor anyásitottált.
Borsodnádasd: 1895-töl 1907-ig ózd fiókja volt, elrkor
anyásitottá.lr.
Budapest, Istenhegy, Eötvös út '!„ ,,Mátyás ldrály":
1885-töl 189·1-ig a „?Yiagyarország védasszonya"
cimü budapesti gyógytár fiókja volt, ekkor anyásitották.
Budapest IV. lter. ,,Pázmány Péter" gyógytár tulajdonosa Muzsa Gyula, m. ldr. udvari tanácsos e~
a felsőház örökös tagja.
Budapest V. ker. „Szűz Mária" (Zoltán) gyógytá.r
József főherceg udva!'i szállitója.

Budapest VI. ker. „Oktogon" gyógyté.r tulajdonosb.
dr. Gaál Endre, vol•'.: népjóléti államtitkár. A
gyógytár 1922.:ban helyeztetett ide a budai
Attila-körútról.
Budapest V !. lter. ,,Kereszt" gyógytár: Bayer _i.\.ntal
rn. kir. kormányfőtanácsos.
Budapest VI. lter. „Szent György" gyógyszertár tulajdonosa dr. Tauffer Gábor gyógyszerész, ügy_
véd és országgyülési ltépviselö.
Budapest VII. lter. „Kereszt" gyógytár tulajdonosa,
dr. Haas Miklós, gyógyszerész és orvosdoktor.
Budapest VIII. ker. „Szent szív" gyógytár 1905-ben
helyeztetett ide a budai várból.
Budapest VIII. ker. „Csillag" gyógy'tár tulajdonosa
örltény Hugó, m. kir. kormányfőtanácsos.
Budapest IX. lter. „Jó ,pásztor" gyógytár tulajdonosa dr. Deér Endre, m. kir. kormányfőtanácsos.
Celldömölk, ,,Isteni gondviselés" gyógytár 1932-ben
helyeztetett ide _i.\.lsóságról.
Csabrendek, „Szent László" gyógytár 1901-ig Sümeg
fióltja volt.
Csorna, „Kősas" gyógytár tu1ajdonosa, 1.'farincer Jenő, m. kir. ]{ormánytanácsos.
Debrt.:ccri, „l{igyó" gyógytar tulajdonosa Mihalovits
Jenő, m. ldr. ltorrnányfőtanácsos.
Debrecen, „Nádor" gyógytár társtulajdonosa dr.
Sztanltay _i.\.·ba, egyetemi magántanár.
Dorog, „Szent ?viargit" gyógytár 1913-ig Bajna fiókja volt.
Dunabogdány, „1\>Iadonna" gyógytár 1905-1907. Visegrád fióltja volt.
Dunalteszi, „Szent Mihály'' gyógytár 1904-ig Fóth
fióltja volt.
Egyek, „Isteni gondviselés" gyógytár 1895-ig Tiszacsege fiókja volt.

36~.

Esztergo.m, „Fel{ete sas" gyógytár hercegprimás{
megyei gyógyszertár.
Etyek, "Isteni gondviselés" gyógytár 1905-ig Sós.kút fiókja volt.
Folttö, „Isteni Gondviselés" gyógytár: 1893-ban e1igáltál{, 1896-ban Uszódra helyezték át és 1897ben Foktö ·fiókot kapott. E joC>' elévült mire
FoJ{töt mint önálló gyógyszertá~t enC>'ectéÍyezték
Fcrr~, :,Magyar király" gyógytár, 1868~-192·1, ön-'
álla volt, most Encs fiókja.
Gyöngyös: ,,Szűz lYiária'' gyógyszertár, gyökösített
reáljogú. Valószinüleg 1600 elején alapitO':ta az
Irgatma.srend Egei:ben és onnét vitték át később Gyöngyösre.
Győr, „1fegvá1tó" gyógytár, 1630-ban állitottál{ fel
· a jezsuiták és 1794-hen ment át maC>'ántuiaj0
donba.
Györ-Nádo1·varos, 1933-ba.11 helyeztetett ide Györ-Szabadhegyröl.
Hajós, tulajdonosa: Tuiartinovich József m ldl'
kormánytanácsos.
'
·
·
I-Iatvan, .,1'Iegváltó''. gyó,;rytár: .Hatvanban a I\:apucinus atyál{nak volt nyilvános gyógyszep':,áruk
17·.19-1788-ig, .a:mikQr a rend;et Józs€!f császár .1negszüntette, a Helytartótanács a gyógyszertári jogot megvonta és a hatóság bezárat_
ta a gyógyszertárat. De 1nég ez évben Heves
vitmegye alispánja kézigyó_gytir engedél;Yt ad
Hovatovszlty Zign1ond' gyöngyösi orvosnak. ~
„1'fegváltó" gy 1 ~á1t 18,15-ben, ·:666: szá1n alatt, a
Helytartótanács, m'int sze-roélyjogot adományozta GUrtler József gyógyszerésznek.
tI:::gyfa1u, „Szentháromság" győgytál', 1896-1898.
Sárvár fió!tja volt.

Hejöcsaba,. Martintelep, 1. alább 1-fartintelepnél.
Hercegszántó; fiókkal Dávodon.
Iszkaszentgyörgy, „_i\.ngyal" gyógytá.r, Csórról helyeztetett ide.
I-Cálmáncsa, „:r..:Iagyar korona" gyógytar, 1913-ban
helyeztetett ide Szulokról.
!{ápolnásnyék, „Vörösmarty" gyógytá!', 1897-ig
Martonvásár fiól{ja volt.
!{ecsJ{emét, „Szentháromság" gyógyt<i.!', alapitá.si éve
ismeretlen, de 1740-ben n1ár fennállott.
I\:emecse, „I{igyó" gyógytár, 1894-ben helyeztetett
ide Nyirbogdányhól.
·
I<esztbely, „Két o:oszl!in" gyógytár, . alapitási éVe
ismeretlen, de 1745-lben már fenná.llott.
ICrasznoJ{vajda, „~A..ngyal" gyógytár,
1895-96-ban
Nagyida fiókja volt.
Lengyel, „Segítő ~züz 1Iária", 1910-1933. Tevel fióltja volt; 1934-ben anyásittatott.
1'/Iajs, „Segitö szüz 1v!ária" gyógytár, Himesházát•ól
helyeztetett ide 1929-ben.
1'.Iartíntelep, 1934-ben l{özigazgatásilag. Hejőcsaba
helyett Tuiiskolchoz csatoltatott. L. ott.
Nagykata, „Szentlélek" gyógytár, régebben Tápióbicske fiókja volt.
Nagyláng, „1'Iagyat· korona" gyógytár, 1923~ig I\:á.lóz
fióltja volt.
Nagyoroszi, „Gondviselés", 1925-1933. Rétság fióltja volt; 193·1-ben anyásitották.
Nagyszénás, „1Iagyar kir<ily" gyógytar, 189·!-1897ig Gádoros fiól{ja volt.
Nyergesujfalu, „Szent Lajos" gyógytá.r, 1853-ban
Piszkére engedélyeztél{; ide 190·!-ben helyezték
át.
Nyírábrány, „Megvá.ltó" gyógytár, 1924-1929 Nyir:.
acsád fiókja volt, 1930-ban ·anyásitottált.
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Nyírkarász, „Tu'Iegváltó" gyógytár, 1922-ig Nyirbaltta fiókja volt.

Olaszliszka,

„Magyar korona"

gyógytár,

1899-ig

Tolcsva fiókja volt.

Pápa, „Megváltó" gyógytár tulajdonos·a, Karlovitz
Adolf, m. kir. ltormányfötanácsos.
Pusztaszabolcs, „Remény" gyógytár, 1930-1932.
Adony fiól;:ja volt.

Ráltoskeresztur, „őrangyal" gyógytár, József Idr.
herceg udvari szállitója,
Rákospalota, „Zrinyi Ilona" gyógytár tulajdonosa:
Mliller Vilmos, m. kir. ltormánytanácsos.
Ricse, „Szent László" gyógytár, 1925-ben helyeztetett ide Zemplénagárdról.
Sárszentmihá.ly; az 1923. évi jognyertes 1927-ben lemondott a jogról, melynek helyébe, anyagyógys~ertár helyett, 1928-ban
Nádasdladány fi61tja·kent engedélyezték.
Sárszentmiklós, „Szent 1'Iargit", 1934-ben áthelyez_
tetett Sárbogárdra.
Sárv~,
„Megvá_ltó'' gyó.gytár, tulajdonosa: Eöry
Vilmos ,m. Iur. ltormcinytanácsos.
Szajol, „1fegváltó" gyógytá~', Tiszapüspökiböl he~
lyeztetett ide 1933-ban.
Szeg.balom, „Kigyó" gyógytár, régebben helyeztetett
ide Körösladányból.
Szeren~s, „Isteni gondviselés" gyógytár,
1741-ben
:nar adásvétel tárgyát ltépezte; alapitási éve
ismeretlen.
Szigetv~r, „1'~agyar _ korona" gyógytár, reáljogűnalt
1891-ben ismertek el.
Szilv:~vk~rad, ,t,Magyar ltorona" gyógytár, Bánfalván
10 Ja vo1 de tulajdonosa beszüntette
Taktaha:kány, „11-Iagyar korona" gyógytá.r, 11-Iegyaszórol helyeztetett ide 1923.,,ban.
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Tiszadob, „Segitség" gyógytár, 1884-1894-ig fiókgyógyszertár volt.
Tokod, „Bánya" gyógytár, 1923-ban helyeztetett ide
Sárisáp-Annabányáról.
Ujhartyán, „Isteni gondviselés" gyógytár, E:.akucsról helyeztetett ide.
űllö, „Szent Ilona" gyógytár, 1898-_ig Vecsés fiókja
volt, ltésöbb lemondás folytán megszilnt. 1904ben mint önálló, újra engedélyeztetett.
Vizsoly, „Szent Antal" gyógytár, 1927-ig Garadna
fiókja volt.
Zagyvarékás, „Szentlélelt" gyógytár, régebben fiókja volt Bessenyszögön.
Zemplénagárd, Ricse fióltja volt, de átmenetileg szünetel.
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Utmutatás a gyógyszertári
helységnevek kikeresésére.
-~gárd,

lásd Zemplénagárd
l. lUberli .és ~:;:ülön Irsa. '
Almádi, l. Balatonalmádi
Alsóság/1.- Csanádapáca
-~páti, 1. Jászapáti
Abr~ny, J. Alsóábrány
Bajaszentistvá.n, átbelyeztetett Bajára
Balatonkiliti, 1. Balatonujhely
Baranyaszabolcs, 1. 1Yfecse1rszabolcs
Baranyaszentlörinc, l. Szentlőrinc
Bácsmadara.s, I. Madaras
Bácsvaskút, 1. Vaskút
Bánfalva, l. Gádoros
Bánhegyes, 1. Nagybánhegyes
Biharudvari, 1. Sárl·étu<lvari
Boglár, l. Balatonboglá.r
Csillaghegy, 1. Békásmegyer
Csokonya 1 1. Erdőcsok~nya
Csór, áthelyeztetett Iszkaszentgyörgyre
Dorozsma, 1. Kiskundorozsma
Felsöság, 1. Simaság
Erzsébetfalva, 1. Pestszenterzsébet
Félegyháza, l. IC.isli.:unfélegyháza
Hadház, 1. Hajduhadház
Hajdunádudvar, 1. Nádudvar
Alberti~Ir?a,_

I-Iajduván1ospércs, l. VámospéJ.'Cs
Halas, 1. !{iskunhalas
Hejöcsaba, 1fartintelep, 1. Miskolc.
Himesháza, áthelyeztetett Majsra
Jákóhalma, 1. Jászjáltóhalma
Jászltereliegyháza, l. Kerekegyháza
E:akucs, áthelyeztetett Ujhartyánba
!{aláz, 1. Budaltalász
!{arász, l. Nyirkarász
!{elenvölgy, 1. Budafok
Kenese, 1. Balatonkenese
I{iscell, l. Celldömölk
Lacháza, l. Kiskunlacháza
Lakiteleli, I. I{ecsltemét
1'Iadaras, 1. I{unmadaJ.•a.s
1fagyarszombathely, 1. Balionyszon1bathely
1'.'Iartintelep, 1. Hejőcsaba
1fegyaszó, áthelyeztetett Taktaharkányra
!1-fezötarpa, I. Tarpa
Nagybajom, 1. Biharnagybajom
Nagyperliáta 1. Perkáta.
Náná.s, l. Hajdunánás
Nógrádká11ó, 1. !{álló
Nyirbalita, l. Baktalórántháza
ódombóvár, 1. Dombóvár

Pannonhalma, l. Györszentmárton
Pataj, l. Dunapataj
Pesterzsébet, 1. Pestszenterzsébet
Rácpetre, 1. Ujpetre
Rékás, 1. Zagyvarékás
Röszke, 1. Szeged
Sámson, 1. Iíajdusámson

,,
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Sárisáp-f\.nnabánva ,áthelyezve To1todra
Somogykéthely, 1. !{éthely
Sopronmihályi, 1. 1-Iihályi
Soroksárpéteri, 1. Pestszentin1re
Szekcsö, 1. Dunaszekcsö
Szemes, 1. Balatonszemes
Szentgrót, 1. Zalaszentgrót
Szentjános, 1. 1-Iosonszentjános
Szentmárton, 1. Györszentn1árton
Szoboszló, I. Hajduszoboszló
Szavát, l. Hajduszovát
Tatatóváros, 1. Tóváros
Tétény, 1. Nagytétény
Tiszaalpár 1. _l\.lpár
Tiszapolgár, I. Polgár
Tiszapüspöki, áthelyeztctett Szajolra
Udvari, I. Sárrétudvari
Ugra, l. Biharugra
Ujszcged, 1. Szeged
Ujszőny, 1. I<omárom.
Varsány, l. VeszprCn1varsány
Vaskút, 1. Bácsvasltűt
Várkony, I. Tiszavárltony
Vásárhelykutas, 1. HódmezövS.sirhelJ
Veröce, 1. Nógrádverőce
Vörösvár, J. Pilisvörösvár
Zamárdi, l. Balatonzamárdi.

A trianoni Magyarország
gyógyszertári statisztikája.
Az alábbiakban összeállitottuk a trianoni bé~
ke1tötéssel rrnegcsonkitott hB.zánlt gyógyszertári sta~
tisztikáját, a legrégibb időktöl kezdve 1930. végéig.
.4. tanulságos statisztili:a e.lsö rovatálian az évszá~
mok vannak feltüntetve, el:.'önek 'bezárólag az 1880.
év végéig, utána pedig tíz évenként, az 1801. év elejétöl az 1810. év v2géig, majd az 1811. év elejétől az
1820. év végéig és így tovább, egészen 1930-ig. A második rovat a mai 1'Iagyarország területén az évtized végén volt Ialtosság számát tünteti fel. _/:i.. harmadik rovat az illető évtizedben, az utolsó év végéig alapitott gyógyszectárak számát tartalmazza;
a negyedik az évtized végén fennállott gyógyszertárali: számát; az ötödik a gyógyszertára!\: százaléli:os szapo1.·odásá:t az évtized alatt, az elözöleg
fennállott gyógyszertárali: számához viszonyitva és
végül a hatodilt az évtized végén az egy gyógyszertárra eső lakósság számát tartalrr1azza.
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Magyarország nyilvános gyógyszertárai.
(Az adatolt sorrendje ez: 1. A helyiség; 2, A
nlegye; ,3 A la1tóság szá.ma az igao évi né~s~m:
laJás szerint; 4. A gyógyszertt~r cime és h~ reáJ.JO~,
va,gy fiólt, ennelt feJ:lüntetése; 5. A gyogyszertár
adományozásának éve; 6. A tulajdonos és az. eset_
leges hé.rlö, vagy kezelö p.eve. 7. Zárójelben az
~setleges észrevételek,
_.<\hol több gyógysz:::rtó.r van, a megya és; u.
laltósság száma csalt az elsőnél' van feltüntetve. és ezeltben a helyiségekben a ,gyógyszertáralt engedflyezésült sorrendjében vannailt felvéve. „
Rávidif,<jsek: b = bérlő; lt == k:::ze!o; üt.
;1zen1társ.
..\..ba (Fejér), l. -:1067, őrangyal, 1893. Sc.lieffler A.ntal (Fió1t1tnl S§..rkeresztúron).
_ .
Abaújsz:intó (A„baúj), 1. 47•!3, Fehér lug~o _(r.~
1812. Tul-eisels Tuliltlés örö1{„ le Meisels 1'1iklosne
Tel · l'l.
Abaúj~zantó Tuladonna, 1'923. Szalay lvlihá.ly.
,..,..
..\b8.dszalók (Szolnok), L 7-163, Tulagyar korona, 1813,
Balthazir János .
•i.\.bony (Pest), 1. 15,781, Szent István Jdrály, 1910,
Perényi Gyu1a. Tel.: 34,
Abony, Reminy, ( r.) 1824. Ember testvérek, !t.
Ember Béla, Tel: 25
Abony, t-Iegváltó, 1930. Csern:nicz.li:Y Frigyes.

=

Ac:a (Pest), 1. 1280, 1'Iegvé.ltó, 1887. Juszltó Gyula,
.<\dacs (Heves), l. 4100, Megvál'.tó, (f.) 1935, vitéz
C:~111~pon •.\ntal, k„ Szabó rstvá.n,
(VámoEgyörlt
f10'1r]a.
Adony (Fejér) l. •1260, :1-Iegváltó, 1819. Vajda Gyula,
Ajlta (V2szprén1) 1. 283·1, Remény 1883 Tr.exler
Jenő, b. Friedmann S3.ndor. ·
'
'
_4,lag (iPest), 1. 3015, Kincsem 1911. özv, Gerbert
Ottóné, k. IGósz Ká.lmá.n.
'
Alap (Fejér), l. 3150, örangya.1, 1915, Gergely Jenö,
Albertfalva {Pest), 1. 3331, J..íegvé.ltó 1918 Keresztély Jé.nos,
'
'
_<\.lberti (Pest), l. 4293, lviegvá.ltó, 1930. Solymcssy
János.
.Alcsút (Fejér), 1. 1781, József nádor 1882. Gorka
Árpád,
'
Algyő (Csongrád), l. 3850, Isteni gondviselés, 1925.
lvtózes Elemér,
Alpár (Pest), ,1. 4802, ö:angyal, 1892. özv, Pfalcz
I{áln1ánné, k, Cselkó Józsefné. '
Alsódabas (Pest), 1. 258•!, Ren1ény, 1839. Fónagy
Sándcr, örök. b, Csonti Szabó Ld•.szló,
A1sónén1edi (Pe:.st), 1. 5537, lviagyar ldrály, 1916,
Peringer József.
A.pagy (Szabolcs), 1. 2202, Szent László, 192·!.
Szentiványi Jenö.
_-'\pátfalva (Csanád) 1, 5581, Isteni .O'ondviselés 1885.
Biró Sándor. (Fióltkal ].fa.gyar.;;,a.nádon), '
_.\pc (Heves), '1. 29-16, Isteni gcndviselés, 1896, I<essler Gyula, (Fióltltal Jobbá.gyin).
.i.\..postag (Pest). L 2687, !{cs:.suth Lajos, 1906, He~
tényi Dénes, b. Faragó Mária,
.Aszód (Pest), l. ·116·1, Jl.'.Lagyar ltirá.ly (r.) 1835,
Burger Zoltin,
..\szód Isteni gondviselés, 1922, Petin Béla, Tel.: 23,

s1·r

376
Acs (Komárom), 1. 6251, SzentléleJ{, 1872, Galambos
!{álmán, (Fiól\.ltal Gönyűn).
Ádánd {Somogy), !J.. 1932, örangyal, 1882, JYiatozsy

rstván.

1

Almosd (Bihar), 1. 2323, l{igyó, 1906 Dobsa Sándor,
B:tbócsa, (Somogy), 1. 2865, Megvá.ltó, 1874: Dra.S·
kovich Géza.
,
Badacscnytomaj (Zala), 1. 2656, Angyal, 1911, Hu~
szár l{ároly,
Baja (Bács), l. 25935, űdvözitö, (r.) 1788, özv, Lo~
vassy Odönné, b, Wéber Dénes. Tel.: 1-36,
Baja, Szentháromsag, 1843, Gyarmati Emil, Tel.:
1-86.
Baja Sz~nthHel\., 18'Í0, Dr, 1'Ialtray László, Tel.:
1-23.
'
Baja, !{ereszt, 1885. Geiringer János dr. Tel,: 1-22,
Baja, Szent István, 1904, Görbe Gyula ör. ·b, Vá1ady Lajos.
Bajna (Esztergon1), 1. 2188, Isteni gondviselés, 188-1,
özv. !{orteltó Gézáné, le Flórer János,
Bakonyszombathely (\1-eszprém), J. 1791, 1'Iadonna,
1916, Szeiberlin.g Ferenc,
Balttalór<indháza (Szabolcs), 1. 2·1'19, Megvá.ltó (r,)
1838. özv, Jóna Lászlóné, k. Gaál Béla,
Balassagyarmat (Nógrád), l. 11551, 1-Iagyar ltorona, (r.) 1819, Rebmann Rókus, Tel.: 44:, '
Balassagyarn1at, Szentlélelt, (r,). 1748. Büchler Jenö,
'k, Pozsgay Tibor. 'f:el,: 51,
Balassagyarn1at, Szent Antal, 1931, !{öhaln1y Elelt,
Balatonaln1ádi (Veszpré111), l. 1311, Ba..1aton, 1'913,
Wallner Lipót,
Balatonboglá1r {Somogy}, 1. 2199, Boldogságos Szüz
1'Iárla, 1891, Sá.rtory Lajos, (Fiók Balato:llell~n).
Balatonfőkajár (Veszpr..§m), Q. 2018,
Turul, 1902,

1

l

Lehre1:. ~réd. (Fíóltkal Lepsényben).
Balatonfoldvar (Somogy), l. 327 Ist:mi Gondvisel~s,
(f,) 1909, Taná::is Gyula örök. (I<öröshegy fiókja).
Bal.:.t~nf~red~fürd? (Zala), 1„
Oroszl<i.n, (r,),
1191, ozv. Orba-n Ignácné és J. I<ovács Béla, k,
J, l{ová.c-.s Béla.
Balaton-füred fa;:u, 1. 3149, 1fegváltó, 1923, Tailnícs
János.
Bala_tonkei:ese_ (Veszprém'), 1. 2-156, Csillag, 1918, sz.
Toth l{almanné szül. Nényei Vilma Jt Sz 'f':5tt1
!{álmán.
' '
'
Balatonkiliti (Somogy), 1, 3180, GondViselés, 1925,
Sujánszky Jenö, b. Bolits Jenö, (Fiókkal Balatonújhe1yen),
Balatonlelle (Somogy), l. 2147, Boldogsá.g-os Szűz
Mária, (f.), 1929 Sártory Lajos (Ba1atonbogld:>.·
fiókja.)
Balatonmá1i~ .. (Somogy), 1. 830,
(f.), 1928,
Bolen1an Lajos (l{éthely fióltja).
~a!atonszárszó (Son1ogy), 1. 14-19,
(f.J
Fábry ödönné, (Balatonszen1es fiókja).
Balatonszemes (So1nogy), 1. 1011, _l\.ngyal (sz.) 1922,
Fá,bry ödönné, üt. Fáb:-y ö. (Fióldtal Balatonszárszón),
Balatonszentgyörgy.
(Son1ogy), 1,12,1, őrangyal,
1897, 1viisuta l{ároly,
Balatonújhely (Somogy), !. 3180,
(f,)
1933, Sujánszky Jenö (Balatonidliti fió~tja).
Balatonz;inuirdi, {Som1ogy), 1395. J\íagyar l{orJnzt,
1927, vitéz Bán _4.rpád.
Balitány (Szabolcs), 1. 6826. Fehér .Jtígyó, 1864,
BaUtányi !{álmán,
B::i.ln1azűjváros (Hajdú), 1.
1-!89-i, Szenthároms:ig,
1855, Pálfy Gyula, Tel.: 9.
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Balm:0izűjváros,

örangyal, 1897, Szécsy Dezső, Teit:
18.
Baltavár (Vas), 1. 761, Isteni gondviselés, 1921,
Schü.ffer _4J.adár.
Bara.bás (Bereg), l. 1551, Bethlen, 1'927, l{ovács
Lajos,
Baracs (Fejér), l. 2875. Reimény, 1928, Popovits
István,
Barcs (Somogy), 1. 7585, Igazság, 186,!, Kohut Pál,

Tel.: 46,
BarC's, Megváltó, 18-93, Szőnyi Ferenc, Tel. 47,
Barczika (Borsod), 1. 1086,
1935.
l.iietzger Ede,
Battonya (Csanád). l. 12718, Magyar király, (r.),
1832, Kaufmann Gyula. TeL: 42,
Battonya, örangyal, 1901, Sarli:ady Mária,
Battonya, Szeretet, 1926, Krámer Feren_c1,
Bác;sahnás, (Bá1:::s), 1. 13,0·!5, Szentlélek, (r.), 1835,
Praefort József.
Bácsalmás, Szent István, 1914, Rónay Dezső, Tel.:
54.
Bácsbokod, (Bács), l. ·1·140, Szent Erzsébet, 1891,
Écsy Zsolt.
Bánhida (I{on1árom), 1. 9·12,!, Turul, 1927, Zachár
l{ároly,
Báránd (Bihar), 1. 4110, örangyal 1893, Szendrey
Sándor,
Báta (Tolna), I. 3689, Szent l.ilihály avkangyal,
1930. Szabó :Mihály, '
Bála.szék, (Tolna), l. 7336, Szent háromság, 1836,
ö. :Pongrácz Lajos.
Batya. (Pest), 1. 3620, Szent László, 1924, Szász
Sándor.
Beled (Sopron), I. 2965. J\!Iegváltó, 1892, Réman B.
Gyula m. kir. kormánytanácsos.
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3eroel (Nógrád), 1. 2190, Angyal 18'97. Vass Jenő
B~:ekböszö1~meny _ (B~r) ;1. 31881 Korona, ,1886:

ozv. Peczold l{aroiyn·e, k. dr, Peczold l{áro1y,
Be1-:mend. (Baranya), l. 2463, Magyar Jtorona, 1896,
Toth Kalmán,
BerettyóúJfalu (Bihar) 1. 10899, Gróf Szé.chenyi 1836.
Puli:y lv11k1ó.s, üt. Liptay _'\lbert 1'el. 5,1
Berettyéújfa1u, l.iiagyar korona, ÍS97, • öz~, 'ITajS.nc·v1ch Antalné, lt [? Tel.: 29.
B~z1h:lda (Ve~zprém) 1. 1948, _t.\.ngyal, 1882, Bru·anyai
Zs1gm1ond.
1
Beizence (Somogy), 1. 4127, Szüz Tuiária 1899 Kócziá.n Dezs.ö.
'
'
Besenyőtelek (Heves), 1. 3786, S~gítö lv!áría, 1923,
Saiiry Gábor.
Bessenyszög (Szolncik), I. 5569, Isteni gondviselés,
lS0,3. Weiszenbacher Pát
Béltásmegyer (Pest), 1. 84•!7, Szent _.<\.utal, 1934,
Császá1· Antal,
Eékásmegyer_Csillaghegy, Szent József, 1895. Trajter Zoltán.
Békés (B2kés), 1. 28907, Fehér hattyú, (r,), 1821.
Ben.edicty Gyula. Tel,: 57,
B::.k~s. lstl'ni gondviselés,
1870, Ragetty János.
Te!: 63.
Békés, _'\rany csillag, 1899. özv, Spi.tzer Miklósné,
k. Goldbe1ger Lajos,
Békés, Sas, 1908', Széli:ely Ferenc örök:. k, Puskás
Lajos,
Békés
1935. I{ovács István.
Eékéscsaból, (BéJi:és,) 1. ·19,37·1, Sas, (r.), 1825, vit:§z
Réthy Béla, Tel.: 4-63.
Békéscsaba, Megváltö, 1885, Südy Ernő, dr. Tel.:
2-10,
Békéscsaba, Szent István, 1868. Badica Elelc
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Bélí:éscsaba, Arany ~.:ereszt, 1895. Lö1inczy Lá.szló.
Tel,: 3-57.
Békéscsn.ba, Luther :l\i!árton, 19J2, 1ilispá.l Frigy<.>s
örö!c k. !{ésmárky Elelt, Tel,: •1-10,
Békéscsaba, II. Rákóczi Ferenc, 1906, Radó Miltlös,
.b. Radó László, Tel,: 2-91.
Béké.s':!saba, Magyar 1Jtorona, 1914, kbonyi Lá·szló.
Tel.: 3-90,
BélcEsc.3aba, Szent Anta·\ 1923, Dolesc"h Józse,f,
Tel.: 4-31.
Béltéssá.mson (Békás), 1. 4389, 1Yiegváltó, 1926, Vl·

dovszlty István.
Békésszentandrás (Békés) l. 6123, 1'Iegvá.ltó, 1879,
Vida ödön.
Bia (:Pest), 1. 3724, 1'1Iagyar korona, 1892, Gonda
Ármin.

Bicske (Fejér), 1. 7606, örangyaJ, 1850,
_4..u1·Jl.
B~cakc, Jl<Iegváltó, 193,L !{ovács Lásziő.

Göllner

Biharlceresztes (Bihar), 1. -1271, Szent István 1858.

Bánhidy Jenő,
Bihatnagyb;i..jom (Bihar), L 4650, Szetnhárornsag,
1848. k, Rácz György dr.
Bihartorda (Bihar), 1. 1585, Arany szarvas, 1893,
!{ürthy Pá.l. ( Fiókli:al Nagyrátén).
Biharugra (Bihar), L 2112, Isteni .gondviselés, 189,L
Bary l\., Zoltán,
Bocsá.rlapujtö (Nógrád), 1. 2135. 1'Iegvá1tó, 1932,
Lengyel Béla,
Bodajk (Fejér), J. 2139, Szűz Mária., 1892, Tóth
József.
B<;drogkeresztúr (Z2n1plén), 1. 2279, 1vtegvá1tó 1913,
Szathmáry I<:álmán örök, b, Tulezei József.
Bódvaszilas (_.\.baúj) l. 980, örangyal, 1923, Lukücs
I1nre.

•

. Bogács, (Borsod), 1. 2278, Szent Antal, 1909. Traply
_i.\Jajos,
Bokod (Komárom) 1 1. 16,12, _<\.ngyal, 1878. 11-Ioesz
11.ililcsa,
Boldva (Borsod), 1. 1616, 1Yiegváltó, 1899. Sc'.lrsibc~:
Mihály.
Bonyhád (Tolna), 1. 6861, Arany sas, (r.), 1820.
Pécsi Takarékpénztár és Sterba Emilné, Tel: 93.
Bonyhád, Jézus szíve, 1923, Wajdits Gyö11gy dr.
Tel.: 83,
Borota (Bács), 1. 3751, 1\fegváltó, 1931, Wandrik
Józse;f.
Borsodnádasd (Borsod), 1. 2777, örangyal, 1907, özv.
Grózer Lajosné, le Grózer Dezsö.
Bögöte, (Vas), 1. 716, Megváltó, (f.). dr, Fischer Jó_
zsef \':. Sikó Andor, (Jáno:::háza fióltja),
Böhönye (Somog,y), l. 3203, örangyal, 189·1, T. Ba~
logh JánoS. '
Bölcs1te (Tolna), 1. ,1168, Szentlélek, 1890, Zlinszky
Endre.
Bönyrétalap (Győr), 1. 29·10, Scgftő 1Iária., 1915, L,
Nagy Béla.
Bösárli:ány (Sopron), 1. 2173, Szentháromság, 1929,
T. Zom'bory Béla, b, I<:aáli Nagy Lóránt.
Bucsúszentlászló (Zala), -I. 515,
1935.
Somogyi L8.jos.
Budafok (Pest), l. 196.91, ICígyó, 1903, VarsUnJ'i
Béla, Tel.: Bp, 699·~!5,
BuclafoJt, Szentlélek, (r.), 1816, Tamássy Flóris,
Tel.: Bp, 69-6-44,
Budafok-kelenvölgy, örangyal; 1923. özv. I<:iss Jó_
zsefné, k,
Budakalász (Pest), 1. 2833, Viktória, 1932, Zipera
I{ároly, Tel: 17

3s:1

Bud2!keszi, (Pest). l. 6099, An.g)ral, 188-1, l{örn1endy
Sándor, Te1: 2.
BudaCrs (Pest), L 9006, Szent István, 1871. Lakner
Gyub Tel: 3.

BUDAPEST, lakós: 1,060,iZO.
I. kerület.
Tárnok u. 22, Városi (r.) 1688, Éllő István és neje,
}{, l!ll:'ö István. Tel.: 60--2-56.
Krisztina tér 7. Segitö Mária. (r.), 1815, Radanovits
testvéreli: k. Radanovi.ts Mihály_ Tel.: 50-9-26,
Győri űt 8, Remény, 1919, Sz. Szücs Ernő, Tel.:
53-1-44,
_t\.lkotj-o u. 1/·b Tufagyarcrszág \lédasszonva, 1883,
Héray _ti...ndor dr. és Dévai Szöllősy örök., Te1:.
53-8-43,
Istenhe.zy, Eötvös u. 4. Mátyás Király,
1885,
Schmidt Dezs:né, szül, \.Viesner ?vfárta..
_-'\lkotás u, 3,1. _l\Jli:otás. 1906, Dr. Dlés Ede, üt. Bozó
Géza, Tel,: 53-2-16.
Hidegkúti út 2. Szép Ilona, 1922. \Veörös Gyu1a.
Tel,: 6-1-2-53,
Szebeny Antal tér, Szent Ilona, 1926, Paczeli: Jenő,
Tel,: 52-0-81.
Böszörményi út 34 /b, Isten szen1e, 1928, Dr. Sper_
l<ig-h AJadárné. Hainiss Berta. Te1: 54-5-67.
Nemetvölgyi út 20 /3, Szent Agnes, 1'928. Wolf Lajos. Tel.: 54-8-76.
Csaba utca, ? , 1935, L·inger József, Ut. Hegyes Géza.

rr.

l{erület.

Fö u. 2-7, Fe1\:ete medve, (r.}, 1688, Jenes Viln1-::is
ö"°ölc b, Veress ~4.rpád, Tel · 51-8-89
Fö űt 54, Római császár, (r,): 1793, Dr, Dávid Vili:."-

tcrné és Weiner Jenö, b. Bkl11:ler Pál, Tel.:
51-7-83.
lv!argit 1körüt 27. Szent István, (r.) 1795. Kerpel
Pi:il, üt, Balli:ányi László. Tel.:51-6-19,
Zsig111ond u. 17, Gránátalma. (r.), 1806, Irgalmas~
rend, li:, Racseli: Lajos. Tel.: 51-1-·:!7
Széna tér 1, Szent János, 1893, Janitsáry Íván, örök,
~e Vass Endre, Tel.: 51--6--08,
Széll Ká.lmán tér 11. Gróf Szédhenyi István, 1901.
M.arton Manó öröli:, k. dr, Janovitzné, sz, Marton
l!:va, Tel.: 52--5-23,
'
Zsigmond u. 16„ Pálffy, 1911, Csányi Imre, Tel:
51-5-80.
Margit li:örút 54. Statisztika, 1922, Sz-:Hl Ilona, tit.
Schuleli: Béla, Tel.: 52-5-02.
Olasz fasor •13. Vit::osmajor 1929, Csillag Pál, Tel.:
5-5-·9-72
Z?1rd01 u. 34,' Szent Alajos, 1932, Dr. Rogátsy Guidó,
Tel.: 54-2-52.
III. kerület.
Pclgár tér 8. 11!2.gyar ICorcna, (r.), 1785, Zbory Gyu~
la örök. k, Schmór Hugó, Tel: 62-2-66,
Lajos u, 28, Arany o:·oszlán 1875, !{á.posztá..ssy Géza,
Tel.: 54-0-39.
1Iargitszige.t, Szent Margit, (f.), 1875, Zboray Gyula örök., le '
(A ID. li:erületi
]..fa,gyar ko::cna gytár, fiólcja)
Lajos u. 117, Angyal
1882, Bíró István. Tel.:
62-5-24,
Flé.rián tér 9, Szent Flórián, 18-95, 1ieisels Á}{OS,
Tel.: 62-5-57,
Vörösvá1i űt 60. Szent Kereszt, 1989. Láng József,
Tel.: 62-2-28,
Szentendrei űt 42, Szent Endre, 1911, Killer Zsig·
1
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mond Ernö örök., k. Gáspár Arpád. Tel,: 62-•1-30
Szentendrei út Vajda J. ú. s2.rol;; 1\quincum 1922.
l{. dr, Mésziras 1-Ielánia, TElL: 62-8-51. '
Bécsi űt 89, SZent Lukács, 1929, vitéz Kovács
.4..:Jadár. Tel.: 62-·6-87,
yörCsv:'11ri üt 150, Krisztus király 1933, Dobos GSJbor. Tel. 62--6-·1·1,

IV. kerület.
V<ici u. 34. Szenthároffiság, (r,), 1688, Vajr.a
I<:emé:ny Gyula, Tel,: 87-2-65.

JCz~e~, h,

Ferenciek terc 9. F.J.gyó (gyr.), 1787, Dr. !violnár
..\.lfréd, és I-Ialápy Oszkár, ·k, dr. Molnár Alfréd,
Tel, :88--4.--17,
Vá1::ii u. 3, Nagy Kristóf (r,), 1791. Nagel István dr,
és Riesz Armin, Tel,: 81-0-11,

Prohászl;:a Ottokár u. 2, Oroszlán (r,-) 179•1,
(Sztr2.ka.) ödön, k. Szentpétery Pá.I.

1

[

I"

l
!

Szö~;;e

Tel,:

83-2-68. 1
Vámház körút 1·1, Fehér kereszt, 1885, Németh
.Ar1nin, Tel: 8'1-5-00.
l{cssuth L'1jos u. 22, Zvlúzetun, 1910, L·:§derer Ervin,
Te.J.: 8'!-3-69,
Váci űt 57, ..\:~s::ulap, 1'911, Sásdi ( (Schöffer) In1rc
Tel,: 85-3-16,
I{árc1y lürály űt 8. Városház, 1922. Réthelyi József,
Ut. Sala1non Jenő, Tel,: 88-1-22,
Szervita tér 5. Belvárosi, 1922, Dr, Na.gy Bél:a, Tel,:
82-6-72.
Egyetem tér 5, 'Pázn1ány Péter, 1923, 1'Iúzsa Gyula.
udv. tanácsos, Tel.: 84-7-16,

'-l. J\:erü1et.
Gróf, Tisza István 7, Lipótvárosi (r,), 1801,, Pár_
tos László, Tel.: 81-3-82.

1
f

!
~

Gróf Tisza István u. Z.1, Magyar kir.,;!\•
„ , rr, \ , 180"
.
1,
I{ormos Al
_·.a d ár. Tel,: 80-7-o 3 ,
·
We!rerle ~an~?r u.· 21, Szűz 1'!ária, (r.) 1860, Zoltan Bela orök. li:, dr Zoltán György Te!,:
23-9-45.
1 '
'
Vilmos császá1r üt 66. Klottld, 1878, Gabos Lajos
dr. Tel,: 28--5--93,
\'é..~i .. út 70, ~zent Lajos, 1885, Dr Héderváry Húgö
orok, k. Filep Béla, Tel: 90-6....-29,
Dorottya u, 13'. Szerecsen, 1886 Flamm I t ·
Tel: 82-7-22,
'
s van,

Nádor u. 2·1, Arany kere.szt, 1888, FeJrete Zoltán,
Tel.: 26-3-87.
'
Lipót kürűt 28, Fehér sas, 1890, Kerpel \'ilmbs,
Tel.: 22-3-17,
Visegrádi u. 19, Nap, 1905, 1-Iorváth _t\.ntal, Tel.:
92-5-29,
Lipót körút 7, Uránia, 1907, Gruber .Arpád. T J
17-3-69.
e,:
\'áci út 3·:!, Ferclináncl, 1"912, Róth :rvranó, Te!,:
91-6-26 .
Báthory u. 15, B:Ji~hory, ~H12, \'á:Inos Gyu!a, Tel.:
13-6-22,
Poz.sonyi u, 2 ..."a. Zita, 1913, l\Iarbcrger Gyula öröl\,
~b. _Sch\vi.mn1er 1v!arcell. Te1,.: 22-8-60,
Ba.lvany u. 9. Bazilili:a, 1923, _4..:n1brus Sá.nclcr
Tel,: 13-8-47,
'
'
'Vé"mi út 5·1, Globus, 1926, Dr, F'lilep Agcston,
Tel.: 92-1-00,
Falk 1'Iil\:sa u 16, Országház 1929, I{ocsis Imre,
Tel.: 16-8-48.
·
Pannonia u, 20, Palals Athéne, 1929, I<:enclc Ervin,
Tel.: 16-8-95.
.
Légrády I<iiroly u, 37, Herc.eg Batthyányi László.
1933, Dr, Baradlai János, Tel.: 91-6-60,
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VI. kerület.

