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Ovariutn. „Richter"
Tabletta
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„Richter"
Jnjectio, tabletta,
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Tabletta a O·IO, 0 30 és J·O g•
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carbo medicinalis „Richter"
pulvis, tabletta, granulée

P-amino benzolsuUamid
„Richter"
-A receptnra- részéte,: ~ - ·

tnsulin100,„Richter''
.
.
200. és 400 egységes fiolák
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Tonogen
„Richter"
természetes adrenalin, sol., tabl, inj., kúp.
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A Gyógyszerészi Közlön

.Egyesület hivatalos l:;;j:

M:~yda:o:szági Gyógyszerész

""'"'"""" ""'"

ELŐSZÓ.

A 1negn.agjobbodott I\íagyarország gyógyszerés;;:ei számára szeretettel nyujtjuk az 1mmar ne~·edizben az ez évi szerkesztők összeállításában
;;egjelenő „GsógJ szerészek Évkönyvé"··nek ezt a
]€gújabb, - XIX. kötetét
Három év előtt bevezettük a gyógyszertárat
jogszabál:yok „ké1dés és felelet" formájában történő 111agyarázatát és a jogszabályok gyakorlati alkalmazásának ismertetését \.zt tapasztaljuk, nagyon fontos ez abból a célból, ho_gy a
jogszabályok szöve\ényeibeh kartársaink kellő
jártasságot szerezhessenek. Ez_ a tapasztalat és
kartá1saink hozzúnk intézett kh·ánsága arra indított bennünket, hogy a különböző rendeletek, leiratok, egyesületi és testületi tájékoztatások mellett
fol\tassuk a „Ké1déslk é~ feleletek a gyógyszerészi
gg~korlat ]{ÖJ'éből" cín1ii 1·0\ atunkat Ez évi kötetünkben 2.5 új:::ihb ké1dés1c kidolgozott kime1ítő
feleletet találnak t. Ol'\·asóink Ezzel az igen nagyfcntosságú ké1dé<J1e nyujtott tájékoztatások száma
106-ra szapo1odott A11a szolgálnak ezek, hogy
hosszabb utánjá1ás, fo11ás1nunkában való kutatás
l-~ a jogszahá1Yok behalóbh tanulmányozása nélkül
a inindennapi életben sűrün előfo1duló kérdésekr-e
érintő
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ki1ne1ítö feleletei kapjanak kartár<;aink. Szükségesnek láttuk a jelzett rovatunk után, külön összeállításba közölni eg) vezér.szavas tarfalommrztafót,
amelj n1egkönnJíti a ,.kl~1dés-feleletek" an)agában való eligazodást
A gyako11ó gj óg~:szerésznek nincs ideje arra,
hog) olyan bon}olult és sokfelé ágazó jogászi
rnunkával, nlint amilyen a zsidótö1vénJ hosszas
tanulmánJ ozás útján hán1ozza ki az őt é1deklő
i Endelkezéseket. ~tár pedig a z·sidótö1 \ énj J5s \ég1c·hajtási utasításának a gjóg)"szerész·ettel és gyógyszerészekkel kapcsolatos részét a keresztén)' és
zsidó kartársaknak cg) aránt tudniok kell A.tra indított ez bennünket, hog) ,_..'11it kell tudni a ggógy.szt1é.sznek a zsidótö1vényről és annak végl'ehajtá~áról?" cÍlnen 90 állandóan napirenden levö kérdésre adjuk 111eg a szakszerű felvilágosítást Ez a
111unk.a mai adandó értékű, mert hiszen a későbbi
évek folyan1án is ugj anezek a kérdések inerülnek
fel a gyóg) szertár vezetés(' és a gyógj szer ész
n1unk;atársak alkahnaztatása során A kérdéseket a
kÖllJ\· áttekintése é1deké,ben a következő csoportc,sításban tá1 g~ aljuk: I \_ leszá11nazás igazolása
lI Kivételek 111 --\ltalános ko11átozások. I\7 A
hasznothajtó jogosit\-'állj·ok \ 7 . l{özszállítás VI
r~rtelntiségi munkakö1·ben alkahnazottak1:a vonat-·
kozó iendelkezések. \TII lt bejelentési kötelezett~ég \TIII. A_ személyi lap IX '.'\. ko1mánybiztos
'égrehajtó hatásköre
Az elmult esztendő során több gj' ógyszerésztől érkezett be ké1dés a belügy1niniszternek azzal
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a iendelkezésé\'el kapcsolathan a1nel\·et a kábftós2.e1ek ellenőrzésére \·Onatkozóan a tiszti 01vosokboz intézett
Ennek a 1endclkczésnek szószeiinti
szövege ugJ-anis nyil\ánosságra nem került és ezé1 t 1ner ülnek fel különbözö féh eé1 tések az abban
f Gglalt rendelkezések érteln1czésé1 e vonatkozóan
Ezt a hián:yt ki\ánjuk pótolni akkor. anilkor an11ak tel.ies szövegét az Évkön~ vben közöljük
4.. há101n nagJ- hatalo111 között fennálló háborús \-iszony rnegzava1ta egcsz Eu1ópa 1cndjét és
\cle anyagellátását is
A 1nagyar ko11nány az
lillj aggazdálkodásr a
\ on a lkozóan,
rcndel~tekct
adott ki, an1el) eke! - tcrn1észetszeJ ííleg - e kötetünkben is fel\·eltük Felvettük azonkívül a zárolt
gJJÓgyszerek jegszékét és ezeknek különleges iendelkezésé\'el kapcsolatos jog<;zabál) ok inellett a
'i·onatkozó tájékoztatásokat is
:\z ÉvkönJV eg)eS köteteiben a gyakorló
g) ógyszerész szá1nára hasznos úhnutatásokat is
il) ujtunk év1ől-év1c, bog)' ezáltal ezzel is hozzájiirul junk szakisn1ereteik búvítéséhez. Is111.e1 tetünk
oljan.. vizsgálati eljárásokat, amelyekre a gyóg)szeJ küll) v ne1n terjed ki, arncl:i vizsgálatok azouhrtn a g) akor ló g) Óf{)' sze1 ész száJná1 a nélkülözhektlenek„ \ 1aunak gyógj sze1készíh11én).eink az élelhcn lé;vő I\r :Jlag) a1 Gyógyszerkön) vben, arnelyek
szahadjódon kívül jód-jodkáliun1ot is ta1 tahnazr <tk E1Ie \ :__inatkozó \'izsgálati n1ódol azonban a
g)' óg) szc1 kön) 'i· 11en1 ír elő Ezé1 t felkér tűk dr
Schulel;, Ele1né1 cg)etenli 111. tanárt, a m kii
01szágos l\:özegészségiigyi Intézet kémiai osztályá-
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nak vezetőjét. hogy az Évkönj v hasábjain foglalkozzon e ké1déssel Illuszhis kartársunk - 1nunkalérsaival: dr. Rózsa Pál adjunktus és dr Szilijné
dr; Szté]lló :!\íárta vegj ésszel - nagy értékű tanul1nanyt Irt „A ~zabad jód és jodid-iód meghatározása egymás 1nellett .iodkaliumo.s s~r.sze.s /ódoldatban és fodl(a{iuznos .fád kf'nőc.sben"' r íznen.
.
A. gyógyszerltészítmények előállításánál elő
~-01du~ó neh!zsC~ek legyőzése sokszor fáradságos
k;i-tat,?munkat kovetel nreg a gyakorló gyógysze1e;ztol ~nnek 1negkönnyítésér.e Szolgál Spergely
Rela ~~1 tar.sunknak, a ~ragyarországi G:yógyszerész
Egyesulet- budapesti 15)'akornoki iskolája tanárának ~s 'a, ~udapesti Gyógyszerész Testület gyógyszer\ 1zsgalo szervezete vezetőjének cikke, „A gya"·
l: orlatl)an elöfo1duló előállítási nehézségek néhány
ggógyszel'készítznénynél" című közleménye, igen
i:asznos, gy~kor.~ati útmutatással fog szolgálni a
hnktu1ak es tobb extraktum, vala1nint néhán\'
egyéb gyóg:y szerkészítn1énj' előállításánál
·
Célul tliztük ki azt is, hogj .az Évkönyv t
Olvasóinak a gyógj szerészi öntudat fejJesztésé.re
al~talmas is1neretét bővítsük. Ezt a célt szolgálja
Ioc~eI'?I' .!'an1ásna~ a „Gyógyszerészek a politi]{ában c1mu tanuln1anya, an1ely adalékokat szolgál
<. gyógy sze1 észet történetírói részére
Is1ne1etes, hogy a közigazgatás egyszerűsítésé
nek oéljából időnként szon1szédos közséaeket közigazagatásilag egyesítenek. Ezek a községek rendszerint a két község nevéből összevont új nevet
nyernek Címtá1unknál ez évben még tekintet nél-