Ifuály ut::a 12, Szentlélek, ( gyr,), 1716, Szentlélek
gytr. it, k, Hárnik: Lajos, Tel.: 19-0--02,
Teréz körút 12, Oktcgon, (r.), 1786, Gaál Endre dr.
v, államtitlrár, ,b, Szágel K!iroly és Kőrnyei Pál.
Tel.: 18-7-22,
And1•á;ssy út 1, Nádor, (r), 1834, Braun Miklós,
Tel.: 10-6- -03.
Teréz körűt 22, Segítö 1-Iária, 1867, Fenyves Miksa,
Tel.: 22-4-54.
Király u, 86, Isteni Gondviselés, 1872, Majós Pál,
Tel.: 26-4-23.
Andrássy út 84, K·creszt, 18:82, Dr. Bayer Antal,
üt, id1 Bayer Antal, n1. kir. lrorn1ányfötanács::s.
Tel.: 22-5-85.
Teréz körűt 37, Szent Györyy, 1886, Dr, Tauffer
G<ibor, b, Nagy Imre, Tel.: 24-7-89,
_.\.ndrássy út 26. Opera, 1888, Lám Elen1é.r, T-el:
24-6-35,
_l\.réna út 12•!, Hattyú, 1891, Rózsavölgyi L, Margit,
k, Spergely BéJa, Tel.: 93-3-01,
A.ndrássy űt 55, Szent Bertala.n, 1899, Ladányi _<\.ndor,
Tc1,: 21-2-33.
Hungá.ria kö1út 93, Fehér .galamb, 1901, Strausz
1
.Armin, T.e.l: 91-9-31,
Szondy u, 52, Turu.I n1adár, 1901, özv. !{ároly Arminné
b, Erdös István, Tel: 22-9-82,
Deáli: Ferenc tér 6, Deáli: Ferenc, 1905, Szücs P3íl,
Tel.: 29-3-01. 1
FelEö Hungária '1\örűt 10·!, Szabadság, 1907, Lamberg
J. !{á.roly, Tel.: 91-9-16, ·
i~„ndrássy űt 99, Gróf _A..J1drássy Gyula, 1908, Witt1
mann Elefilér, Tel.: 21-5-21.
Nngymezö u, J8, Erzsébet királyné, 1908, Dr, Schulek

Béla, ,b, Ba:busik Ferenc és ,popper József. Tel,:

1~3-04.

1

Szondy u, 23, Vörösmarty 1vlihály, 1909, Bau~r
György, Te!.: 16-8-19,
·
Váci u, 123, Danubius, 191D, Illés ~-'\.ntsl, Tel.:

91-5-37,
Király u, 38, Ca.ritas, 1910, Ispán Jenő. Tel.:
14-7-68.
Vilmos császár út 29, Vilmos császár, 1911, Széll::ely
Sándor, Tel.: 2&-4-74,
Vá.::•i út 87, Phönix, 1912, Janits~~ry Iván, T·eL:
91-3-28.
Lövölde tér 5, Fasor, 1906, Hajdu Józs::f,
Tel.: 27-0-60,
1
/ümos csásZá.r út 65, Nyugati, 1919, Kálmán Béla,
Tel.: 13-9-56.
Podn1a.ni::-zky u, 69, Podn1aniczli:y, 1922, Hedz.sy
Endre, üt, Gelei Gyula, Tel,: 19-6_.:.6·!,
Szen'.: Lász".ó út 85, Petőfi, 1923
Pesh2s Istvé.n
Tel.: 90-1-45.
Vö:ösmarty u, 36, Aranykal8.sz, 1928', E:oritsinszl\y
Ottó-, k, I<:oritsánszky Vil\tor, Tel.: 21-5-60,
Teréz körút 56, Budapest, 1929, Dr. Véghné_Berg
I{atalin, Tel,: 25-5-85.
Váczi út 49 1 Lehel, 1929, !{oráni Zoltán, üt. Kl:~in
1v!iklós, Tel.: '91-9-90,
Béke u, 1, Béke, 1934, Tatár Józsfil, b, Tak<ich István,

VII. ]{erillet.
Rákóczi ú 10, Megváltó, ( r), 1828, Peres Ernö, örök.
k, Ha:-tlauer Jenö dr, Tel.: 42-0-23,
!{ir2!1y u, 49, Szent Terézia, {r), 1837, Faludi Jcnö
és Böhm 11'.Iiklós, k, Falucli Jenő, Tel, 40---0-64,
Rákóczi űt 88, Kereszt, 1882, Haas Mil..:Ió.s :tr,
Tel,: 31-5--56,
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Erzs'é.bet körút 21, Viktória, 1855, Rácz Jenö, üt.
Willmann Ottó dr. Te1,: -!2-1-78,
,
Thököly űt 28, Szent Hermina, 1886, Funk József,
Tel.: 31-1-17,
Damjanich u, 2, 1fagyarország vé!'lass~onya, 1888,
Juhász Márton, Tel.: 33--5-55,
Erzséb-2t 'ltörút 56, Hunnia, 1890, I-:.'.1!r.:i Gyula, üt,
Balló Lajos dr. Tel.: 34--.'3---4-!,
!{á.ro1y király út 5, Diana, 1895, Erényi László,
Tel.: ·:11-5-55,
Dohány u, 88, _4..polló, 1897, Grün\vald Gyula,
Tel.: 33-0-51,
István út 17, FJ.óra, 1899. Blu111 Gyula, Ut. Gábo1i
György, Tel,: 31--4-06,
WeSselényi u, 30, \.Vesselényi, 1901, Modra László,
b, Róth Elemér, Tel,: 4·2-5-76,
Dob u, 80, Fortuna, 1902, Bodná.r Jenő,
Tel,: 31-3-3·1,
Thököly út 21, ÁJ·pfi.d fejedelen1, 1907, Szabady
Já.nos, Tel,: 31--1-7·!.
Bethlen u, S, Ferenc József, 1909. Gerö 1v!iklós.
Tel.: 31-4.-"92,
\Vesselényi u, 60, Glória, 1910, Heller LS:szlö,
Tel.: 31-6--8-6,
Dam'janioh u, 39, Dn,mjanich. 1911, 1'I2szöly 1vlá.tyás,
Tel.: 3'!-6-13.
.
I<.lauzál tér 1, I<.Iauzál, 1912, Hesser A.ndor ctr,
TEJ.: ·!2-6-69,
Garay tér 19, Garay, 1912, Hüvös Lászlö,
Tel,: 32--3-39,
Erzsébet körűt 6, Corvin, 1922, Fenyves Zoltán
örö~c„ k, Liebermann Dezsö, Tel,: 37-2-26. ,
Hernád u, 7, Szent Tuii.klós, 1922, Böhm Ignátz.
Tel.: 38-1-90,

r

l
Baros.s tér 1•1, Keleti, 1922, Beleznay !{ároly,
Tel.: 33~!-44,
Rálcóczi űt 3, Arany .szarvas, 1923, Halász Béla, lit.
Schön,viszner _>\.Jadar, b. llirschorn Salamon,
Tel.: 30-4-45.
Rottenbiller u. 6 /a, Minerva, 192'!, Spiegel Gyula,
Tel.: 33-1-57,
Dob u 2·1, Kazinczy, 1926, Siklósi Henrilt,
Tel.: 45-8-59.
nrurányi és Elem.§r u, saro1t, Bem, 1935, 1'Iagay
Kálmán, üt, Bauer Matyás, Tel,: 84-9-53,

VIII. lceri.ilet.
Baross u, 44 Szent szív (r), 1761, özv. Spergely
Imréné és fia, vitéz Gör:gö Tibor dr. k, Bódy Miklós, Tel.: 39-9-06.
Múzeum körút 18, Magyar korona (r), 1790, Vitéz
dr. M<::.tolcsy Ká.roly és neje, k. v, dr, 1'Ia;tolcsy_
I<::ircly, Tel,: 39-8-25.
Baross u, 72, Szent József, 1854, Szkalla Lászlö.
Tel.: 32-5--61,
Rtlfü:ú:>Zi űt 39, Csillag, 1873, örkény Hugó m. ltir.
kormányfötanácsos, T'el.: 32-0-12.
1'Iátyás tér 3, Szent Keresztfly, 1882, Filó János a·Tel.: 32-4-72.
Röklc Szí.Tárd u, 28, Szent Lá.szló, 188,!, Steiner
Oszkár, Tel.: 30-1-43.
Ro1nanelli u, 15, Illés próféta, 1887, Bleyer !{ároly, 1),
Hofcr Antal Tel. : 13-5-34.
József körút 64. ~>\.postol, 1893, Czukor László,
Tel.: 33-9-84.
Népszinház u, 22, Szent Margit, 1893. Korányi Lajos,
Te!,: 33-8-39,

T
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Ba1os.s u, 129, !{álvária, 1894. Preisich Káro1y, üt.
dr. ·Konrád Géza, Tel.: 31-0-24.
Rálkóczi tér 2, Szent Péter, 1894, lPikler György.
Tel.: 30-9-32.
Práter u, 45. Szent család, 1905. Wé:ber Dezső dr.
lit, Kasztner Sándor. T-e1.: ~0-2-80,
RS.ltó::>zi út 23, II, Ráltóczi Ferenc, 1905, Elek 1'!.ihály,
Tel.· 33-9-2,L
Ráltó:iti út 61 Szent Róltus, 1910, B! üll Andras,
Tel.: 40-6-34.
Teleki tér 3, Teleki, 1918;, Dániel Mihály, üt. ].IIauer
Armand, Tel.: 37-3-16.

Szentldrályi u, 22, Sanatórium 1922, Szendrei B·2la,
Te!: 33-0-60.
József körút 40, Józsefvárosi, 1922, Ivioldt Béal, üt.
Bá.tori Ferenc dr, Tel.: 39-3-92.

·

Baross u, 111. Baross, 1922, Csató Sándor k, G:iborl
Gyula, Tel.: 31-0-27,
Népszinház utca 37. trdvözítö, 1922, Nlige::e Géza,
Tel.: 38-3-71.
József körűt 12, Ztinyi, 1923, Kaln1ár Istvá.n, k.
Gábori VU.mos, Tel.: 39-•1-38.
Karpfenstcin u, 21. Nagyamagyarorszag, 1928,
Altmann _<\.ladár, Tel.: 35-8-71.
Baross tér 6. Gróf _i\.pponyi _i\.lbert, 1928, Bér Sé.ndor,
Te.:l H-8-69.
József ltörűt 80. Nagyboldogasszony, 1928, Dö.m'ötö1·
Lajos dr, T'Cl.: 43-4-03.
IX. kerület.
űllöi

út 39. _.\.ngyal, (r), 1847, Löc.herer Tamás,
Tel.: 86-2-34.
űilöi űt 59, Szent Fere-nc,. 1872. Cziner Zoltán.
Tel.: 30-6-<l9,

l•'eren:::. kórút 22, Páduai Szent _<\.ntal, 1879, Fekete
_A..ndor, Tel.: 86-5-60,
Ris.day 1:· 18, Jó pásztor, 1880. Deér Endre dr m Jür
ltormanyfötanácsos, az Orsz. Közegészség'U~i
'
Tanács r. tagja, Tel.: 86-0-06
°
űllöi ű~ 105, Sas, 1888, Kűn AladÍr Tel.- 40-1-86
Soroksari űt 70, Szent Anna 1892' Pandula JóZS""':
Tel.: 31-9-30,
'
'
1 •
~,_,

:rvrcster .u. 38, Madonna, 1889, Ken1plerná Péter
Margit, Tel.: 30-8-10.
.
Fe_~-~~c könit 2, Sanita.s, 1911, Id. Emánuel Géza
.?~.~lc~ lt. Emánuel Géza, Tel.: 84-7-43,
ü1lo1 ut 87, Stefánia,
1911, Nernényi N<indor.
Tel.: 33-8-32,
·
Lónyay u, 5, Duna, i919, !{assai Artur
Tel.: 85-B-73.
•
G1~?f Haller u, 44, Haller, 1922, Schubert A.tnold,
ut. László Jenö, Tel.: 38-6-57
üllöi űt. 121, Gizella, 1922. Hrabéc~y Qszit:ir dr.
Tel.: 42-2-76,
Fi:.r:?c ~ér 1, Jó szív, 1933, Eib3iCh l{ornCi dr.
orok., Ut. Rót1h Elemér, k, Gombos Zoltán.
Tel,: 39-1-31,
X. ketillet.
Jászberényi u, 7, Isteni gondviselés, 1870. Fa'.!,zű.nyi
István, Tel.: 48-3-91.
Kápolna u. 1, Arany sas, 1888, M2.nn G2za dr. üt,
lliiegy:ry örök„ k, dr, :rvrann G<i....za, Tel,: 49-1-92,
Kerep~s1 1:· 128. Szent Vendel, 1888. özv, Kada
I.stvanne, k, Kada Erzsébet
Csalá~d u, 44, ~Iá:tyás király,' 1896, Lencz József.
Gerg;ly u. 40, Szent Katalin 1909 st Pildner
Viktor dr. Tel.: •!8-8-86. '
'
'

l
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Orczy út 47, Orczy, 1911, Ifj örvényi Béla, üt, id.
dr. örvényi BZ-la, Tel.: ,34-5--05,
üllöi ut 124, Jézus szive, 1926, Ten1esváry István clr.
Tel: 49-0-03.
1Yiag1lOcli út 65. Higieia, 1926, Dr..G·örög Jenőn\ sz,
Buday Mária, Tel,: 48-1-67.
Hungária ltözép J;::örút 16, Szent Erzsébet, t930,
Rimay Béla, üt. vitéz Bin Arpá.d, le Rimay Bila.
Tel.: ,12-!-l,!,
Pongrácz út lí, Szent 11"Iihály, 1933, Toóth Mihály.
XI. lrerü\et.
Horthy 1\"Iiklós út 19. Szent Gellért, 1888, :rvragyaryKossa Gusztáv, Tel.: 68-6-84.
11orthy :Miklós l;::örtá1· 9, Szent Irru·e, 1910, Sz~igö
István, üt, Szegő Lá.szló, Tel.: 58-7-02.
Szent Gellért tér 1, Szent Kereszt, 1917, Dr, Ternajgó
József, Tel.: 59-2-92.
Lenli:e tér 4. ~4...rany sas, 1920, Erdélyi Dezsőné.
Tel.: 59-7-49.
Horthy Miklós út 148'/a. Szeretet, 1922. Fabritius
Heniikné, szül. ·báró Syntinis Ilona. Tel.: 59-0-39,
F~.'!li·rvári út 82, Lizö~ Szent Teráz, 1928, P. Pocsli:ay
Béla. Tel.: 59-0-15. 1
Budafclti út 47-49. Szent Antal, 1929, S, Beretzlry
Bé-la, üt. Dr. Tombor Jenő, Tel.: 59-7-39,
Csend u, 7, 1\"Iá.ria 1fagdolna, 1933, B, Orosz Ferenc,
Tel.: 53-2-21.
{XII. és XIII kerület nlég nincs felá.1litva).
XIV. kerlilet.
Bosnyák u, 1 /a. őrangyal, 1892, Harsányi Károly,
Tel.: 96--4....:._22.
Thököly út 87, Hungária, 1899. Kasztriner 1·Iildós
Tel.: 96-5-6S,

)

!{erepesi űt 24, Pannónia, 1900 Szilvá.s.sy Gy Lászl.o
Tel.: '96-3--49. i
'
'
'
Aréna út 2!J, Aréna, 1901, Polatsil.;: József,
Tel.: 38-1-15.
'
Erzsébet királyné út 30, Humanitás, 1922, Czukor
Gyula és dr. Maurer Kornél, Tel.; 97-5-50.
'f·hölröly út 178, Thöli:öly, 1926. Majorossy Béla.
Tel. : 96-9-71.
Fűrész u, 27. Szent _<\.ntal, 1932. Betegh Károly,
're1.: 96-2--40,
Erzsébet ltirályné űt lOOj<b. Szent Veronili:a, 1932.
vitéz Torday Ferenc, Te.I.: 97-6-25.
Nürnberg u, 8. Attila, 1934. l{rebsz Géza.
Erzsébet J.;:irá.lyné űt 19. Jóreménység, 1935.
C.Serenyey Géza, Tel,: 97-5-59,
Budatétény (Pest) l, 2546, Szent sziv, 1934, Kajdacsy
1Pál Tel,: Bp, 69-7-50,
Bugyi (Pest), l. 3679, Sz~nt István ltirály, 1901,
Liszkay István öröli:, b. Bossányi Jenő,
Buj, (Szabolcs), l, 3·!53, 1viegváltó, 1899, Szabó
Dezső.

l

Büdszentmihály (Szabo'!ics) l. 8639, JYiagyar ldrthly,
1873, Höröm'pő Imte. Tel.: 16,
Bültlt (Sopron) 1. 2552, 11'Iegváltó, 1926, Németh
János,
Bükkösd (Baranya) l. 900, Szent Terézke, 19.35,
1\fertha _.\.goston.
Cece (Fejér), 1. 409G. 1-tegvfrltó, 1899, Káldor VilmoS,
Cegléd, (Pest) 1. 37.413, Szentlélek (r), 1807. Jánosy
Géza örök„ b, Ba":j'hó Sándor, Tel.: 93.
Cegléd, Remény, 1886, Zalai Károly dr. Tel.: 55.
Cegléd, Megváltó, 1896. özv, Dobos Gyö11gyné, lr.
P1 ehoffer Jenő. Tel,: 3,
-

1

1
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Cegléd, Isteni gondviselés, 1910. esete Ambrus.
Tel.: 61,
Cegléd, Rákóczi, 1914, Mester László. Tel.: 29.
Cegléd?ercel, (Pest), 1. 3963, Nepomulü Szent Jáno
1918, özv. Latinovits Gézáné, k. Latinovits ödö
Celldömölk, (Vas), L 6100, Boldogságos Szűz Mári
1815, Bisitzky _i.\.ndrás, dr. Tel.; 22,

CeUdömöUi, Isteni gondviselés, 1929, Bunyevácz
Sándor
CibaJdláza (Szolnok), 5859, SzenthátrOmság, 189,L

Molnár, L<1szló,
Cigá.nd, (Zemplén), l. 47~5, .:rvregvá.ltó, 1924, Kars.:.y,
Lá.szló.
CinJ{ota (Pest), I, 5506, Mátyás ltirály, 1896. Pata}{~
falvy Sj!Ildor, Tel.: 6,
'
Csabrendek (Zala), 1. 3406, Szent László, 1899.
Posgay Andor, b. Pálffy László.
Csanádapáca (Csanád), 1. 4648, 1\IIagyar li:oron3,
1884. Bonon1i Géza.
Csanádpalota (Csanád), 1, 5883, Hattyú, 1880.
Schneider József.
Csanytelek (Csongr'ácl) 1. ·!670, 1-!egváltó, 1890.
Domján Géza.
Csákberény (Fejér), l. 1645, Szent 1'Iárton, 1929.
Miovácz Imre.
CsáJkvá.r (Fejér, 1. ·1·!35, Isteni gondviselés (r), 1821.
Jirovetz László.
Csány (Heves) l. 4505, Magyar J{orona, 1894,
Horváth Imre (Fiólrckal Horton),
Csávoly (Bács) 11 310·:1, Megváltó, 1900. HallCsy
Endre ib. Bernhardt Ernő,
Csenger (Szatmár) 1. 4941, Oroszánl (r), 1823.
.1'Iiksa Gyula, Tel.: 10.
Csengőd (Pest) l. 3086, Páduai Szent Antal, 1926.
Szabady Viktor.

r
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Csepel (Pest) !. 22.901, őrangyal, 1896. Rosenberg
Henrik.
Csepel, Angyal, 1914. Herz Gábor örök., k. Lígeti
Ferenc._ Tel. : 3.
Csepel, Szent Antal, 1927. Borzsovay István. Tel.: 10.
Csepel, Szent Erzsébet, 1930. Thierry Tibor.
Csepreg (Sopron) 1. '!135, SzentháromS:ág, 1842.
Flóderer J,enö.
Csesztreg (Zala) 1. 1211, Segitö Szűz Mária, 1913.
Donászy Aladiir
Csetény (Veszpréin) l. 1314, Hygiea, 1913. Szuper
.Lm.re. k. Verseny Józs;f (FiókJ{al Súron).
Csépa (Szolnok) l. 35'l0, őrangyal, 1880. Nagy
Ferenc, Tel.: 5.
Csolnok (Esztergon1) 1. 2286, Szent Anna 1935. Dobay
Pál.
Csongrád (Csongrád) 1. 20.0·:16, Ország .qím:er, 18·28.
Barna Henril{.
Csongrád, ~.Ii:;gvá;t-s, 1882, CZiijlik L<iszló, T·~J.: 78.
Csongrád, Szent Rökus, 1896, Gömöry
János,
Tel.: 76.
Csongrád, Szent István, 1922. Bezzegh István.
Tel.: 46
Csongrád,· Szentlélek, 1928. Nagy Elemér.
Csorna (Sopi;on), 1, 8·:1'98, Kösas (r), 1817. ~Iarincze1·
Jenö, m. ltir. ko:-ménytanácsos, 'I'el.: 50.
Csorna, Afegváltó, 1910 Gergely István. T.:;i.: 54.
Csorvás (Békés), l. 6869, Isteni gondviseles, 1883.
Forgács l{ároly, .b. Szász Lajos.
Csögle (Veszprém), l. 1264, Isteni gondviselés, 1888.
Bretter D~zsö
Csölrmö (Bihar)· 1. 3851, Olajág, 1894. Péc:'.ly Jözser
örölc. k, Görög József.
Csömör (Pest), 1. 3725, Megváltó, 1909. Kneitnel'
Kálmán.
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Csurgó (Somogy), L 4869, Megváltó, 1847. Vágó
Gyula.

Csurgó, Szabadság, 1919. Bolen1ann-Éhn Mihály.
.IJá,vod, (Bács), l. 3284 ? (f.) 1935, Bielitzky Károly,
(Hercegszántó fiókja).
Debrecen (Hajdu) 1. 117.275, Arany angyal (r).
1680. Báinó A„ndor. Tel.: 17-77
Debrecen _4..rany e:gyszarVÜ (r), 1772 Grosz Nagy
Ferenc, T·eI.: 34-96.
·
'
Debrecen, IGgyó (r), 1812. 1fibalovits Jenö m .ld.r.
kormányfötaná.csos. Tel.: 30-95.
Debrecen, Kcssuth L·ajos, (r.), 1813, Lux And::-r.

Tel.: 29-56.
Debrecen, lviagyar ltorona (r), 1813. Sz. Tóth Bé'Ja..
Debrecen, 1viegváltó, 1843. lvlajor ].fihá.ly ör„ b.: Bak
József. Tel,: 14-69.
DetrP.:::en, Reménység, 1868, Gödény Sándor dr.
T.el.: 34-21.
Debrecen, CsiUag, 1901 Beke Barna. Tel.: 29-32.
Deb:·ecen, Isteni gondviselés, 1'90·!. Székely _4..dorján.
Tel.: 29--81.
1
Debr~cen, II. Rákóczi Ferenc, 1907, _4..ranyi Arp~ 1 r1,
örök., k. ~átray József Tel.: 2.3-43, ·
Debra~en, Csckons.i, 1909, Batary István dr„
Tel.: 10-15.
Debrecen, Nádor, 1~13. Sztanl;;:ay _4..ba dr., egyet. n1.
tanár, üt, Németl1 László,.T·el,: 25-5&.
DebreC\en, Sas, 1913. lVIandel József örök., k. ?
Tel.: 11-39,
Debrecen, Bocskay, 1913. Lassányi József ..
Tel.: 29-14
Debrecen, 1viuraközy, 191·1 Pi·eiser Ernö. Te~:: 13-:-:-30.

30'i
Debrecen, 1'<Iátyás király, 1922. Papp Gyu~a. -

Tel.: 13-83.

.

Debrecen, Tisza, 1923, Jóna.p .AJad::i:ir. Tel.: Z..1-52.
Debrecen, Arany János, 1923. Bozóky György.
Tel.: 11-78,,
Deb:-eéen, Szenthá.rcmság, 1927. özv. Bern<ith J\.1i!;;:~
Iósné, b. Pinczési Lászl'ó. Tel.: 17-09.
Debrecen, Arpád fejedelem1, 1932, 1viilH.'s Béla, h,
Sallay Lászó,
Debrecen, Hungária, 1932 Sz. Szal;j ,1enö.
Decs (Tolna l 1. 4809, Ma.gyar I<orona, 1919. B. Fodor

Sándor.
Demecser (Szabolcs) l. 3729, Gondviselés, 1912.
Széltely Rezső. Tel.:: 22.
Derecske (Bihar) 1. S985, Ren1ény, 183G. Benkő
1
Sándor.
Derecslte, ötangya,i, 1913. Pataky Sándor. (Fiökkai
!{onyáron).
Deszk (Torontál) h. 2761, 1Pádu<'ll Sz:nt .4.ntal, 1931.
1
Szeghy Tibor.
Devec.ser {VeszprZm) L ·1305, Szentl1áron1ság (rJ,
183·~. Balogh 1'1ihály, ( Fíóklu11 Somlószöllösön).
Drg (''eszprém) l. 4155, ? (fl, 1923. !{ovács Jözs~f.
( Szilasba1h'.f.ls fiékja. J
Dévaványa (Szolnok) :l, 1·!.655, örangyal, 1867.
Son1mer Bertalan öröl\:„ k.: ?
Dévaványa, Isteni gondviselés, 1896. I\:olbuy Rudolf.
Diösgyőr (Borsod) 1. 20.85·1. l'vic.gváltó (r), 1872.
Jilles Géza. Tel.: 18.
Diósgyői; (Vasgyár) Angyal, 1897. ll'Ienner ödön.
Diósgyőr (Pereces bányatelep), ll'I;;gvá.ltó, 1'909.
1
· '"!viéhrier.Richárd.
Diósgyőr (Vasgyár) Szent L<iszló, 1913. Vámos I1nrc.
DM.Sjenö~: (Nó,g1:ád), L 232,1, Szent László, (f.), 193.1,
úváry EJ.em'ér, (Rétság fióltjal.
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Doboz (Békés) ·I. 6469, ·rsteni gondviselés, 1900.
Holdy Magda.
DombegyháZa (Csa.nád) I. 4953, _.\.noo-yal, 1896. Maier
György örölt., le Hidvégi Má.ria.
Dombóvár (Tolna) 1 8984, Ma.gyar korona, 1870.
Balthazár 'Tiborné 'Molnár Saro:ta. Tel.: 22.
Dombóvár, örangyai, 1923 Chomor Kálmán. Tel.: öl.
Dombrád (Szabolcs) 1. 6062, Jézus szive, 1882. Nagy

r
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Dunaszekcső (Baranya) I. 5633, Szentháromsá.g,
1883, Molnár l'l„. Dániel örök., 1b Braunberger Imre
Tel,: 12. 1
Dunaszentgyörgy (Tolna) l. 2944, M:a.gya.r }{Orona.
1928. Vizslovszky László.
Duna.vecse (1Pest) 1. 4783, Megváltó, 183-1. özv. Bakos
Ferencné, k. Bakos Béla.

Jenő.

Dom'osz~ó

(Heves) 1. 2620, Szent Antal, 1923. MolnA:Jenöné Schultz Frida.
Dorog (Észtergom) 1, 5863, Szent Margit, 1893, Perl
József. Tel.: 15.
Döbrököz, f Tolna J, 1. ·1202, őrangyal, 1908, Brédy
Ernő,

Dömsöd (Pest) 1. 5018, Magyar korona, 187-L Soós

István.
Drávafok, {Scn1ogy,) l. 789, ? (f.), 193,!, Branjtner
..\.ntal, (L-akó:.sa fiókja.)
Drégslypalánlc (Hcnt) l. 198,!. Szent Erzsébet, 1927,
Schönberger Armin.
Dunabogdány (Pe.st) 1. 3095, Jvfadonna, 1907.
Wal:enfeld Mihály.
Dunr:.földvár (Tolna) L 11.3-10, Isten anyja (r), 1793.
Zlinszky JózsP1 örök, k. Cs:=rnyus LuJ\:ács Lajos,
Dlmaföldvár, Szentháromság, 1857; Szijjártó 'l'ibor.
Tel.: 66.
Duna.haraszti. (Pest), l. 8040. Isteni gondviselés, 1886,
Hoffmann GéZa, üt. Tu!ór Gyula. Tel.: 2.
Dunakeszi (Pest) l. 6053, Szent Tu!ihály, 1897.
Breicha János.
Dunapataj (Pest) I. 5967. Megváltó, 1857. Kelecsényi
Ferenc.
'
Dunapentele {Fejér) l. 3905, Szentháromság, 1864,

Mbert Rezsö. Tel.: 15,

E:,seg, (Nógrád,) I. 1760, Süzz Mária, 1895, Szappa
nos Béla, '
Edelény (Borsod l I. 2935,
Gyu~a.

őrangyal, 1873. SchuleJ{

Eger (Heves) 1. 30.424, Magyar király (r), 1714.
Preszler Ármin. Tel,: 1-16,
Eger, Gránáta:ma (r), 1728. Irgalmasrend, ·k.
Toponáry József
Eger, Kigyó (r), ÍS.39. Dr. Hibay György örök„ k.
Szabó Béla, Tel,: 1-52.
Eger, őrangyal, 1897. Pánczél Arpád, Tel.: 2-87, ·
Eger, Szent Anna, 1907. Velcsey Istvan. Tel.: 97.
Eger, Beniczlty, 1922, Beniczkv l\fiklós. Tel: 1-·12,
Egercsehi, (Heves) l. 1444, l\iiagyar Jctr:Hy, 1911.
Radin1etzky Zoltán.
Egyek, \(Hajdu) l. 7038, Isteni gondviselés 18'92.
Tóth Dezsö
EgyházasrádóŰ, (Vas), 1. 873, Tu!agyar korona, 193!.
Komáromy Gyula.
Elek, (Arad) 1. 8446, Segítő Szüz ].!!ária, 1856. !{e1.
mény Imre, Tel.: 21.
Elek, Jézus sziv;e, 1926, Han1mer Rudo.lf, Tel.: 29.
Emöd, (Borsod), l. 3672, Megváltó, 1896. Wattay
Kornél, '
Encs, ( Abauj), l. 1617, Magyar király, 1925. Ta_
vaszi Ferenc, k. Tavaszy László. {Fiókka,1 Forrón.)
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Endrőd,

(Békés), 1. 13,928, l\.Iegvá_ltó, 1876, ...\lapy
Andor, Tel: 16. ·
Endrőd, Szent A.ntat IS:J3, Schn1oll Jenö.
Enying (Veszprérn), I. 5082, ];Iegvál.tó, 1852. i\..dler
Imre örök, k. Obermayer Gizella, Tel: 37.
Ercsi, (Fejér), l. 75-!5 SzenL11áron1sag. 1867 Lugo_

si Béla.
· 1
Ercsi, Madonna. 1935, A.dorján lYiária,
Erdőbénye, (Zemplén) 1 2950, Isteni gondvis3lés.
(.f.) 1930. A::ztn:Jos
G yula, k.
? (Olaszliszka
0

fiókja.)
Erdöcsol{.onya (Somogy) 1. 2032, Megváltó, 1906.
Tóth József örök. b„ !{réte-r Endre.
Erdőtelek, (Heves), 1. 5021,
:rvregváltó, (f.) 1'926.
B301óczi 83.ndor örök, k. La,cZl\.a !{atalin, (!Cál
fiókja.)
J
Esztergon1, (Esztergom) 1. 17,354, Fel\.ete sas, (r.),
1727, S"cih\vru·cz ];!anó. Tel.: 86.
Esztergcm, Szent István, (r.), 1793, özv. Rochlitz
_.\.rturne, k. Roc1:J.Jitz El2mér, Tel: 91,
Esztergom) 1viegváltó, 1861, Kerschbaununayer !{úroly. Tel.: 42.
Eszte~"luiza, (Sopron). 1. 880, Páduai Szent _,\.ntal.
1909. Nindl János
Elyek (Fejér) 1. ·100:1, Lsleni gondviselCs. 180·!. Villa
József örök, li: ifj. J.:::nli:oVic':l István,
Érd (Fejér), 1. 5693, Szentháromság, 1882, Tóth
Ferenc Tel.: 1·1.
'
Jtrsekvadli:ert, (Nógrád). 1. 3502, 1'.Iegváltó, 1895.
dr. Engelné Grósz Anna, Ji:. Tóth I!ona.

Fadd, (Tolna), l. 47·11, Szentháron1s!ig, 1835, Bo11.
sody György.
.Fajsz, (Pest), L 3~53, 1\.:Iagyar korona, 1892. I{o10s

·

~_Gyö..rgy.: .. ..

J..

Fe~yv:rn~k, ( SzoJ,nok), 1. 7213. lYiegváltó 1879. Sur~
Jany1 Jozsef Tel.: 4.
,
'
Fehé:_·gyar~1at: (Szatmár), l. 5227, Isteni gonctviselZs,
18v9, Spitz Sandor, Tel: 5.
,
Fe;1~.rp8:rmat, !{igyó, 1927, l{ormány GSza T· 37.
Fe.so:-brany, (Borsod), l. 698, Angyal 1899 Cse""~
gen Rezsö
'
·
~~
Fe'.s~galla, (i{omárom), l. 15,570, lYiegvált-5 lVll.
Szenert _i.\Jadár örök. lt , Szénert Aladár

'

Fe!sőgöd, (Pest), l. 3024,' Segítö Szűz 1Y!á;·ía 1917,
László István. Tel.: 12
·
Felsőireg, (Tolna), 1. 2559, Isteni gc.ndviselés 188•!.
Szentlörinczi Béla, Tel: 2·1,
·
'
l<'elsösegesd (Son1ogy), 1. 2391, Szent László, 1914,
·
-4-lbert Gábor, k. Rénai Dezső.
Felsőzsolca, (Bo:sod), 1. 2800, !1-fagyarország véd_
asszonya, 1935 Ba1na László
Fe1:töszentmiklós," (Sopl·on), 3384, Isteni gondviseles, 1881. !{cnyáry ~la. '
Fényeslitke (Szabolcs), l. 2•!00, lYie!?Váltó
1928
0
Oltványi Zoltán.
'
•
Foktő, (Pest), L 2899, Isteni
gondviselés, 1901,
Nagy István.
Fon~ód, (Scmo.gy), L 1663, A.ngyal, (f.). 1931. Ga:llrS
Geza, k?. (Lengyeltóti fióltja).
Forró, (_4...bauj), 1. 1,!62, ],{agyar király, (f.) 1868,
_Tavaszy Ferenc, (Encs fiókja).
Fot, ('Pest), 1. 5109, Szent Györcry
1882, Dvoráli:
0
'
A„lfréd.
Fö:.deák, (Csanád), 1. 5555, Szent László, 1888.
Zsögön _<\..rpád.
FöI?:s, (Hajdu), I. 565~1, Isten~ gondvise1é:;, 1866,.
h.allay Lajos, László, Tel: 8, (Fiókkal Tet~tlenen)
Fülöpszállás (Pest), l. 6·149, Isteni gondviselés, 1887'
Galata László. '
·

26
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Füzesabony, cHeves), 1. 6390, Mátyás Jtirá.ly, 1880,
Feren:c:zy Zoltán, üt. GD11 István.
Füzesgyarmat (B~kés), 1. 11,353, Remény, 1909.
1'T.altai Emil.
•
Giiborján, (Bih21·), L 1781, Remény, 1909. 1'Iészáros

István.

Gaasály (Szatm:á.r), 1. 1139, Ren1eny, 1872. Sé.n:t:r
Zsig.mond,
Gt:lgamá-::sa (Pest), I. 1880, 1fagyarorszá.g védasz-

szonya, 1923. Poszti Gyula örölc b. Gáspár Pá.L

ne, Bontilovits Olga.
Gan1á.s (Somogy), I. 2351, Szűz Mária, (f,) 1924.
l{ocsis Kálmán, le Schmidt József (Somogyvár
fióltja).
Gara {Bács), l. 412,1, Szenthároms~'g, 1897. Ettvei
Zoltán.
Garabonc (Zala), I. 882, Szent Péter, 193·1. Petro-

vics Ferenc.
Garadna (Abaúj), L

686 Szent Antal, 1909. Tar

Dezső.

Tel.: 3,
Gádc-ros (Békés) l. ,1525, örangyal, 1882, Nagy Jj_-

nos.
Gárdony (Fejér) 1. 2140,
1935. (Pályázat alatt).
Gáva (Sza.bolcs) l. 3209, :lvI<ityás kirá::y, 1867. Róth
:Mihály.
Gelse (Zala), L 17-13, Turul, 1918, Pfeiffer József.
Geszt (Bihar), l. 1,163, Isteni gondviselés 1912. ICé.L
lay Imre.
Ge~ztely, (Zempl~n). 1. 1S83, .'1..rany sz2rvas. 1880.
:Niagi Mihály,
Gomba (Pest), l. 2828, hfegváltó, 1926. 1v1árkus l{ornél.

Gödöllö (~~st),_ J. 11056, 11-'Lagyar korona (gyr,) 1813,
Szentgáli Daniel. Tel.. 37
Göd?llő, P:áduai Szent ~'1..nt~l, 1923. B. Petereczky
Geza. Tel,: 18,
Gönc (Abaűj), l. 3244, Orosz:an, 1855. özv, I{oz.:11á~y Zoltánné, k. !{ozmá.ry Zoltán.
Go~u, _ (Györ,J 1. 2330. Ren1t:ny, (f.J, Galam'bvs
I\:alman, _k. _Vatt::ti Vattay Elemér (Ács fiókja.)
Gyoma (Bekes) l. 12244, Isteni gondviselés (r.)
1830, :M4lay Aladár, Te!: '17,
Gycn:a, Angyal, 1899, 1viá::1z Akos örök, b. Balogh
Gyula, Tel: 7.
Gyön1rö, {Pest,) l, 6992, Segítő lYiária 1908 özv.
Hajász Pálné. k. Székely Jenő. Tel: 23.
'
Gyön1öre (Győr), l. 1290,
1923, B.
Szabó Géza.
Gyöngyös (Heves), L 21281, Szűz hfária, 1786. Temesváry László. Tel.: 1-0'1.
Gyöngyös, ör2ngyal, 1857, Polóny Jáncs örök„ Polóny Zoltán. Te!,: 85,
Gyöngyös, 1v!egváltó, ( r.) 1858, Guttn1ann Sándor.
Tel: 1-70,
Gyöngyös, Szent Bcl'talan, 1911. Bc:-ros A::adár. Tel.:
1-16
GyCn_gyhs, Szeretet, 1927. Cserj:iln In1re, Tel.: 29,
Gyöngyösn1ellé:l;: (Somogy), L 590, rs~eni gondviselés,
1891 ..Pichler Jözscf.
Gyönk (Tolna), L 3156, 1'.:Iegvá.ltó, 1837. Ba.nelli F.
Ká.roly,
Győr (Győr), 1. 50881, 1:Iegvá.;tó (r. l 1630. !{enyeres György, Tel.:: 'l-83.
Győr, Városi, (r.) 165·!. Rá.bi Jenő örölc k, özv,
Rábl Jenőné, Tel,: 3--46,
Győr, Arany sas, (r.). 1767. Rostetter Jáno3, Tel.:
1-66.
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Győr,

Isten szeme, 1829. Mar1tov1cs Pál. Tel.: 87,
1-!agyar korona, 1847. Flesch Béla. Tel.: 3-59,
Györ, Angyal, 1860. I<::eserü Aladár.
Győr, Szent hárcmság, 1894.
Stinner Imre, Tel.:
5-09.
Györ, Segítő Mciria, 1911, 11-Iohi'ila Rezső, Tel.:
2-·13.
Győr, Szent Ferenc, 1912. Palovits _4.Jajos.
Tel.:
6-33,
Györ, Deák Ferenc, 1926. Török László. Tel.: 9-98,
Győr, I{igyó, 1926. Dalibor László, Tel,: 10-16.
Győr, Nádorváros, Szent Istvá.n, 1932. Steiner Ja.nos
Vilmos, Te1: 5.
Györsövényháza (Győr), l. 1475. Rá.l\:ö.c.zi, (f.) 1922,
Hegel Frigyes, l\:,
,
(I{óny fiókja).
Győrszentiván (Győr), l. 5·128, Angyal, 1927. MülQer IDlek.
'
Györszentmárton (Győr), l, 3142, Szent István, lürály, 185•!. Nizsalovsz.ky István,
Győrvár, ("'Vas), 1. 985,
1·935, Czira
Jenö.
Gyula (Békés), 1. 25,2·il, 1'1egváltó, ( r.), 1760.
Wi:ciider Lajos, Tel: 1-33,
Gyula, Szentháromság, (r.) 185·1, !{elemen Zoltán_
né, és Dávid István, b. özv. Iűrály L!tjCsné,
Gyula, _l\.rany !{ereszt, 1888. Wieland Dénes.
Gyula, Szent Józ::ef, 1903, Práger Frigyes. Tel.:
1-13.
Gyula, Szeretet, 1930, !{21er Jáncs, Tcl: l-·19,
Gyulavári (Béti:éS), l. ·1065., Rem'ény, 1905. Z, Császár Ferenö,
Gyüre, (Szabolcs), 1. 1093, Isteni gondviselés. 1928.
Görög P. Imre ..
Győr,

405
Hajdúböszörmény,
(Hajdű), !. 28,914, Arany sas,
1828. Lévai Izsó, üt, dr. Réthy Lajos. Tel,: 10,
Hajdűböszörmény, 1viagyar korona, 1871. Schreiber
Lajos, Tel.: 51,
Hajdúbö~zörmény, Isteni godnviselés, 189.!, Schucl\ ·
József.
Hajdúböszörn1ény,
Szent 1láromság, 1913. Pap
László.
Hajdúböszörn1ény, I-Ci.gyó, 1935. Kutassy Kálmán.
Hajdúdorog (Hajdú), .q. 11504, lv!:egváltó, 1855. Szabó Mihály, b. Lul{ács Ferenc.
Hajdúdorog, Segítő Má·ria, 1922. Jancsó Kálmán.
Hajdúhadház. (Hajdú), I. 11611, Rem,ény, 18"17.
Novák József..
Hajdúhadház
1935. Varga Imre.
Hajdűnánás, (Hajdű), 1.
17,990, Magyar korona,
1832. Lipsitz János, üt. Li.psitz Lajos. Tel,: 2,
1-Iajdunánás, !{ígyó, 1888. So!té.sz (Son1mer) Ottö,
Tel: 26,
Hajdúná.ná.s, Remény, T913. Szabó ~4...lbert.
I-Iajdüsámson (Hajdú), I. 6574, Ren1ény, 188·1, L.
!{cvács T'ibor.
Hajdúszoboszló (Hajdú), 1. 17022, Gondviselés, 183·1 1
Bat:bócz Zsign1ond.
Hajdúszoboszló, Jusztitia, 1880, Fliller János,
HaJdúszobosz:1ó Bocskay, 1914. Zala Entll. ·
Hajdűszov<it (Hajdú) 1. ,11,!8, örangyal,
1890. Acs
Nagy Lajos.
I-Iajmáskér (Veszprém') I. 22·1'1, Isteni gondviselési
1923. Dvorszky József.
Hajós (Pest), l. 5186, Segítő lYI<iria, 1876. Marti~· ··
novich Arpád.
E1al:iszi, (:1-Ioson), l. 2030, Szüz ?vftiria, 1912. St'Jkin.:.
·ger István.

406

407
f-Iodá~z

(Szatn1ár), 1. 2402, Erzsébet, 1925, Horváth
Lauos.
1-Iódm·ezövásárhely (Csongrád), 1. 60,34·2, Szent Hiron1ság, (r,), 1808, Kristó Nagy István, Tel.: l~JO
Hódmezővásárhely, Isteni gondviselés 1839 Philipp
T,stván, Tel.: 2-·91,
·
'
'
Hódmezövásárhely, Magyar k::irona, 1852, Német'.1
Lajos örök. b. Vörös Sándor
Hódmezővásárhely, M~gváltó, :is1s. Bereczk Péter.
Tel.: 1-29,
Hódn1ezövásárhely, örangya!, 1880. Tagányi _4..rthúr,
Tel.: 2-41,
Hódmezővásárhely, lviagyar Jdrály,
1893, Vasváry
Elem'ér. Tel.: 24,
Hódmezővásfi,rhely, Remény, 1893. Gallina Béla örölc
l\:.ez. ifj, Gallina Béla, Tel.: 94.
Hódmezővásárhely, l(e:r.eszt, 1907, Weisz Jenő, Te!,:
81.
Hódmezövásárhely, Arany csillag, 1907. 1'IU1ler Mór-,
Tel.: 23.
Hódmezövásérhely, Zrinyi, 1919. Ifj. Skoumál Jenő.
Tel.: 1-89,
Hédmezővásárhely, Arany sas, 1926, Gutfreund Ar_
pád, Tel.: 1-48.
Hódmezővásárhely, Szent Teré.ZJ\:e, 1928, Szporny
Miklós, Tel.: 2-99,
H.ódmezövásárhely Nagyn1agyarország, 1'929. Jubá.sz
István, Tel. : 3-07.
Hódmezövé..sárhely,
1932. Gidófalvy György.
I-Iorookterenye (Nóg1·ád), 1. 1531, Turul, 1930, :1'1ost
Rudolf.
1-Tc.mrogd, (1\baújl, 1. 892, Csa1Ja vezér, 1914, Bódy

Har]{ány (Baranya) 1. 858, örano-uaJ 1898 TaJ .·
Ferencne,. sztii . esonka Ida 1'el.
O.J
'
'
'tacs
l·t

Har~a, (Pest)' 1. 5419, ·Isteni ,O'~ndvl;elé~· 1894 H•Im·
iPal.

1

°

',,..1

Hatva:i (Heves) 1. 15380, Megváltó 18·15 Sp""rJao-n
0
Zoltán. Tel,: 58·.
'
·
~
Hatvan, Angyal, 1897, Seper Dezső. Tel.: 19,
H~~i.:~n, Páduai szent Antal, 1912, Szfmann Agcston
orok., k. Lipthay Endre.
Hámor (Bcrso.d), 1.. 1053, Megváltó, (f.) 1933. f:Ies
Geza, IC, Szucs Sandor, (Diósgyőr fiólrja).
I·!egye.sha.lom (1'!oson), 1. 3420 Nan 1893 Török
Arpád.
•
'
~.
.
Hegyfalu (Vas), ·I. 998, Szent Háromság, 1898.
Eger József.
Hejőcsaba (Borsod l, 1.
6356. Csaba vezér, 1915.
Stépán István.
Hercegfalva (Fejér), l. 58•19, Isten anyja, 1892,
Jant.11.ó Tivadar.
Hercegszántó (BárcS), 1. 3377, Szent Antal
1912,
Dieliczky !{ároly (Fiól\:.kal Dávodon).
'
Heves (Heves), l. 1012·1, lvieo-yecimer 1829 Ifj.
Czingell Lász~ó. T·e:L: 10, (Fi~Ud\:al IP.éiyen), ·
!-leves, Megváltó, 1910, Reiner lviihály dr. Te'.: 52.
Hédervár, (Györ). 1. 1136, Szent Erszéb;::t, 188,!.
Bn.rna .4..n tal.
Hévizflirdö (Zrula), 1. 647. Lótus, (f.) 1910, Cséby
Lajos. (!{eszthely „I{ét Oroszlán" fiókja.)
I:Iévízszentandrás (Zala), l. 674.
1935.
Ferenczy Géza,
Hévizgyörk (Pest). l. 2556, IGgyó, 1923, Györl;;y
Béla,
1
}Iird (Baranya), l. 625,
1935. Vadnay
Zoltán,

Dezsö,

1
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Hort C~íeves) l. 4685. Magyar korona, (f.), 1930,
Horvath Imre k.
'
( Csá.ny fiókja),
Hcsszűpályi (Bihar), L 4679, _.\.ngyal, 1875. !{end".'!
Ernö.
Hő.gyész (Tolna), 1. 3660,

1

Szentháro1nság.

1

(gyr.}

1802, T·éry Aurél,
Ibrány, (Szabc:cs), l. 6028, Sas, 1925, I<ertEsz Ernü,
tJ:Stván.
(
Igal (Somogy) 1. 2075, örangya1, 1894, Ecsedi CsaPö

Zoltan.
1
Iharosberény {Somugy), 1. 1839, Isteni gOildviselés,
1893. özv, Hampek Lászlóné, .b. Józan Jézsef.
Ikervár (Vas), 1. 2334, Patrona Hungarie, 1927, lvfe~!
reczky Nándor.
Irsa,

Jászalsószentgyörgy (Szolnok), 1. 5196, Szent Htl.rcmság, 1888. 1f:edzibroszky Ignácné, szUL Szauer
Konstantia,
Jászapáti (Szolnok), 1. 12,390 1'Iei:rváltó
1832 Rácz
0
IEés.
.
'
'
,
'
Jászapáti, Szentháron1ság, 1904. Münster I111re.
Jászárokszállás (Szolnok), 1.
13980, Segítő Szűz
_:U..Iária, 1851, Fer.::nczy ..trpád, Tel: 25.
Jaszárokszállás, Szentháronu~ág, 1902. Bauer Ján:::s.
Tel: 21,
Jászberény (Szolnok), 1. 30,101, Szentháromság (r,:
1791, Nagy László k. Varga Zoltán, Tel.: 86.
Jászberény, Szentléieh:,
(r.) 1829, Ifj.
Csefalvay
Rszsö. Tel.: 95.
Jászberény, őrangyal, 1883. Jánváiry Endre. T·eJ.: 93,
Jászberény, Istf!ni gondviselás, 1913, Tornyos· L3jos,
örök., k.
Tel.: 75, '
.J1.iszbe1·ény, 1'.Iegváltú, 1922. Szentgyörgyi .Jáno.'>
örök. b, Sárközy 11-filuily.
J{tszberény, Szent István, 1928. Szerb Józ.Sef.
Jászdózsa (Szolnok), •1. 4621, Púcluai szent ~t\ntal,
1H03. !{orc:sok Béla.
Já.sZfelsöszentgyörgy (Szolnok), r. 2728, Boldogasz~
szony, 1929. 'lárady László.
JásZfényszaru (Szolnok), l. 7797, Ren1énység, 1876.
H,crczegh Imre.
Jászjákóhaln1a (Szolnok), 1. <1376, örangyal, 1886.
Sághy Gyula örölc k, Kirái:y György .
.::"3.szkarajenö (Pest), l. 7156, Szentháron1sá.g, 1882,
Zon1bory György, b. Platzer Sándor.
Jászkisér (Szolnok), l. 7070, 11.-agyar I{orona, 18itl,
I{::i.llay !{álmán.
,Jászladány (Szolnok), l. 10,088, I<igyó, 186.7, ~~leiI1
Jenö,

(Pest), 1. 7602, l\i!agyar király, 1837, 'rir':;:n·

Gyula.

Isaszeg (Pest), 1. 56-~1. Angyal, 1899. özv. Pesthy
:ililihályné, szili. Thinágel Szerafin:.
Iszkaszentgyörgy (Fejér), I. 1432, '_i.\ngyal, 1'92S.
Czollner László,
Izsák (Pest), 1. 7·117, 1vI0gváltó, 183,l. Balogh Sán_
dor, Tel: 11,
Izsák, P:iduai szent _.\.ntsJ, 1923. Szekere3 Sándor,
Tel.: 27.
,Jánk (.Szatmár,) 1. 1180, ll'I.=gváltó, 1923, U, Uray
Lá.sz.ló,
1
.Tánoshe:lma (Bács), J. 14,839, Szent Lélek, {r.),
18,17, Sillye Géza.
Jánoshalma, Szent Anna, 192.3, Zá,mbó László.
Jánosháza, (Vas), 1. ,122,1, Megváltó, 18·13, Dr, Fischer József, Tel: 5. (Fiól\.kal Bögötén),'
.Tanoshida, (Szolnok), l. 4f.i81.
. . l~::t:S,
Dr. Sillc-ösd JóZsef,
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Jászladány, örangyal, 1923, De Moder Dénes, üt.

Rados Márton.
Jászszentandrá.s (Szolnolr), l, 5151, Szűz
Mária,
1914, Szilá.gyi GéZa, b. Lengyel Stefánia.
J·á.szszentlászló (Pest), 1. 3086, Magyarország Véd_
asszonya, 1923. Kasziba Kálmán, (Fióli:lraJSzanko'll)
Jobtágyi (Nógrád), !. 1577,
(f.) 1933,
Ke::sler Gyula, 'le
(Apc fiókja),
Józsa (Hajdú), 1. 3884, Reménység, 1930. Kovács
Bainabás.
l{a.ba (Hajdú), l. 7076, Gondviselés, 1875, Klein
Emil.
!{adarlcút (Somogy), 1. 2664, örangyaJl, 1875. Popo-

vits Zoltán.

1

Kalocsa (Pest), l. ·11,880, :rvragyar lcorona, (r.) 1792,
I<CzgazdE..Sági Bani:.{ rt, b. Lovassy Dezsö, 1.'el: 2S,
Kalocsa, őrangyal, 1894, Ligeti Ernö,
Kaposvár (Somogy), 1. 32,715, Arany oroszlán, (l'.),
177,1, Babochay Kálmán örök . .Jr.
Tel.:
2-28,
Kapcsvár, ],ifagyar }{orona (r.) 1833, Mitteln131111
Jenő és Szabados Imréné. Tel.: 26,
Kaposvár, Arany Kreszt, 18'96, Lieber Béla, Tel.:
1-93.
!(aposvár, Kigyö, 1907. Bol{Or Ferenc. Tel.: 1-94.,
Kaposvár, Igazság, 1919, Ifj, Piatsek Gyula, üt.
Csurgó László, Tel: .3--55.
Kaposv.o!Jr, Megváltó, 19216. Losonczy Vince, Tel:
~21,

I(apuvá.r, (Sopron), 1. 9536, Ren1ény, 1838, Faritns
Ferenc. Tel.: 56,
!{apuvár, Gondviselés, 1929, Jeszenszky Valér,
!{aran'Jssá.g (Nógrád), 1. 1255, Remény, 1929, Solez
Gyula Pál di'.

Karácsond (Heves), 1. 3777, Szentlélek. 1900, Gyo.tvay _i.\ndor.
I<arád (Somogy), l. 3753, Szentlélek, 1826, Körmendy Kálmá.n.
!{arcag (Szolnok), 1. 24,248, Magyar J{oron'.l, 1826,
Popovitcs Denes, Tel.: 96.
Karcag, Oroszlán, 1883, Stern Lajos. Tel: 31.
!{.arcag, örangya:l, 1901, Bötös Sán1uel. Tel.: 91.
Karcag, Széchenyi, 1914, Soltcz Gáibor, Tel.: 97.
Kar·~a.g, !{.á.1vin, 1930, Alexander !{álmán, Tcl: 1-03,
Katymár, {B3..cs), I. 4818, Szűz Mária, 1891. özv,
Sc,huch Károlyné, }{. Fábián Géza,
I{ál (Heves), l. 4389, Megvá.:1tó, 1908, Bánó-::zy Sán~
dor, örök, lr. Bánóczy Sándorné, (Fiök!{al Erd5telken). '
KW!d (Vas), 1. 1635. Szent László, 1928, VárJ{onyi
( 'Vágner) Tivadar.
!{álmá.ncsa (Somogy), l. 150·i, Jvfagyar korona, 185J.
Kelényi Mihruly. '
Kálóz (Fejér), 1. ·!577, Magyar 1torona, 1862, Jeges
Zoltán,
!{álló, (Nógrád), 1. 2325, Isteni gondviselés, 1909,
Wéber Flóris.
!{ápolna (Heves), 1. 1838. örangyrul, 1883, Nagy
József.
I<-ápolnásnyél{ (Fejér), l. 2562, Vörös1narty, 1887.
Balc,gi Tufihály, dr. Tel: 21-17.
.
!{ecskemét (1Pest), 1. 79,467, Szet~tháron:sag, ( r.)
1740, özv. Tóth Istvánné, k. Tufarton Janos. Tel,:

2-67

l{ecske~ét, Tufátyás !{irály, (r), 1821, Fa1kas Béla dr.
Tel.: 1--49.
Kecsken1ét, Szentlél~l{, 1874, özv. Katona
né, 1t. I<-atona Margit. Tel,: 3---45,

Zsign1ond~
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I{eszthely, őrangyal, 1897,

I{ecskemét, Isteni gondviselés, 1887, Székely Sándor,
Tel,: 3-27.
Kecske1nét, ].fegváltó, 1904, Csorba J·á,nos, Tel.:
1-57,
I{.scskcmét, IGgyó, 1907, Zimay Pál.
f{ecsltemet, Szent ErzsSbet, 1911, Ba:,s Bél3.. Tel.:
4-25.
I<e:,::;kemét, RáJ.:Cczi, 1913, Szabó Gyula, Ut. dr, Dö~
1nötör István, T:;J: 1-53,

!{ecskemit, Szent István, 1922.

Pauli Péter,

Ivanits Károly dr. Tel.:

21.

!{eszthely, Szent ."\ntaJ, 1927. Szn1odiss József dr.
Tel: 79,
I\:eve1mes (Csanád), 1. 5098, Isteni gondviselé2, 1B80,
Bauer !{ároly örök. k.
1Cé.tegyh8.za (B·ákés), 1. ·!939, Isteni gondviselés,
1888. Korossy Iillroly.
Két.t-iely (Sc·mogy), 1. 3821, Segitő ]<!ária. 1913,
Bolemann Lajos, (Fiókkal Balatonmariafürdőn),
lGsbér (Komárom) l. 4131, Szent Imre, 1832. J)r.
Iván A.rpád örök, k, Rajky Gyula.
IGskomarom (Zala), L 1933, Angyal, 1888. P~ncz
Já.ncs, Tel: 16.
lililrCre (Heves), 1, 3680,
(f), 1933,
Bogdán Ká.lmán, k,
(Tiszabura
fiókja).
IGskörös (Pest), l. 13,1·!4, Isteni gondviseles, 1638,
Dolesch Gyula. Tel,: 87,
IGskörös, Petőfi Sándor, 1914, Finy J. örök. k, Le~
dovszky István, Tel: 62.
I\:islrúndorozsma (C.Songrád), 1. 18,956, Szent István,
1861, .Szirm'ai Kornél,
!{islrúndorozsma, Szentháromság, 1907, Forgách
örölr., k, Frölich 4<\.nna.
!{iskúndorozsma. Kistemplon1tornya, Madonna, 1926,
özv. Boross !{árolyné, b: Török Gizella.
!{islaínfélegyháza (Pest), 1. 38,206, Szentháromság,
(r.), 1818, Pol\.on1ándy Endre. Tel,: 92,
_
I{iSl\.unfélegyház.-2',, Segítő l\1á1ia, 1877, Geliér J'3-\llOS,
Tel,: 1-•!5. 1
IG.sl:t(m:félegyhá'za, Szen,t István, 189·!, Sz. Tót.n
József, Tel.: 25.
!{isltúnfélegyháza, Páduai szent Antal, 190·!. Thury
j\_ndor. Tel,: 1-24, •

Tel.:

3-23.

!{ecskemét, lviagyarok

Nagyasszonya, 1927. vitéz
Szató László. Tel.: 3-75.
l{ecskemét, Szent László, 1927, Fördös Lajos. Tel.:

3-88.
l{ecsken1ét Lakitelek, Szent Lm·re, 1930. Sikari Ko~ ·
vács lviillály.
l(ecel, (Pest), l. 1038·i, SzenU1áromság, 1890. Juszt
Oszltár.
lCecel, Szent Rókus,. 19.30. Rádóczy Gyn:1.
Kelebia (Bá!!s), L 3566, 1.ifegvá..ltó, 1932. Bodoky It!:i..
l{emecse (Sz~bolcs), L 1317, !{igyó, (r.), 18,17, 1liM
kecz Zci'itán. Tel,: 10,
·
I\:enrence (!-Iont), 1. 1827, Szent család, 1931, Dobi(!!'
Lá.s7Jó.
E:enderes (Szolnok), 1. 6394, Refuény, 1879, Ve!·é*
czy Géza.
I{enézlö (Szaibolcs), I. 1888, Isteni gondviselés, 1937..
Pataky .István.
Kereke.gyháza (Pest), l. 5262, Szent István, 1!394.
özv. Ruttkay Lajosné, k, Ruttkay Ilona.
I<cszthely (Zala>, 1. 10,6,1·1, Két oroszlán, (r.), 17,!J,
Cséby Lajos. T-el.: -29,
(IdényfiókJ\.al Hévízfür...,
dön).
1

1
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I{iskűnfélegyháza, Megváltó, 1914, Tarjányi Jáno:.:;,
Tel.: 90.
I<:islninha~ (Pest), .11. 28,82~, Isteni gondviselés (r.j.
1817, Bac:;stopolya1 Takarekpénztár és 1vIUtes Ferenc, b. Tomory Elemér. Tel,: 1,
!{is-k.únbalas, lv!agyar korona 1888 RScz János,
Tel.: 4.
'
'
'
Kisl\:űnhalas, Szent István király, 190,!, Czur.ja
Rezsö. Tel.: 64,
ICi.:.:kúnba'as, :r1. Rá1kóczi Ferenc, 1913, Szek~r József. Tel.: 54,
!{iskúnhalas, Ki:tyC, 1923, 1111.a.kay !{á.ro·y Tel.. 63.
Kisltűnlacháza (Pest) 1. 5008, .sZentlélek,' 18'50.' Té_

!essy :tstváJt.

IGskúnmajsa (iPest), I. 17;90J, 1viegvá.Jtó, 1852, Györffy Mátyás. Tel.: 22,
Kisltúnmajsa, Szentháromság, 1911. Csá.b:·ády Já_

nos.'

l{isláng (Fejér), 1. 3108, Szent Margit, (f.), 1925.
Jeges Béla, li:, Kosteliczky }.lfargit (NagyJánsr
fiókja).
ICismarja (Bihar), l, 2546, lv'Iegválló, 1864, Beke
Gyula.

!{ispest (Pest). 1. 6·1,512, Szent László, 1885, özv.
Beretvás Tamasné, k. Pogány László. Tel.:
Ep, 46-8-91.
I<ispest, Fehér Kereszt, 1902, Böhm' Gusztáv, Tel.:
Bp. 46-8-6'J,
!{ispest, Turul, 1912, Telltessy ödön dr. TeI:
Bp. 46-9-94.
Kispest, Magyar korona, 1915. Hajdú Ödön, dr.
Tel.: Bp. -17-0-70,
IGspest, Deált Ferenc·, 1922. Biró László.
Tel.: Bp. 46-9-78.

415
Kispest, RemZny, 1926, Barabás Káln1án.
I<ispest, Nagymc..gyarország, 1'927, Gulyás Béru,
Tel.: Bp, 47-1-08,
!{ispest, IGgyó, 1932, Di·. Steiner Györgyné, szül,
Török IWtalin,
!Gstarcsa (Pest), l. 3326, Patrona Hungáriae, 1923,
Csonka Béla,
l{istelek (Csongrád) 1. 10547, Szentlé:ek, 1878. Major Agoston.
Kistelek, Szent Terézke, 1930, !Gss Lajos.
Kistengelic (TO'.na), 1. 765. őrangyal, 1923, Net_
kcvsz.".iy József örök„ k. Imreh Béla.
Kisterenye (Nógrád) 1. 4144, Magyar korona, 1882,
Smetana Aladár. Tel,: 7.
Kisújszállás (Szolnok), L 1'!,532, Gólya, 1827. Wé:l~er Géza, Tel,: 31.
l{isújszállás, }<!agyar korona, 1885, Mecs Balogh
Sándor. Tel.: 22,
I<iskúnszár.lfüs, őrangyal, 1917. Zöldy Dezsö, Tel.; 9.
Iúsvi:irda (.Szabolcs) 1. 14,133, A.rany orosz~án (r.),
1818, Szilágyi Lajos, Tel.: 33,
I{isvárda, Csillag, 1883, Fried Sándor. Tel: 34,
IGsvá.rda, Kígyó, 1908. Farkas Jenö. Tel,: 1-03,
!{isvárG.a, Szent Lá.szJó, 1923. SziLc.z Istvá.n.
Tel.: -H,
I{iszon1bor (Torc-ntál) !. 5088, Isteni gondviselés,
1818, Hc.fbauer Andor.
I<:ócs (Kon1árom), 1. 2971, l. Sas, 1929, Szala.min
Miiklós,
I<ócsér (Pest), 1, '1264, Sz2nt I:::tván király, 1895.
Botos Aladár.
I<óka (Pest), 1. 4868. 1'1egváltó 1882, Györkös Pál.
E:omá:di (Bihar) 1. 9698, Remény, 1882, Solcz
Gyula. Te).: 20.
J{omádi, TurU:l, 1'929, Vínnay István,
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!{on1árom (!{of!lárom), 1. 7562, Fehér Kereszt, 1885,

ICirályi 111Iikl.ós Tel,: 80,
!{omló (ERranya) I, 2187, Segítő lviária 1900. özv.
HUbner Józsefné,
'
!{ondoros (Béltés) 1. 7178, Rem~ny, 1892. Bariss A.r.
pád örök., k. Kishonthy Zoltán.
'
I~~ndoros, .!'-'regváltó, 193·1. Réthy Ferenc. Te!,: 8.
I\.ony (?yori. l, _2332'. _Rákó:;:zi, 1S09, Hégel Frigyes,
k. O!ah Laszlo, (F1oldtal Györsövénybázán.)
l{cnyár, (Bihar), 1. 309,1, őrangyal, (f.) 1930, P:::t3..kv
Sándor, k. Thurzö György, (Derecske fiókja) . .:;
Kótaj (Szabolcs) 1, 391,1, ? 1933, Nen1es Sarolta.
I<:öl<J:e (Szatmár) l, 12:30, Szent _.\nna, 1$9-t Ladányi
Lajos.
1
I<öiesd (Tolna) L 1987, Isteni gondviselés 1879: Kori.,tsá.nszky Dénes, Tel.: 11,
·
'
l<:ömlö (Heves) •l. 3350, Lsteni gondviselés '(f) 1932.
Szq,káts Zc1tá.n, k. Ferenc Istvan,
(Ti::zanina
:fiókja.)
!{örmend (Vas) 1. 76'19, Oroszljn, (r) 1803. Sonne_
\Vend Gyula. Tel,: 12,
!{örmend, 1'Iegvá.ltó, 1895. !{üttel Dcz.sö. Tel, ~ 3.
I{ö1"D.ye ( !{om:iron1) 1, 2285, Megváltó, 1923, Szabó
A.ntal.
'
!{öröshegy (Son1ogy) !, 1872, SzenUó!ck., 1898, Tc.nács Gyula örök., k. Simon Sándor, (Fi-5l:::kal Balatonföldváron,)
'
!{örösladány (Békés) J. 8150,
!{igyó, 1872, Vit(z
Gasl;;ó Béla.
!{öröstarcsa (Béli:éS) l. 5678, Szentl§lel;;, lSSS. Dl'.
Budai ·Istvánné,
!{öszeg (\Tas) l, 8537, :rvra.gyar király (r), 1761.
Lendvay Lajos. Tel.: 57,
I<Cszeg, Szerecsen (r), 1690. !{üttel Dezsőné. Tel,: 2:2,
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!{ötegyán (Bihar) 1, 2679, Magyar korona, 1981 Kiss
Ferenc,
!{ötelek: (Szolnok) 1, 3510, Szent István, 1886, Harr
János.
!{öv<igóörs (Zala) 1, 2389, Kövágé, 1926, Hollós
László.
!{övesJ;;ál (Zala) 1, 9·!6, Magyar korona, 1891, Nagy
E. Jenő.
E'.5veskűt (Vas) .J, 504, Isteni gondviselés, 1934,
Bartha Béla.
Krasznokvajda, (Ataun. l. 727, _.\.n:;yal, 1897, .Szilt1 .
gyi Zoltán ör'.'ik., ·k, 'i elke.::,:;y L-1.szló,,
!{únágota (C::anád) l, 6964, Szent István, 1891. Id,
Fejes Lajos öröl:::., Fejes Lajos {Fiók.k3J Nagy1\ani<:i.rás'.Jn.)
!{űnb3.ja (Bác.s) 1. 3056. Szent Rókus, 1925. vitéz
Huszl;;ay Lászlón~ - Fraefort Em1na b. Somogyi
Sándor.
1{űnhegyes (Szolnol;;) 1. 10.896, 1'fagyar l:::orona, 1827.
Szondy László.
I<:űnhegyes, Ki:;yó, 1900 özv, Nagy Frigyesné, b,
I{iss István. Tel.: 36,
l{únhegyes, ~4..rany Jmlász, 1929, Józsa Sándor.
Tel.: -1·:1.
!{űmsdaras (Szolnok) 1. 7862, Fehér kigyó, 1850.
Bleier Rezső. ,
!(űnmadaras, Isteni gondviselés, 192-1, Papp Et-el;;,
!{űnszentm_9..rton (Szolnok) 1. 1135·1, Szentháromság,
1792, P!fner Jenő, Te.J.: 4.2.
l{űn~zentm irtcn, 1'Iegváltó, 1882 Vincze 1'Iil:::lós.
Tel.:. 27.
Kűnszentn1i1:::lós (Pest) l, 800-1 Nádor (r), 1858, !Yfa,.
jor Agoston és Forg,-..:cs !{árolyné, Jc Major István
Tel.: 31.
Kúnszentmildós, Magyar J;;orona, 1929. Bernáth Pál
1
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l{utas (Somcgy) l. 152·:!, Egészség, 1927. Szabó Zoltán, Tel.: 15.
Lajosmizse (Pest) 1. 11907, Szent István kirá.ly,
1889. Butti.ger _4.rpád, Tel.: 7,
Lajosnüzse, Szent 1'fargit, 1927. Ném"2th Péter.
1=el,: 22,
Lakócsa (Somogy) l. 1212, Páduai Szent Antal.
1933. Brantner Antal. (Fióli:Ji:al Drávaifokcn,J

Látod (Somogy) l. 2034, Szent István (f), 1930.
Faller _l\d3.mné k, Gyöngyössy Géza, (Nagyatád
1
fióltja.)
L;cngyel (Tolna) 1. 863, Segitö szü.z :1'.Iá.tia, 1934.
Harsá.nyi Zoltán.
'
Lengyeltóti (Somogy) l. 2693, Angyal, 1857, Ifj.
G:::Jlé Géza, (Fiókkal Fonyódcn).
Lenti (Zala) l. 2213, 1'Iagyarország V§dasszonya,
1'92,L Gonda !{ároly.

Lepsény (Veszprém) J. 2226 Turul, 1928, Lehrer
_i\Jfréd b, Pogácsa.s Illés. (Balatonfőkajár fiókj::i..)
Letenye (Zala) 1 3233, Szentléleli:, 1870. Sal Jl.'inos.
Lébény (1foson) 1. 3349, 1Iegvá.ltó, 1889. !{oronkay
László.
1
L111afüred (Borsod) 1. 1053. 1íegváltó (f), 19.) l. I1:1es
Géza b. Szücs Sándor, (Diösgyör fiókja.)
Lovasberény (Fej&r)' 1, 31,10, Szent Isván (r). 1830.
Rusznyilr Lajcs, k. Merkl József.
Lova~zp2.tc!.na, (V:=szpr6m), í'.'. 22i3, őrangyal, 1885,
Bogándy Jenö.
Lőrinci (Nógrád) 1, ·1987, Szent -~nna, 189'3. Holló.'5
I<:ároly.
Lövö (Sopron) 11 1552-Segitö Iviá.ria, 1879. Horváth

T
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Kálmán.
?viadaras (Bács) 1. 5928, Szent Erzsébet, 1903. Szász
Mihály.
Maglód (!Pest) 1. 5109, 1'Ia.gyar .Jrorona, 1916. Steiner
Ferenc. '
Magyarbánhegyes (Csanád) 1. 3982, örangya!, 1888.
Borostyán Lajos.
Ma~arcsanád (Cs.:lnád) l. 2672, ? (f), 1934. Biró·
Sandor, lr, ? (Apátfalva fiókja,)
MJao;rvarg-encs (Vas) 1, 1471, Megváltó, 1sq;;, Szabó
Arpád. Tel.: 12,
1'Iagyarmecske (Baranya) 1, 553, Petőfi Sindor, 1'90·1,
Weinberger Armin.
Magyaróváir (Moscn) 1, 8584, Segítő 1.Iár;a (r),
1690, Magda !{ároly örök„ b. Rü!l Imre.
1v!agyaróvár, Megvá ltó, 1922. Tomlra Ivin. Tel.: t'iS,
1v!ais (Baranya) 1, 1885, Segítő Szűz Márif!, 1929,
Iüszely ImTe,
Mn.k.lár (Heves) 1. 2585, Szent ~4..nna, 192f1. Lévolt
István dr,
Makó (Csanád) 1, 3582·1. Isteni gondvise;és (r),
1780. Istók Irén é.s 1'.ía:rgit, k. Istó~;;: Irén Tel,: 82,
lliiakó, Remény (r). 1846. Szöllősi Jenő. Tel.: 2-·01,
Malró, öraD..;:io-yal, 1873 Hajnal lli!Udós. Te1.: 92.
~Iak'5, TT~vnros Sz"nt. László. 1882, Kiss Jenő örö:k.,
k. Rohoslra. Judit Tel,: 1-50,
Mali:ó, Megváltó, 1902, Ember József örök,, b. Németh Sándor.
·
1'fakó, Szent I.,.tv-~ITT. lfl07. 1'Ta~hé<."e.,. J'·nö TeJ.: 32,
lr!akó, Ferenc Ferdinánd, 1914. Rácz Jenő.
r.,f,1.kó. I<o~~uth. 1926. vitAz I<;r'-lv M'há:y Te1 · 1-8'1,
Marcali (Somogy) 1, 6473, Szentháromsá.g (r), 1790.
J\fa 4or Á_cro~trnn". h G"la.rnh.......Tá.nf\- d" TAl, · 45,
lr.ta.rcali, Remény, 1923, özv, MUnich Rudo1fné, k,
Strenge Agoston, Tel,: 69,
1
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Martonvásár (Fejér) l, 3151, Szent István, 1830,
Grimm ~udolf. Te\. 1-17.
11-fá.d (Zemplén) 1, 3524 ,!Ggyó {r), 1825, Forkly
Gézáné, b. Rosmann !{8.roly.
1dágócs (Baranya) l, 3833, 1Iegvi1té- 1853, Z, Za3ry
Elen1ér,
·
1fándok (Szabolcs) l. 41,16, 1Yiegváltó, 1861, Ujhelyl
1
Sándor.
1'Iáriapécs {SzabCi~cs) l. 2204, Szűz 1viária, 1893.
Dobribin ."\.ntal.
1'1átészalkn. (Szatn1ár) I. 9125, Orcszlán (r), 1825.
•.i\.lmer Béla. Tel,: 12,
Mátészalka, Csillag, 1908, Ká.lmán Ernő. Tel,: 14.
Tuiá.tyásföld (P~st) l, 2943, Corvin, 1017, Szüc::n§,
Szü.':ls Julia.
Turecseksz:!.bolcs (Bs.ranya) l. ·1671, Szent Bovbála,
1885. lviárkus G;rula.
1-'Iedgyesbodzás (Arad) l. 2521, A.ngyal (f), 1928.
Wiener Leó, le Jezsó A.rthur. (TuI<:.Jr;;J--esháza
fiókja.)
ilíegyesegyháza (A.rad) L ,1908, •.\.ngyal, 19Jl, Vlien~r
Leó. b. Víg Ferenc-, (Fiókkal Medgyesbodzáson).
1-fernye, (Scmogy), .1 1~.05, őrangyal, 1889, Gbbl
Nándor.
].1Iezöb$rény (Békés) 1, 1'1410, Isteni gondviselés (r),
1830. R;!u József. Tel.: 30,
:vrezCl:erény Oroszlá.n, 1899 Beretzk! Péter. Tel.: 21.
1\!Iezőberény, 1-Iegváltó, 1923, Szabó Arpidné !{on1lódy Zsuzsanng,
1-Iezöcsát (Bors:d) 1, 6094, 1viagyar ltirály, 1829,
Veres Barna,
?riezöcsat, Isteni .gondviselés, 1923, Orcsz János.
1-Iezöcsckonya (Somogy) 1, 1363 CJ::.daszarvas,
1934, Percze István.

·!21
1v!ezökeresztes (Borscd) l. 4279,
JYiagyar korona,
1668, Siska 11'Iiklós,
1lliczöl\:01nárom (Veszprém) 1. 1759, őrangyal, 1904.
Freiszberger I{ároly.
lVIezök.ovácshá.za (Csanád) l, 5323, 1viegváltó, 1882,
Gábor Jenő.
1v1ezökövesd (Borsod) l, 20806, őrangyal, 1893, Pesti
József. Tel.: 26,
1'1ezökövesd, üdvözitö, 1831. Kovács !{álmán,
Tel.: 571
111Iezökövesd, Szent László, 1918, A. Morvay József
örök„ k. Lemberkovits Ernő, Tel,: 37,
11-Iezötűr (Szolnok) 1, 27647, Megvá.:ltó (r), 1818.
Rokszin Szilviusz. Tel.: 44.
111Izzötúr, :rvragyar korcna, 1872, Elek Jenő. Tel.: 72.
1'Iezötúr, Remé:ny, 1886, Vá.rday 1Vliklós, Tel.: DJ.
lviezötúr, 1-Iagyar király, 1899. D. Jankovi')h Dénes.
1viezötűr Isteni gcndvlselés 193'!. NyKray T1b::ir.
1'Iélykút (Bács) 1. 80,13. Szent i~.nna, 1886. Praefort
Kornél dr,
1'1ily!>:út, Isteni ·gcndvi.Selás, 1925. I{on1.lósi I{áro}y.
1VIibá.lyi (Sopron) 1, 1·152, _.\ngyal, 1896 özv. I{reuz
I<:árolyné, l\:, Kreuz Va1demár.
1'Iikep5rcs, (Hajdú), !l. 2561, Rem-énység,_ 1890,
I<:ornhoffer örökösöl>: b. Dávid István.
1vlindszent (Csongrá.d) l, 9946, Szent István, 1854,
Katona István.
Tuiindszent, öran.~yal, 1914. Hubacaek l{álmán.
:i\1Isl~e (.Pest) 1, 2761, Szentháron1ság, 1"~33. -~bai
Nen1es Gyula dr.
1v'Iiskol:::1 (Borsod) l. 61.559. Arany Oroszlá.n (r),
1811. Dr. Hercz 1\i!ór örök., k, !{iráidi (Hercz)
János dr, Tel,: 3-25.
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Mislwlc, Kígyó (r), 1803. Baruch Gyula. Tel.: 98,
Mis1tolc, Isteni gondviselés, 1894 Mészáros Zoltán dr.
Tel.; 4-79.
:Miskolc, Magyar korona (,r), 1819. Reichard Jenő.
Tel.; 1-18,
Miskolc, Arany sas, (r) 1760. Kellner ödön. Tel.: 75,
Miskolc, Arany szarvas, (r) 1760. K, Rá.ez György
örök. és U11binyi Ist.vá.n, lt, Urbányi István.
Tel.: 2-66,
Mislrol1C·, Erzsébet, 1903. Wéhly Istv3:11, T-el.: 3.-07.
Misltolc, őrangyal, 1S09. Deutsch Zoltán. Tel.: 3-57,
Miskolc }.l!egváltó, 1918, Szily Gyula. Tel.: 1-22.
Miskolc: Szent István, 1922, Molnár Kálmán.
Tel.: 9-05.
Miskolc, Szent Anna, 1931, HollB.nder József.
Tel.; 1-10.
·
Miskolc, Páduai Szent Antal, 1'934. Bellált Józse!f dJ.'.
'l'el,; 2-34,

Mislwlc, (Martintelep), Apostol, 1928: Czeglédi
István. Tel.: 2-45.
Mohács (Baranya) 1, 17369. II. Lajos király, 18•!8,
Auber Virrnos örölc,, 1r, ~~uber László dr. Tel:: 69,
lr!ohác.s Szenthá.romság, (r) 1795. Schmidt Karoly,
b. 1'Ia)rer ICá.roly, Te'l,: 25,
·
Mohillcs, Angyal, 1901, Sch\veissgut Pál, Tel.: ~.4.,
1'Ioh8.cs, szent Ferenc, 1919, Szabó József b. Romer
LaJOS, ·1·e.,: 1-82,
Mohora (Nógr8.d) 1, 1198, Megváltó, 1923, Balázs.
Dezső.
. .
Monor, (Pest), 1. 12,886, Szentháromság, 1836, Katai
S Is..,vá..n, Tel,: 55,
Monor, Rák.óczi, 1907, Sohulmann Bódog dr. 'l'el.: 28,
Moson (Moson) 1. 6393, Magyar lto~·ona, 1847.
Teutsch Reinhold örölt„ Polony 'T1bor. Tel.: 61,
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Mosonszentjános, (.1.:Ioson), 1. 4027, Szentháromság,
1877,1 Györffy Józse.f,
,
:rvrosons~olnok (ll'Ioson) l. 3036, Szentlélek, 1923.
Polyák. Rezső,
'
].fozsgó (Somogy) 1, 1,105, Szent Margit, 190·1, Gát.s
Lajos.
'
· -. ·
1'.fór, (Fejér). 1. 10,032, ,_1Iíiri3. Segítságc, (gyr.),
1741. Gön;.!bJs Lá.szló örCk„ .k, Gön1bös Zoltán.
1-Iór, őrangyal, 1876, Duchcn Alfréd.
:rvrurakeresztúr (Zala) l. 2195, Szent Antal, 1·933,
Bentzilt GizeJii;t.
·
Nagyatád (Son1ogy) 1. 4587, Szent István, (I') 1827.
Faller .Adá.mné, (Fiókkal Lá;bodon.)
Nagyatid, (Turul), 1906, V<isdenyey Elen1·ár, Tel.: 14,
Nagybajom (Somogy) 1, 5412, 1'Iagyar király, (r)
1817. Vasdényey -~:adár. Tel.: 7,
Nagybaracska (Bác;s) 1.: 3929, Szent Imre„ 1925.
Fork:ly Géza,
Nagybánhegyes (Csanád) l. 621•1, ICigyö, sz. 1923,
Faber Albert,
Nagybá.tony (fleves) l. 2733, Isteni gondviselés,
1929. Popovits István,
Nagyberki (SomcgyJ 1, 1073, őrangyal, 1923,
Slcopál Sándor.
Nagycenl\:. (Sopron) 1, 2126, :rvragyar li:Orona, 1827.
Németh József.
Nagyc.sákáuy (Vas) íl. 1603, Szentlélek, 1912, Oler!
Erriil örök. le 1v!ester Sándor,
Nagydobos (Szatmár) 1, 2251, 1'Iegvá1tö, 1895.
1'Iedgyesy György b. Fazekas _4..ndor.
Nagydorog (Tolna) 1, 3592, István király, 1889,
SzendroVits Viln1os. Tel.: 16.
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Nagykőrös, lv!agyar korona
Tel,: 76,
1
'

Nagyecsed ·(Szatmár) 1, 6628, Magyar korona, 1904,
Cs. Tóth Bertalan örök., k, Marschall{ö Leó,
Nagyhalász (.Szabolcs) 1, 6665, Turul, 1922. Bog.csa

Nagy.körös, Turul 1903 Jász Istvitn. Tel.- ::::.5

Nagyk?r?.s, -l\.ngy~, 1905. Zsámbolty Já.Ila"'s.'
Nagykoros, Remeny, 1916. Bitzó Jenö. '.fel.. 1-20
Nagykörü (Szolnolt) 1. 365-i, Szent :Nrargit, 1924.
'

Als..jos, b. Wallon Lajcs.
Nagyigmánd (Komárom) L 2403. öra.It:iryal., 1887,

Gárdos Zsigmond,
Nagyka.mará.s (Arad) I, -1385, Szent István, {f) 1927.
Id. Fejes Lajos örök„ k, Fejes Ferenc, (Kúnágota
fiókja,)
Nagykanizsa (Zala) 1. 30869, Fel{ete sas, (r) 1730.
Práger Béla örölc, h, Deme•ter Lé.sz!ó, Tel,: 2-29
Nagyltanizsa, Igazság, ( r) 1836, Merkly Beh.IS
Jézsef dr. Tel.: 1-81.
Nagylc2.nizsa, Salvator, 1882. Bognár Aladár dr.
Tel.: 1-86,
Nagykanizsa, Páduai szent Antal, 1907, Szekeres
Vil_mcs. TeJ.: 1-07.
Nagykanizsa, őrangyal, l 913. Déry Jézsef.
Tel.: 3-57,
Nagykanizsa, Szűz Má.ria, 1923. LU]{á~1s Vilmos.
Nagyltcilló (Szabolcs) l. 9247, Isteni gondviselés, {l')
1813. Gödény Sándor dr.
NagykáNó, Ren1ény, 1923. Dá.nos Bél.3. dr. Tel.: 35,
Na.gykáta (Pest) 1, 11005, Szentlélelt, 1874. Sz. Balt_
say Béla, 'Tel.: 23~
·
Nagyltá.ta, 11'1egv ltó, 1930. Körössy Istv n. Tel.: 70,
Nagykónyi (Tolna) 1. 2177, Szent István, 1925,
Sc.hönfeld Lajos.
Nagyltovácsi (Pest) l, 2587, Boldogasszony, (f)
1929. Scholtz Endre, k. I-Iack Jenö, (Pesthidegkút
fiókja.)
NagyJtCrös {!Pest) 1, 28.591, 1fegváltó, (l') 1805, özv.
l{.lein Gyulán.é, K. Fehér György, Tel.: 1-11,
Nagykőrös, Kigyö, 1864, Borbély Endre. Tel.: 9·:1.