l.iH eg:yes gyóg)szer.tár1al bíró községek összevouásá1a, a 1égi helységne\'et alkalmaztuk. „Utmutatás a gyógyszer tárak helységnevének kikeresésére"
című rovatban azonban utalunk az összevont köz·
ségek mai új nevének feltüntetésével a címtárban
található régi köz·ség elnevezésére A1kaln1asint az
új népszámlálási adatok feldolgozásakO'r kibocsájt~ndó helységnévtár n1egjelenésekor fogjuk azután
n!ajd az új rendszenl helységneveket cÍintárnnkba
is átvezetni.
Ez évi kötetünkbe 1'1agyaro1szág nyilvános-,
, alamint házi-, nemkülönben katonai-gj'ógyszertá1·ainak jegyzéke n1ellé újból feh· ettük a kézigyógyszertárak chnjegjzékét is éspedig törvényhatóságonként csoportosítva Az anyao1szághoz visszake1ült vidék kézigjógjsze1tá1ainak adatai még
nincsenek teljesen feldolgozva, ezeket tehát elhagytuk
Szeretettel és örömmel bocsátjuk útjára a
Oyógyszerésztk Évkönyvének 1910 évi kötetét és
1eméljük, hogy egjbeállításával végzett munkássát:;unk kartársaink javát szolgálj-a. Mindent elkövetii.lnk, hogy a Gyógyszerészek Évkönyvét első ízben
útjára bocsátó, feledhetetlen m·esteTünk, néha Karlovszl{y Geyza n:yon1dokain haladjunk és hogy ez
<.t kötet is njugodtan legyen beállítható :abba a ma1adandó érlékű kézikönyvsoiozatba, melyet a
Gyógyszerészek Évkönyve egymásután következő
köteteivel alkotott
Az az elisme1és, an1ely az k.vkönyv olvasóinak évről-év1e növekvő szám.ában jut kifejezésre,
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!-u\áhhi 1nunká1a sc1kcnL és kötelez bennünket
törekvésünk oda üán:yul, hog) hivatásszeretetből fakadó munkánkkal a gyógyszerészfársadalom szebb és boldogabb jfrvöjét szolgál.juk
Budapest, 1939 dece1nhc1 1
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(Kiadatott 1939 évi n1á1ciu.s hó 11-én)
- Kivonat Emlélíezetül adom ezennel mindenkinek, akit
illet, hogy Magyarország o;szággyűlé.sének. képvistlőháza és felsőháza közös egyeté1té.s.sel a következő törvénycikket alkotta:
A honvédelem a legszentebb állampolgári kötelesség, amelyet 1nindenkinek önfeláldozásig terjedő odaadással kell teljesíteni

János aps,

-Sz

31

1939„ évi II„ törvénycikk a honvédelemről,,
--

va:tr

s.

30

Törvények.,

Melkiad
Damáz P.
Otilia
Luca sz.
Nikáz pk

Aprós~entek
1

H
K

Tamós~.Pk

Dávid
Szilveszter

Harmadik 1é.sz. A honvéd.ség és annak

kiegé.szfté.se.

1

''

V. fejezet Tartaléka.s tiszt- és tisztviselő
képzés általában

HYPEROL
száj· és

torokfertőtlenítő.