1889. Kertész Elcm·2r.

l

Var.gyassy Gyula.
Nag;vlB..ng ~Fejér) 1, 90·!, ll'Iagyar korona, 1907, Jeges
Bela! (F1ó~tka1 l{iB ángon.)
Na~leta (Bihar) 1. 69-14, Páduai szent Antal, 1929.
S1monyi JózsE<f.
·
Nag;i,:1özs (Sopz·on) 1. 1442, Turul, 1930. Huszák
LaJOS.
1
Nagymaros (Hont) 1, 4699, Isteni gondviselés, {r)
1835. Medveczl<y Miklós örtilc
Nagy.rn'ágócs (Csongrád) 1, 4989, Segitö 1'Iária,

1898. Mets Balogh Lajos.
Nagymányok (Tolna) 1. 1958, 1\ifegvá!ltó, 1908. Szcw
pesy Sándor.
Nagyoroszi {Nógrád) 1. 2279, Gondviselés 1934
:Niünster Sándor.
'
'
Nagyrábé (Bihar) 1, 3334, ? (f) 1932. R~pay Lajos,
k. ? (Bih;?Tdorda fiókja.)
r
N~rysz&1tely (Tolna) l, 1998, Remény, 1923. Agárdy
János.
Nagyszénás (E.'.:kés) 1, 6666, 1'1agyar király, 1894,
Adamkovits Adá.m. Tel.: 12,
Nagytétény (Pest) 1, 7160, Szentlélek, 1879, Fáy
Ignác. Tel.: 20.
,
Nagyvázsony (Veszprén1) 11, 2058, Segítő 1viária,
1856. Beöczy Gábor.
.
Nádasd (Vas) 1, 1773, Isten szeme, 1'933. H. Harn10:.;
Tibor. Tcl,: -!,
NádRsdladány {Fejér) l. 1690, -~quinói szent Tamás,
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1913. Wimn1er Vilmos örök., Jc1 Balázs A.mália,
(Fiól;:kal Sárszentmihályon,)
'
Nádudvar (Hajdú) l. 10036, Fekete sas, (r) 1842.
Sz, Fejér Jozs21f örök., k. Sz, Fejér Józ;sEif,
Nádudvar,· I.steni gondvisel·~S, 192-1, Erdélyi .1'Iária
.Irén.
,
Nágócs (Somogy) 1. 1158, Jézus szive, 1901. özv,
Demeter Gyuláné, k. Mészáros Béla dr. (Fiólck1I
Törölllioppá.nyban.)
Nemesbilck; (Borsod) 1. 1143, Gróf Széchényi Istvám.,
'
1903 1'Iolnár Ernö
Nemesdéd (Sam'ogy) .1. 1758, Szeretet, 1930. Pataki
!{.ornél.

'

Nemesvid (Somogy) 1, 1759, Megváltó, 1870. Pá,··.
lyázat alatt), lt. : Kováts !{ároly.
Németboly (Baranya) l, 3095, Szentháromsag, 1838,
Eöry István.
Nézsa (Nógrád) 1, 1072, Szent ~Wtal, 1933. Romhányi
Gyula.
Nógrádveröcze (Nógrád) 1. 2313, Ren1ény, 1893. D!-,
I<:udar Jenő örölt„ lt, Német János.
Ncva (Zala) 1, 1727, őrangyal, 1886, özv. Persay
Gyuláné, li:.. Persay ~i\.ndor,
Nyárád (Veszprám) 1. 1·151 _i\.rany kalász, 1930.
Fülöp Zolt§.,n Lambert,
Nyáregyháza (Pes_) l, 4173, Hungária, 1931, Dusa
Ernő.

Nyergesujfalu (Eszter.gon1) 1, 2536, Szent Lajos,·
190-i. Huber Ferenc.
Nyiracsád (Szabolcs) 1, 3851, 1'iiegvá!;tó, 188,1. Nagy
Károly.
Nyiradony {Szabolcs) 1, 5233, szentháromság, 1920.
Ká.J.nay István.
Nyirá.brány (Szabo\c~) 1, 5487, Megváltó, 1924. Ifj.
Dobozi End!·e.

1
1

Nyinbátor (Szabolcs) 1. 10779, :Magyar ltirály; (r)
1830. Vad<isz Elek és Nádas Imre.
NyiI~bátor, Szent Ferenc, 1902. Boldizsá.r Imre,
Te.l,: 53,
Nyi11bogát {Szabolcs) 1 3·171, Turul, 1923. Wa1igur~
szky Antal.
Nyirbogdány {Szabolcs) l. 2388, Isteni gondviselés,
1909. F,riedmann Sándor öröli:.„ Jt. Ráli:os Simon,
Nyiregyháza (Szabolcs) 1, 51308, Arany sas, {r)
1648. Szopkó Dezső örök„ k. ifj, Szopltó Dezső,
Tel,: 4-27,
Nyiregyhá.za, Magyar korona, (r) 1834. Lányi Dezső
l.S ;:,:.::;_kc!y Ft..~z:;.o, H:, Lányi Dezső. Tel.: 2-89,
Nyíregyháza, Korányi, 1867. Osgyáni József.
Tel.: 3-62,
Nyiregyház?., _<Uany kereszt, 1893, Török Gyula
örök„ k. !{ovács Pál. Tel,: 4-31,
Nyíregyháza, Gróf SzéC'hényi István, 1901. Fejér
Ferenc. Tel,: 2-20,
NyiregyháZ1, Angyal, 1907, Gonda 1'1ihá.ly, T'e1. :·
5-22,
Nyíre.gyháza, Vaskereszt, 191·1. Gergelyffy György,
Tol,: 5-20.
Nyíregyháza, Isteni gondviselés, 1927. Illés Zsófia,
Tel,: 5--03,
Nyiregyhá.za, Bessenyei, 1931, Haissinger !{ároly.
Nyirl.:ar<lsz (Szabo.cs) l· 2-!71, 1'Iegváltó, 1805.
Moys János
Nyirlugas (Szabolcs) 1, 3350, Isteni gondviselés, 1921.
Jti.ger K József.
NyíI"m1ada (Szabolcs) 1, 3790, 1.iagyar Ji:orona, 1903.
Lengyel _i\.ntal.
Nyírmihálydi ( SzllibO!O.S) 1. 1901, Fortuna, 1925.
Váltlay_Sipos Berta.
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Nyirtass (Szabolcs) l, 2770, Remény 1929 Leövev
Zoltán.
·
'
'
~
Okány (Bihar) 1, 5161, Szent Istvan, 1894. Daróczy
Antal.

Ol2szliszka (Zemplén) 1, 2924, Magyar koro.na, 1895,
Asztalos Gyula. ( Fióltkal Erdöbény-én.)
Orgovány (Pest) 1, 3643, Isteni ·gondviselés, 1926.
H·sczler Emil.
Oros?áza (Békés) 1, 24926, Fehér kigyó, 1876. Adler
Iren. Tel.: 21,
,
Orosh~a, 1vlegváltó, 1826, Za1ay Lajos. Tel.: 14.
Oroshaza, Isteni gondviselés, 1894, Kertész Józse.f.
Tel.: 78,
,
Orosháza, l{ossuth Lajos, 1907, Molnár Mihály,
Orosháza, Remény, 1921 Sarkadi Imre. Tel.: 1-99,
Oroszvár (1íoson) I, 1678, Megv~ltó, 1911. Sámuel
Béla..
Ostffyasszonyfa (Vas) 1, 190J, Ren1ény, 1912.
Tangellnayer _.\.ranka.
Ozora (Tolna) .1 4295, Szent István, 1880 Páhy
Dezső,
'
ócsa (Pest) 1, 6016, Korona, 1837, !{entz Ferenc,
Te!,: 14.
ókécske ('Pest) l, 3091, 1íagyar korona 1915, !{.
1violnár Miltlös.
'
ónód (Borsod) 1, 2387, Szarvas, 1842. óváry Zoltán.
ózd (Borsod) l, 7322, _.\.rany oroszlán, 1873. Rajzinger Imre dr, Tel.: 35, ( F"iékkan· Sajóvárkonyban).
ózd-vasgyártelep, Pádu'ili szent Antal, 1903, özv,
Adám Lajosné,
öqsöd (Békés) 1, 7279, 1v!agyar ld.rály, 187-1. Petry
Zoltán. Tel.: 2,
öriszentpéter (Vas) 1, 1407, Angyal, 1886. Torkos
Dénes.

<!29

örkén! .. (~ est) I, 6841, őrangyal, 1894, Sz. B:iUnt
1 b, Erényi Istvan, Tel,: 11,
Jeno oro.c,
Pacs~ (Zala) 1, 24.58, Szenthá.ron1sa.g, 1859, Bichler

Gyula. Tel.: 18
(To:na) 1, 1183~, Szenthároms<ig, (r) 1771,
SZ1ly Geza, k, dr. P·a•lvölgy:iné-Szily 1111::! rianne.
Tel.: 6.
Paks, őrangyal, 1907. Vargha Lász.:ló. Tel,: 5,
Parád (Heves) 1, 2427, Szent _.\.nta1, 1853, Tóth Pál.
(Fiókltal Recsken).
Pácin (Zen1plén) l, 2169, Isteni gondviselés, 1890,
Szilágyi Béla.
Pálháza (Abauj) 1, 669, Iúss szent Teréz, 1932. Nagy
B, Szilveszter,
Pápa (V;::zzpré:n1) 1l, 21.356. Gránátalma, (r) 1577,
Irgalmasrend, k. Kac.sur !{ároly.
Pápa, Megváltó, (r) 17·10. !{arlovitz _.\.dolf m' k.ir,
korminyfötanácsos, Tel,: 1-00,
P21pa, őrangyal, 1885, iPiatselt Gyula örök., lt. ?
Pápa, Szent _J\.rula, 1907. Tu!ichna Mihály,
Pűpakovácsi, (V::::zpr.§111). 1. 170tJ, Szeretet, 1926,
M€szi!l:os In1re.
Fápateszér (Veszprém) 1, 1938, 1viegvá.ltó (f) 1926.
VVallner Rezső örök., k. Szeltu1esz József, {U.god
fiókja,)
Pásztó (Heves) ·1.. 6142. 1'!<.l.g)'ar korona, (gyr,) 1810
Braun Sándorné, k, Braun SB.ndor,
Pásztó, Szent Antal, 1926, Krisá.r Aladár,
Páty (1Pest) 1, 2620, }.fei;vá.ltó, 1923. !{áln1án I{ároly.
Perkáta (Fejér) l. 4689, 1viegvá·ltó, 1885. Buday
Bálint.
P2sthidegk.út (Pest) 1. 6030, 1viiria Remete, 1917. ifj.
Scholtz Endre, Tel.: Bp. 64-S-35, (Fiökkal Nagykovácsiban.)
Falt~
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Pestszenterzsébet (Pest) I, 67907, -Szent Erzsébet,
1894. Reiner 1v!il{sa. Tel.: Bp, 4 7-9-41,

Pestszenterzsébet, Arany sas, 1898, Rochlitz Márton,
·b. Semjén Lász1ó. Tel,: Bp. 47-8-17,
Pestszenterzsébet, 1viagyar korona, 1902. Szikszay
Gusztáv. Tel.: Bp, 47-5--29,

·

Pestszenterzsébet, Angyal, 1912, Szold László.
Tel.: Bp. 47-6-56.
Pestszenterzsébet, Vil{tória. i913, dr, And11sl{a Viktor k. vitfz Andr'.ska ödön dr. •re}.: Bp. 47-..::\-32,

Pestszenterzsél::et, Kigyó, 1923. özv. Bertalanffy
Imréné, k.: Bertalanffy Valér.
Pestszenterzsébet, Sárkány, 1925. Sárkány László
örök, b FiilöD P-éter. Tel,: 47-4-09,
Pestszente~zsébet, Reménys2g, 1929. Bartha Tivadar
örölc, b, Lázár József.
Pestszenterzsébet, A.po:;tol, 1932. Mátray Gusztáv.
Pest.szenterzsébet, Ráltó:zi, 1933, Erltedy Ferenc:
'T'f! 1 • • Bn -17-4-05.
Pestszenterzsébet, Turul, 1933. Galambos Béla.
Festszentimre (Pest) l; 8192, Diana, 1923, Molnár
A.ntü.1, Tel.: 7,
Pe.stszentlőrinc (Pest) 1, 30611, ]ffagyarorszá·.g Véd·
asszonya, 1897. Bernoláli: Má.té. Tel.: 3,1,
·
Pestszentlőrinc, Flóra, 1914. Arcndássy Imre,
Tel.: ·10,
Pestszentlőrinc, Szent .A..nna, 1929, Harcz Lajos,
Tel.: 79.
Pestszentlőrinc, 1.fadonna, 1929, Véber Ernő. üt.
Véberné-Bárány Elza,
Pestszentlőrinc, Isteni gondviselés, 1933. Lassú
Nfi.ndor. Tel.: 2-07,
Pestújhely ('Pest) 1, 11340, Segítő Mária, 1909.
Bardách Dezső. Tel.: Bp. 97-4-21,

r

Pestujhely, Apolló, 1919, I{aczián Sándor,
Tel.: Bp. 97-4-62.
Pécel ~Pest) l, 7061, Megváltó 18,12 Göltl Páln& k
PavJ1k Feren~.
'
. '
... , ·
Pécs (83.1;'.~Ya) 1. 61663, Szerecsen, (r) 1697, Sipőcz
_rstvan orol{., k. Jón3s Gez:t dr. Tol,. 20-23
Pecs_, A:any sas, (r) 1788, Wéber !{á.imán es 'Geiger
_!{alma?, _b. Geiger !{álmán, Tel.: 15-01.
Pecs, Granatalma, (r) 1796. Irgalmasrend 1
Faj:serk József,
' t.
Pécs, ~a~ar koron:::., 1862. özv. Csincs3.k Béláné 1
Valko Gabor. Tel.: 23-70.
' t.
Pécs S~üz Már:a. 18R7, R, Nagy Béláné szül. Göbel
Margit, Tel,: 2ö-79. '
P~cs, i:emény, 1895, Szigethy Frigyes. Tel.: 23-70.
P:cs, őrangyal, 1·901. Keresztény János. Tel.· 23-94,
Pecs, Szent György, 1908. Török János, b: Bereny
Ferenc dr. Tel.: 27-71
P~cs, Sze~t. Is~án, 1922.' Rédiger ödön, Tel,: 30-06,
Pecs, Petőfi Sandor, 1923, Friedrich Sándor ·
Tel,: 13-14.
'
Pé::-s, Isteni gondviselés, 1928. litiertha Lajos. '
Tel: 13-53,
Pécs, Sz~nt Jézsef, 1932, V\.teigl Dezső. Tel.· 32-7,1,
Pécs, Szent Mór 1932. Vondra Antal dr. Tel ". 27-58,
Pécs, Iűs szent Teréz, 1933. Tróber Márt3. '·
Tel,: 18-3•!.
Pécsvárad {Baranya) l, 2760, Szenháromsacr 1832.
Nékám _.\urél. Tel.: 26.
1
.:„
Pély (Heves) 1, 2871, ]<Iegyecimer, (f) 1927. Ifj.
Czingel László, 1\:. Holló Lajos. (Heves, ]ffegyecimer, fiókja.)
Pétervására (Heves) 1, 2464, M~cyar lrorona, 1851,
l{övér Beta.
1
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Pili3 ('Pest) l, 7215, M21gyar lörály, 1896, Hinffner

T

Jenő.

Pilisbcrosjenö (Pest) 1, 1675, Szent Erzsébet 1925.
Lukinich Dezsö.
Pili..sc.saba (Pest) l:, 2696, Szent Lászlö, 1900, Foh.sz ·
Rich~rrdné. Tel.: I{lotildliget 5.
Pilismarót (Esztergom) I. 1768, Istsni gondviselés,
1912, Blirány Szilárd.
Pi]isvörösvár (Pest) 11 781='. S.,,~nt,'"táro"JJ':?qgo, (r)
1841. KrZbesz Lász16 ö~·ök., b. Kovács László,
Tel.: 14.
Fi!isvörösvár, Segítő szűz 1íária, 1913. Sáiáry Gyu'.a.
Te!,: 18,
Pince·,e-ly, (Tclnal. l. 1663, Gondviselés, 189,!.
Karvassy János dr.
Pitvaros (Csanád) 1. 2978, Isteni gondviselés, 1884.
Szab::dcs józ.sef.
Pocsaj (Bi.!lar) 1, 3746, Lehel vezér, 1911, Nagy Ernő.
Polg<ir (Szabolcs) 1, 13339, 1.:Iegváltó, 1869. Dr. Fazekasné Heun1ann i\nna.
Polo-ár, 1',.íadona, 1923. fieringh Ernő.
Pc~.~árdi (Fejér) l. ,1393, Fehér ga13mb, 1875, ·
fieffler Ferenc b. Valu József. Tel.: 7,
Po:náz, (Pest). 1. é133. Is:ván lörály, 1885, özv;
Herkovich Sándorn2, le Balthazár Ferenc.
Porcsaln1a (Szatmár) l. 2623, ? 1933. Jeney Pál.
Pornóapáti (Vas) l. 672, Isteni gondvis.=lés, 1926
1
Sütheö ödön.
Poroszló (Heves) !, 5187, Isteni gondviselés, 1877.'
Runvay I<:ár::•ly örök„ le Sántha János, Tel,: 10,
(Fi !klc:l S2rud::n).
'
Pusztaföldvár (Béltés) 1, 3·146, őrangyal, 1926.
Paulovits Gyula.
Pusztaimérges (Csongrád) 1. 2122, Nagyboldogasz·
szony, 1926. Horváth József. 1
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Puszta.sza,bolcs (Fejér) !, 2413, Remény, 1932,
Matolcsy Gábor dr. Tel.: 15.
Putnok (Gömör) !, 4646, Fel<etesa.s, (r) 1824.
Steinhausz BZla. Tel.: 29.
Putnok, Jókai, 1926. Seress József.
Piispök1ladá.ny (Hajdú) l, 14287, Megváltó, 1851.
Birtok L. Sándor dr. Tel.: 44,
1
Püspökladány, Remény, 1906, Lörinc.z János, üt, Dér
Miksa.
!
Püspöklelle (Csanád) !, 2772, őrangyal, 1925.
Stenczlty Gyula. ·
PUspöknádasd (Baranya) 1, 2642, Szenthárom'ság,
1884.Cservény Zoltán.
'
Ragály. (Gömör) 1, 683, Remény, 1886. Bott.<a Imre
örök .. Je Hauer Dávid.
Rajka. (Moson) 1 2932, Isten szeme, 1827. Dr. Lajbe1~
Jenő.

1

i'

1

Rakamaz (Szabolcs) ~' 5327, Isteni gondvis~lés,
1875, Fol.ltmann Ferenc. TeL: 15.
Rácalmás (Fejér) 1, 3923, 1.íegváltó, 1898. Dávidn-,}
Szücs Ilona.
:.ti.ác1t-eve (Pest) 1, 6565, Szentháron1sá.g: (r) 1787.
Németh Sándor és neje, k. Németh Sandor.
Tel,: 28,
Rá.ckeve, Megváltó, 1923. Fa'udl R-ezső. Tel.: 27.
Rá..kóczifalva ( Szolnol{) 1, 5222, 1íegvá,1tó, 1910,
I{ovács !{álmán örök., k. ?
Rákoscsaba (Pest) 1, 8189, C.531~a vezér, 1908.
Vagaszlty !{ázmér dr.
'
Rál{oscsaba ? 1935„ Budaházy Sándor.
Rákoshegy (Pest) 1, 419$, ?viegváltó, 1929. Lengyel
l!111dre~

Rákoskeresztur (Pest) 1, 7550, ör'angyal, 1892.
Wirker János. T::l.: 12.
Rálcosliget (1Pest) 1, 3112, Ne1nzeli zászló, 190-g
Ivf2.derspach Endre dr. '
'
Ráltospa1ota (Pest) l, 42949, Megváltó, 1891. Dr.
I{eresztes 1'IilU.ósná. - !{ropp Nana. Tel.. Bp,
94-7-54,
.
Rá.kospalota, József kir. herceg, 1900. Fried S·ándor.
Te!,: Bp, 95-<l-23,
'
Rál~ospalota: Zrinyi Ilona, 1911, Müller Vilmos, n1.
lnr. ltormanytanácsos. Tel.: Bp, 95--3-12
Rákospalota, Madonna, 1913, Mildós Aladá~,
Te!,: Bp. 95-2-00,
'
Rákospalota, Szent sziv, 1923, Ba~ás Zsigmond örö~„

k. n

·

Ráltospalota, 1\.f.átyás király, 1933. Radim'eczky Anta~
Te!,: Bp. 95-·1-76,
'
'
Ráltospalota, Szent Erzsébet, 1'933 I{óros István.
Rákosszentmihály (Pest) 1, 14083, 'Szent Margit,
1sg9, Lippe ödön.
·
Rákos.sz::ntmihflly, Szent István, 1922. I{rubay Jil,nos.

Tel,: 8,
Rákosszentn1ihály, I-Ggyó, 1932, Vasváry Béla.
Tel.: 19.
Recsk (Heves) 1. 2636, Szent Antal, (f) 1925. Tóth
Pá 1, k.: Szűcs Béla. (Parád fióki'L'
Regöly (Tclna) 1, 2321, Szent I\!argit, 1929. Rausz
István.
Répceszen1ere (Sopron) 1. 873, Páduai szent Antal.
1886, Csatár _.\.ndor,
Rétság (Négrád) 1. 10-19, ~íegyáI_tó, 1877, óváry
Elen1ér. (Fióltkal Diósjenön,)
Ricse (Zen1plén) 1, 2677, Szent László, 1897, Szász
Tihaillér, (Fió1rkal Zen1plénagárdon).

T

Romh~y- (Nógrá'd) il, 2095, őrangyal, 1893,

Rosinger

Jeno Janos. b. Barsi Imre
Rudabánya (Borsod) 1 2176, Megváltó, 1917, LoUoJr
László.
i
Rum {Vas) 1. 1430, Szentháromság, 1892, Bokor Jenö.
Tel.: 11,

Sajókaza {Borsod) 1, 2825, Arany csilag, 1887.
Koszlra Lajos.
Sa.jószentpéter (Borsod) 1, 5842, Szerecsen, (gyr)
1810, Gajda PMné, k. Gajda Pál. Tej,: 40,
'
Sajószentpéter, Fehér kereszt, 1924 Róna Páil.
Tel.: 39,
Sajószöged (Borsod) L m12, Szent László, 1930.
Heun1ann Emma.
Sajóvárkony (Borsod) íl, 5-119, Szent Mildós, (f)
1930, Rajzinger Imre dr., k. ? (ózd fióltja.)
Salgótarján (Nógrád) 1, 16980, őrangyal. 1870.
Rákos Gyula örölt„ b. Klube~ Pál, T~l.: 1-08,
Salgótarján, l'v!agyar '1torona, 1893. Szüts Róbert;
Tel.: 1-22,
Salgótarján, Remény, 1903, Szauer _.\.ndor. Tel.: 5.'
Sarl;:ad (Bihar) 1, 12233, Védangyal, 1858. Wi~l'3nd
Gyula.
Sarkad, TI. Rá1tóczi Ferenc, 1907. Pártos _.<\.ndor.
Sarud, (Heves), 1. 342·1, ?, (f), 1932. Runyay K3roly
örök, k. Borsody István, (Porcsalma fiókja),
Sas1.ia1 on1 (P"st). 1. 11.792, Sas, 1 1913. Gruber Jézsef,
·le. I-\iáttai Gyula,
Sashalom, Diadal, 1929. Vitéz Hortobágyi (Mayer)
József. Tel.: 20.
SándorfaP.va, (Csongrád), 1. 5675, Tuiegváltó, 1890.
Fai.rltas József.
Sárbogárd, (Fejér), !. 6613, Tinódi Sebestyén, 1865..
Balázs Armin, Tel.: 22,
28"'

436

437.

Sárbogárd, Szent Margit, 1929, Koyáts Gyula.
Tel,: 3,
.
Sárkeresztur, (Fejér), 1, 2840, !Szent Imre, 1931 ..
Scheffler Antal. dr. .Jr, Sóbányi Gyula (Aba fiólrja).
Sáf'osd, .(Fejér), !. 2704, Kereszt, 1897. Bossányi
Gusztáv.
1
Sárospatak _(Zemplén) 1. 11.25.7 Angyal, {r) 1634;
Kósa Sándor, Tel.: 56,
Sárospntak II. Rákóqzi Ferenc, 1894, Gcldb1att Ferenc, Tel.: 80.
Sá.rrétudvari (Bihar) 1. 4759, Isteni gondviselés, 1901,
Halász Imre.
Sárszentmiliály, (Fejér), 1. 1692, őrangyal, (f.) 1928,
Wimmer Vilmos örök., k. Bogár Ju}ia. (Náda.sdladány fiókja,)
Sárvár (Vas), 1, 9334, Ivliegvá11tó, (;r), 1797. Eöry
Vi~mos, m. lci.r, lcorm.ánytanácso_s, Tel: 21.
Sárvár, Szent Antal, 1911, Rusznyák Lajos. Tel.:

74.

\

Sá..sd, (Baranya), 1360, Szent György lovag, 1884,
D<::.rányi Mihály. Tel.: 23.
qa.~a (Borsod) I. 1·113, Tutegváltó, 1907, Thuránszky
··Károly.
Sátoraljaűjhely•. (Zemplén), 1. 18,·131, :rvra.gyar l:;:oro~
.. na,. (1-.), 1796, IC8.rdos Zsigmondné, k:. !{arclo.:J
Zsign1ond Te1,: 40,
Sátoraljaűjhely, ttdvÖZ:.itö, 1865, Mór Lajos. Tel.: 50.
Sátoraljaűjhely, Isteni· gondviselés 1888, ~ádár. Ari·
dor, Tel.: 18.
1
Sátoralja.űjhely, Szent
Antal, 1911, J!lhlert Andor,
Tel.: 1-03.
Sellye (Baranya") 1. 216,!, Arany sas, 19-13, Bubregh ·
Emfil, Tet.: 16.
Seregélyes,. (Fejér), 1. 5079, i\:ngyal, 1869, ICrinitzJ{y.
1

Pál.

.

·1

t

.~,

Sild~s, (Baranya), 1.. 5740 •. .Szentlélek, ··(r.)_, 1805;
_Gr~ :iudolfné, b. Lévay Józ::e1f. T_eL:. 3,
·
~iklos, Kígyó, 1873, Szabó Ernö. Tel.: 40.

;:;;:ldós, MegváJltó, 192.3, Bossanyi Jenő. Tel.: 7.
Sunaság,. (Sopro~), 1, 752, szent· Péter, 19_22-. özv~',
· . ~t\Je:x:ander I.stvanné, k. Schwebler Mátyás.
Simontornya, (Tolna), 1. 3843, .Szentlélel:;:, ( r.) 1818,
Pillicll Feren;c.
Siófok, (Veszprén1), 1. 3899 Szeritlélek 1869 .....:_
ICotschy Ferenc. Te:!.: 11. '(Fióklral SiÓfolc-fÚrdö~·
telepen,)
·
· ·
·
·
· · ·'
Siófolc :fiürdötelep, Szentlélek, (f.), 1922.. Kotsc.hv
Ferenc, (Siófok fiókja).
-·
~9lt, (Pest), l. 7,130, Szentháromság, 1839. Jtrtéh:es.
1
Lajos.
•
•
'
Soltva.dkert, (Pest), 1. 8572, Megváltó, 1886, Bozóky
· Béla örölc, lt. Gruber Alajo.S dr, ·
·
.
'
SoJtvodkert, . ? , 1935. Szekér Sándcr.
Solymár, (Pest), 1. 3625, Szent M<trgit, 1909. Tamás'
Mihály,
Somlószöllös, (·Veszprém), l. 1400, ? (f.), 1926, Balogh. 1'-t!ihály k. Loson:z De'.zsö (Devecser fióltja).
30n1ezyjád. (Somogy), 1. 1304, Remény, 1927, Glós
Ottó.
So1nogyszi1, (Som'ogy), 1. 1268, Szent István, 1864,
Bessenyei Dezső -örök. k. Gáts Atti~a:
Som'ogyvár, (Somogy), 1, 2275, .Szenthá.1•omság; 1894, ·
I<::o:tsis !{álmán. (Fióklral Gruná.::on.)
Sopron, {Sopron), l. 35,895, Arany oroszlán, (r.),
··1600,- Nikolics 1-.íilivoj, Tel.: 2-50,
Sopron, _>\ngyal, (r.), 1680, ~obsa 1fiháiy, Tel.:
5-67.
1
Sopron, Magyar király, (r.), 1767, Binder :ká!roly.
-örök, k. Binder ?ttó, Te1.: 27,

l
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Sopron, Megváltó, (r.), 1787, ,Szerda.helyi János,
Tel.: 2-27.
,
Sopron, Arany kereszt, 1893, Jéih.n Vilmos.
Tel.: 2-84.
Sopron, Irgalma.ssá.g, 1909, GaUU.s Jenő, Tel.: 3--30.
Sopron, 8zent Erzsé:óe.t, 1912, Lelovit.s József. l{,
L::(ovits Józsefné, Tel.: 1-03.
Sopron, Ráll{óczi Ferenc, 1934. Gróhmann Vilmos,
Tel.: 77.
Sorok.sár, (Pest), !. 14,387, Segitö Mária, (gyr.),
1814, Löcherer Gyula.
Sorok.sár, Páduai Szent Antal, 1903, Fürst Elemér,
b. Stodolni Dezső dr. Tel.: 10,
Sóskút, (Fejér), 1. 2565, Szent Rozli.lia, 1881, Balogh
Kornél, Tel.: 26.
Söjtör, (Zala), J. 2352, ? 1929, Terstyánszky Kál-

mán:
Sövényháza, (Csongrád), 1. 685'!, SzüZ Mária, 1928.
1
Lakatos Antal.
Sur, (Veszprém), U. 1842, Hygiena, (f.) 1930. Szuper Inu·e, k, ? (Csetény fiól>:ja.)
Siil<qscl, (Pest), !. 3936, .i\Jlgyal, 18&3, Forldy Blla
öröl>:, k. Forldy Zismond,
Sün1eg, (Zala), 5491, 1-Ie..:,o-váltó, (r.) 1760, Szar1>:ásy
Lá!szló k. Fancsilc Lajos, Tel.; 41.
szabaéj'!Zállá.s, (Pest), !. 8338, Jpleni gondvis'flés,
18•17, Teren1y lv!enyhért.
SzabadszálJás, Remény, 1923. Venczel Lajos.
Szabadszentkirály, (Baranya), 1. 976 1 Szűz Mária,
1923, Király József.
Szajol, (Szolnok), J. 2890 , Megváltó, 1929. Dobó

;reJ.1,Ö.

L

Szakcs, (Tolna), 1. 2860 1 Vörös kereszt,
Sempthei Maczkó no na, Tel.: 6.

1888,

Szaloná.r, (Pest), L 3565, Madonna, r927, Jakab
Géza.
Szalkszentmárton, (Pest), H. 392.3, Remény, 19-16.
Bélvárdy Gyula.
Szank, (Pest), 1. -!276, Tufegváltó, (f.), 1926, ICasziba
Kálmán, k. Tapfer Sándor,
(Jászszentlászló
fiókja).
Szany {Sopron), 1, 3409, Szent _t\.nna, 1885. 1'1skray
József örök. k. ?
Szarvas, (Bé1\.éS), l. 25561, Szarvas, (r.), 1794, Szemző Imre dr. Tel.: 8.
Szarvas, Remény, 1873, Breuer Szilárd.
Szarva.s, ].>fargit, 1899, E.'..eglevich Mária,
_
Szarvas, Megv·i1ltó, 1906, Géc.zy Dezső. Tel.: 5o.
Szarvas, Magyarol\. Nagyasszonya, 1923, Farkas _ti,.,
János, Tel.: 19.
Szatmárökörítö, (Szatmár), 1. 2069, _i\.ranysas, 1917,
VargJ:ia Pál.
Szászvár, (Barany), L 1697, Szentháron1ság, 1883.
Stercula Jenő. Tel.: 10.
Szeged, (Csongrád), 1. 135,071, 1'fegváltó, (r.), 1713.
Ten1esváry József, T:13-'91,
....
Szeged, Is~eni .:..~ondviselés, (r) 1812. Barc.say KJ.~
roly. T: 12-70.
. .
',
azeged, Szentháromsi g, (r.), 183·1. Le1nzmger Gyula,
k. dr. Leinzinger 1-.íárta, T: 13-52.
'
Szeged, Segítő 1-lária, (r) 1850, Löbl !mre dr.
Tel.: 18-19.
..
Szeged, szent Rókus, 1863, Gergely Jeno, T: 10-62.
Szeged, szent György, 1869, Frankl ~4..ntail 1~.
Frankl József. T: 11-18.
.
Szeged, Szent István, 1870, Salgó Péter. T: 12-9b.
Szeged, Iűgyó, 1874, Gerle Jenő, ?-'= 13-59.
_
szeged, l{álvá•ria, 1888, Pósa Balazs. T: 12-:.zv.
szeged, Dugonics, 1905, Frankl _<\.ndor1 T: 11-93.
1
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Szeged, Erzsébet királyné, 1907, Török Márton,
Tel.: 13--64.
!
.
Szeged, Magyar korona, 1908, Zakár Sándor öröJL,
k. Máthé Mihály, T: 16-95.
Szeged, _<\Jsóközpont, Páduai szent Antal, 1909, 1-Iészáros Im'réné, k. M'észáros Imre.
Szeg,ed, Ujszeged, őrangyal, 1910, McCdváil Lajos,
k. Leskó Vilmos, T: 18-46.
1
Szeged, Ren1ény, 1·912. Borbély József, T: 22--~8.
Szeged, Csillag, 1914, Nagy György örök. b. Takats
Iván Tel.: 19-96.
Szeged, Szent Szív, 1923, Nyilassy Agoston, b. Duha ·
Tivadar, T: 25--49.
'
Szeged, 1'Iagyarország véda.sszonya, 1923, Ju~t Fri~.
gyes. T: 17-17.
Szeged, Szent Lász.J.ó, 1923, Apró Jenő, tit, H~dászi
Iván, T.: 19-96.
,
Szeged, Röszke, Páduai ,Szent Antal, 1923. Zal<:;.3..r
Zoltan, k. Zakár Zoltánné.
Szeged, Somcgyitelep, Tu"tul, 1926. S.:lmeczy B~la,
T: 19-25.
Szeged, Felsöközpont, Madonna, 1926, 1'11rostöi
(Hoffmann) István.
Szeged, Szent Ferenc, 1932, dr. Kocsis Endrén-5,
1
T: 32-Bl.
Szeged, Szent kereszt, 1932, Bulcsú ,Bru·nabás,
Tel.: 23-78.
,
Szeged, Várostanya, Jézu!3 Szive, 1934. Széli:áC3
István di·.
Szeghalom, (Béké.s), 1. 10,293. Szentháromság, 1843,
Polgár Ká.roly. Tel.: 21.
Szecrhalom, I{igyó, 1904, !{átai Gizella.
.
Szeivár, (Csongrád), l. 7979, Megváltó, 1897, Kran . .
czly Ferenc b. Khi.rer Antal,
.
.
Szegvár, -P<iduai Szent Antal, 192.3, Jáltó Janos,
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Szekszárd, 1. 14,279. Fekete sas, (gyr) 1756, D1rich
.József, Te1.: g4·
•
Szekszárd, I. Béla ltiráJJy, 1863, Szeghy Sándor.
TeL: 80,
Szekszárd, Szent Bernát, 193,í. Zalai János. T: 3tí.
Szendrő, (Borsod) l. 3096, Isteni gondviselés, 1836,
Folkmann László.
Szentendr.z, (Pest), 1. 7210, Szentháron1ság, (r.),
1767, Czibulka János, örök., lt. Czibulka Gyula.
TeL,: 48.
Szentes, (Csongrád), _l. 32 1861, Hajnal, (gyr.) 1815.
Kerekes István, T: 1-04. ·
·
Szentes, Megváltó, 1842, Ihász Nándor, T;- 75.
Szentes, Magyar Jtirály, 1870, Hava.s József, T: 47.
Szentes, _.\ngyall) 1888, Várady Lajos, T: 46.
Szentes, Szene Anna, 1901, Gruberné, Dános Margit,
T: 1-15.
Szentes, Szentháromság, 1903, Alexander Dön1e.
Szentes, Fehér Jtereszt, 1923, Vitez Y,árady Lászl1i
dr, tb. fö.szolgBJbíró, T; 17.
Szentes, Arany kalász, 1'930, Olá.h László. T: 1-lii
Szentetornya, (Békés), 1. 5732, Jézus Szive, 1931.
Fodor Ferenc.
Szentgál, (Veszprém), L ·!284, _i\.rany szarvas, 186ö,
Kálnay Zádor.
Szentgotthárd, (Vas). L 3258, Szent István, 1826,
Friedrich Ödön. T: 17.
Szentistván, (Borsod), 1]. 4232, 1.-Iagyarország Védass_zonya, 1926, Fábry _.\ndor.
SZEntlörinc, (Baranya), I. 2762 Szen~. Istv:an, 1887.
özv. Csonka Lajosn§, k. dr, J....Iuró LáSzlóné, Cscnk,i
Ida, Tel„.: 2•!,
Szentmártonkát:i, (Pe:.st), 1. 3933, Tuteni gondviselés, 1915, Tereczky Pál.
1
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Szepetk, (Zala), !. 1117, Jéztis szlve, 1931, Novotny
Andor.
Szerencs, (Zemplén), l. 67-07, Isteni gondviselés,
1741, 11atavovszky Gusztáv,
Szerencs, .Szent ~<llltal, 1903, Kolos Tibor. T: 5.
SzEcsény, (Nógrád), l. 3943„ :Szentháromság, (r.)
1741, Bolgár 1v1ik1C:s, Tel.: 6.
Székesfehérvár (lfejér), J, 40.714, Fekete sas, {r)
1743, Etrekarcsai Lukáts Lajos örök., li:. Lukáts
Béla, T: 25,
Székesfehévár1 Mac,<ryar ltorona, (1·.) 1784, ifj. Gsf.
ferth Dezső, Tel. : 38.
Széli:esfehérvár, Szentháromság, (r.) 1806, Say Ru.dolf, örök, 1c Kalmár Zoltán, T: 35.
Székesfehérvár, Szent István, 1834. Pásztory Sán::lor,
T: 1-71,
Széltesfehérvár, őrangyal, 1869, Jl.fagyary Kóssa
Sándor, T: 40.
Szé11:esfehérvár, Isteni gondvíselés, 1892, Také::si
Nagy Loránd dr. T: 3--02.
SzéJtesfehérvá.r, Szent Sebestyén, 1922, özv. Bierbau.
er Jánosné, b. Pithó lv!ihály T: 85.
József, 19221 Csitáry G,
Széli:esfehárvár, Szent
Olivér. T: 1-60.
Szigctszentmá.rton, (Pest), 1, 1031, Szent János, 1923,
Ba ázs Sándor. Tel.: 3.
Szigetszentmildés, (Pest), 4808 1 Szent Mikiós, 1899,
l<.ömöcsy ICái.mán, 'I'el,: 8.
Szigetvár, (Somogy), J. 5960, Ztinyi, 1883 7 Jobst
Kázmér. Tel.: 1-10.
Szigetvár, Magyar 1torona, (r.) 1808, özv. S:afamon
Jenőné, le dr. Salamon B2.la. T,: 63,
Szihalom, (Borsod), 1. 3128, .Szent Imre, 1930, Egry
!{álmán.

-143
Szikszó, (Abauj.Torna) 1. 5303,
SzentháromMg,
(gyr._), 1822, _Rimay Béla, k. Vékony István, T: 54,
SzL.KBzo1 lvlegváltó, 1!:!22, h.w·ucz '!iv.i.aar. ·.1..eL· 62.
Szil, {Sopron), l. 2988. Szent ~rP"it
1907 schuri.na
0
Cirill.
• '
•
Szilasba!Ms, . (Veszprém), !. 4020, őrangyal, 188'4.
Kova1r:a Ignac. Tel.: 9. {FiókJtaI Di-gen).
Szilvásvárad (Borsod), · 1. 1469, Magyar !{orona,
1872. Aron Sándor '
Szirák (Nógrád), !. Í586, Remény, 1&29. Rétay János, b. Aczél Margit.
Szob (Hont), l. 3486, Megváltó, 189'!. Molnför M'.iklós. Te!,: 13,
·
Szolnolc (.Szolnok), 1. 38,764, lsteni gondviselés {r)
1799. Szaibó Lajos, b. Gunst Tunre, 'l~el.: 1-14,
Szolnok, Megváltó, 1871. La.ssányi Jenő. T.sl.: 36,
Szolnok, Fehér li:ereszt, 1882. !{rén1er Szilárd. Tel.:
1-821
Szolnok, Angyal 1903. Végh Antal. Tel.: 1-36 . .
Szolnok, 1Y!agyar lcorona, 1906. Ifj. Szele Béla. Tel,:
2-15.
Szolnok, l{igyó, 1910, l{oczka Pál. Tel,: 1-0:::.
Szelnek, Szent István király, 1·922, Uzon; !{ovács
Zoltán. Tel.: 1-9·1,
Szc::nok, Damjanich, 1928, Torma Dániel, b. Földe~3
Béla.
Szcmajom, (Somogy). J. 1868, Szent Vend.el, 1925.
Mikó Sándor.
Szombathely {Vas), 1. 39158, Szentlélek, {r.) 1753,
Dr. Dvor.szky Béla és Dvorszl~y Etelka, k. dr
Dvorszky Béla. Tel.: 2-72,
Szombathely, Isten szeme, (r.), 1793. Shnon Ernő dr.
Tel.: 29,
Szombathely, őrangyal, 1891, Hanny István, üt. özv.
SUtheö Lajosné. Tel.: 3-69.
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Szombathely, Angyal, 1901. Hodászy· Ivá.n, Tel.:
3-90,
Szombathely, Kígyó, 1907, Wiener Jenö. Tel: 2-74,
SzOmbat.b.ely, Megváltó, 1923, Szigetváry Zoltán,
Tel.: 6-29,
Szombathely, Pá.duai szent Antal, 1931, Dotnjá.n Béla.
Szöny (Komárom), 1. 4003, Megváltó, 1'927. Sütheli
Béla.
Szöreg (Torontál), l, <!468, örangyal, 1880, (Betöltés
1

al,att.)

Tab (Somogy), I. 3681, !.gazság, 1849, Szenteh István
·örök. IC, dr, Pálvölgyi (Pfeifer) Fer:nc, Tel.: .. 10,
Tahitótfalu (Pest), I. 2353, Szent Andr~, 18~7, ozv ..
Po!ereczky Ferencné, k. Demeter Istv:an.
.
Taksony (!Pest), 1. 5370, Segitö Mária, 1927, Berns
János.
Taktaharli:ány (Zem'plén), 1. 2895. Jviagyar korona,
1893 Gedeon _.<\.ndor.
__
'
Tamási (Tolna.), l. 5668, Szent József, 1836, Kilián
Béla, Tel.: 31,
'
Tapolca (Z:J.la), 1. 7572, Oroszlán, 1830, .vitéz Szalay
Gyula. Te!,:87,
Tapolca, Jézus 'szíve, 1922, Szigethy József. Tel: 46.
Tarcal (Zen1p!én), 1. 4063, Nádor, 1840, Ornstein
Izidor.
Tarján (Komárom), 1. 2065, Szentlélek, 189·1, 1'.Iajor
Elek.
Tarnaméra (Heve-s), 1. 2331, őrangyal, 1892, Perger
Ign:ic.
.
.
Tarpa (Bereg), 1. 4001, _-'\.rany oroszlán, _1867, Erdös
Gerö:
·
Tass, (Pest), l. 3637. Isteni gondviselés, 1893. Ka
menszky István.
4

Tata, (Komárom), l, 6414, Városi, 1774, :MichJ Géza,
rb: Schlick _-'\.urél, T'el.: 18,
Tata, 4-.ngyal.• 1891, Ferenczy Margit, Tel: 70,
Tállya (Zemplén) l. 3736, Patrona Hwigariae (r.)
1787, To:lvéth Rezső,
Tápé (Csongrád), l. 4430, Páduai szent Antal, 1923,
Fehér· Dezső.
1
Tápióbicske (Pest), 1. 4226, Megváltó, (r.) 1827, báji
Patay Sámuelné, ,b: Török !{álmán.
Tápiógyörgye (Pest), l. 61·17, Szent Magdolna, 18'98,
Dósa Béla,
1
•
Tápiósilly (!Pest), l. 2504, Segítő Mária, 1904, Pehr
_ Ernő,
Tápiószecső (Pest), l. 3902, Szent Miklós, 1929, BiIusztsáJt János.
,
'
Tápiószele (Pest), 1. 9817, .Szentlélek, 1849, Bartóffy
Jenö. Tel,: 20,
1
Tápiószele, Isteni gondviselés, 1927, Ge:duly Elek.
Tel.: 24,
1
'J:1irpiószentmárton (Pest), 1, é367, 1-Iegváltó, 1923,
Ifj. l{ömlődy Mo1nár Tuiiklós.
·Tetétlen (Hajdú), I. 2232, ? (f.) 1925, !{áh-ay Lajos.
k. ? (Földes fiókja),
Tevel (Tolna), I. 2·123, őrangyal, 1902, Végh István
örök. k: ?
1
Téglás (Hajdú), 1. 279·:!, Erzsébet! 1925, özv. Mo!~
. nár Lászlónf, h: WC111n1ann Arpad.
1'ét (Győr), 1. ·1617, Angyal, 1867, szebell~dy Ferenr,
. Tel.: 2•!.
Tinnye (Pest), 1. 13'96, 1-Iegváltó, 188•!, Rentetey
Tiborné, Jeszenszky Sarolta, k. Csapó Heim
Józsefné, szül. Zsibrik Stefánia. Tel.: 3,
Tiszabő (Szolnok), 1. 2250, Remény, 1915, ]lfolnár ·
Bertalan.

4·16

Tisz~bú~·a

(Szolnok), 1:, 2658, Ren1ény, 1929, Bogdán
Kalman. Tel.: 6, (Fiókkal Kislcörén).
Tisza.bütl (Szabolcs), 1, 2655, Csillag, 1926, Kádár
László.
,
Tiszacsege (Hajdú). I. 5521, Isteni gondviselés 1876
Marlcovits Jenö, b; Radó Imre.
'
Tisz8:dob (Szabolcs), 1. 3915, Segítség, 1884, özv,
Za1ac IUrclyné, b: !{elemen Kajetán
Tiszaföldvár (Szolnok), 1. 11467, Ae~culap, 1872,
Goldmann Adolf. Tel.: 36,
Tiszaföldvár,
:Tuiegváltó,
1912,
Barna István,
Tel.: 5,
Tiszafüred (Heves), il~ 10103, Remény,ség, 1824,
Rácz Sándor.
Tiszafüred, Ma.gyar korona, 1893, Epstein G·:?za,
Tel.: 34.
'
risza,keszi, (Borsod), 1. 2966, ? 1930, Veres Pál.
Tiszakürt (Szolnolc), 1. 4885, Szent Katalin, 1898,
Bech Emil.
Tiszalök (Szabolcs), 1. 5302, Szarvas, (r.) 1847,
Rab József és neje, Fai·i\k Rózsa.
Tiszaluc (Zemplén) 1. 34 70, !(ereszt, 1891, dolhai
Petrovay Zo!'.:tán, 1
Tiszanána (Heves), 1. 4986, Isteni gondviselés, 1888,
Szakáts Zoltén, (Fiókkal ICömlön).
Tiszaörs (Heves), l. 2408, Szent Imre, 19,31, Rá1bel
Imre.
Tisza.roff (Szolnok), 1. 5282, Csillag, 1883, W-esz~1ovsz1ty Erzsébet.
Tiszasüly (Szolnolt), rt. 315·1, Páduai szent Antal,
1907, }.iiüller László.
Tiszaszentimre (Szolnok), l. 3581, Isteni gondviselés
1898, Pap László, Tel.: 8,
Tiszavárltony (Szolnok) 1. 2233, Reménység, 1894.,
Kiss Attila.
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Tolraj, (Zemplénj l. 5844. MegwáJltó, (gyr) 1700
Rotfuchs Ev, János örök. k. vitéz Nérn.ethvárY.
László. Tel,: 14,
1
rokaj, Arany Jtorona, (r), 1795, Iqein Ernö, Tel.: 31.
Tokod (Esztergom), 1. 4846, Bánya, 1914, Halrn! rvan
Tolcsva (Zemplén), l. 3042, Me.-váltó (r.) 1840
Frits Zoltán,
1
ei
'
'
Tolna, (Tolna), 1. 80~7, Szentháromság, (gyr.), 1830,
Dr. Herzog Elemer, Tel: 51.
'
Tolna, Szűz Mária, 1935, vitéz Horváth Sándor.
Tompa (Bács), 1. 5483, Szent szív 1'926 Lárenc:z;
1
'
'
Lá<Szló.
Tornyospálca (Sza;bolcs), 1. 2713, öranygyal, 1924,
K<!.láb Aladár,
Tószeg (Pest), 1. 4413, SBgitö Szűz Mária, 1918,
}.iiagyar Pál.
Tótkomlós (Békés), 1. 11,143, Szentlélek, 1851,
Zlóczky György, Tel.: 10,
Tótkomlós, Szent István, 1896, Adamkovits !{ároly,
Tóváros (Koma.rom), 1. 55S8, Megváltó, (r.), 1786,
Teutsch József örök„ b: Rochlitz Tibor. Tel: 73.
Töltöl (Pest), 1. 5378, Isteni gondviselés, 1907, Viola
Lajos.
Tömörkény {Csongrád), 1. 3793, Szent ]ds Teréz,
1930, Patyi Klára.
TöröJtbáHint (Pest), 1. 4485, Boldo.gságos Szűz Má1ia,
1893, Pásztor !{ároly, Tel.: 5,
Törökl{oppány (Son1ogy), 1. 1324, Szent Anna (f.J,
1932, özv. Demeter Gyuláné, 1{: Bertha Kálmán,
(Nág<ks fiókja),
TöröltSzentmiklós (Szolnok), 1. 28,503, ].íegváJtó, (1'.)
1827, Récsey Zoltán, Tel.: 30.
Törökszentmiklós, Fahér kereszt, 1888, :Mikes Elelt,
Tel.; 38,
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förökszentmilrlós, Szentharomság, 1911, Ferenc
Imre, Tel.: 17.
TöröJr-?zentmiklös, IGgyó, 1926, Szabó István, örök,.
k: ? Tel: 68.
Törtel' (1~e.st), I. 4589, Magyar korona, 1902, Lautner LaJos.
1
Tú:a, (Pest_>.„1... 6711, Szent Terézia, 1886, Pr0Poknv1ts Bruno orok.. le Valent István. Tel · 20
Túrkeve (Szolnok), 1. 13,3~0, Magyar k~ron'a. 1849
En1ber Béla örölc. k· Fekete István ·
'
'
Tűr~reve, Megváltó, 1895, AdametZ LeÓ öröJ~., le: Má.ttiffy Endre.
.!
Türje (Zala), 1. 2605, Szent Norbert i922 Cuilár
I<:áro1:y, b: Remcsák M'lklós.
'
'
Ugod (Veszprém). l. 2065, Isteni gondviselés · 1898,
W~~lner Re~sö örök. k. Vitéz Ny, Buda~ Jenö
(F1okkal Papateszéren),
Ujdon1bovár (Tol.na), 1. 616$, Segít.ö J'viária, · 1929,
1-.fess !\/Iári~ .. Tel.: 1-02.
Ujfehértó {Szabok·s), l. 13571,· Magyar korona~ (r.)
183_6, Grész.. Dezső és neje, szül. Jungreisz Re.né, k.
Grosz Dezso. Tel.: 30.
·
Ujfehértó, Kígyó, 191·!. lvfolll'ir Gyula, Tel.: -18,
Ujhartyan (Pest), 1. 5139, Isteni gondviselés, 1926,
I1nreh Jenő re1,: Kakucs 3 /a.
·
Ujkécske (Pest), 1. 9959, Megváltó, 1872 ösap.ay

H9
Ujpest, !{ereszt, 1897, Hilckel M. I<ároly, Te!.:
94--5-07.
Ujpest, Megváltó, 1900, Szekeres István, Tel.:
95--1-82,
Ujpest, !{ossuth, 1906, Illési ödön, Tel.: 94-1-2,1.
Ujpest, Oroszlán, 1912, Bahló Gusztáv, Tel: 95-0-84
Ujpest, ICígyó, 1913; Németh Lá.-szló. T: 9·1-1-lQ.
Ujpe-st, szerecsen, 1927, Klein Róbert Jenö, Te1:
94-·3-61.
Ujpest, Mátyás Jdrá:ly, 1929. Budanovits Tibor. Tel:
94-7~16,

1

Ujpest, Szent szív, 193.3, Lovag Gerha~er Sánd~r.
Ujpetre, (Baranya), L 1980. Isten anyJa, 1923, ozv.
Czingelly Árpádné, k:?
1
Ujszász, {Pest), 1. 5460, Magyarország Védasszonya,
1883 Bene Ernő, b.: S patina Lfrma.
Uklc (Zala), L 758, Szent István, 1929, Szilágyi
Lajcs. ·
Uraiújül~·u (Vas), 1. 899, l\.fegvált:5, 192·1. IGss Antal.
Te].: 3.
..
Uszód {Pest), l. 2006, Megváltó, 1893, Háill.~ Dez.so
Tel.: 2.
üllő (Pest), L 6750, Szent Ilona, 1896, Szánthó
I<:ároly.

1

László,

t

Ujkigyés {Békés), 1. 5685, Szűz 1'Iária, 1888, _i\.ntal
Akos.
Ujpest (Pest), 1. 67,400, Szent :István, 1851, Özv. dr.
_Szabó Béláné, b: :Wiühl Jenő. Tel: 9,1--0--33,
Ujpest, _.;.ngyal, 1876, Mezei Eleli:. 'Í'el·.: 94-0-17.
Ujpest, :Wia.gyar ~torona, 1894, Elek, Pál dr. Tel.:
9·!-6-09.
1

Vaiszló (Baranya), l. 160·1, :Tu!agyar korona, 1882,
Sey László.
Valkó {Pest), l. 2677, :1Iegvá.ltó, 1929, Balogh J,e.nö
Vasltút (Bács), !. 4907, Szenthároni.ság, 1886 Olár.
.ilrp:id. 'rel,: 3.
.
.„
vasvé.r (Vas), I. ,1532, szentháromsag, 1863, Kese1u
Tuiiltlós. Tel.: 35,
·
I
vac (Pest) 1. 20960, Grá11átaln1a, (r.) 1766, rga1rnasrend, le: Piszkcr Dezsö Va.lér.
29
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\'ác, Szentlélek, (r), 1814. Szigetvári János,
Tel.: 1--47,
Vác, Szent Antal, 1909. Göllner Húgó. Tel.: 1-27.
Vác, I<ökapu, 19131 Martos Gyula. Tel,: 1--60,
Vár..Jlartyan,, (P€st), at 1186. Szent ustva.n, l90s,
. Schaub István, 'b. Te~elti Elemér. Tel,: 4,
Vál (Fejér), 1. 2898, Angyal, 1872, Janoviuh István,
7
\ á1laj (Szatnuir), 1.
.3042, Megváltó, 1913, Fito:;

Ferenc.

1

Vámosgyörk, (Heves), l. 2278, Megváltó, 1913, Czüp~
pon Antal. {Fiókli:a1 Adácson}.
Vámosmikola (Hont), 1. 2162, Magyar Jtorona, 1870,
Márltus Dezső. Tetl.: 21,
Vámospércs (Hajrlű), I. 4783, Arany kereszt, 1888',

·Breuer Miklós.

Váro.S::őd

1

(Veszprém), l.

Boglutz Vilttor.

1896. Szent Antal,

1914,

Várpalota (Veszprém), !. 5-144;
Szentháromság,
(.gyr.) 1813, Farkas Jáncs. T: 15.
Vá.sárrosnam~ny, (Bereg), 1. 3388, Remény, ('r.), 1837,
Buzinkay Anna, b. Buday Fl::rencné. Tel,: A4,
Vecsés (Pest), l. 13006, Megváltó, 1894, Son1ogy1

János. Tel,: 24,
\recsés, őrangyal, 1927, özv. Bodnár Antalné, k:
Kovács István.
Veresegyháza (Pest), l. ·1448, M~gváltó, 1913, ICauf-

mann

Ernő.

1

Venpelét (Heves), 1. 4127, I<.ígyó, 1868, Rhédey Endre
örök. k: ·Szüts Béla.
Veszpréin (Veszprém), l1. 17,792, Fekete sas, (r.)
1794, Kor-suba Emil örök., Jr: Kocsuba Elemér,
1
Tel.:· 1-06.
Veszprém, Arany oroszlán, (r.), 1804, Czerín'ak
Lipót, b; Kerbolt Dániel. Tel.: 83,

Veszprém-, Páduai szent Antal, 1907, Földes Lajos,
Tel.: 75,
Veszprém, őrangyal, 1910, Hajnószy György, Tel.:

1-13.
Veszprémvarsány (Veszprém), 1. 13·15, őrangyal,
1887, 1vLá.rkus Márton.
Véménd (Baranya), ·1. 2380, Isteni gondviselés, 1890,
Hautzinger József.
Vép (Vas), 1. 3052, Megváltó, 1927, Götter A.goston.
V1:.rte!3acsa, (F'ejér), 1. 2700, Szent Erzsébet, 190ti
Kazay Endre örök. Jc Kazay Adél.
Vésztő (Bélté.s), 1. 10287,
Magyar korona 18•68,
P8try József. 1
'
Vésztő, Kossuth, 1934. Vély József. Tel.; 7,
Villá.ny (Baranya) l. 2239, Isten Anyja, 1873, Vágó
István. Tel.: .35,
Visegrád (Pest), l. 1720, Remény, 1886, Farkas
Lajos. Tel.: 18, ·
Vizsoly, (AbaUJJ, l. 1211, Szent _.i\ntal, 1927, Pé-:

terffy István.

!

.11

Zalaszántó (Zru1a}, l. 2·116, Szent ~<\ntal, 1S33, HollCs;:i
:Pál.
Zalaszentgrót (Zala), 1. 2·158, Tulagyar korona, (r.)
1823, Czuczy Gyözü, Tel.: 5. (F'ió!.:ka11 Zalab~ren.)
ZaJaszentgrót, Szentk.ereszt, 1931. nagyaláSonyi Paál
Géza. Tel.: 39,
Záhony (Szabolcs), l. 1267, Remény, 1927, Kálmán
Anna.
·
Záh:ány (Son1ogy), !1. 2245, Szent Terézia, 1923, Erdélyi Istvánn3, szül. Veress Mária.
Zemplénagárd (Zen1plén), I. 1958, Szentlászló, (f.)
1926. Szász Tihan1ér, (Ricse fiókja, átmenetileg
szünetel.)

29*

458

452
Zirc (Veszprém), 1. 27·19, Szent Berna.t, 1849, Raá.it
Gyula, b: Kovacsóczy István.
Zom1'a (Tolna), 1. 1874, Isteni gondviselés, 186;),
Fö~des Jenő, Tel.: 6„
Z:agyvapáJfalva (Négrád), 1. 38•!1, Segitö Mária, 1931
1
1'Ienich János.
Zagyvarékás (Pest), l. 541·1, Szentlélel{, 1894. Nagy
!(álmán,

Zalaapáti, (Zala), 1. 2196, Segitö Mária, 1912, Brenner Ferenc.
Zala.bér (Z!!.la), 1. 1307, Magyarország VédasszJnya,
(f.) 1926, Czuczy Győző, k: Czuczy Péter dr.
(Zalaszentgrót, Magyar lrorona fiól;;:ja).
Zalaegerszeg (Zala), 1. 13,072, Szentlélel{, (r,) 1768,
Kaszter ödön dr. Tel,: 32,
Zalaegerszeg, Szentháiromság, (r.), 1814, ·!YI<indi Jenő
dr. Tel.: 27,
J
Zalaegerszeg, Szent .i\ntal, 1906" .Sperlágh Lóránd,
Tel: 53.
Zalalövő (Zala), 1. 3375,
Szentlélek, 1886, Erdély~
Sándor.
Zsáka (Bihar), l. 3,112,
őrangyal,
1890, JanJtó
Gyula.
Zs<imbé:lt (Pest), 1. '!•137, Magyar korona, (r.) 1825,
Glasz József.
Zs!imbolc (Pest), 1. 2715, őrangyal, 1917, Lá.sz\6
J. Kálmán.
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Enged.

l{özSég

lv!egye

Budapest
Pest
VII. ker.
Budapest
VIII. ker.

Budapest
VIII. ker.
Budapest

,,

VIT!. lrer.

Budapest·
VTII. ker.
Budapest
IX. ker.

1894
212.855
1896

Hajdu

E;Üöbénye

Zemplén

!{i~bér

IComá!·on1

!{özség

Megye

l{ispest

Pest

Sopron

l{öhida

MárianosztrcHont
lli!átraháza

90.609
1927
120.233
1928
21.579
1823
•10.971
1907
1.338
1910
1885

Budapest
IX. ker.
Budapest
X. ker.
Debrecen

szám

Heves

lviezöhegyes Csanád
Miskolc

Borsod

Pécs

Baranya

Pécs-

Baranya

bányateler.
Pestujhe1y Pest
Pilisvörösvá1Pest

Pusztavacs Baranya

Tulajdonos

Enged.
szám

·~

Az

OTI uzsoki-utcai
kórháza
Schmidt .'.ózsef
Az OTI Csengeri-utcai
rendelője
Rossmann Ferenc
Budapest széltesföváros
(Szent Rólrus kórház) Halász György
!{ir. m. Pázmány Péter tudományegyetem Dr. Mozsonyi
Sándor
Az OTI központja
Szeder Ent!re
Budapest szé'kesfövá!'os
(Szt. Istvan közkórház) !{eresztény Béla
Budapest székesfőváros
(Szt. László közkórh.)Nen1e:,.;k~ry I„ajos
!{ir. Országos gyiljtö- Dr. Zakariás ,
fogház
Andor

73.347 Tisza
1923
102.807
1915
12.956
1913

l{ezelO

István - Tudo- Dr. Mil<ó Gyula

mány-egyetem
Fürdő
részvénytá!'sa- Dr. AsZtalos
ság
Kálmán
M. kir. állami Ménes- Dr. Jeney Géza
intézet

Tulajdonos

Keze1ö

15.011 1v!. ltir. Pénzügyminisz-Dr. Zalay Dezf;ö
1911 térium
253.180 Allruni fegyintézet
Dr. Szilvássy

1934

Kálmán

2•18.297 Allami fegyintézet
Dr. Orphanidesz
1915
Erzsébet
42.727 Horthy Miklós állami Szemlér !{ároly 1
1932 tübőbetegszanatórium
136.864 M. kir. állami ménes- Vizi Imre
1900 intézet
193.220 Borsodvármegyei Er- Dr. Resofszky
1921 zsébet közkórház ·
Emil
38.,149 I{ir. Erzsébet Tud.~ Dr. Bari
1927 egyete1n orvosi kara
Zsigmond
10.765 Dunagözhajózási Tár- Dr. Silrlósi István
1907 saság
10.527 A.z OTI kó~háza
Botka F.lf!,"!!lé!"
1921
3'1.19•! Bpest-vidéki lröszénbá- Moizer Miklós
1921 nya rt. bírspénztára
25.737 !{óburg Fillöp herceg Dr. Bodó Dénes
1884 uradalma

...
'"'"'

...

ijl

Enged.
Püspöki-

szám

Baranya

151.153
1909
111.899
1902
35.757
192,1
15.54•1
1899
52.910
1908
79.680
1927

puszta
Csongrád

Szeged
Szeged
Tatabánya

I\:on1árom

Vasas-

Baranya

bányateler
Vác
Pest

!{ezelö

Tulajdonos

11.-íegye

Püspökpusztai

urada- Dr. 1-Iaberiilann
Jenő

lom

börtönkórháZ Dr. !{non János e

lv!. kir.

:rvr. ldr. Ferenc József
tudományegyetem
Tatavidéki bányamüvek
társpénztára
Dunagözhajózási Társaság
Allami fegyintézet

Dr. Dávid Lajos
Ho!·váth Zoltán
Dr. Sildóssy
István
Dr. !{emény
Gyula

összesen: 38.

Magyarorszag kézi gyógyszertárai.
Tulajdonos:

l{özség:

Engedé.lyeszasi szám:

Törvényhatóság:
_4-l>anj Torna i:-ni.

Dr. Pü11

Halmaj

Dr. Simon

Jenő

Búc:;-Bodro[!

Szeren1lc

1.091/1929
36.136/1929
513/1929
36.134/1929

Dezső

Bal\ta

a. i.
N. M. M.
a. i.
N. M. M.

1?1n.

Dr. Szepsy Sándor

36.115/192•1 a. i.

Baranya ·vni.,

Bakoc...<t
Berkesd
Garé
Görcsöny
HimesháZa
Magyar boly
Mohács-sziget
Son1berek

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Altmann Ferenc
Tölg Vilmos
Börötzffy Endre
Linka László
Vondra Gyula
Peiszer Gyula
!<.is H,2gedüs János
Fleischer Gyula

BékrJs

4,665/193 !
3,021/1935
4,087/1935
'9,661/1926
6,214/1929
3,370/1935
6,590/1930
H,940/1929
1

a. i.
a. i.
a. i.
a. i.
a. i.
a. i.
a. i.
a. i.

r111.

FUlöpszálllls-Búcsutelep Dr. Hordonk:!. ,1vrihály,67,3,i9/1928i, N. N. M.

...

...,
O•

Község:

Tulajdonos:

Enged:éJyeszési szám:

'.förvényhatóság:
Bihar ·v1n·.
Zsadány

Dr. Sándor Dezsö

„
.fi\

4,739/1924 a. i.
69,633/1924 N. M. M.

Borsod) Göniör) Kishont_ le. e. e, v1n.
Bánhorvát
Harsány

Dr. Szántó Endre
Dr. Tavaszy CJ:ciön
Dr. Szikszay l{á.lmán

Hejőpapi

5,326 /1935 a. i.
3,039/1'935 a. i.
3, 709/1933 a. i.

Osanád. Arad, Torontál le. e. e. v1n.
Dr. Magyar Dezsö
10,957/1933 a.
Osou!JrfÍd vni.
Területén kézigyógyszert. nini~s
Fejér vni.

J{ubekháza

Csór
Pákozd
Sárszentmiklós
Szolgaegyháza

l{ölcsey László
Dr. Frieb Géza
Dr. Imre Zoltán
Dr. Balló János
Dr. VVelser István

Vajta

ICözség:

10,591/1929 a. i.
2,750/193,! a, i.
4,367/1933 a. i.
265/1925 a. i.

Tulajdonos:

Enged:ályeszési szám:

Törvényhatóság:
Gyür, }Uoson és Pozsony k. e. e, vnr.

öffevény

Dr. Ponotzky Sándor

532/1922

a. í.

Hajdú. vni.)

Teri.Hetén kézigyógyszert. ninC's

He-vcs mn.
Gyöngyöpata

Dr. Zsigmond Dezsö

5,066/1924 a. i.

Jás::·-Nagylcún-Szol1101c v111.

Jásztelek
Tiszaders
Mesterszállás
Dévaványa-Pusztaet:Yke
Pusztamonostor

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Nagy Dezsö
Karsay Károly
Zsida István
Vass Albert
Nyitray Joachim

23,334/T929
17,430/1929
29,897/1927
16,020/1935
21,732/1935

a. i.
a.
a.
a.
a.

i.
i.
i.
i.

Kouuiront és Esztcr!J011t le. e. e. ·vni.
Császár
Dunaalmás
Mocsa
Piszke

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Rotnagel Jézsef
Antal Pál
Várady Sándor
Tulassay Józs('ff

12,600í1926
13,618/1926
7,373/1923
15,253/1928

a. i.

a. i.
a. i.
a. i.

~

"'

Tulajdonos:

J{.özség:

Enged,élyeszési szám :

,,..
"'

0

'I'örvényhatósüg:
Nográd és Hont le. e. e. ·i,•1n.

Dr. Wiencr Jakab
Dr. Ruzitska Béla

Cered
Penc

12,221/1928 a. i.
17,163/1925 a. i.

Pcsf·-Pilis-Solt-Ii:iskun ·vn1.

Akasztó
Bogyoszló
Boldog
Dunaegyháza
Farmos
I"1omoltrn1égy
Makád
Miske
:rvro:gyoród
Nagykocs
Nemesnádudvar
Pálmonostor

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Dr.

Pilisszántó

Dr .

Sári
Tatárszentgyörgy

Dr.
Dr.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

l'Coren Márton
Szász Béla
.Sey László
Sza,hados 1Sán1uel
Glosszák József
Lehoczlty István
Spirkó Milán
Szabó István
I<amarás József
I<issDénes
Antoni 1viik.1ós
Ternay Ernö
.Szv-01.;ioda Ferenc
J{arsay Mihály
Nagy István

21,937 /1930 a.
51,56"9/1928 a.
55,732i19,33 a.
10,184/1927 a.
8,028/1933 a.
29,558/1934 a.
9,066/1930 a.
37,275/1931 n.
35,321/1934 a,
·l,522/1929 a.
53,8'! 7 /1928 a.
•16,400/1929 a,
H,479/1933 a.
23,422/1931 a:
·16,753/1928 a.

i
i.
i.
i.

i.
i.
i.
i.

i.
i.
i.
i.
i.
i.

i.

'"~

~rulajdonos:

I<özség:

Enged'é1.yeszési szá.n1:

Törvényhatóság:
Son1.ogy v1n.

Darány
Felsön1ocsolú.d
Gölle
l{ötcse
Magyaratád

Dr. Korponay Géza
Dr. Sélley Elek

Nagyszakácsi
Somogyfajsz
So1nogyhatvan
So1nogyhárságy
Szentbalázs
Szulok
Tarany
\7izvár

Dr.
Dr.
Dr.
-Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
D:»
Dr.
Dr.
Dr.

Rába.szavát
Szilvárkány

Sopron ·u1n.
Dr. Csiha József
Dt. Jávorilt Sándor

1-fesztegnyő

Wilax Ferenc
Csapláros Imre
Ehrlic11 Gyula
1v1nnczer László
Ilorváth In1rc
Pintér László
Iiorváth Géza
Szigethy Dezsö
I{ovács Antal
Ráday F.crenc
Vá.rvizi János
l{álecz JC:zsef

23,530/1927
32,058/1928
5,568/1930
1,155/1927
21,692/1922
7,406/1929
12,884/Hl27
34-,106/1928
21,912/1926
15,557 /1921
2,03·1/1927
13,068/1922
17,602/1931
34,342/1927

a.
a.
a.
a.
a.
a.

a.
a.
a.
a.
a.
a.
a:
a.

i.
i.
i.
i.
i.
i.
i.
i.
i.
i.
i.
i.
i.
i.

2,115/1928 a. i.
11,20·1/1921 a. i.

...
....O>

l{özség:

EngedC.lyeszési ~zám:

Tulajdonos:

~-

Törvényhatóság:
S.zaholcs és Ung le. e. e. v1n.

Bájé
Nagylóny
I{állósemjén

Dr. Nagy Károly
Dr. Hreg}'Ul'ássy Andor
Dr. Szoderay Imre

6,326/1922 a. i.
17,230/1926 a. i.
25,799/1933 a. i.

SzatJná1·„ Ugocsa és Bereg le. e. e. v1n.

· Tiszabecs
NyircsaJtolyi

Dr. Höffer Ferenc
Dr. Beltelti Lajos

13,129/1929 a, i,
1,306/1933 a, i,

Tol11a 1nn.

Morágy
Nemeskér
Gyttlaj
Alsónána
Bo,,ryiszló
Györköny
Kánya
Madocsa
Magyarl{eszi
Medina
I'olnanémedi

I{özség:

Dr. Barta Rezső
17,880/1911
Dr. Kom·ád .József
5,865/1932
Dr. J:{orompay Valér
13,766/1924
Dr. Zimmermann Dezső 3,940/1927
Dr. Szász Béla
51,539/1928
Dr Kovács László
1,696/11)26
Dr. Dénes Miklós
6,705/1929
Dr. Világi Ferenc
10,030/1927
Dr. Gyöngyö~ Imre
10,058/1928
Dr. !{isfaludy Kálmán 22,396/1931
Dr. Sás .József
2,490/1928

Tulajdonos:

a. i.
a: i.

a. i.
a. i.
a. i.

a.
a~

r:

1;

a. i.

a. i.

i:

a:
a. i.

Engedélyezési szám:

Törvényhatóság:
Vas v1n.

Dömötör
Győrvár

Ják

I{emenesmagas
Nagygencs
Nagysimonyi
Pankasz
Vasszécsény
Bakonygyepes

Tlisl{evár

Dr. Ujvári Imre
Dr. Horváth Jenö
Dr. Tóth Péter
Dr. Klcirunani::J. Ferenc
Dr. Szerdahelyi Elek
Dr. Borsa Istváu
1\>!észáros Ferenc
Dr. Bényei Aladár
Veszpréni vui.

Dr. Ferznczy Sándor
Dr.. Nagy Elemér

16,935/1932 a. i.
24,850/1934 a: i,

Zala vni
Dr. Szabó Elemér

Bánokszentgyörgy
Búcsúszentlászló

9,927/1888 a. i.
v. dr. Szentiványi János26,286/1930 a. i.

Búcsúszentlászló
.Kapolcs
Kerkaszentm'iklós
Nagykapornok
Nagylengyel

Dr. Vlasits József

állatorvos

'

Dr. l'{lucsilt István
Dr.· Grabler Lajos
Dr. Frümh3.Uf Béla
D:-. Handlei Salam'on

állatorvos

1

9,462/1928'
22,587 /1925
5,7&!/1932
31,076/1931
33,664/1930

a.
a.
a.
a:
a.

i.
i.
i.

r:

i.

....

g;
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A m. kir. honvéd- és közrendészeti kórházak gyógyszertárai és
gyógyszerészei.
IJ011 u6dcl111 i 1lli11is:z:téri1on 12. ( [(nf 011acy6s,::séyiiyyi.)
os:-::L
Előadó:
Virágh Sándor gyógysz. f(:Í.

tisztv.
1ielyőrs. k6rlu!.::: v·czel5: Gyö1líy
Gábor igazgató. Bsosztott: Tihanyi István fö.
tisztv.
Biulapc;;ti 8. s::. llclyőn;. lc6rh'.i:::: Veze'.:.ö: 11e:zey Jcnó
aligHzgaté. Beosztott: Rbvbi:ó In11·c fötisztv„
Vaszkó Lajos és Bősze Ferenc tísztv.
B1ulupcsti !J. sz. hclyürs. kórh<í.::: \Tezctö: Dr, Fehér
László igazgató. Beosztot!'.:: Tóth Sándor fötisztv. Iván Ferenc tisztv. és Nagy Géza H.
ti.sztv.

Budapesti. J. s:::.

Bndapcsli J.:(j::;p. k . .r1.u1/!.IJ.IS::,crlú1· (8. s::.: ..0,11.-lár fiúf~
jn: \iezetö: 11Iatfincse\·i':.s György föti.sztv. Be_

csztott: Fraknói ödön tisztv.
Vezető:

Juh3.sz LatisZ''.:v.
S.:·01nba-l:7telyi l1clyörs kórli. Vezető: Landgráf János
fötisztv. Beosztott: Lendherr György tisztv.
PCcsi helyőrs. kórh.: Vezető: Vitályos Jézsef fötisztv. Beosztott: Gajclács 1'Iihd.ly tisz•'.:v.
S:::cgecli helyörs. 7'.órh.: Vezető: Szabó _.\.ndrás fö1'.;isztv. Beosztott: Tinüir :1:I:á.tyás tisztv .
Debreceni hclyőrs. l~órh.: Vezető: vitéz Béilint ..-'í.r.
S::.:6kcsfeli6rtNíri 11cl.yöN1. k6rh.:

jos fötisztv. Beosztott: !{iss
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pád fötisztv„ Beosztott: Halasz István tisztv.
30'
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11Iiskolci- T1clyörs. 7cór11. ~· Vczetö: :rvratyus Bilint

fő~

•:isztv. Beosztott: Thury Géza tisztv.
B11da1ccszi

József fhy.

s:1:n11at:

Vezető:

Váradi~

Szak_rrlá.ry Zoltán fötisztv.
Györi honi;éd 1córll.: Vezetö: Körtvélyessy Iván fötisztv.
lletpos1::ári honi;. lcól'h.: Vezető: lovag Fehrentheil
Béla f&:.iszt.
Nay-_irkani-:::scd honi..-. 1co1·Ji.: Vezető: Popovics Ferenc
fötisztv.
Honn. közc!}észsé!fii!!Yi i11té:::ct: Beosztott: Dr. vitéz
Csabay János tisztv.
flonv. e[}észségii.[}y nny(l.,lfSZertár: Vezető: Tuiátéfv
.Tenö i!5azgató, Beosztott: vitéz Szereday Pá1.
dr. 1'fili:sa Gyula és Sztareczky Géza fötisztv.,
d:·. IS:enderes János és Balázsovich Pál tiszt.
összesen: 14 gyógyszertir. 1 anya1~rak..'':.ár, 1
gyégyszervizsgáló és 1 kórvegytanLkémiai labóratórium. 37 gyógyszerügyi tisztviselő.

Gyógyszertári statisztíka.
_ 1-Ia_gyarország területe 92.833 kn1:.!; lakosságának szarna nz 1930. évi nenszámláht·· szerint
8,688.319.
•
' ,
(~agymagyarország területe volt 282.317 km:?;
lakosa1na~c ~záma 1910-bcn 18,221,387.)
A. nyilvanos gyógyszertárak szcin1a 1935. decen1be1: 31-én, 'beleszámítva a már engedélyezetteket. de
:z:ie.g fel
állitottc.l\:2.t is, 1383. EzeJi: közül gyölcö.
s~~ett reálJogu 13, reáljogű 155, személyjogú 1168 és
f10~\: -17. Budapest sz~!kes.föv<lrcs gyógyszertáraina:k
~Jzan1a 177. (1918, végén Nagyma.gyarországon a
nyilvános gyógyszertárak szán1a 2014 volt.)
A„ házi gyógysze!·tárak száma 38.
A„ li:ézi győgyszertárak.é 112.
,.<\.z 1936. évi :mvli:önyv szöve.gi részét (törvén.yelt.
renaeletek, stb.} ,vals..mint címjegyzÉkét 1935. de·
c-en1ber hó 31-.én zirtuk le.

.n:m.

27 államban kapható 1
Magyarországi fiók :
Budapest, V.

Hollán-utca 24-26.
Telefon: 11-9-99_

erösitö=,
vérképző=,

hizDaDószer
o rganotherapiás alapon
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A cimjegyzékben előforduló gyógyszerészek betűrendes névsora.
Abay Nen1es Gyula dr. lviish:c.
Abonyi László, Béli:éscsab:i.
Aczél Margit, Szirák,
Adametz Erzsébet, !{ál.
•<\..dan1etz Leó, örClc, Turkcve.
.A.damkovits Adám, Nagyszénás.
..\.damkovits !{ároly, Tótkomlós
_.\.dler Imre örök., Enying.
A.dler Irén, Oorosháza.
J\dorján lviária, Ercsi.
Agárdy János, Nagyszékely.
A.lapy J\..ndor, Endrőd.
Albert Gá.bor, Felsösegesd.
Albert Rezső, Dunapentele.
Ail.a.'>:ander István özvegye, Sin1aság.
Ala.xander !{álmán, l{arcag.
Almer Béla, 1'Iátészalka.
Altmann Aladár, Budapest, VIII.
Ambrus Sándor, Budapest.
Andris1i:a ödön dr., vitéz, Pestszenterzsébet.
_-'\ndrisli:a Viktor dr„ Pestszenterzsébet. ·
.illigyán Béla, Szegvár.
Antal Altos, Ujkígyós.
A.ntal Gyula örök., Siklós.
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Aprö Jenő, Szeged.
Aranyi _<irpé.d örök., Debrecen.
„A.rendássy Imre, Pestszentlörínc.
Asztalos Gyula, Olaszliszka és Erdőbénye.
-h..uber Vilmos örök., 1VIohács.
.<\uber László dr„ l\Iohács .
.A.dán1 Lajo;:;né, özd-vasgyártelep.
.t-\ron Sándor, Szilvásvárad.
J;„rvay l{ároly, l{iskunhalas.
Ats Nagy Lajos, 1-Iajduszovát.

Babochay I\:áln1án, !{aposvár.
Babusik Ferenc, Budapest, VI .
Bachó Sándor, Cegléd .
Eadics Elek, Bék2sc::ab.:< .
Bak József, Debrecen.
Bal;:os Pál, Dunavecse.
Bakos Erzsébet, ].11arcali.
Bakos Ferenc, Dunavecse.
Sz. Bal;:say Béla, Nagykáta.
Balázs Zsig1nond öröl;:,, Rákospalota.
Balázs -4..rnün, Sárbogárd.
Bahi.zs D\.:zső, lviohora.
Balázs Erzsébet, Nádasdladány.
Balázs Sándor, Szigetszentmárton.
Balkányi I\:áln1án, Ball~ány.
Balkányi László, Budapest, TI.
Balló Gusztáv, Ujpest.
Balló Lajos dr., Budapest, ·vrr.
T. Balogh Jáno.s, Böhönye.
Balogh Gyula, Gyon1a.
Balogh Jenő, Valkó.

•171
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Balogh Kornél, Sóskűl.
Barógh ::ü1hily, Devecser éE Son1lószöllbs.
Baiogh Sándor, Izsál-:..
Balogi ::-.Iih.ily dr., 1.;:6..polnisnyék,

Ba1thazár
Balthazár
Balthazár
Baneili F.

Ferenc, Pomáz.
János, _'1..bidszalólc
Tiborné, Dombóvár.
Károly, Gyönk.
Barabás I{áln1án, !{ispest.
Baradlai János dr„ Budapest, \ 7 •
Baranyay Zsigmond, Berhida.
Barbőcz Zsigmond, Hajduszoboszló.
Barcsay l{<iroly, Szeged.
Bardách Dezsö, Pestujhely.
Bariss _,i_rpúd örök., I\:ondorcs.
Barna I-Icnrik, Csongrád.
Barna Istvin, Tiszaföldvár.
Barna L<iszlö, Felsőzsolca.
Barsy Béla, !{óny.
Barsi Imre, Romhany.
Bartha Béla, !{öveskút.

Bartha Tivadar örök., Pestszentcrzsébct.
Bartóffy Jenő, Tápiószele.
Baruch Gyula, 1disli:olc.
Bary A.. Zoltán, Biharugra.
Bary Zsign1ond dr., Szeged.
Batáry István dr., Debrecen.
Bauer György, Budapest, VI.
Bauer János, Jászároksz§.llUs.
Bauer !{ároly örök„ l{everrncs.
Bauer 11átyás, Budapest VII.,
Bayel' A.utal dr., Budapest, VI.

Bayer Antal, Budapest, VI.
Bcics Béla, Kecslien1ét.
Bácstopolyai takarékpénztár, !{iskunhalas.
Báji Patay Sán1uelné, IS::ozsinszli:.y Ottilia,
Tápió~
bicske.
Sz. Bálint Jenő örök, örkény.
vitéz Bán Arpád, Balatonzamárdi és Budapest, X.
Bánhidi Jenő, Biharkeresztes.
Bánó Andor, Debrecen.
Bánóczy Sándorné, Kál és Erdötelek.
Bárány Szilárd, Pilismarót.
Bátori Ferenc, Budapest, VIII.
Bech En1il, Tiszakürt.
Belie Barna, Debrecen.
Beke Gyula, I<.ismarja.
Beleznay !{iroly, Budapest, VII.
Bellá.l{ József dr., Misl{olc.
Bene Ernö, Ujszász.
Benedicty Gyula, Békés.
Beniczli:.y 1'Iiklós, Eger.
Benkő Sándor, Derecske.
Bentzik Gizella, 1'Iurali:.eresztúr.
Beöczy Gábor, Nagyvázsony.
Bereck Péter, Iiódmezövásirhel\.
Berényi Imre dr., Sövényháza ..
s. Beret:z.ky Béla, Budapest. XI.
Beretzki Péter, !v!ezöberény.
Beretvás Tamás örök., I\:ispe.st
Berg I(atalin, Budapest, VI.
Bernáth 1\Iiklós örök., Debrecen.
Berncl.th Pál, !{unszentlnil\Jós
Bernolák !v!áté, Pestszentlőrinc.
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BernharQt Ernö, Csávoly
Berta !{álmán, Törö1{1(opclny.
·özv. Bet'tala:affy Imre, Pestszent.erzsébet.
Bertalanffy Valér, Pestszenterzsebet.
Bessenyey Dezsö örök., Somogyszil
Betegh l{ároly, Budapest, XIV.

Bogc.sa -~lajos, Nagyhalász.
Bognár _<\.ladár dr„ Nagyl;:anizsa.
Bogdándy Jenö, Lovllszpatona.
Bogdá.n r...::almán, Tiszabura és l{isl~öre.
13oglutz Vil{tOl\ Városlöd.
Bokor Ferenc, !(aposvar.
Bokor Jenö, Rum.
Boldizsár In1re, Nyirbátor.
Bolemann Lajos, I(8:a~:? és BEJl:<.tonnuil'ia.
Bolemann Ehn Mihály, Csurgó,
Babits Jenő, Balatonkiliti.

Bezzegh István, Csongrád.
Bér Sándor, Budapest, VIII.
Béres János, Taksony.
Bévárdy Gyula, Szalkszentmarton.
Bichler Gyula, Pacsa.
Bichler Pál, Budapest II.
Bieliczky I<<irC1ly, Hercegszantó és Dávocl.
Bierbauer J§.nos örök., Székesfehérvár.
Bilustsák János, Tápiószecsö.
Binder Károly örök., Sopron.
Binder Ottó, Sopron.
Biró Li;;tván, Budapest. II.

Biró László, l{ispest.
Biró Sündor, _<\.pátf2lva, és ]rfagyarcsanád.
Eirtók L. Sindor dr., PtispöklJ.d:lny.
Bisitzl(y _A...ndrAs dr., Cell'.5ön11il1:.:.
Bitzó .Jenö, Nagyl(örös.
Bleier Rezsö. l{únmadaras.
Bleyer I<:ároly, Budapest, \iIJI.
Blun1 Gyula, Budapest, \TII.
Bodnár Endre, vitéz örök„ \iecsés.
Bódi :rvlildós, Budapest ·vrtr.

Bodoky Ida, l{elebia
B. Bodolay J;:;lván, !{ötclel;:,

Bódy Dezső, Hon1rogd.
Bogár Julin., Sárszentmihály.

}

Bolgár lvli1dós, Szécsény.
Bonomi Géza, Csanádapd.r::a.
Bontilovits Olga, Galgamácsa.
Borbély Endre, Nagykőrös
Borbély József, Sz~gcd.
Boros _<\.Jadár, Gyöng.vGs.
Boross !{<iro1y öröl;:., Kiskúndo"!.·uzsn1a.
Borostyán Lajos, 11.íagya.rbánhegyes
Borsody György, Fadd.
Borsody István, Sarud.
Borz.sovay István, Csepel.
Bossányi Gusztáv, Sárosd.
Bossányi Ernó, Si1t!ós.
Botl;:a Imre örök„ Ragály.
Botos _<\.ladár, !{ocs:ir.
Bozó Géza, Budapest, 1.
Bozó János, Tahi-Tótfalu.
Bozúl(Y Béla örök„ Soltvacll~ert.
Bozóky György, Debrecen.
Böhn1 Gusztáv, J{ispcst.
Böhn1 Ignác, Budapest, VII.
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Bötö.s Sánn1el, !{arcag.
Erandtni::.r _.\.ntal, Lakócsa és Drávafok.
B!·aun :v!il::;:lós, Budapest, VI.
Bra1.in Sindor. Pé.sztó.
Braun S<indorné, Pásztó.
Braunberger In1re, Duna::zeJ.;:csö.
Ereicha Jáno:::, Dunali:eszi.
Brenner Ferenc, Zalaapáti.
Brettner Dezső, Csögle.
Breuer 1íiklós, Vámospércs.
Breuer Szilárd, Szarvas.
Breuer Zoltán, :t-.Iakó.
Erócly Ernö, Döbrököz.
Brüll András, Budapest, VIII.
Bubregh Enül, Sellye.
Buda.házy S<indor, Rá.li:oscsaba.
Budai B<ilint, Perk<ita.
Budai Istvánné dr„ !(öröstal'C5'.:'..
Budanovits Tibor, Ujpest.
Ny. Buday Jenö. vitéz, Ugod.
P. Buday Ferenc, \Tásárosnamény.
Bulcsú Barna, Szegecl.
·
Bunyevácz 88.ndor, Cellclömölk.
Burger Zoltán, ~f)..szód.
Buttinger Árpád, Lajosn1izse.
Buzinkay l~.nna, \í::lsarosna1nény.
BUchler J enö, Ba1assagyar1nat.
Chon1or !{álmt\n, Do1nbóvÜ!',
Cihlár !{<iroly, Tlirje.
Csa,pó Hein1 Józs;:,fné, szUl. Zsibl'ilí Stefánia, T-in!1.:."
Csapó Zoltán, Ig:il.
Csató Sűnclor, Budapest, \TII,
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C5até.r A.ndor, Répceszen1ere.
C;:;ábrády János, I{iskűnn1ajsa.
Csányi In1re, Budapest II.
Császar _.\ntal, BékB.;;:n1egyer.
Z. Császár Ferenc1 Gyulavári.
Csefalvay Rezső, Jászberény.
Cselkó Jözsefné, _.\lpár.
Csemiczky Frigyes, A.bony.
Csengeri Rezső Felsöábrány,
Cser2n:rey Géza, Budapest, XIV.
Cserján Imre, Gyöngyös.
Csernyus Lukács Lajos, Dunaföldvár.
Cservény Zoltán, Püspö1i:níidasd.
Csete _.<\.mbrus, Cegléd.
Cséby Lajos, Keszthely és Hévizfürdö.
Csillag György, Budapest, V.
Csillag Pál, Budapest, ll.
Csincsák Béla, Pécs.
Csiszár Arpádné, Budapest, VI.
Csitáry G. Olivér, SzGkesfehérvár.
Cscnli:a Lajosné, Szentlörin '."..
Csonlta Béla, !{istarcsa.

Csonku "ililn1a, Szentlőrinc.
Csorba János, Kecsken1ét.
Csurgó László, !{aposvár.
Csutak Edit, férj. Fábry ödönné, Balv.t.1nszC'n10r.
Balatonszárszó.
Czájlili: László, Csongrád.
Czeglédy Istvan, Misltolc (liíri.rí.inL ;,,!"
Czermált. Lipót, Veszprén1.
CzibUlli:a Gyula, Szentendre.
Czibulka Jó.nos örölc, Szentendre.

t::;
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Cziner Zoltan, Budapest, IX.
CzinaeU László ifj., Heves.
Czingelly Arpácl örölc., Ujpest.
Czira Jenő, Győrvár.
Collner László, Iszkaszentgyörgy.
czuczy Győző, Zalaszentgrót és Zalabér.
Czuczy Péter dr., Zalabér.
Czukor Gyula, Budapest, XI\T.
Czukor László, Budapest, VIII.
Czuppon A.ntal, Vámosgyörk és Adác:;;.
Czurda Dezső, Kiskűnhalas.
Dalibor László, Győr.
Darc:i.nyi 1'.fiháiy, sasa.
Daró::.zy Antal, Okány.
Dániel l\'lihály, Budapest, \tIII.
Dános Béla dr., Nagykálló.
Dfivid Istvan, Gyula.
Dávid \Tiktor dr.~-né, Budapest, II.
D<iv1d11é~Szüts lh.:na, Rácal!nús.
Deér Endre dr„ Budapest, IX.
Dér :1:IH;::sa, PUspöl;::Iadá.ny.
Demeter Gyula örök., Nágocs és Törö1;:kopp<lny.
Den1eter Lászlö1 Nagyl;::anizsa.
De 1-Ioder Dénes, Já.szlaclány.
Deutsch Zoltán, 11is1;::olc.
Déri József, Nagykanizsa.
Dé:vai Szöllösy István. örölc Buclapest I.
Dobay Pál, Csolnok.
Dobler Ldszló, !{enlence.
Dobos Gábor, Budapest, III.
özv. Dobos Györgyné, Cegléd.
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Dobó Jenö, Szajol.
Dobczy Enclrc, ifj. Nyírábrány.
Dobribán Antal, JYiáriapócs.
Dobsa 1-<'Iihály, Sopron.
Dobsa Sándor, Almosd.
Dolesch József, Békéscsaba.
Dolesch Gyula, Kiskőrös.
Domján Béla, Szombathely.
Domján Géza, Csanytelek.
Donaszy ...\Iadár, Csesztreg.
Dósa Béla, Tápiógyörgye.
Dömötöi· István dr., Kecsken1ét.
Dömötör Lajos dr., Budapest, VI1f.
Draskovich Gézn. Babócsa.
Ducbon A.Ifréd, ],fór.
Duha Tivadar, Szeged.
Dusa Ernő, Nyiregyháza.
Dvorák -~lfréd, Fót.
Dvorszky Béla dr„ Szombathely.
Dvorszky Etelka, Szombathely.
Dvorszky József, Hajmáskér.
Eger József, Hegyfalu.
Egry !{álmán, Szihalom.
Eibach !{ornél dr„ örök. Budapest, IX„
Elek Jenő, 1'Iezötűr.
Elek Jviihály, Budapest, VIII.
Elek Pál dr„ Ujpest.
Emánuel Géza örök„ Budapest, IX.
Ember Béla, •.\bony.
Ember Béla örök„ Túrkeve.
Ember Jözsef örök„ lVIakó.
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Ember t~stvéiek, 1'Iak6.
Engel dr.-né, Grósz Anna, l!:rsekvadkert.
Eöry István, Németboly.
Eöry Vilmos, Sárvár.
Epstein Géza, Tiszafüred.
Erdélyi Dezsőné, Budapest, XI.
Erdélyi Istvánné, Ziikány.
Erdélyi Sándor, Zalalövő.
Erdélyi 1Iária Irén, Nádudvar.

Tarpa.
István, Budapest VI.
Erényi István, örkény.
Erdős Gerő,

Erdős

Erényi László, Budapest, VII.
Erlredy Ferenc, Pestszenterzsébet.
Ett\vel Zoltán, Gara.
J!::csy Zsolt, Bácsbokod.
E.:hlert Andor, SátoraJjaújhety.
l'.Cles Géza, D'.ósgyör és Hámor.

l!;llö Istvün és neje, Budapest, I.
l)'jrtelres Lajos, Solt.

Faber ~.\.lbert, Nagybánhegyes.
Fabritius I-Ienrikné, t<iró Syntinis Ilon:., Bpc'"t, XL
Faith Olga dr., Sárlreresztűr.
Fajcsek József, Pécs.
Faller Ádian, Nag~yatá.d és Lábcd.
Faller .4.d~1mné, Nagyatád.
Faludi Jenö, Budapest, \7JI.
Faludi Rezsö, Ráckeve.
Fancsilc Lajos és Lajosné, SUrneg.
Farugó 1-Iária A„postag.
Farkas _t\..ntal János, Szarvas.
Farl:;:as Béla dr., I{ecskernét.
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Farkas Ferenc, Kapuvár.
Farkas János, Várpalota.
Farkas Jenö, Iüsvárda.
Farkas József, Sándorfalva.
Farkas Lajos, Visegi·ád.
Fazekas luidor, Nagydobos.
Dr. Fazel;;asné Heumann A.nna, Polgár.
Fábián Géza, Katymár.
Fábry -4.ndor, Szentistván.
Fábry ödön, Balatonszárszó.
Fábry Ödönné, szül. Csutalc Edit, Balatonszemes C::>
Balatonszárszó.
Fáczányi István, Budapest, X.
Fáy Ignác, Nagytétény.
Fil.ller János, Hajduszoboszló.
Fehér Dezsö, Tápé.
Fejes Ferenc, Nagykamarás.
Id. Fejes L·ajos örök., Kűnágota, Cs Nagyka1nni'::.
Fejér Ferenc, Nyiregyháza.
Sz. Fejér József, Nádudvar.
Sz. Fejér József örök., Nádudvar.
Fel;;ete _i.\.ndor, Budape.st, IX.
Fekete István, Tűrkeve.
Fekete Zoltán, Budapest, V.
Feny"Ves lviiksa, Budapest, VI.
Fenyves Zoltán örök., Budapest, VII.
Ferencz Imre, Törökszentmildós.
Ferenc István, ICömlö,
B'erenczy ilrpád, Jászárokszállás.
Ferenczy Géza, liévízszenandrás.
Ferenczy 1vtargit, Tata.
Ferenczy Zoltán, Füzesabony.
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Fényes Béla, Rá.cpetre.
Filep Béla, Budapest, V.
Filó János dr., Budapest, VIII.
Fin:Y Jenő öröl\, 1(.iskörös.
Fischer József dr., Jánosháza és Bögöte.
Fitos Ferenc, Vállaj.
Flamm István, Budapest, V.
Flesch Béla, Győr.
Flóderer Jenö, Csepreg.
Flórer János, Bajna.
Fodor Ferenc, Szentetornya.
Fodor Sándor, Decs.
Fohsz Richárdné, Pilisc.saba.
FoB>:mann Ferenc, Rakamaz.
Follcmann László, Szendrő.
Fónagy Sándor örölc, ~i\lsódahas.
For.,.ách
János örölc, !{iskűndorozsma.
0
•
Forrrács !Cliroly, Csorvas.
For~ács I{árolyne, !{únszentmili:lós.
Forl.:ly Béla örölc, Sükösd.
F'orkly Géza, Nagybaracsl:;:a.
Forkly Ferencné, 7v!ád.
Forlcly Zsigmond, Sükösd.
Földes Béla, Szolnok.
Földes Jenő, Zomba.
Földes Lajos, Veszpréin.
Fördös Lajos, !{ecskemét.
Franl>:l _>\.ntal, Szeged.
I•~rankl József, Szeged.
Frankó ~~nclor. Szeged.
Freiszberger !{ároly, 1'.Iezökomd.rom.
Fried Sándor, Iüsvárda.

Fried Sándor, Rál\ospalota.
Friedn1ann Sándor, -~jka.
F'riecln1ann Sándor örök„ Nyirhog: únY.
Friedrich öclön, Szentgotthárd.
Fridrich Sándor, Pécs.
Frits Zoltán, Tolc:.sva.
Frölich Anna, E'.isl>:unc'.orozsn1a.
Funl>: József, Budapest, VII.
Filhrer _>\.ndor, Tevel.
Fülep Agoston dr„ Budapest, V.
Fülöp Péter, Pestszenterzsébet.
Fülöp Zoltán La.mbert, Ny<irád.
Für~t Elemér, Soroksár.
Gaűl Béla, Baktalórántháza.
Gaál Dezsö, Budapest, II.
Gaál Endre dr., Budapest, VI.
Gábori György, Buds.pest VII.
Gábori Jenő, ~Iezökovácsháza.
GJ lJcri Vi!n1os. Budapest, 1lIII.
c;abos Lajos dr., B;1Clapest, V.
Gajcla Pál, Sajószentpéter.
Gajda Pálné. Sajószentpéter.
Gnt.unbos Béla, Pc::tsz?nterzs2bet.
Galan1bas János dr., 1íarca!i.
Gala.n1bos I{áln1án. .Acs ós Gönyü.
G=illnt:::. László, Fi:1 öp::zál:ás.
Ga!:'·é G2za ifj. Lengyeltóti és Fcnyöd.
I<. Galli 'Tibcr. Don1begyház.
Gallina B2la örök., Hódmezövásárhciy.
Gallina B2,1a, Hódn1ezővásárhely.
Gallus Ernö, Sopron.
Gaskó B:fla vit:fz, !{ö!'ösladány.
\;<U István_, Füzesabony.
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Gárdos Zsigmond, NagyigmRnd.
Gáspár Arpád, Budapest, VII.
Gáspár Géza, Zalaegerszeg.
Gáspárné sz. Bontilovits Olga, Galgan1ác:::a.
Gáts Attila, Somogyszil.
Gáts Lajos, Mozsgó.
Gedeon Andor, Taktaharl<ány.
Geduly Ele1<, Tápiószele.
Gefferth Dezső ifj., Székesfehérvár.
Geirlnger János dr„ Baja.
Geiger Kálmán, Pécs.
Gelei Gyula, Budapest, VI.
Gellért János, Kis1runfélegyháza.
Gerbert Ottó dr. örök., Alag.
Gergely István, Csorna.
Gergely J enö, Alap.
Gergely Jenő, Szeged.
Gergelyffy György, Nyiregyháza.
Gerle Jenő, Szeged.
Georgievits Pál, Hegyeshalom.
Gerő Miklós, Budapest, VII.
Géczy Dezső, Szarvas.
Gidófalvy György, Hódmezővásárhely.
Glasz József, Zsámbék.
Glós Ottó, Somogyjád.
Goldberger Lajos, Bél<és.
Goldblatt Ferenc, Sárospatak.
Goldmann _>\dolf, Tiszaföldvár.
Goldmann Dezső, Budapest, VI.
Gombos Zoltá.'1, Budapest IX.
Gonda Armin, Bia.
<?o:p.da Károly, Lenti,
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Gorka Arpád, i\.lc2út'.
Göbel h-Iargit férj. lL Nagy 1;3élánC, Pecs ..
Göbi Nándor, ~~.e.r~ye.
Gödény Sándor dr„ Debrecen és .Nagyl;:álló..
Göllner' Aurél, Bicsl;:e.
Göllner Hugó, Vác.
Göltl Pál örök., Pécel
Gömbös László örök„ h-Iór,
Gömbös Zoltán, Mór„
Gömöry János, Csongrád.
Görbe Gyula öröl;:., Baja.
Görgö Tibor dr., vitéz, Budapest, VTII.
Görög Jenő dr.~né Bu~ay Mária, Budapest X:
Görög József, Csökmő.
Görögh Péter Imre, Gyüre,
Götter Agoston, Vép.
Grimm Rudolf, IYiartonvásár.
Grimm Rudolfné, Siklós.
Gróhmann Vilmos, Sopron.
Grósz _<\.nna dr. Engelné, I!:r.se1;:vadkert.
Grósz Dezsö és neje, Ujfehértó.
Grósz Nagy Ferenc, Debrecen.·
Grózer Dezsö dr., Borsodnádasd.
Gruber ~.\.lajos dr., Soltvadl;:ert.
Gruber .A.t.·1:iád, Budapest, X.
Gruberné Dános 1·!argit, Szentes.
Gruber József, Sashalom.
Grün,,vald Gyula, Budapest,VII.
Gulyás Béni, l{ispest,.
Gunst Imre, Szolnok.
Guóth l{ázmér, Dombóvár.
q11tfreund Arpád, Há~µieZ~vá~árhe~y.
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Guttmann Sándor, Gyöngyös,
Gyarmati Emil, Baja.
Gyetvay ~i.\.ntlor, Karácsond és Lábod.
Gyöngyössy Géza, Nagyatád.
Györffy József, Mosonszentjános.
Györffy Mátyás, Kiskűnmajsa,
Györlrös Pál, Kóka.
Györlty Béla, Hévízgyörk.
Haas Miklós dr., Budapest, VII.
Haclc Jenö, Nagyková·csi.

Hadzsy Endre, Budapest, VI.
Hainiss Berta, Budapest, I.
Haissinger Károly, Nyíregyháza.
Hajdu József, Budapest, VI.
Hajdu Ödön dr., Kispest.
Hajnal Miklós, Maltó.
Hajnóczy György, Veszprém.
Halász Béla, Budapest, VII.
Halász Imre, Sárrétudvari.
özv. Hajász Pálné, Gyöm'rö.
Hallósy Endre, Csávoly.
Halm Iván, Toltod.
Halmi Pál, Harta.
Hammer Rudolf,Elek.
Hampel{ Lászlóné özv. Tuarosbeény.
Hanny István, Szombathely.
Haranghy Árpád, Sajószentpéter.
Harcz Lajos, Pestszentlörinc
Harr János, i<:ötelek
H. Harmos Tibor, Nádasd
Harnik Lajos, Budapest, VI
Harsányi Károly Budapest1 XIV.
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Harsányi Zoltá.n1 Lengyel
Harti!auer Jenö dr. Budapest, vn.
Hauer Dávid, Ragály,
Hautzinger József, Véménd
Havas József, Szentes
Háhn Dszsö, Uszód.
Hti.ckel M. Ká!'Oly, Ujpest
Heczler Emil, Orgovány
Hegel Frigyes, Györsövénybáza
Heffler Ferenc, Polgárdi.
Hegel Frigyes, Kóny
Hegel Frigyes Györgysöv.fnyhaza,
Be.gyes Géza, Budapest, I.
Heller László, Budapest, VII.
Herczegh Imre, Jászfénysza1u.
Heringh Ernö, Polgár
Herkovich Sándor örök., Ponui.z
Herz Gábor örök., Csepel
I-Iercz Mór dr. örök, Mislrolc~
Herzog Elemér dr., Tolna
Hesser Andor dr„ Budapest, VII
Hetényi Dénes, ~4..postag
Heumann Emma, Sajószöged
Héderváry Hugó dr. örölc, Budapest, V
Héray Andor dr., Budapest, I
Hibay Gyögy dr. örök., Eger
Hidvé.gy ]!Iária, Dombegyháza.
Hinffner J enö, Pilis
Hirschorn Salamon, Budapest VII.,
Hodászy Iván, Szombathely
Hofbauer Andor, l{iszombor.
Hoffer Antal, Budapest VIII.
Hoffmnnn István, Szeged
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Hofimatln Qéza, bunaha~'asztl
Holdy Magda, Doboz
· ·
Hollti.nder József, Miskolc
Holló Lajos, Pély
Hollós Károly, Lörinci
Hollós László, I<:övágóörs
Hollósy Pál, Zalaszántó
Hortobágyi (Mayer), József vit~z. ~ashalom.
Horváth Antal, Budapest, V
Horváth Imre, Csány és Horth.
Horváth József1 Pusztamérges
Horvé;i:b Kálmán, Lövö
Hor•1átb Lajos, Hodász
Horváth Sándor, vitéz, Tolna.
Hörömpö Imre, Büdszt:ntn1ihály
Hrabé:::-zy Oszl;;ár, Budapest, n-.;:
Huber F€renc, Nyergesujfalu
Hubacsek: Kálmán, ].>!indszent
Huszák Lajos, Nagylózs
Huszá~· I<ároly, Badacsonytomaj
vitéz Huszl;;ayné, Praefort Ernrµa, Kúnbaj.:-.
özv. Hübner Józsefné, Komló
Hüvös László, Budapest, VII
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írgillmasrend, Egei•
Irgalmasrend, Pápa
Irgalmasrend, Pécs
!rgiilinásrend; Váo
Isp.9.n Jenö, Budapest, VÍ
Istók Irén, }.:rakó
IStók Margit, Makó
Iván Árpád dr. örök„ Í{iSbér
Ivanits !{ároly dr., Keszthely
Jakab Géza, Szakm<ir

Jáncsó Kaimm, Hajdúdorog.

Ihász Nándor, Szentes
Illés Ecie dr. Budapest I.
Illés Antal, Budapest, VI
Illés Zsófia, Nyiregyháza
Illési ödön, Ujpest
Irru·eh Béla, Kistengelic.
Imreh Jenö, Ujhartyán

özv. Janitsáry Ivánné, Budapest, II.
Janitsáry László, Budapest, VI
Jankó Gyula, Zsáka
D. Janl;;ovioh Dénes, Mezötűr
Jankovich István, Vál
Jankovich István ifj., Etyek
dr. Janovítzné, Marton <eva, Budapest II.
Janthó Tivadar, Hercegfalva
Jákó János, Szegvár.
Jánosi Géza örök„ Cegléd
Jánváry Endre, Jásziberény
Jász István, Nagykörös
Jtiger K, József, Nyirlugos
Jeges Béla, Nagyláng és I<ísláng
Jeges Zoltán, Kálóz
Jenes Vilmos örök., Budapest, II
Jeney Pál, Porcsalma
Jeszenszky Valér, Kapuvár
Jez.só Artúr, Medgyesbodzás.

lrgalmasrend, Budapest, !I

Jéhn Vilmos, Sopron
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Jirovetz László. Csákvár
Jobst Kázmér, Szigetváx.
Jóna László örök., Baktalórántháza
Jónap Aladár, Debrecen
.Jónás Géza dr., Pécs

Józan József d!·„ Iharosberény
Józsa S<indor, I{únhegyes
Juhász István, Hódmezövásárhely
Juhász 11árton 1 Budapest, VII
Just Frig,yes, Szeged
Juszkó Gyula, itcsa
Juszt Oszkár, I{ecel
1{abay János, Rákosszentmihály
l{abay Péter, Iíajdunánás
l{acsur I<ároly, Pápa
!{aczián Sándor, Pestujhely
!{ada Erzsébet, Budapest, X
özv. !{ada Istvánné, Budapest, X
!{ajdacsy Pál, Budatétény

l{aláb _.\.ladár, Tornyospálca.
l{alán Gyula, Budapest, VII
!{almár Zoltán, Szélcesfehérvár.
l{amenszky István, Tass
!{almár 11Iksa István, Budapest, VIII
I<:ardos Zsigmond, Sátoraljaujhely
I{arlovitz Adolf, Pápa
I{arvassy János dr., Pincehely
I{arsay László, Cigánd
H.'.assai _i.\rthur, Budapest, IX .
I{asziba I{álmá.n, Jászszentlászló és Szank.
I{aszter ödön dr., Zalaegerszeg
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J:(asztner Sándor, Budapes't, Vilt
!{asztriner lviiklós, Budapest, XIV.
I<:azay Endre örölc, Vértesacsa
!{azay Adél, Vértesacsa .
!{atona István, Mindszent
I{atona Margit, l{ec-skemét
özv. l{atona Zsigmondné, Kecske111ét
I{aufmann Ernő, Veresegyháza
l{aufmann Gyula, Battonya
Ká.dá!' _-'-\.ndor, Sátoraljaujhely
I{ádár Gyula, Sátoraljaujhely
!{á.dár László, Tiszabi.id
Kádas Mária, l{áloz
E::átdor Vilmos, Cece
!{á~lay Imre, Geszt,
!{állay !(álmán, Jászl\Jsér
!{á.llay Lajos, Fölcles és Tete·cten
!{áhnán Anna, Záhony
Kálmán Béla Budapest, VI.
!{álmán Ernő, 1.·Iátészalka
!{álmán l{ároly, Páty
!{álnay István, Nyiradony
!{álnay Zádor, Szentgál
l{á.posztássy Géza, Budap~st, III
Károly Armin, örök., Budapest, VI.
!{átai Gyula, Sashalon1.
!{átai Gizella, Szeghalom
!{átai S. István, 1-íonor.
!{eglevich Mária, Sza!·vas
!{elecsényí Ferenc, Dunapataj
!{elemen !{ajetán, Tiszadob
Kelemen Zoltánné, Gyula
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Kelényi Mihály, Kálmáncsa
Kellne1· ödön, Miskolc
I{ein.ény Gyula, Budapest, IV

Kemény Imre1 Nagykörös
Kemplerné Péter Margit, Budapest, 1X
Kende Ervini Budapest, V
i-(ende Ernő, HöSszűpál:Yi

Kenessey Ahtal, Kapuvár
kenéz Ferenc, Óosa
Kenyeres György, Györ

Kerbolt i:>á.niei Ve5zjJrém;
Kerekes István, Szentes
Ker:esztély János, Albertfalva
Keresztény János, Pécs
Kerpel Pál, Budapest, II
Kerpel Vilmos, Budapest, V
!{erschbaummayer Károly, Esztergon1
Kertész Elemér, Nagykörös
Kertész Ernö István, Ibrány
Kertész József, Orosháza

Keserü _4.Jadá.r, Győr
Keserü Miklós, Vasvár
Kessler Gyula, _'-\pc és Jobbágy!
Kéler János, Gyula
Késmárky Elek, Békéscsaba
'Khírer Antal, Szegvár.
Kilián Béla, Tamási
Killer Zsigmond Ernő örök„ Budapest, 1I!
Királdi (Hercz) János dr,, Miskolc.
!{irály György, Jászjákóhalma
Király József, Szabadszentkirály

Király Lajosné, özv. Gyula,

Kiniiy ivrthá.ly vitéz, Tu!akO
!{irályi ll'Iiklós, !{omárom
Kis Antal 1 Uraiujfahi
Kiss Attila, Tiszavárl:::óhy.
Kiss Ferenc, Kötegyán
Kiss István, Kúnhegyes
Kiss J enö örök., Makó
Kiss JózSef, örök,, Budafok (Kelenvölg"y).
Kiss Lajos, KiStelelt
ICiss László, Budapest, IX
Kiszely Ferenc, Budapest, I
Kiszely Imre, Majs
!{lein Emil, Kaba
Klein Ernö, Tokaj
Klein Gyula örök.,Nagykörös
!{lein Jenö, Jászladány
Klein Miltlós, Budapest, VI
Klein Róbert Jenő, Ujpest
Klösz Kálmán, Alag.
Kiubecz Pál, Salgótarján
Kneitner Kállimán, Csömör.
Kóczián Dezsö, Berzence
Koczka Pál, Szolnok
Kocsis Imre, Bpdapest, V
!{lein Gyula, Nag'yltörös
!{ocsis J. Ernő dr.~né, Szeged
Kocsis Kálmán, Gamás
Kocsis Kálmán, Somogyvár
Kocsuba Elemér, Veszprém
Kocsuba Emil örök„ Vesz;prém
Kohut Pá.1, Barcs

Kolbay Rudolf, Dévaványa
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Kolbs György, F8.js2
Kolos Tibo;r1 Szerencs
Komáromy Gyula, Egyházasrádóc
Komlódy Zsuzsanna, 1.fezöberény
Komlósi Károly, 1.íélykút
Konrád Géza dt'., Budapest, VIIl
l{onyáry Béla, Fertöszentmiklós
Koráni Zoltán, Budapest, VI
Korányi Lajos, Budapest, VIII
Korcsok Béla, Jászdózsa
Koretkó Géza örök., Bajna
Koritsánszky Dértes, Kölesd.
Koritsánszky Ottó, Budapest, Ví
Koritsányszky Viktor, Budapest VI.
Kormány Géza, Fehérgyarmat
Kormos Aladár, Budapest, V
E.:ornhoffer József örök. Mikepércs.
I{oroknay László, Lébény
!{oros István, Rákospalota
!{O!'ossy !{ároly, !{étegyhciza
Kósa Sándor, Sárospatak

M. !{ossa Sándor, SzékesfehérvB.r
!{osteletzky Margit, Kisláng
I{oszka Lajos, Sajókaza
Kotschy Ferenc, Siófok és Siófokfürdö
Kovacsóczy István és neje, Zirc
Kováts Aladár vitéz, Budapest, III
!Covács Barnabás, Józsa
J. Kovács Béla, Balatonfüred
I{ovács Gyula, Sá.rbogál'd
!{ovács Ignác, Szilasbalhás
t{oyilics Istvá.n 1 Békés.
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Kovács István, Vecsés.
I<ovács József, Dég
Kovács I{ilmán örök., Rákóczifalva
I{ovacs Kálmán, 1-:Iezökövescl
Kováts Károly Nemesvid,
I{ovács Lajos, Barabás
Kovács László, Pilisvörösvár
S. I{ovács Mihály, Kecskemét
Kovács Pál, Nyiregyháza
L. Kováts Tibor, Hajdusámson
U. Kovács Zoltán, Szolnol{
Kozmáry Zoltán, Gönc
özv. Kozmát·y Zoltánné, Gönc
[{öhalmy Elek, Balassagyarmat
Kömöcsy Kálmán, Szigetszentmiklós
I{örmendy I<álmán, !{arád
!{örmendi Sándor, Budalieszi
I<örnyei Pál, Budapest VI.
Körössy István, Nagyltáta
I{ovács L1lszlö, Bicske
I\:övér Béla, Pétervására
f'Cözgazdasági Bank, Kalocsa
f{rámer Ferenc, Battonya
E'..ránczly Ferenc, Szegvár
Krcbsz Géza, Budapest, XIV.
Krenn Emil, Tápióbicske
I{réter Endre, Erdöcsokonya
I{reuz Valdemár, 1'.Iihályi
özv. I{1·euz Károlyné, 1vlihályi
Krébesz László örök:., Pilisvörösvár
KrémP.r SziIS.rd, Szolnol\:
li:réter EnQ.re, Erdőcsokon:ya,

I\:rinilzl{y Pál, Seregélyes
I\:risár Aladár, Pásztó
Krisfó Nagy István, Hódrriezövásárhely
t{ropp Ilona, Rákospalota
t{udar Jenö dr. örök., Nógrádveröce
!(un ~..\Jadár, Budapest, IX
I<un Ferenc, Budapest, V
I<urucz Tivadar, Sziltszó
Kutassy Kálmán, Hajdúböszörm'ény,
ICül'thy Púl, Bihartorda
Küttel Dezső, Körmend.
Küttel Dezsöné, Kőszeg.

Laczka Katalin, Erdőtelek
Ladányi Andor, Budapest, VI
Ladá.nyi Lajos, I<:ölcse
Lajbek Jenő dr., Rajlta 1
Lakner Gyula, Budaörs
Lakner Gyuláné, Sajószöged
Lamberg J. Károly, Budapest, VI
La~sányi Jenő, Szolnok
Lassányi József, Debrecen
Lassú Nándor, Pestszentlőrinc
özv. Latinovich Gézáné, Ceglédbercel
Latinovits ödön, Ceglédbercel.
Lautner Lajos, Törtel
Lám Elemér, Budapest, VI
Láng József, Budapest, II
Lünyi Dezső, Nyiregyháza
Lárencz Lá.szló, Tompa
László István, Felsőgöd
László Jenő, Budapest, IX
~á.s;:!lQ :r. K:ál:rnán, Zsámbol\

Lázár József, Pestszcnterzsébet.
Ledovszlty István, Kiskőrös.
Lchrer Alfréd, Balatonfőkajár és Lepsény
Leinzinger Gyula, Szeged
Leinzinger Jviárta dr. Szeged.
Lelovits József, Sopron
Lelovits Józsefné, Sopron
Lendvay Lajos, ICöszeg
Lengyel Antal, Nyirmada
Lengyel Béla, Bocsárlapujtő
Lengyel Endre, Rákoshegy
Lengyel Stefánia, Jászszentandrás
Lenz József, Budapest,- X
Leskó Vilmos, Ujszeged
Lévai Izsó, Hajduböszörmény
Lévay József, Siklós
Léderer E.rvin, Budapest, IV
Lévolt István dr„ Maldár
Leövey Zoltán, Nyirtass
Lieber Béla, Kaposvár.
Liebermann Dezső, Buda.pest, VIII.
Ligeti Ernő, Kalocsa
Ligeti Ferenc, Csepel
Linger József, Budapest I.
Lippe ödön, Rá'ltosszentmihály
Liptai Albert, Berettyóujfalu
Liptai Endre, Hatvan.
Lipschitz János, Hajdunánás
Lipschitz Lajos, Hajdunánás
Liszkay István, örök., Bugyi,
Lollók László, Rudabánya
Losoncz Dez::ö, Somlószöllös
Losonczy (Vetter) Vin::·e, I<:aposvür.
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Lovassy ödön örök:„ Baja
Lovassy Dezső, !{alocsa
Löbl Imre dr., Szeged
Löchercr Gyula, Soroksár
Löcllerer Tamas. Budapest, IX
Lőrincz Já.nos, PUspöklaclány.
Lörinczy László, Békéscsaba
Lugosi Béla, Ercsi
Lul{ác.s Ferenc, H.ajdúdorog.
Lul{ács Imre, Bódvaszilas
E. Lukáts Béla, Székesfehérvár
E. Lukáts Lajos örök., Székesfehérvár
Lukács Vilmos, Nagykanizsa
Lukinich Dezső, Pilisbo::·osjenö
Lu."'( _i\rnold, Debrecen
S. :rvraczkó I1ona, Szakcs
1Iaderspach Endre dr., Rákosliget
1Iagda !{ároly örök„ 1Iagyaróvár
1fagi Mihály, Gesztely
l\Iagyar Pál, Tószeg
1Iagyary !(cssa Gusztáv, Budapest XI.
::\Iagyary !{ossa Sá.ndor, Szél;:esfehérvá '.'
l\:Iaier György örök., Dombegyhd.za
1Iajor _.\goston, !{istelel;:
1fajo1· _.\gostonné, ICúnszentmiklós
1Iajor Elek, Tarján
11-fajor István, !{únszentmiklós
!v!ajor 1fibály örölc, Debrecen
:tvrajorossy Béla, Budapest XIV.
1fajos Pál, Budapest, VI
~rakai En1ilt Füzes~armat.
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l\!Iakay I{ároly, I{iskunhalas
1Ialc:ay József örölc, Szany
1iakray László dr„ Baja
1'.Iandel József, örölL, Debrecen.
1Iann Géza dr., Budapest, X
Marberger Gyula ö!·öl<„ Budapest, V
1Iarinczer Jenö, Csorna
1Iarkovics Pál, GyÖ!'
1-Iarli:ovits Lajo3, _.\.haujszántó
Tuiarkovits Jenő, Tiszacsege
1'Iarostöi (Hoffmann) István, Szeged.
1Iarschalkó Leó, Nagyecsed
].Iartinovitch Arpád, Ha'jós.
1'1arton Manó örök., Budape,s~ II.
l\íartos Gyula, Vác
1'Iatavovszky Gusztáv, Sze!·encs
r..ratheser Jenő, Jl.Iakó
!líatolcsy Gá.bor dr., Pusztaszabolcs
Uiatolcsy Istvan, Adó.nd
?\Iatolcsy ICáro!y dr., vitéz, Budapest, \TIII
:rvratolcsy I-Qi:roly vitéz dr,~né, Budapest VIII.
!\Iaurer .<\.xnuincl, Budap2st, :rIIT r
i\Iaurer I\:.ornél dr., Budnpes •. XT\.
tviá<:·Z .4..kos örök., Gyoma
t.faycr !{á'.·oly, Tuiohács
?l.Iáday .AJadár, Gyon1a
Tu!ántli Jenő dr., Zalaegerszeg
l\Iárl;:us Dezső, Vámosn1il{ola
lv!árkus Gyula, Jv!ecsekszabo~cs
1Iá~·kus I{ornél, Gon1ba
1Ié.rton János, I\:ecsl{emét
1'Iátéffy Endre, Túr1;:eve.
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.Iviátbé .Iviihály, Szeged
.Iviá.tray Gusztáv, Pestszenterzsébet
lviátray József, Debrecen
lv!ecs Balogh Lajos, Nagyn1ágócs
lYiecs Balogh Sándor, Kisujszállás
lviedgyessy György, Nagydobos
1:Iedreczky Nándor, Ikervár
1ifedvec.zky 1dihá1y, Nagymaros
Medzi~bródszky Ignácné, Szauer Konstantina,
Jaszat:sószetng-;örgy.
:r..regyery Géza örök.. , Budapest, X
1feise1s Altos, Budapest, m
Meisels :tv!iklós örök., „~.:baujszántó
1-:!eisel 1.111tlósné, _l\;ba.újszántó.
Iv!enich János, Zagyvapálfalva
özv. 1íenner Ottóné, Diósgyör
Ivienner Richá~·d, Diósgyőr
1vientler 1{ároly, Sajószentpéter
Aierkl József, Lovasberény.
1Ierkly Belus József dr., Nagykanizs:i.
!l'Iertha Ágoston, Blili:ltösd. ·
11Iess 1Iá!·ia, Ujdombovár
.!:.íester László, Cegléd
I\festcr Sándor, Nagycsákány,
1'Ietzger Ede, Bai·czilra.
l\fezei Elek, lTjpest
1-Iezei Józs2f, Bodrogkeresztur
Tuiészáros Béla clr„ Nágócs
1\fészáros Im~·e, Szeged
iVIészáros Imréné, Szeged
Tuiészáros István, Gáborján
E:. 11'Iészáros 1'Ielanie, dr., Budapest, III,

Mészá':os Zoltán dr. 1 Misl{olc
Mészöly 1'Iátyás, Budapest, yn
Michna Mihály, Pápa
Michl Géza, Tata
Mihalovits Jenő, Debrecen
11'Iikecz Zoltán, Kemecse
1'1il{es Elel{, Törökszentmildós
Mikes Ferenc, Kisl{unh~1as
1'Iiklós _.\ladár, Rákospalota
Mikó Sándor, Szomajom
Mil{sa Gyula, Csenger
Micvácz Imre, Csáltberény.
Mispál Frigyes örök., Bélu~scsaba
Misutta !{ároly, Balatonszentgyörgy
Mittelmann Jenő, Kaposvá~
Modra László, Budapest, VII
Ivioesz Miksa, Bokod
Mohilla Rezső, Győr
Ivioldt Béla, Budapest, VIII
Moldván Lajos, Szeged
.IYiolnár Alfréd d11., Budapest, IV
1folnár Antal, Pestszentimre
Iviolnár A. Dániel örök„ Dunaszekcső
Molnár BeJ:talan, Tiszabő
Molnár Ernő, Neme:ibiltk
?violná".' Gyula, Ujfehértó
1íolnár Jenőné, Schultz Frida, Domoszló
Molnár Kálmán, Misl{olo
Molnár László özvegye, Téglás.·
Molnár László, Cibakháza
Molnár Mihály, O':osháza
K. Molnár Miklós, ól{écsl{e
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Molnár Miklós Ífj., Tápiószentmárton
Molnár Mildós, Szob
A. Morvay József örölt., Mezőkövesd
?v!ór Gyula, Dunaharaszti
Mór Lajos, Sátoraljaujhely
:rvrost Rudolf, Homokterenye
Moys János, Nyirkarász
1\.1"ózes Elemér, Algyő
Muró László dr,-né, Csonl{a Ida, SzentlörL1c
Muzsa Gyula, Budapest, IV
Mühlrad Jenö, Ujpest
Müller Elek, Győrszentiván
Müller László, Tiszasüly
Müller Mór, Hódmezővásárhely
~üller Vilmos, Rákospalota
özv. Münich Rudolfné, Marcali
Münster Imre, Jászapáti
Münster Sándor, Nagyoroszi

!{i,

!'l"agy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy'

Béla dr., Budapest, IV
Béla, BönYJ,·étalap
B. Szilveszter, Pálháza
Elemér, Csongrád
E. Jenö, ICöveskál
Ernő, Pocsaj
Ferenc, Csépa
Fl·igyes dr. örök., Kúnhegyes
György örök., Szeged
Imre Budapest VI,
István 1 Foktö
János, Gádoros
Jenő Dombrád

Nagy József, !{ápolna
Nagy !{álmán, Zagyvarékás
Nagy I{ároly, Nyh·acsád
I<aáli Nagy Lóránd, Bősárkány
Nádas Imre, Nyirbátor
Nágel István dr., Budapest, IV
Nü.gle Géza, Budapest VIlI.
Neményi N<indor, Budapest, IX
Netkovszky József örök., !{istengelic
Néltám _<\.urél, Pécsvárad
Németh Armin, Budapest, IV
Németh János, Billtk
Nén1eth János, Nógrádveröce.
Németh József, Nagycenk
Németh Lajos örök., Hódmezővásárhely
Németh László, Debrecen
Német11 László, Ujpest
Németh Péter, Lajosmizse
Németh Sándor, 1viakó
Németh Scindor, Ráclteve
vitéz Németváry László, Tokaj
Nényey Vilma, Tóthné, Balatonkenese
Niltolics Milivoj, Sopron
Nindl János, Eszterháza
Nizsalovszlty István, Pannonhalma-Györszentmál'ton
Novált József, Hajdubadház
Novotny Andor, Szepetk
Nyerges Gyula, Pusztaföldvá.r
Nyilassy Agoston, ·Szeged
Nyitray Tibor, 1v!ezötúr

ö02

Obermayer Gizella„ Er:ying
Oláh Arpdd, Va,..kűt
Oláh László, Szentes
Oláh László, Kóny
Olert Emil ö_rök., Nagycsák~ny
Oltványi Zoltán, Fényeslith:e
özv. Orbán Ignácné. Balatonfüred
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fürdő

Ornstein Izidor, Tarcal
Orosz Ferenc, Budapest, XI.
Orosz János, Csáltberény
Orosz János, Tuiezőcsát
OSgyán 1 József, Nyíregyháza
öváry Elemér, Rétság és Di.ósjenö
öváry Zoltán, ónod
Örkény Hugó, Budapest,- Vill
örvényi Béla, dr. id. Budapest, X.
örvényi Béla ifj., Budapest, X
ösapay László, Ujkécske
Paál Géza, Zalaszentgtót
Par.:zek Jenő, Budapest, I
Pokomándi Endre, I\:iskűnféle5ryháza
Palovics .<\Jajos, Győr
Pandula József, Budapest, IX.
Pap Elek, !{únmadaras

Pap Gyula ,Debrecen
Pap László, Hajduböszörmény
Pap Lá.szló, Tiszaszentimre
Patakfalvy Sándor, Cinkota
Pataki ICornél, Nemesdéd
Patal\:i Sándor, Derec~li:e és !{onyár
Patyi !{lára, Tömö:li:ény
Pauli Ptter, E.'.ecskeroét

Paulovits Gyula, Pusztafölclv<ir
Pavlil>: Ferenc, Pécel
Páhy Dezső, Ozora
Pákh Róza, T:szalök
Pálffy Gyula, Balmazújváros,
Pálffy László, Csabrendek
Páilvü'.·gyi Ferenc, Tab
Pá.lvölgyi Feren:mé, Szily :uirarianne, Paks.
Pártos László, Budapest, V.
Pánczél Arpád, Eger

Pártos _4.Jldor, Sa!'li:ad
Pásztor Károly, Törökbálint
Ifj. Pásztory Sándor, Szé1;:esfehérvár
Peczold !{árolyné, szül. Wattay Gizella, Bereli:böszörmény
Pencz János, Kisli:Omárom
Pehr Ernő, Tápiósüly.
Peres Ernő örök., Budapest VII.
Percze István, 1'Iezöcsolconya
Perényi Gyula, _.\.bony
Perger Igná~, Tarnan1éra
Perin Btfla, _.\.szód
Peringer Józse.f, A.lsóné,medi
Perl József, Dorog
Persay Andor, Nova
özv. Persay Gyuláné, Nov::!.
Pesti József, 1'Iezöl{övesd
Pesthy 111hé.lyné, özv., sz. Thinagl Szcrafi:i, Isaszeg,
Pethes l.stván, Budapest \TI
B. Petree;zky Géza, Gödöllő
Petrovics Ferenc, Garabonc.
1
Petry József, Vésztő
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Petry Zoltán, Öcsöd
Péchy József örölc, Csökmő
Péner Jenö, !{únszentmárton
P~ter

1'.Iargit !{·emplerné, Budapest, IX

Peterffy Istvan, Nyíregyhá.za
Péterffy István, Vizsoly
Pfalz !{álmán örök., Alpár.
Pfeiffer József, Gelse
P~illipp István, Hódmezövásár:1ely
P1atsek Gyula Ö!'Ölc, Papa

Ifj. Piatsek Gyula, !{aposvár
Pichler József, Gyöngyösmelléll:
Pilrler György, Budapest, VIII
St. Pildner ''il;;:tor dr., Budapest X.
'
Pillich Ferenc, Simontornya
Pinczési László Debrecen
Piszkey Dezső Valér, Váci
Pithó ],'fihály, Széli:esfe.hé:rvár

Platzer Sándor, Jászkarajenő
Pocskay Béta, Budapest XI.
Pogá.csás Illés, Lepsény
Pogány László, !{ispest
Pol;:omándy Endre, !{iskunfé1egyháza.
Pol2tsili: József, Budapest XIV.

Polgár Károly, Szeghalon1
Polyák: Rezs:ö, 1'1osonszolnol{
Potony János örök„ Gyöngyös
PolCny 'fí.bor, 1Icscn.
Polóny Zolt<in, Gyöngyös
0. Pongrá:-z Lajos, Bátaszék
Popovics Dénes, ICarcag
Popovics István, Baracs
Popovics István, Nagybátony

Popovics Zoltán, l{adarkút
Popper József, Budapest, Vl
Pósa Bala.zs, Szeged
Posgay _4..ndor, Csabrendek
Posztl Gyula örök., GalgamácsJ.
Pozsgay Tibor, Balassagyarmat
?raefort Efiln1a, fér. vibfz Huszkay Lászlón~,
ICúnbaja.
Praefo1t József, Bácsalmás
Praefort ICornél dr., 1'1élykút
Práger Béla örök„ Nagykanizsa
Práger Frigyes, Gyula
Preiser Ernő, Debrecen
Preisich !{tlroly, Budapest, \rIII
Prehoffer Jenö, Cegléd
Preszler Armin, Eger
Prokopovits Brunó örök„ Tura
Puky Tuiiklós, Berettyóujfalu
Pusi\:ás Lajos, Békés
Raák Gyula, Zirc
Rab József, Tiszalök
Racsel{ Lajos, Budapest, II
P~adanovits 1'1ihály, Budapest, I.
Radanovits Testvérek, Budapest, I
Radimecz1{y A„nt:iJ, Rákospalota
P~adin1etzl{y Zoltán, Egercsehi
Radó J„ Tiszacsege
Radó Lá.szló, Békéscsaba
Radó 1'lili:lós, BCl{é:::csaba
Rados 1Iárton, Jászladány
P~agettly Jünoo, Bél{éS
Rajl{y Gyula 1 I<isbér
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Rajzinger Iml.'e dr., öza és Sajóvárl\'.ony
Rau József, Mezőberény
Rausz István, Regöly
Rábel Imre, Tiszaörs
Rábl Jenő örök., Györ
Rábl Jenőné, Győr
Rácz Ernő, Budapest, I
K. Rácz Gyula, MiSJ\'.olc
Rácz György dr., Biharnagybajom
Rácz Illés, Jászapáti
Rácz János, IGslcunbalas
Rácz Jenö, Budapest
K. Rácz Jenő örök., Miskolc
R!icz J enö, Makó
Rácz Sándor, Tiszafüred
Rá.dóczi Gyula, !{ecel
Rákos Gyula örölt., Salgótarj:in
Rákos Simon, Nyírbogdány
Rebmann Rókus, Balassagyarmat
Regéczy Nagy Béláné, Pécs
Reichard Jenö, Miskolc
Reiner 1'Iih!ily dr., Heves
Reiner Milcsa, Pestszenterzsebel
Remcsák :Iviiklós, Türje
Remetey Tibo1né, Jeszenszky Sarolta, Tinnye.
Rlcsey Zoltán, Törökszentn1iklós
Rédiger ödön, Pécs
Rhedey Endre örök., Verpelét
Réme.n Béla Gyula, Beled
Rétay János, Szirált
Réthelyi József, Budapest, IV
Réthy Béla vitéz, Békéscsaba.

Réthy Fe).'enc, I{ondoros
Réthy Lajos dr., Hajduböszörn1ény
l{. Révész Imre örök., Jászberén:·
Riesz Armin, Budapest IV.
Rimay Béla, Budapest X. és ..Szikszó.
özv. Rochlitz Arturné, Esztergom
Rochlitz Elemér, Esztergom.
Rochlitz Márton, Pes~szenterzsábet
Rochlitz Tibor, Tóváros „
Rogátsy Guidó dr. Budapest, II.
Rohonyi Gyula, Tura
Rolcszin Szilviusz, Mezőtúr
Romhányi Gyula, Nézsa
Róna Pál, Sajószentpéter
Róna: Dezső, Bácsalmás. és Felsösegesd.
Rosenberg Henrilt, Csepel
Rosinger Jenő János, Romb:iny
Rossmann l{ároly, 1'Iád ·
Rostetter János, Gyö;r
Rotfucbs Ev. János örök., Tolcaj
Róth Elemér, Budapest, VII
Róth Manó, Budapest, V
Róth 1'Iihály, Gciva
Rózsavölgyi L. Margit, Budapest, Vl
Römer Lajos, Mohács
Runyay l{ároly örök., Poroszló és Sarud
Ruttkay Ilona, !{erek.egyháza
Rusznyált Lajos, Sárvár
Rusznyák Lajos, Lovasberény
RUU Imre, Magyaróvár
Saáry Gábor, Besenyötele1t
Safáry Gyula, Pilisvörösvár
Sal János, Letenye
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Salamon Béla dr„ Szigetvar
Salamon Jenöné özv., Szigetvár
Salamon Jenő, Budapest IV.
Salgó Péter, Szeged
Sallay László, Debrecen
Sarkadi Imre, Orosháza
Sarka.dy 1v!á.ria, Battonya
Say Rudolf örölr„ Szélresfehérvár
Sághy Gyula örök., JászjáUréhalrna
Sán1uel Béla, Oroszvár
Sándor Zsigmond, Gacsály
Sánta János, Po;t•oszló
Sá.rltány László örök., Pestszenterzsébet
Sárltözy Mihály, Jászberény
Sásdi Imre, Budapest, IV.
Siirtory Lajos, BeJ'atonbc·.glár és Balatonlelle.
Schaub István, Váchartyán
Schti.fer Aladár, Baltavár
.Schefler _.i\ntal,Aba és Sárlreresztúr
Schlick Aurél, Tata
Schmidt József, Gamás.
Schnüdt Dezsőné Wi-esner IY!árta, Budapest I.
Schmidt !{ároly, Tuiohács
Schmall Jenő, Endröd
Schneider József, Csandápal·ota
Scholtz Endre ifj„Pcsthidegkút és I'l"agylcovácsi
Schönberg Ármin, Drégelypalánk
Schönviszner _<\.1adá.r, Budape.st, VII
Schreiber 1'1ihály, Boldva
Schreiber Lajos, Hajduböszörn1ény
Sch\vebler 1-Iátyá.s, Bin1onság.
Schubert Arnold, Budapest, IX

Schuk József, Hajduböszörn1ény
Schuh l{ároly özvegye, I<atymár
S:::hulek Béla dr., Budapest, \'II.
Schulel:;: Gyula dr., Edelény
Schulmann Bódog dr., lYionor
Schurina Ciril, Szil
Sch\varz 1'Ianóné, szül. Halász Sári, Esztergom
Sch\vartz Mihály, Hajdudorog
Sch\veissgút !Páfl·, Mohács
Sch\vimmer Marcell, Budapest, V
Selmeczy Béla, Szeged
Semjén László, Pestszenterzsébct
Seper Dezső, Hatvan
Seres József, Putnok
Sey László, Vaiszló
Siklósi Henrik, Budapest, VII
Sikó Andor, Bögöte
Sillye Géza, Jánoshalma
Simig Rezső, Füzesgyarmat
Simon Ernö dr., Szombathely
Simon Sándor, ICöröshegy
Simonyi Ernő, Szigetvár
Simonyi József, Nagyléta
Sipos Berta, Nyírmihálydi
Sipőcz István örök., Pécs
Sisl:;:a t-riklós, 1..Iezőkeresztes
Skopál Sándor, Nagyberl:;:i
Sl:;:oumál Jenő ifj., Hódmezővásárhely
Smetana _..\Jadár, l{isterenye
Sóbányi Gyula, Sá.rkeresztur
Solcz Gyula, Komádi
Solcz Gyula dr., I<arancssag
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So1:::z Gábor, l{arc.g.
Soltész (Son1n1er) Ottó, Hajdűnánás.
Solymossy János, AJberti
Somn1er Bertalan örök„ Dévaványa
Sommer Ottó, Hajdunánás
Somogyi János, Vecsés
_
So1nogyi Lajos, Bucsú~zentlászlo.
Somogyi Sándor, !{únbaja.

Sonne\vend Gyula, I<örmend
Soós István, Dömsöd
Spatina Irma, Ujszász
Spergely Béla, Budapest, VI
Spergely Imréné özv., Budapest, VIII
Sperlágh Aladárné, Hainiss Berta, Budapest I.
Sperlágh Lóránd Zalaegerzseg

Sperlcigh Zoltán, Hatvan
Spiegel Gyula, Budapest, VII
Spitz Sándor, Fehérgyarmat
özv. Spitzer Miltlósné, Béltés
Steiner Ferenc, 1'Iaglöd
Steiner György dr-né, Török Katalin, !{ispest
Steiner János Vilmos, Györ
Steiner Oszkár, Budapest, VIII
Steinhausz Béla, Putnok
Sterba Emilné, Bonyhád
Stercula Jenő, Szászvá'[·
Stenczky Gyula, PUspöklellc
Stern Lajos, !{arcag
Steuer Imre, Budapest, IV
Ste:'.'Pán István, Hejőcsaba
Stinner Imre, Győr
Stodolni Dezső dr„ Soroksár
S tokinger István, Halászi

Stolcz Béla, Veszprémvarsány
Strausz Arn1in, Buda.pest, VI
Stenge Agoston, Marcali
Sujánszky Jenő, Balatonkiliti és BaCatonújhely
Surjányi József, Fegyvernek
Südy Ernő dr., Békéscsaba
Sükl{ösd József dr. Jánoshida
Sütheb Béla, Szőny
Sütheő ödön, Pornóapáti
Syntinis Ilona bárónő, férj. Fábricius Hen1ikné,
Budapest, XI.
Syko _i.\ndor, Magyargencs
Szabados Jánosná, Kaposvár
Szabados József, Pitvaros
Szabady János, Budapest, ·vn
Szabady Viktor, Csengőd
Szabó Albert, Hajdúnánás,
Szabó A.ntal, !{örnye
!{. Szabó _.\rpád, ~íagyargencs
Szabó Árpádné, 1-Iezöberény
Szabó Béla dr. örök., Ujpest
Szabó Béla, Eger
Szabó Dezső, Buj
Szabó Ernö, Sil{ló5
Szabó Géza, Gyömöre
Szabó Gyula, !{ecskemét
Szabó István örök., Törökszentmili:lós
Sz. Szabó Jenő, Debrecen
Szabó József, Alpár
Szabó József, Mohács
Szabó Lajos, Szolnok
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vitéz Szabó Ll.szló, l{ecsk<.::n:i.ét
Szabó IYIÍh9.1y, Bata
Szabó Zoltán, !{utas
Sz:,bó Lász~ó. (Csonti), _4.;!sCdabas.
Szakáts Zoltán, Tiszanána és l{ömlo
Szalamin I\!Iiklós, !{ócs
Szalay Gyula, Tapolca
Szalay I\!Iihály, Abaujszántó
Szappanos Béla, Ecseg
Szappanos Géza, Jászberény
szarl>:ásy László, Sümeg,
·
Szatmáry !{álmán örölt., Bodrogkeresztur
.Szauer _.\ndor, SalgötarjCtn
Szauer !{onstancia, Jászalsós3entgya~·gy
Szágel !{ároly, Budape.::t, \TI
Szántó Kiroly, 'üllő
Szii.sz Lajos, Csorvás
Szász lviihály, 111'.adaras
Szász Sándor, Bátya
Szász Tihamér, Ricse
Szebellédy Ferenc, Tét.
Szeghy Sándor, Szel.:szird
Szeghy Tibor, Deszk
_
szegő István, Budapest, ..:"{!.
szzgő László, Budapest, XI.
.
Szeiberling Ferenc, Ba1\ony.szo1nbathe1y
Sze1\eres Istvin, Ujpest
Szekeres Sándor, Izsák
Szekeres Vilmos, Nagykanizs:!
Szekér József, l{iskúnhala::;
Szekér Sándor, Soltvadkert
Szekulesz József, Pápateszér

Szele Béla ifj., Szolnok
Szemnecz ödön, Hatvan
Szemzö Imre dr., Szarvas
Szendrei Béla, Budapest, VIII
Szendrei Sándor, Bá.ránd
Szendrovits \iilmos, Nagydorog
Szcnteh István örök„ Tab
Szentgáli Dftniel, Gödöllő.
Szentgyö1·gyi János örök., Jászberény
Szentiványi Jenö, Apagy
Szentlélelc gyógyszertár rt., Budapest VI.
Szentlö1inczi Béla Felsöireg.
Szentpétery Pál, Budapest, IV
Szepesy Sándor, Nagymányok,
Szerdahelyi János. Sopron
Szécsi Dezső, Ealmazujváros
Székács István dr., Szeged
Szél;;;ely A„dorján, Debrecen
Székely Ferenc örök., Béli:é:J:
Székely Jenö, Gyön1rő
Sziikely Jenő, Győr
Szél;;;ely Rezsö, Demecser és Nyü·egyháza
Szél;::ely Sándor, Budapest, \ 7I
Székely Sándor, !{ecsken1ét
Széll Ilona, Budapest, II
Szémann Agoston, I-Iatvan
Szénert _4._Jadár, Felsőgalla
Szénert Aladár örö1L, Felsőgalla
Szigethy Frigyes, Pó:cs
Szigethy József, Tapolca
Szigetváry Zoltán, Szombathely
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Szigvárt János, V<ic
Szijártó Tibor, Dunaföldvár
Szikora 1.íiklós, Lábod
Szikszay Gusztáv, Pestszenterzsébet
Szilágyi Béla, Pácin
Szilágyi Béla, Ukk
Szilágyi Géza, Jászszentandrás
Szilágyi Lajos, !{isvárda
Szilágyi Zoltán örölc, I<rasznokvajda
Szilcz Istv:in, !{!svárda
Szilvá.ssy Gy. László, Budapest, XIV.
Szily Géza dr., Paks
Szinetár Endre, Pécs
Szirmai !{ornél,

!{iskundoroz-~ma

Szl\:alla Ltiszló, Budapest, VIII.
Szmodiss József dr., !{cszthely
Szold László, Pestszenterzsébet
Szondy László, I<únhegycs
Szopkó Dezső dr. örök:., Nylregyhúz:1
Szopkó Dezső ifj., Nyíregyháza
Szőke ödön, Budape:::t, IV
Szöllösy Jenő ,1vial\:ó
Szőnyi Ferenc, Barcs
Szporny 1'1il;Jós, Hó':ln1czövás:irhely
Sztan1i:ay A„1Ja dr„ Debrecen
Sztraka ödön (13.sd: Szőke ödön)
Szuper Imre, Csetény és Sur
Szücs Béla, Vcrpe1ét és Lillafüred,
sz. Szüts Ernő, Budapest, I
Szüts Ilona, férj D<ividné, Rácalmás,
Sziltsné Szüts Julia, 1'1átyásföld
Szüts Pál, Budapest, IV

Szüts Sándor, Hámor
Szüts Róbert, Salgótarján
'ragányi _..\rthur, Hódmezővásárhely
Takács Ferencné, Harlniny
Takács János, Balatonfüred
Takácsi Nagy Lóránd dr., Szél\'.esfehérvár
'.rakáts István, Szeged
Tan1ás lviibály, Solymár
Tamássy Flóris, Budafok
lfj. 'l'alu'i.cs Gyula öröl{„ Balatonföldvár és
!{öröshegy
Tangelmayer _..\ranka, Ostffyasszonyfa
Tapfer Sándor, Szank
Tarjányi J3nos, Kis1~únftlegyháza
Tar Dezső, Garadna
Tatár Józ~ef, Budapest, \'I
Tauffer Gábor dr„ Budapest, Vl
Tavaszy László, Encs
Tavaszy Ferenc Forró
T<ibor Gyula, I1:sa
'fáby Józ3ef, l{iskúnfélegyháza
Teleki Ele1nér, Váchartyán
Tel.kessy L'ászló, !{rasznokvajda
Tell\essy ödön dr., !{ispe3t
Temesváry István dr., Budapest, X
Temesváry József, Szeged
Temesváry László, Gyöngyös
Tereczky Pál, Szentnuirtonkáta
Teremy l\.Ienyhért, Szabadsz<illás
Ternájgó Jözsef dr., Budapest, XT.
Terstyánszli:y !{álmán, Söjtör
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Teutsch József dr. örök., Tóváros.
Teutsch Reinhold örölt„ Moson. ,
Télessy István, l{iskúnlacbáza
Téry Aurél, Högyész
Thierry Tibor, Csepr:l
Thuránszky !{8.roly, Sáta
Thury A.nd9r, IGskúnf€le~háza

Tombor Jenő dr., Budapest XI.
Tomory E!entár, Kiskunhalas.
Tomka Iván, 1Yiagyaróvár
Tolvay Imre, pebreceu
Tolvéth Rezső, Tállya
Topa Géza, Túrlteve
Toponálri József, Eger.
Torday Feren.~ vitéz, Budapest XI\,·.
Torltos Dénes, öriszentpéter
Torma Dániel, Szolnok
Tornyos Lajos, Já.szberény
sz. Tóth Béla, Debrecen
cs. Tóth Bertalan örök., Nagyecsed
Tóth

Dezső,

Tóth
Tóth
Tóth
Tóth

Ferenc, J!Jrd
Ilona, :E'::rseltvadltert
Istvan örölt„ l{ecskemét
József, Bodajlt

Egyek

Sz. Tóth József, Kiskúnfélegyháza
Tóth József örök., Erdöcsokonya
sz. Tóth !{álmán, Balatonkenese
Tóth !{álmán, Beremend
Toóth ?viihály, Budapest, X
Tóth Pál, Parád és Recsli:
Töröli: Árpád, Hegyeshalom

Török GizelJa, l{iskúndoroZSina
Török Gyula örök„ Nyir.egyháza
Török János, Pécs
Török Katalin, férj. dr Steiner Györgyné, Kispest
Török Kálmán, Tápióbicske
Török Lá.szló, Györ
Törölt lv!árton, Szeged
'rrajánoV'ich Antal örök., Berettyóujfalu
Traply _i.\Jajos, Bogács
Trajter Zoltán, Békás111egyer.
Trexler Jenö, Ajka
Tróber Márta, Pécs
Trubl !{álmán dr.,. Kispest
Turzó György, l{onyár
Türei Ernő, Szegvár
Ujhelyi Sándor, Mándok
Ulrich József, Szekszárd
Uray László, Jánk
Urbányi István, ltíiskolc
·vadász Elek, Nyirbátor
\'adnay; Zoltán, Hird
·vagaszky l{ázmér dr., Rá.:koscsaba
Vajda Gyula, _i.\.dony
Vajna József, Budapest, IV
Valu József, Polgárdi
Valent István, Tura
\ialkó Gá.bor, Pécs
Varga Imr·e, Hajdűhadház
Vargha Pál, Szatmárököritó
Vargha László, Paks

ElS

Varga Zoltán, Jászberény
Vargyassy Gyula, Nagykörü
Varsányi Béla, Budafo}i:

Vass Endre, Budapest, II
Vass Jenő, Bercel
Vasdényey _i\Jadár Nagybajom
Vasdényey Elemér, Nagyatád
Vasváry Béla, Rákosszentmihály
Vasváry Elemér, Hódmezővásárhely
Vattai Vattay Elemér, Gönyü
Vágó Gyula, Csurgó
Vágó István, Villá.ny
Vállay Sipos Berta, Nyirmihálydi
Vámos Gyula, Budapest, V
Vámos Imre, Diósgyőr, vasgyár
Várady Lajos, Baja
Várady Lajos, Szentes
Várady László, Jászfelsőszentgyörgy
Vitéz Vá.1·ady László dr., Szentes
Várady lYiiklós, :lviezötűr
_
Várkonyi (Wagner) 'Tivadar, !{ald
Velcsey István, Eger
Vencel Lajos, Szabadszállás

Veréczy Géza, !{enderes
Vere.ss _i\.rpád, Budapest, I!
Veres Barna, Mezőcsát
Veress :!v!ária, Zálcány
Veres Pil, Tiszakeszi
Vertenyi József1 Csetény
Vliber Ernöné, Bárány Elza, Pestszentlőrinc
Végh ~<llltal, .Szolnol\:
Végh István örölr., Tevel
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\Tékony István, Szil1:szó
Véli József, Vésztő
\Tély József, Sajóvárl;;:ony
\Tértes József, Diósgyőr
Vida József örök., Etyek

Vida ödön, Bél1:ésszentandrás
Vidovszky István, Békéssámson
Vigh Ferenc, 1-Iedgyesegyháza
Vincze 1'Iiklós, I<únszentmárton
Vinnay István, !{omádi

Vinnay Pál, Berettyóujfalu
Viola Lajos, Tököl
Virág Gyula, Balatonfőkajár
Vizslovszky László, Dunaszentgyörgy
Vondra ~4..ntal dr„ Pécs
Vörös Sándor, Hódmezövás<irhely
\Vagner (Várkonyi) Tivadar, !{áld
\.Vajdits György dr., Bonyhéd
\Vallenfeld 1viihály, Dunabogdán,y
Vilallon Lajos, Nagyhalász
\.Valigursz11:y ..c-\.ntal, Nyirbogtlt
VVallner Rez:::ö örök., Ugod és Ptlpateszér
VVandrtlk József, Borota
. .vattay !{ornél, Emöd
\~reigl Dezső, Pécs
Weinberger Árnlin, :il'Iegyarn1ecsl;;:c
\Veiner Jenö, Budapest, TI
\'leisz Jenő, Hódmezővásárhely
\Veiszenbacher I>ál, Bessenyszög
\Veörös Gyula, Budapest, I
Weszelovszky Erzsébet,Tiszaroff
\:\'éber Dezső clr., Budapest, VIII
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Wéber Dénes, Baja
Wéber Flóris, Kálló
VVéber Géza, !{isujszállás
Wéber Kálmán, Pécs
Wéhly István, 1viiskolc
VVieland Dénes, Gyula
VVieland Gyula, Sarl{ad
VViener Jenő dr., Szombathely
\Viesner Márta, Schmidtné, Budapest, I
ViTiener Leó, Medgyesegyháza és 1v!edgyesbodzii..s
\Villn1ann Ottó dr., Budapest, VII
VVimmer Vilmos örök., Nádasdladány és
Sárszcntnühály
\Vinkler Lajos, Gyula
'Virl{er János, Rákoskeresztur
\Vittmann Ele1uér, Budapest, VI
N. V\'olff Lajos, Budape.st, I
\\rollner Lipót, Balatonalmii.c!i
\Vd:Jmann A.rpid, ·reglás
B. Zaáry Elc1nér, 1\.'lágócs
Zachár !(ároly, B<lnhida
özv. Zajacz !{3.rolyné, Tiszadob
Zakár Zoltán, Szeged
Zakár Zoltánné, Szeged
Zala Emil, llaj::luszcboszló
Zalai !(ároly dr., Ccgl~1l
Zalai Jinos, Szcli:szUrcl
Zalay Lajos, Orosháza
Zán1bó László, Jánoshalma
Zbcray Gyula örök., Budapest ID. 1 és 1íargitsziget
Zin1ay P<il, I<:ccsken1ét

Zipera !{ároly, Budakalász
Zlinszky End.re, Bölcske
Zlinszky József örök., Dunaföldvár
Zlóczky György, Tótl{ornlós
Zoltin B&la örök., Budapest, V
Zo.ltá.n György dr., Budapest V.
T. Zombory Béla, Bösárkany
Zombory György, Jászkarajenő
Zöldy Dezső, Kisujsz!illás
Zsámboky János, Nagylrörös
Zsögön Árpád, Földeál{

ISTOPIRIN=CHINOIN
magyar gyártásu
acetylsalicylsav
Meghülé se s betegségeknél

EGGOPLAST

§rnt

Kifogásta 1a n magyar
k a u e s u k - ragtapasz
Jól simul, a bört nem i z g a 1ja. Hosszu
tárolás után sem veszi! tapadó képességéből

TEGOPLAST
e s i r a m e 111 te s, s te ir Ili
gyors kötés

Szak tárgymutató.
Adóközösség
AdózásróJ tudnivaló

1934 1935 1931
évi kötetben
oldalon
123

Alkalmazott •gy<\,ryszerászek ibejeient~se
-4-lkalrnazctt gyógyszerész felelőssége
15, 87
Alli:almazott gyógyszerEsz betegsége, szabadsága

224

AJJ;kalmazott gyógyszerész helyzete gyógyszertar átruházása esetén
·
Alkalmazott gyógyEzerZsz elhalálozása esetén illetrnényeinek ltifizstése
-4..lkalma.zott g:yC.gyszer.fszek szolgalati jcgvi.szonya
_-'\.nglo Danubian Lloyd rt. bet. bizt. oszt,
Argentun1 acetic.um kötelező tar 1 tás~

228
229
28'7

58

_4..zonnali hatályű elbocsátá1s

Allan1kincstár terhére Bismosalvan rendelése 158
Al.la1nkinc.stár terhére Ergosterinum ilTidatun1 Ri:ihter rendei~,zse

Allamkincstár terhére Glandubolin inj, rendelése

200

81

-4-rz::nctbenzolkészítményekröl szóló rendelet

IDEALPLAST

22.

98

131

130

Allr::mkinc.stár terhére l{Uffle.r-féle diétás
liszt rendelése
129
kllamkincstir terhére rendelhetök
.A:landóan Ietele.peáztt orvos értelmezése
1·!9
AIJategÉszségUgyi törvény végrehajtása 192, 197

220

.j

524
52;-J

1934 1935 1936
évi k.ötetben
~llatgy~gy~szati gyógyszerkülönleges.sjgek

c'<ldn.lcn

Dobbi gyógyszerszállitá.s:i egyezmény

108

.L\.llatgyogyaszati oltóanyag.:k, szérumok árc..i 227
Allati gyógyszereli: nlunkadijai
.Allatorvosok Jtézi. gyógy.2zertárai
80
Allrutorvos!ásban l1aszná.latos oitóanyagok
.Ulástalan gyógyszerZszek
Arusítási ltör szabályczfüsa

114
2~3

214, 227

Arszabásban pótlások ;és javítások
Beadványi illetékek:
Betegellátó ·szövetltEZ?t gyógyszerszámlá.i
Bélyegilletek gyógyszerszám'lákná/l.
Bírásltodás közegészségí ügyben
Bisn1osalvan inj. rendelése
Budapesti Gjpgyáralt BetegsegélyZÖ Pénztár vényei
Budapesti !{erületi Elöljáróság felügyeleti
joga
Brtísseli me.gállapcdás -végrehajtisa crös·
hatásű gyógyszerek e_sy.:::ég2sitése tár~

254
21i
,10 '
125
230
278

319
127

Hl'
1161

12
158
256
21.

193·! 1935 1936
évi kötetben
ü!dalcn

Dobbi részére gyógyszerkiszol.gá.lás
Dobbi terhére Neosalvarsan
Droguistá.k űj gy6,gyszereket közönségnek
nem árusíthatnak 1
60
Egászségi bizonyítvány felá1llitási és 8.truházási Ji:érvényekllez
85
Egyesített Gyógyszerár.szabás sajtóhibáinak
javitása és pótlliásai
289
Egyesü~ete:1k, hatóságol\:, testületek
30-!
Egységes összetételű gyógyszere]{ ellenőrzése
135
Ergosteri.num ü'li.datun1 Richter rendelése
131
Eröshatasú gyógyszerek egységesítése
169
Feln1ondás alkalmazottnail\:
Feln1ondási idő ldtöltése
Fióli:gyógyszertárak
18, 31, 33, 3,15
Fém náttium és fé.m káliwn á.ru,sitása
231
Forgalmi adatok kimutása
147
Forgalmi adó e\'.denöz~se
2·!1
Forga1n1iadóvál:tság
Forgalmi köre bpesti gyógyszertárnak

147
161

160
172

237 320
34

213
217
27·1

118

3'J
105

gyában

169
Comprimata Strophantini lcgnagyot:b :::dagja
Coniprin1ata. ltészitn1ények ára
Cseppn16rö - norn1al
176
Detl.k Ferenc Betegs, Egylet szá..Jnlái
277
Dzxt.rines kivonat kiszolgálása
Dif:t:§ria elleni vCdöoltás
133
Diftéria sz~rum' 1\:ötelezö tartása
185

121.
165:

76

Forgalnü körböl gyógyszertár átköltözése
Forgalom.bahoza.tali engedély

.il

31

Galénusi szerek eltérő készitisi nlódja, Ph. H.
ID. és IV, e~öiratai .szerint
Glandubolin inj. rendelése
130
Gyakornoki felvétel
11·1

81
81

192

527
193·1 1935 1936
évi ·l;:ötetben
o·.d:Jlcn

Gyakcrnoli:ta11tas
Gyakornold vizsgálóbizottsági tagság
Gyó.gyszerárszabá.sról
Gyógyszerársza~bas (Egyesíte~t) sajtóhibciinali: ja.vitá.sa és pó~Cása
Gyégysz;;rá.rszatás változasok 1914. évtöl
]{ezdödöleg
Gyógyszeráruk l{ereskedése és iUatszertá·ak
·megvizsgá.!ása
Gyógyszerell:ásása - }{Özkórházaknak
Gyógyszerek eltartása
Gyógyszerforga lom,ba hozatali eng.edé.1y
Gyógyszerek
Gyógyszerei;:,
1{a1 való
Gyógyszere!;:

120

2·10
188
289

21
1

294
87
161

(eröshatású) - egységesitifse 169
g:y·ógyszerf21él;: stb. anyagok4,1
keresl\:eaes
li:iszol.gá.ltatá.sa

69
81
8·!

7-1

305
Gyógyszerrendelés
( J;:özgyógyszerellátási)
151
ldte:i·jesztése
15
GyógyszerészaJkalrnazott fe!e(össége
Gyógyszer.észgyakornoki I{ijelö'..ö Bizcttság
lH
szervezete
13
Gyógyszerész jóléti intézmény
1936 évi ,l;:ötetben:
'16, 67, 131, 1·10, 145, 15-1, 163
5:3
Gyó.gyszerész jó:.éti járul~l{ok
86
i.16
Gyégyszerész ·J;:arnarák létesítése
Gyógyszerész képesités nélküliel;: fcglalkoztat~isa
152, 262, 266
11'1
Gyógyszerész pályá1a fef.vétel
Gyó.~·yszerek1

Csszeférhete~lens2ge

193'! 1935 1936
évi l;:ötetben
oJda.lon
Gyógyszerész titol~tar tási J;:ötelezetts.ége
26
Gyógyszeriszi gyakorlat
17
Gyógyszeriszi műl;:ödés és <-;!járás sza,bályozása
67
Gyógyszerészi oldevél .érvényessége
·
105
Gyógyszerészek kötelezö könyvvezetése
107
Gyógyszerészeik névsc::·ra
'116 3,16
Gyóg;yszerészet - közegészségi.igyi int:'.zn1ény 15
Ctyógyszerfszi gyaJ;:orlat
98
155
Gyógysz:::1rl;:öltségek folyósib:i:sa
Gyógyszerkönyv (IV.) Ceszerzés~
29
Gyógyszerkönyv IV. éle.~beJ:éptetése
·11
65
Gyógyszerl;:ülönlegességek _ állatgyégyá.szati
108
96
Gyégyszerlk.ülönlegességek évenkénti törzskönyvezése
287 158
Gyégyszerkü'.önlege::ségel;: ellenörzise
135
41
Gyógyszenkülönlegességi árszaba.sok
298
G,yógyszer-killön'.egességi rendelet
63, 135
Gyógyszertár árusítási körének szabályozása.
21
40
C+yégysz2rszi1mlák b:Jyegilletél;:e
11·!
116
GyógyszerLá.r dthe:yezése egy közs2gböl a
n1á.sl'kba
32
Gyó.g-yszsrbí.r a.truházá.s özve_g)•1öl
37
173
Gyógyszertar terendez2se n1int vigrel1ajtás
tirgya
26
Gyógyszertár forgalmi köre
30
Győ.gyszertir forgalmi köréböl val5 á:költöz_ése
31
91
Gyógyszertár he(yénel;: n1eghatározas.a
31
91
Gyégyszertárban nem árusitható cikkel;:
24
Gyógyszertá,rtulajdonos felelössége
15

)28

193·! 1935 1936
óvi kötetben
old:ilcn

193·1 1935 1936
évi lcötetben

cldalon
Gy6gyszertartulajdonos sza;badsigideje
Gyógyszertár üzleti joga végrehajtás tá.rgya
33
· nem lehet
12
Gyó.:nrszertárvizsgálati jegyzőkönyv
Gyégysze-rtárak berendezése és felszerelése
9·1
Gyógyszertárai1i: bérbeadása
3·!5
Gyógyszertáocak (fióli:)
404

Gyógysz~rtárak

(házi)
Gyógyszertárali: (li:éZi)

·108

18

83
274
33-1
338

·153
457

!

Gyógyszertárak (1i:özrendészeti és honv·§d
li:órházsi}

1

418·
_358

Gyógyszertára1c (nyilvánosak)
.
Gyógyszertirrak árusítási köréne1t szabalyozasa:
Gyégyszertára1\. értékesitése vagyonadó szen1pcntjából
239

343
288
102

1

Gyógyszertáral\. forgallni adatainak kimuta-

tása.
Gyógyszertáralt hivaJta:os Yizs~á1~t.a

147
18

Gyógyszertárak kötl°~('·esek difter1a sz.:ruroot tartani
Gyógyszertara1t n1egvizsgálás2.
Gyó.~yszertárat. rezsi költsfge és ha.szon~a

Gyógyszertárat ki li:CZ~ii:et
..
Gyógyszertirba.n b.rtando szakli:onyvek
GyóITTrszertácr:ban nen1 áru:::jtható clklH.::~{
Gyógyszertári bcadvá.nyok .
Gyógysz2,rtá1i jogfolyan1oclas
Gyógyszer:tári jogok ·engedél>'CZ.ése

\'
-~

~

185
39

hozama
'
269"
Gyógyszertáralt vasirnapi dé1utáni zd.rvatar- _
~o
16

90
17, 29

126

465
374

';

Gyógyszertári kérvinye:k'.1cz !1elvszini la 'z
n1ellfklcndö
~
Gy(:.g:,.•szertá.ri statisztika
Gyógyszerttl.ri szabd.lyrcndel~t
I-Ia.n1isitott vények
Ha~cnszcrvi gyógysz:::rek ösanyagai
Hasz.::nélvczetben ICvö gyógyszertárak
átruhá.Zása
1-Iaszon hozan1a és rezsi kö:,tsé~0 ~ gyCgyszertiraJi:nak
~
Hatósági or\'OS fel'l'.gyeleti jog'.!.
I-Ia~ósf:1gck, e.~y:::sülelel::, testületeit
H<izi gyógy·szertáTak
18
13-1,
Ht>Iyett.:.s1t~s ::· g}'Ógyszert8.rvezcL:.::1J0n
I-lely111eghat::l rozás { gyóg;vszerlir)
I-Iitelezni g;,.·ó.::;yszerJs7. c:::ak slirgös vcsz.:'.:'y
esetén l;:Ctcles
1-I.ilchncgvon1s
1-Iiva~alos Yizsgál:.ür:
gyó.1-yszertár;: kn::i.k
Hcn1ccpa.t:1iás szc~rck P!lt:nürz6se
I-Ienv2J kór'1ázi g::ég;.'.'3zt:rt.ár:,k -~s

·:5·yógyszc>risze1':
r.1;Lt.sz21· kerczkedisck és

92

93
105

3·!G

467

27
281
16
173

269
22
30·1
·10-1

237

320

334
99

·153

91
16
2G1

18
33

413
drog~riúl::

yi ._.-,0',;' •i S''

Illats;,;;:~~i;z;lg«'.i !t~:túsa

81
·115

B·13

·lG5

n'f,C::
87

jcgo.sult

5G

I!lctCkn1ent!:sség ld~z"z-'lliL":si gy:.:;,y~
10·~
szcrckn::.I
230 31·!.
Illet::.tonutaló
·10 115
Insu 1in á~·sz:in1i'.{i.sa
Jc;gfolyurnodú.;;ok
2D 127
Jóléti intézn16ny _„ __ gyCgyrzerészi
13
-16, ű7, 131, 1,10, 1,15, 15·!, 163
1936. évi l;;:ötetbcn:

~30

531
193,1 1935 193'1
évi li:ötetben
o-ldalcn

193,! 1935 1936
évi kötetben
o1d.:i.lon

Jóléti járulél{ok

5'3

Jövede:mi és vagyonadó kivetése
I~ábítószer rendeletekhez
!{ama.rák (gyógyszerészi) létesítése

283
32, 3·!
1·:16

„Karlsbadi só - mesters§ges árusítésa,
m·:ir hivats..losan tilos
Keresztjelzések megváltozása
!{eresztes és k·itlteresztes szer-:k :ldszolgáltatása
l{lt kereszttel je'ölt gyógyszere]{ rendelése
Kézi gyógyszertárak
Kézi gyógysz2rtárak - állatorvosi
K.ézi gyógyszer:~ral{ engedeiyez:se és
ellenőrzése

85
102

83
128
280
91

,108 338
80, 223

457

165

166
4.4
78, 79, 9-!, 95
242

26
161
413

343 463

i~letékmentess.§ge

93, 13·1

gyógyszertárakról
széló szab?i.1yrende1et
7:3
!{órház::.k (köz). gyégyszere!látá.~a
161
!{ommersz isjectiok elr1enörzésc
!{czrneil\:ai ipar .gyakorlása
233
!{ozinetikum kiszolgáltatása jogosult
lCönyvvezetés
lű7
Kötel,ezö könyvvezetés
107
I<:ötszer rendelet
97
!{öz-egészségligyi bizottság
18, 22
Közegészségügyi közigazgatás
18
I(özegészs:§;gügy rendezéséről szóló törvény 11
I\:özeg.t.szségi ügyekben hatós3gok rendörbiráskodása
12
I(özgyógyszere!~.itás fizetetlen szám1 '=i
277
I<özgyógyszerellátás köU.s.égeina'i{ folyósitása 155

Közgyógyszei·t.!llátis terhére Leuccp:ast
rendelése
I<:özgyógyszerelU,tas terhére renclelt gyCgysz1rek árainak lerovása
!{özgyéuyszereUát.isi gyégyszerrende~és
kiterjeszt€se
1936 évi kötetben
28, 31, 77,
I<özgyülés elleni p1nasz ligy[,ben vfg~1atározat
Közint-~zmények gyógyszerbeszerzése
I<özl\órházak gyógyszerellátásn.
Közrendészeti kórházi gyógyszer:árak és
.'J'Yégyszerész::,k
I<özszá!litasi gyégy~zereli: szerződési

!{€zi

G7

33
55
71

·1·.1-

!{u.ffler-féle diétás liszt rendel:·se
129
lCun1zs.'ás
14
I<ülföldröl hczott gy5gysz2rek c'.~cnörz5se
L,2ru.-:oplast rendelé.:;e
165
Magyarországi Gyógyszerész E'Syesület li:özgyül:'.s elleni pan:sz ei'.u1asitü:::a
2-12, 2-!6
1\Iagyarcrszigi Gyógyszerész Egyeslilet alap.
sz;ibályainali: jóv-ZJ1a..gyfisa
1fagyar I-Iaiózisi Bet. Bizt. L11t, v:'nyei 28-1, 288
1\faximá'i.s dozis::::.k az űj IV. kiadású 1viagy,
Gyó.:s-yszerl;;önyvben
300
1-l!axim-alis clozisc-k megváltozás:i
1vL4.BI gyógyszerszám.á.li
260
,.1vI:irka cik.k21li:"
279
1v!áv. B, B. I, tc>rhére törté:nö g~VÓ">'Sze·Tendel€s
].lfáv, B. B. I. gyó!!yszerrendelési útmutatója
~~~=-~

m

10·1

33

17

126
121
123

532

5.33
193·! 1935 1936
évi J;:ötetben
oldalon
.1'.t.4.. V, B, B. I. házi gyógyszertárá.nak gyógyszerk.iszolgál!ása
160
1\iIAV, B, B, I.-vel kötött szerzCd~s:ez p5tl3s 285
„1\-Iesterséges karlsbacli só" á.111sitása -5s névhasználata tilos
83
lYia.ximális adag
121
Méregkönyv megörzése
72
1-Iinösitvényi táb~<á.:zat
36
Tullis!;:olci közkórház engedélyezési o1tirata
168
„Munkaadói igazolvány" ( OTI) ára
90
Normal cseppmérö
176
N·em okl. gyógyszerész fe'"mondási ideje
216
Női tern1ékenység meggátlására szolgáló
szerelr árusítás~\Ilak tilalma
61
Nyilt iizletek zárórája után nem árusitható
cikkek
106
Oklever,es alkalmazottak felelössége
15, 87
Ol;:Ievél bemutatása
93
Oldevél (gyógyszerészi) érvZnyessége
105
Okirati illetékelt
230 3H
Oltó anyagol;:. ( - á.!:!atcrvoslá.sban ha.o;:zná.~
.latos)
21·1
Oltóanya gol;: .és szeru1ntermelö üzzmek 225, 230
Orszá.gos egyesület közgytiJ~ése elleni panasz
'
242
Országos magánbetegs. Egyesület vényei
258
Orvos - állandóan Iete1epedett
H9
Orvos (hatésá,gi) fElügyeleti joga
22
Orvosi bélyegző érvénytelenit.ése 252, 253, 279
OTI egyezn1ény
158
OTI Gyógyszerrendelési űtmutatója
282 128'

193<! 1935 1936
évi kötetben
oJdaion

OTI terhére rendelt gyógyszerek Jtiszclgáltatása és szá.mlAzasa
2,17, 2·19, 253, 257,
277, 281, 176, 179; 186

8J
117
12!
150

0'11! szerződés kieg€szités

OTI-nak térit:és
OTI „1-Iunkaadói igazoüvány" díja
OTI szerzöd·Zs felmondása
OTI űj vényalapjai
összeférhetetlen gyógyszerrend;;Jes
öttáblázá.tos rendelet
özvegyi átruházás
Pályá.ra felv.étel
PóUá.sok és javítások az á.rszabásban
Pótlás n. MAV. BBI-vel kötött szerzCdéshez
Próbaidö (gyógyszer-i.sz alltalmazásá.nár)
Rei1ljogü gyógyszertárak
Reli:lá.n1 - rendeletbe ütköző
Rendelöintézetek: gyógy.sze1•beszerztse
Rendörbírás:kodás közegészségi ügyekben
Revival kiszolgálása
Rozsnyay 1.·Iátyás em1'ék_r:ályázat
Sajtóh.ibtlk javítása és pótl.ás az Egyesltett
Gyógyszerárszatáshoz
SebEszeti Jrötözö.szerek előállítása és forga~
lomba hozatala
Sósborszesz á.rusitása
Sóska.sav és sói l\.éU;:eresztte; inegjelölése
63,
SpecialitáiS rendelet

110

125
90
172
288
305
44

37
114

173
130

125
285
210
16

149

38
12

115
13S

275

289

21

97

157
135

100

535
1934 1935 1936
évi kötetben
o_dalon
Sürgős veszély esetén való gyógyszerldszolgálás
80
„Statim" rend::.1et gyógysz2rek li:öltstge
273
32
Szabadságidö - gyégyszertártulajdon:::s
18
Szabályrendelet a gyógyszertárakról
29
Szabályrendelet a gyógyszere·k, gyógyszerféUélr, mérg8k és n1éregtartalmű anya- '
gokÍtal való lrereskedes tárgyában
45
Szaibályrendelet - kzigyógyszertáraJu-ól
73
Szakkönyvek
93
Szaklapoli:
334 242 3:--9
"Szám:.ák megörz~se
94
Szen1élyes gyógyszertárat e.gy gyC,g;yszerész ·
csak egyet birhat
· 32
Szeinélyjogű gyógyszertára.!\:
16
Személyzet bejelentése
18
Sz_rum:c·k <irszánútása
37, -10 97
Szolgilati jogviszony
200
Távbeszólö dijkedyezn1ényrö~
232
T·echnlk<ik fog~alk~ztatása
152, 262, 266
Tiszti főorvos teendői
1D
Titoktartási kötelezetts.§g gy6gyszerEszn(k
26
Törvénygyüjten1ény tartása
·
20, 23
Törvény„a·tóságok
'
337
Tulajdonos eltávozása, szabadsigideje
S9, mo ·
Uj gyógyszereket a drc.gu:stáJr ltözönségneJi: n€:m szolgáll1atnak lti
60
Uj gyógyszertárak
_
.
340 288 355
Uj gyógyszertár hely(n2lt. n1egh~t~rozasa
31
Utmut:.tás helys&gc:evel~ k1k2.resese.1ez
352 281 363
üzen1rend
67
Vagy~n- (és jövedelem-) adó kivetise
102

1934 1935 1936
évi kötetben
oldalon
150
31
223

Vasárnapi zarvatartá\s
Végk.ielégitEs
Végrehajtási eljárás
Vegyvizsgáló áJUomás ·működése
Veron'átlról
VeszettségellenJ oltóanyagok ármegá:.Japítása
Világító reklá:mtábláJ\:
VizS°gá.lati jegyzőkönyv (gyógyszert::lri)
42
Vörös Kereszt jelk-t:pének tilai1ma
282
Záróra
Záróra után nem árusthatói cikkel;:

l-l

295
8•!
22:.i

168

81
106

26

O lv as ói nk at lké1P
vt is áp {ó .s ai i'l ná l jii.{!, ff'D.og!!/ be hi va tk oz ni sz ivaz Ev fl. ön yV ll' e
sz ol gá la to t '// :e es fle dl je ne k:
sz ne
ki in fz s ön m ag ul fl1k ez ze l ne ·
u1 1f l íi.s !

Előnyös

b e s z e rz é s i
fo rr á s o k :

RE X gyó g,r sze r\T g,r
Csz eti g;r ür Cs
res ked eln 1i rt., Bu dap
est , •/., Ru dol f-té r 1.·
gön yci m: 1Ie dic a, Bu
Sli rdap est , Tel 2fo n: 13 -7
13- 7-6 7.
-6 0,

g_yóg_yúrufi=-1

)

~irnllmayer

és Sei tz rt.,
lted és, Bu dap est , V., gy óg ysz m\ run ag yk ere s-1
Zri ny i-u tca 3.
Te lef on:
82 -9 -3 8.

Tö rök La bo r gyú gyú
run ag, rke 1·e skc dés Cs
veg yésze ti gy ár rt., Bu
dap 2st , VI., !{i rál y-u
tca 12.
Te lef cn: ':'2 ·1- 3-2 0.

Ch ino in gy óg ysz er
t!s \'(~g:~·{~:~z('ti tern1ék
t•f;:
gy úra rt„ lJjp est , 'I'e
!ef on: 9·1 -8- 83
G.JG~:

..

I\.cchrut~ister

Ho ld- utc a 8.

Fri g-; res ut< ida i,

1 ~~~~~~~~~~-~~~·.
Teh~fon:

I~udapest

25----1--<JO

'''5

1

V.,
91

1

..:. -·-==~~

g:rGg-,vsze;·veg:,reszeti
g,;~i.r (~s gyóg;\·árltl;::-,res ked ('lt ni rt., Bu dap
est , \r., P~udolf-tér 1.
gön yci ln: 1'.Ieclica, Bu
Si.1rdap
est
,
Te lef on: 13-7~60,
13- 7-6 7.
1

Thalln~ayer

kcd és,

An tih yp ert on icu m

és Se itz rt., gyó g:s
Bu dap est , \.r., Zri nyi 'sz; ;rü run agy lter es-ut ca 3. Te lef on:

82~-D-38.

538
539
CSO~IAGOLó

Töröli: Labor gyógyár unagyke reskedés és \"C!,1)-"ész.eti gyár rt., Budapes t, VI., IGrály-u tca 12.
Telefon: '~2·1-3-20. 1

BETEG APOL\.S I CIIililll í:

l

REX gyúgysz. er\·egyés z.cti gyár és gyógy:lr ukcreskedel mi rt., Budapes t, V., Rudolf-t ér 1. Silrgönycim : 1'Iedica, Budapes t, Telefon: 13-7-6 0,
13-7-67.
)

Thalln1a yer és Scitz rt., gyógysze rárunagy li:.ereskcdés, Budapes t, V., Zrinyi-u tca 3. Telefon:

82-9-3 8.

ANYAG Oii:

:-~~~~~~~

~~~~-

c;ellopha n tivegátlá tszó steril, pűrusn1entes
cson1agu lúanyag. Egycdi!. rusítás: Hajdu és
Bokor1ulJ, Bud1l.pcst, \'II., .A.lsöerdösor 8.
Telefon: 38-0-8 8.
FERTöT LENITö SZEH.E ii.:
„Labor" -féle fert5tlení t:'.i Szent I.rnrc gyógyszappan . Phenolin fertötlen itöszer. TörökLabor rt., Budapes t, VI., l{irály-u tca 12.
Telefon: *24-3-2 0.

Tho Baeders J>erftune ry Co, J.,i1nited, Ujpest,
zsébet-u tca 2-l. Telefon: 9-1-8-5 0.

E:_.~--,

1

FOGAPO LóSZER EI{:

Töröli: Labor gyógyáru nagykere sl;;edés és vegyé-1
szeti gyár rt„ Budapes t, VI., Király-u tca 12.
Telefon: *24-3-2 0. !

Dl.,.\N:;\.. fogkrétn . Gyártja: Din.na ipari és IG.~
rcskedel tni rt., Budapes t, Xl,r., .,.\ngol-u, 17--

·~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~

CERAT CAPSUL Aii:

TlCHLER JÁNOS 38 év óta fenn-

álJó gyógysz erészeti papíráru és
pöor~capsulagyára,

Budapes t, VI..

-utca 37. szám, Telefon : 29-7-48.

1;:::::1:9:.:T:e:le:•f:o~n:::9:7::2:::6:9:.:::::;::::::::::::::::::::::::;
Ovenall fogpép, szájvíz. Gyürtja: Baeder rt.
pest, Erzsébe t-a. 2--!. Telefon: 0-1-8-5 0.

-

1
KAL MOP YRI N

l.ij-1

Lázcsö kkentö , fájdalo mcsilla pitó

5·!0

541

Buda-1

Niv ea fogli::rém. Gyf rrtja : Beie
rsdo
pest , Xfi' . J{on 1écs y-u. 41, Tele rf rt.,
fon: 96-- .4-9 8,

1

„OU a" JrüJ ()nle gess égek n1ag~rar
orsZági J;:özpontj::--1
V., I-Io llán -utc a 2·1-- 26. Tele
fon: 11- 9-9 9.

-

GBP IL\P SUL Ali: :

Tha llnia ycr és Seit z rt, gyó
gys
1tcdés, Bud apes t, \T., Zrin yi-uzerá runa gyk eres -1
tca 3. Tele fon:
82- 9-3 8.
l

1

1 JCHLER JANOS 38 év óta fenn
álló
győgyszerész

eti
pap írár u
cap sula gyá ra, Bud ape st, VI.és por ·
kerü let

1

Lab_~. gyúg,rűrnuab>:J'keresJ;:edés

Ó-ulca 37. szám . Tele fon: 29-7
-48.
GUi \Il\I IAR Uli: :

,,Pi tL\IE H.0 8" Gur nnll \vur en-F
alJri lr, Dre sdeu .
i'\Jugyaro

rszá&>i vezé rh.é pvis elet: Bud
apes t,
\'Il. , Iíer tész -utc a 18.

,,DO NNA „" n 1 elcg en ,·ulk aniz
últ gun unió vsze r a
vcze tönu irka . \'ezé rl;:é pvis elet:
,„ajn u és Tár sa,
Bud apes t, \r., :\.ra ny ,Ján os-u tca
hete gáp clás i cili:k2Ji:, köts zere 16. Gun1mhirult:,
l;: szak válJ alat a.

l

TUröJ;:
r
és vcg yé-1
szct i gya r rt., Bud apes t, VI.,
!{ir ály- utca 12.
Tele fon: ·:'24-3~·20.

'

l

ltich tcr Gt~deon vegy észe ti
gyá r
pcst , X., C3e rkes z tL 63. Tele
fon:

1

1

gyö. gysz er,·e gyés zcU g,yá r és
ir;ró gyár ul;;e -1
1it·EX
resk edel nli rt., Bud apes t, V.,
Rud olf- tér 1. Sür -

1
Gl .A ND UB OL BN

Izo lált pet efé sze ktü szé í-ho rrn on

rt.,

Bud a-1

·~8-5-69.

Dr. ,,._.\1'-DER g,vóg~·szer- és
táps zcrg
Bud apes t, X., líer eszt uri- út 30-3 ,yúr rt.,
·1. Teie iono Jr: ·16 -0-3 4. soro zato s.
Siirg önye in1:
Qyo rnal tine , Bud apes t.

1

gön ycim : J\iiedica, Bud apes t, Tele
fon: 13- 7-6 0,
13-7 -67.

GYE fü\I E!i: TAP SZE ilEl í:

TUröJ;:

1

Lab or gyóg ,ráru nag; _rke resk edés
és
veg yész eti g:1á r rt., Bud apes
t
utca 12. Tel. efon : ':'2· 1-3- 20. VI., !{ir ály-

CARBO MEDICINALIS „Richter"
Ma gas hat ásé rték ü
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G l." öG 1".:iR t.iN..\ G 1:."l\ .EitE SiíED öI\.:

!{och meis tier Frig yes utód ai, Buda
pest, V.,
Hold -utca 8. Tele fon: 25-1 -90, 25-1
-91.
R·EX gyóg ysze rveg yCsz eti gyítr és
gyóg
kercsk•edelmi rt., Buda pest, V„ Rudo yáru lf-té r
1. SUrg önyc in1: lv!edica, Buda pest,
Tele fon:
13-7 -60, 13-7 -67.

I

Thill hnay er és Seitz rt„ gyóg ysze
rárun agyl teres -1
1tedés, Buda pest, V., Zrin yi-ut ca
3. Tele fon:
82-9 -38.
:
TörU it Labo r gyóg yúru nagy ltere sked
és és yegy észeti

g,yár rt.,

Buda pest, VI„ !{irá ly-ut ca 12.

Tele fon: ':'2·1 -3-·2 0. '

GYú GYE ORO ii:

Thal lmay er és Scitz rt., gyóg ysze rárun
kcdés, Buda pest, V., Zrin yi-ut ca 3. agyk eresTele fon:

1 82-9 -38.
CA LC IM US C

REX gyóg ,ysze r\·eg yésze ti gyár és
gyóg )·áru kereske delm i rt., Buda pest, V., Rudo
lf-té r 1. Sürgöny ciln: 1'.-Iedicina, Buda pest, Telef
on: 13-7- 60,
13-7- 67.
1

Ti"iröli: Labo r gyóg yárun agyk eresI {eclé
s
szeti gyár rt., Buda pest, VI., IGrá és veg; ré-1
ly-ut ca 12.
Tele fon: •:'24 -3-2 0. '

1

GYúGYCl~H:OUii~ilí:

Stiih n1er Frig yes rt. Buda pest, '\rIII.
, Szcn
ráJyi -utca 8. Telef on: 30-5 -32„ 44-9 tki-01.

Dr. \V:\N DER

gyóg ,rsze r- és tápsz er:,,') ·ár rt.,
Bucl apst, X., Jiere sztur Lút 30-3 4.
Tele fono k:
46-0 -3·1 . soroz atos. Sürg Hnyc ln1:
Ovon 1altín e
Buda pest.

'

lntr amu scu lari san és intr ave nás an
adh ató calc ium -kés zitm ény

n..EX g,yóg yszer \·eg:y észet i gyár
és gyúg ;ráru li:ereske deln1 i rt., Buda pest, 'l., Rudo lf-tér
J.. Sürgöny

cim: llfed íca, Buda pest, Telef on: 13-7
-60,
13-7- 67.

1

54·1

Thalln~a:rer

1

(•s Scitz rL, gyóg ysze ráru nagy
kere s-1
·kcdé s, Buda pest, \t., Zrin yi-u tca
3. Tele fon:
82- 9-3 8.

GYó Gl-S Z:\P l)AN Oii:.

zsébot~utcu.

Törö k Labo r g-yóg .vúru nagy Ji:erc
sJiec lés és v~g.vé-1
szet-1 b'J·ftr rt., Bud apes t, \FI„
ICirá ly-ut ca 12.
Tele fon: ':'2·1 -3-2 0. '

1

::...~~~~~~~

BED JRS DOR F RT„ Buda pest,
XI\r ., I\.on1óesy-1
utca , 41. Tele fon: 96- 1-9 8. Nivc
a-cré rn sth.
C"iI;;li:elc

~~~~~~~~--~~

~~~~

!j

GYó Gl'N ö\'E Nl.E ii:
I~EX

=cl,

ume xy Co,
Ujpe st, Er-1
I1Tho Baed<•rs Perf
2--! . Tele fon: 9'1- 8-50 .

'1

gyóg yszcr vci,.> J·ész eti gyúr és gyóg

yúl'uli:-:.:resli:edclmi rt., Buda pest, \T., Rud
olf-t ér 1. Si.irgöny cim: 1íed ica, Buda pest, Tele
fon: 13- 7-6 0,
13-7

Thalln~aycr

1

-67.

1!

~::;:;::::=::::;;=:::~~=

===::::::::

~!

Thal ln1a ;·er és Scitz rt„ gyóg ysz2
rúru nagy ker- es-1
kedé s, Buda pest, \t., Zrin yi-u tca
3. rl'elc fon:
82- 8-3 8.

~· 1

F
h

1

i1

TUrö k L.a.bcr gy<ig,:rúruna.~.;yke>c.sl
szcti g,vúr rt., Bud apes t, VI., il'dés és ve~yi:-1
E'..ir ály-u tca 12:
Tele fon: ,:,z,1 -3--2 0.

1;

1
PA R AC AL S

r

!fi1

Par athy reo idea és calc ium kom biná
ció,
intr amu scu lari s inje ctió k célj aira

lr

és Seitz rt„ gyóg ysze ráru nagy li:er
es-1
1.r., Zrin :yi-u tca 3. Tele fon:

kcdé s, Buda pest,
82- 9-3 8.

g,Vóg'yú1·una~;::;:clés

vegyé-1

Tiirii.Ii: J„aho..r
és
szct i h'J·úr rt„ Bud apes t, VI.,
!{irá ly-u tca 12.
·Tele fon: .:.z,1 -3--2 0.

ü~-=

-====~~==-===-"

Gl:" úGl' SZE Rf:S ZET I P:\P I1Li HU1
\:

'I·I() HLE ft .JA.N-OS S8 óv óta ft~nn:
iihi
gJüg yszc rCsz eti papi rúru és poreaps ulag ;yára , l~udapest, \-I„ ü-ut
ca
37. S?,:irn. ']'ple fon: 2H- 7-18 .

ADIG.AN
Dig itali s lan ata öss zes glyl rnsi djai t
tart alm azz a

:1·
~
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GYúGYSZERl'lSZETI tlVEGEK:

Thal11uayer és Seitz rt. gyógyszerárunagy1tereskedés, Budape3t, V., Zrinyi-utca 3. ·
T.elefon: 82-9-38.

Lab~or

Török_
gyóg;rárunagykereskedés és vegyé-1
szet1 gyar rt., Budapest, VI., ICirály-utca 12.
Telefon: *24-3-20. ·

1

Török-Labor b'J·ógyü.runab'';fltereskedés
gyészet1 gyár rt., Budapest, VI.,
utca 12. Telefon: *24--~-20.

GYúGYSZERIWLöNLEGESSl'lGEii:

(sKirályvc-1

1

Chinoin gyógyszer és vegyészeti termékek
gyára,
rt., Ujpest. Telefon: 94-8-83.

1

özv. Beretvás Tamásné Szent László gyógyszer-

ii..~t•ú•r=a•.•I=i=is=·p=c=.s•t=.=T=c=·l=e=ro=n==:=4=6~=8===9=l=.==========~
1
R·EX gyógysz~rveg,yészeti gyár és gyó~·~tru

1

J;:ercslredelnu rt., Budapest, V„ Rudolf-tér
1. Sürgönycim: 1-Iedica, Budapest, Telefon:

13-7-60, 13-7-67.

Beiersdorf rt„ Budapest, XIY, I{o1nócs;r-utc:1 ·11,
'.felefon: 96--:1-!)8.

1

1
GYúGYSZER_ 10S VEGYSZERGYARAii:

1

!

Richter Gedeon \~~·észeti ~-ár rt., Budapest,
X., Cserkesz-utca 63. Telefon: •18-5-69.

I

INSULIN „RICHTER"
100 és 200 egységet tartalmazó
5 ccm-es üvegekben

g~·ógyszer- és tápszer!,')"ár rt.,
Budn.11est1 X., Iiercsztúri-út 30:-3~. T~le
fonok: 46-0-3-!. soozatos. Surgonyc1m:

Dr. \V.:\.NDER
Ovon1altine,

Budap~st.

R·ichter Gedeon vegyészeti gyá~· rt., Buda~
pest, X., Cserkesz-utca 63. Telefon: •18-:'i-69.

1

548

549

Beie,r sdorf rt„ Budap est, XIV,
41. Telefo n: 96--<. !-98.

1

1

l\omó csy-u tcu

'.förHk Labor gyógy áruna gyker eskcd és és
vegyé szeti gyár rt., Budap est, VI„ !{irál y-utca
12.
Telefo rr: ~'2'1-3-20.

1

Chino in gyógy szer és vegyé szeti tern1élie1c
gyára rt. Ujpes t, T:-::lefon: 94-8 -83.
REX gyógy szerve gyész eti gyár és gyó!,>J.'Úrukeres1 redelm i rt., Budap est, V., Rudo lf-tér
1. Slirgö nycím ; 1.:fedica, Budap est, Telefo
n:
13--7 -60, 13-7 -67.

ILL.-\ TSZE RGYA RAli:

Th~izsébe
Baede rs Perfun 1ery Co, Linlit ed, Ujpes t, Er-1
t-utca 2--1. Telefo n: 9·1-8 -50.
1" =
~-----=-~--'

JíOZ) IETll i.:U CIIíli llií:

Gl"öG YSZE RTAR I BERE NDEZ BSEI {:

ItEX gyógy szerve .g_yés zeti gJür Cs gyógy
áruh:e resl,;:edehni rt., Budap est, V., Rudol f-tér 1. Sürgönyc im: lVIedica, Budap est, Telefo n: 13-7 -60,
13-7-6 7.

Oberl iinder Gyula gyógy szertá rberen dezés
i cég,
Budap est, \TII„ Iierté sz u. 31.. Tel:ef on: 37-9-5 ,
3.
ILL.- \TSZE REii:
REX gyúgy szer\·e g_yés ·leti gJ'ár és g;rúg;
ritru-

kereslt>edeln1i rt„ Budap est, V„ Rudo lf-tér
1. SUrgö nycin1 : 11-Iedica, Budap est, Telefo
n:
13-7 -60, 13-7 -67.

'l'ltnll mayer és Seitz rt. gyógy szerar unagy
1cereslredés, Budap est, V„ Zriny i-utca 3.
Telefo n: 82-9 -38.

l

'I'haUn 1ayer Cs Scitz rt„ gyógy sz2rir unagy
keres lredés, Budap e:st, ·v., Zriny i-utca 3. Telefo
n:

íl~

82-9- -38.

.

TiirUJ : Li.thcr ,.,·()n·,·{>rn1l'l"'"1:JierPsk<•dés
Cs \"C<,..vé~
"'' "'· ~ ' "'""
·• ""~
szeti gyár rt.,
Budap est, VL,

1

'l'elefo n: -:'2•1 -3-20 .

!{irál y-utca 12.

55.0
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H:OZl\IETiii:\! Gl-All.-\I\:

The Baeders Perfumery
Erzsébet utca 2--!.

Co

1

1

Lin1iÍed, Ujpe.:'t,
Tcl~fon: 94-8-nO.

BEIERSDOitF RT., Buclupest, XI\:, Iion1{k~sy-1
utca ·ll. Tt:lefon: 96-4-98, NiY~a-crém stb, .
cil;;Ji:ek.

1

ri.ie Baetlers Perfumery
ErzsCbet utca. 2-!.

Co

_______

1

Li~ited,. U jp~_:t,
Telefon: 94-8-<JO.

1

1
Erőd

utca

1

1

'l

___,

LABORATORIUl\II BERENDEZ:ilSEI{.

IíöTSZEREI{:

·,

1

Ilun1an Gyógyszel'üzem lí. F. T. 1 Budapest
\'I., Szondy-u, 100, T,: 25-0-67, 25-0-68,
!{épvi.seletek: Istituto Sieroterapico i\Ii1anesl',
:l\-IiJano, ;\Jbert .i\-Iendel &: Co. Export-Gesellschaft n1. b. H., Berlin1
No\'o Terapeutisk
Laborutoriun1, Copenhagen, Parfun1erie BourJois, Paris, Les J>arfun1s Chanel, Paris.

BEIER.SDOitF ItT., Budapest, XIV·, IiomCcsy-1
utca 41. Telefon: !16-1-98. Nh·ca-crén1 stiJ.

T
.. URUL kötszergyár. Budapest, 11,
l_::.3, Telefon: 52-6-·!2.

REX gyób'"~yszcrveg_}·észeti gyár és gyógyáruJ;;ereskiedelmi rt., Budapest, V., Rudolf-tér
1. Sürgönycím: lviedica, Budapest, Telefon:
13-7-60, 13-7-67.

1

IWLFöLDI GYóGY- llS VEGYSZERGYARAI{:

liöLNIVIZGYARAii::

1

1,„,

Török La·bor gyógyá.runagykereskedés és
vegyészeti b'"Jár rt., Budapest VI., IGráiyutca 12. Telefon: *24-3-20.

·Thallrnayer és Scitz rt., gyógyszerárunagykeres-1
kcdés, Budapest, \t., Zrinyi-utca 3. Telefon:
... 82-9-38.

Oborliinder Gyula gyóg;rszertárbereudezési cég,
Budapest, \rrr., Iíertész u. 31. Telefon: 37-9-53.

1

TONOGEN
A mellékvese hormonja (1: 1000)

1

553
NAG YDR OGI STA K:

1

l
l~.

PIPE RES Z..\PP. :\NG l:-AR :

Iíoch n1ei ster

Hold -utca

~~~;,eíi--~t~:'és gyúgyüru
-~I
kcre skcd eln1 i rt., Bud
apes t, V., Rud olf-t ér
1'f~·dica, Bud apes t, Tele fon:
13- 7-6 0, 13- 7-6 7.

1. Sürg önyc in1:

~~~~

-==;1ul1J:~a;~ : :
__

Scitz rt.

===···

Türi lk-L abor . gyóg~:úrunu.gyl,eres
l1:eclés
gyés zeti gyár rt.., Bud apes t
VI.,
utca 12. Tel~fon: ~'2,!-3-20.

!

g-yógyszerárun~;;~I

POR KAP SZU LAK :

kere sked és, Bud apes t, v., Zrin yi-u
tca 3.
T-2Ie
fon: 82- 9-3 8.
"'

_,"""" -

...=,= ·----

-

Er-1

és ve~
IGrá ly-

1

------

TI C H LE R

·= ,,.,__ =.-- .''''" '"'= === ==--'

~,,-----

1~;::rftuner.r Co, Línt ited,

:t.sebct-utcn 2-1- . Tele fon: 9-1- 8-50Ujp.e st,
.

~

TUr. öli:-Laho1:·-;.;:Óg,·rit·un-at;J";e;,,~l
i:edés
gyés zeti g-yár rt., Bud apes t
VI.,
utca 12. Tel-e fon: ';'2-1 --3-- 20.

1
.....

~~~~

l

The Baed ers

1

porkapszulák a legjobbak

és \ <.'-1
J<irá.ly_

I

1

ILl G'.r .:11) .:\SZ :

1
--=--~

H=\.~P.:\SZ.

Dr Pápa y-fé ie oltúi ntéz et l's széru
n1h:'rntPH.i
rt., Bud:lp('~t, !::'.;:., Lúny ay-u tca
J 2. Tele fon:
85- 5-6 3. Sii.rg Onyc frn: I)ÚJ:~:e_'
~~·dape st.
__
----

1

.:·:__

TABL. OVARll „Richter"

Az ova rium ható any aga it tart alm azz
a

_I

r;:;V Ii01 "L., \ST í{.:-\ UCS U!í
f.iyüi :!'- u
~
ju.: BEIE RS. DOR ·F R·T., Buda ppst ,
XI\· „ I\:orniJ- ~.
~
(·s:i-"-11 • .!1. Te!p fon: -!6- 1-98 .

....,.,,.,.....___,,,==---=--===

.
I

~

-=-=.::==

~=---==-=

=-

SEB TAP ASZ OI\:

~!..1!t'...
''"l'l "O"
L-\:
:r=í•-.-:1.
__ ~=l·:=
c:1,1·
~ =(.r:
!.
: ..;,
"'C. .·'„.=(-.--,--,.-,,·,~J' ··:"
,.' ...... _,
: ... „„
l l ..\7~.~
.:.. .„.:"
!

\

j:i.: BEI ERS DOi tl" ltT., Bud apes
t, Xf"/ ., H:.01116cs:i-·-u. -11. Tele fon: -!6- ·1-9 8.

--='''""••='--'""="-"'""'"'~

.

-
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SóSBORSZESZGYARAR:
DL.\.N ..\ SóSBORSZESZ. Diana ipari és keresl;:e-1
delmi rt„ Budapest, xnr., ~.\ngo1-utca 17-lU,
Telefon: 972-69.
.

R.JJ}S: gyóg;rszervegyészeti gyúr és gyóg;váruh:eresl;:edelmi rt., Budapest, V., Rudolf-tér
1. Sürgönycím: 1!edica, Budapest, Telefon:
13-7-60, 13-7-67.

--~----~--~-SZ1JRöPAPffi01{:

Szüröpaplr minden célra, cerat- és csonH1goló-1
pap~rok, staniol, H:\JDU és BOií.OR. Budapest,
\r11., _;\lsóerdösor-u. Telefon: 38-0-88.

1

Thallrnayer és Seitz rt. gyógyszerárunagykereslcedés, Budapest, V., Zrínyi-utca 3.
Telefon: 82-9-38.

C.:.Wor gyÖJ,'J"·árunat,>J'kereslm~dé!'<t és
vegJ.·észeti gyár rt., Budapest, VI., I<:irá.lyutca 12. Telefon: *2·!-3-20.

Török

TAPSZEREii:

Richter Gedeon vegyészeti gyár rt., Buda-1
pest, X„ Cserkesz-utca 63. Telefon: ,!8-5-69.

1

D. \Y,\NDEI~ :;·yf1r;ys·:.:~1·- !·

<

í:·:;) ·;.::.:n..:-yú:· rt ..

Budapest, X., Iíereszturi-tit 30-34. Tel'efonok: ·16-0-34. sorozatos. Sürgönycím:
Ovomaltine, Buda.1>est.

VEGYSZEREI\.:

l{ocluneister Fi·igyes utód."l.i, Budapest, V.,
Hold-utca 8., Telefon: 25-1-90, 25-1-91.

„LABOR"

PIPERESZAPPANOK
mindenütt bevezetett márkás áruk.
Kivánalra specíális összeóllitásban saját névvel is
keszit pipereszappant:

TÖRÜK=LABOR
Gyógyárunagykereskedés és Vegyészeti Gyár Rt.,
Budapest, VI.. Király-utca 12. Telefonok: '24-3-20.
h
t
§§@-fi@i@t-+@
q
:+ ~~@~
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Tartalomjegyzék.
Elöszó
Naptár
A gyógyszerészetre vonatkozó jogszabályok gyüjteménye. _t.,.,z 1935. eszten.
dö folyamán m 1egjelent miniszteri
rendelkezés:::'k
Egyéb hatós<igi rendelkezések
Egyesületi értesítések
_.\z özvegyek és árvák haszonélvezetében levö személyes jogú gyógyszer.

13---10~~

lO•L-.. : ::j
11·1-lí::::

tárak átruházási s~atisztikája Dr,

Tauffer Gábor :lJeveze'.:.ésével. -:!5 esz_
lendö statisztikai z:.datai :Ulit kell tudn:a a gyógyszerésznek az
adózás szabályairól.
összed.llítctta
dr, Nagy Dezső Bálint közrc:n1üködésé-vel, Löcherer Tanuís .
.A...z összeférhetetlen gyógyszerrendelés
Iita: dr. Csipke Zoltán
Állami illetékek
Hatósigok, egyesületek testületek
SzaJdapok
Uj nyilvános gyógyszertárak 1935-ben
1Iagyarország egynél több gyógyszer-

173-„ 222

305-313
3H-319
320-351
352_35.1
355-356

té.rral blró községei
Magyarország fióltgyógyszertára·nak
jegyzéke
Megjegyzések a nyilvános gyógyszerté.ralt jegyzékéhez
UIJmutatás a gyógyszertári helységnevek ldkeresésére
A T1ianoni Magyarorszcig gyógyszertári sttaisztikája
l\!agyarország nyilvános gyógyszer.
tárai
Magyarország házi gyógyszertárai
1-!agyarország ltézi gyógyszertárai
M. ltir. honvéd és ltözrcndészeti kór~
házalt gyógysze1'tárai és gyógyszeeészei
C:.yógysz:.ertiti statisztika _A,_ cimjegyzékben elCforduló gyögysze.
részek betűrendes névsora
Szalttárgymutató
Eiönyös beszerzé:::i fon,ilsc·lt

357_359

360-361
362-367
368-370
371-373
374-452
453-456
457-464
'!65-465
467
•!68-521
523-535
536-555

JEGYZETEK

;;;;:t! -~·

JEGYZÉTEK

\G Al l N\KUS
z.

a hivatalos 1<övelelményeknel< m 1 n d e n tel<inle\ben

meglelelö minösé gb e n
s a j á. t laboratóriumunkban 1<és:i1iül< .

==

.

..

„

..

. --- .. "" „

... ·-

--· · ·· ·-· -

. „ ....

„._

$lilll5I

THALLMAYER -és SE'TZ R. T.
B u D A p E s T' v ., ZRiN'ifi UTCA 3. szAll'!

1;

lt

1 .i:i

Rex Gyógyszervegyészeti Gyár és 1
. Gyógyszeráru Kereskedelmi Rt.

A KÖZGYÓGYSZERELLÁi'ÁS

illelöleg az A LL A M K 1 N CS TAR
~ terhére rendelhető ~

i:I

BLidapest, V., Rudolf-tér 1. sz.

J :;„~

CHINOIN
H gyógyszerkülőnlegességek:
1
IJ

N

2fi0.500/Jfl35. B. i\l.

~.:.renddel

AKTOPROTDNini. lx3. J.\t).5;..\mnp
DIGICLARIN ini. 3 "mp. !;oJ.-15<.:m"
E!?HERIT
1ubt. 20 db.
HO GIVAL
inj. 100 c[:ys. J l!fll\l.
OVOSAN
idil. -10 db.
!?ENTABB
inj l.\ lU ump. :wl. 50crna

TílílUSPULMIHinj.:!x511mp.
DEVHTOL

1
N

nlnpj(m:

i!~l

l~!$

:ra

1;

~.

~ :~-;;

1

1fl i::
J·1 k

':ll

s<>L 15cm:i
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Telefon: 13-7-60, 13-7-69, 13-7-68, 13-7-57.
Levélcim: Budapest. 62. Postafiók 232.
Sürgönycim: ivl e d i e a, · 8 u d a p e s 1.

Debrecen, Fürdő ucca 3, sz,
LevC!cim: Debrecen 2. : - : Poslafiók 44.
Sürgönycin1: ivl e d i e a. D e b re e e n.
Tclcion: 23-06, 22-36.

Galenik11.1s kés:<:Hmé1nryelk
Steli'i! ilr1jecUólk
Kemikáliák s:1<awatoli
csomagoDásball1l
Dli'O!fJIUlálk, !<ozmefük1U1molk.
Gyógyszeli'kü!önlegességelk.
Gyorrs és pontos expediiio.

Sürgős rendelések soronküvül

expecliáDiainak.
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