1'7

16
T artalll;.o<;;

gyógyszeré.~zi

lil;,ép:és

40 §. (1) I--Ia az a hadköteles, akinek a tartalékÓs liszti kiképzésre 'aló jelentkezése elfogadtatott, gyógj szcI'l~szi gj akai latot vag) hazai tudomány·egyeteme11 gj ógj szt:.1észi tanuhnányolc1l
fel) tat, feltéve, hogy legkésőbb annak az ésnek
október hó 1. napjáig, an1elyben huszonhatodik
életévét betölti, g:~ ógys·ze1 észi oklevelet szerzett
tényleges katonai szolgálatát a g~ óg) szerészi oklevél inegszerzése után teljesíti
,\. g~ óg3 sze1 tá1
önáJló vezetésére feljogosító ';izsgához 1negkiYánt
s a gyógj szerészi oklevél megszerzése után szükséges háro1n évi gyakorlatot a szolgálat n1egkezdés·e szen1pontjáhól tanuhnán) ok folylatásúnak le-het tekinteni
(2) A tar-talékos g) óg) sze1észi kiképzésre bocsátott hadkötelesek első katonai kiképzésük után
a hÜnvécl kó1házak g)·ógysze1 táraiban osztatnak
Le szolgálahtl Ez a szolgálat a gyóg) sze1tá1 Ön·
álló vezetésére feljogosító
\'izsgához 1ncgkivánt
gyakorlati időbe beszá1nit
(3) A tartalékos honvéd g)'Óg) szt:rügyi tisztviselői rendfokozat "elérésé1e
alkaln1as és n1eg·
felelő minősítésű gyógy sze1észl, ha a n1egkívánt
köveleln1énJeknek egyébként is megfelel, a tartalékban honvéd gyóg.) sze1üg)'i gjako1nokká nevezik ki
(4) Az a gyógyszerész, aki a g) ógysze1észi tanuhnán:yait ábbánhagyja vag.)
a gjógysze1észi
oklevelet nen1 szerzi 1neg annak az évnek október
hó 1 napjáig, :_unel)ben 26-ik é1etévét betölti.

szolgálatát a csapatnál vagy valamely különleges
szolgálati ágban teljesíti.
·
(5) Egyebekben a 36 és 37 § rendelkezései
r.negfelelően irányadók

Nyolcadik rész. Vegyes é.s záró rcndell(ezé.se/{
A törvény hatálybalépése
234. § A jelen törvény kihirdetésének napján
lép hatályba

Végrehajtási zál'adék
235. §. A jelen törvényt a külön meghatározott esetekben a minisztériu1n, egyébként a hon·
védelmi miniszter, mégpedig a külön meghatározott esetekben az é1dekelt miniszterekkel egyetértve, illetőleg az érdekelt miniszter a honvédelmi
miniszterrel egyetértve. a polgári igazságszolgálta
tás körébe eső részeiben pedig az igazságügyminiszter hajtja végre

E törvénycikk kihirdetését ezennel elrendelem.,
e törvénycikket, mint a nemzet aka1a_tát, mind
n1agam megtartom, másollkal megta~tatom
/{elt Budapesten, ezerlcilenc.százharminckilencedik éui március hó negyedik napján.
HORTHY MIKLÓS s k
gróf TELEKI PÁL s k
i\fagyarország ko1mányzója m kir. miniszterelnök
p H.
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1959 „ évi IV. törvénycikk a zsidók közéleti és

gazdasági térfoglalásának korlátozásáról.
- Kivonat Finléktzetül ado1n ezennel mindenkinek, a~it .ille,:,
hogy Magya 1 or szág országgyűlésénel k~pvz.selo„
háza és felsőháza közös egyetértéssel a kovetkezo
tö1Pénycikket alkotta.:
1. § A jelen tö1vény alkalmazása. sz~mpont
jából zsidónak kell tekinteni az~, aki o ~aga
~ ag) akinek legalább eg3 ik szülője,. vagy ~ku;ek
· SZUlOl
.. ,„. l<o··zu··1 legalább
kettő . a Jelen
torveny
nag)
.
.
.a
hatálybalépésekoI az izraelita h1tfe~ekezet .. ta~J

volt, úgyszintén a fels~.roltak~ak ~ J~len torveny
hatálybalépése után szuletett ivade~ait
,
Az előző bekezdésben meghatarozott szeme~
l\ek közül nem lehet zsidónak. teki~teni„ ~~l, a~1
;z 1939. évi január hó 1.. napJa elolt kotott h~
zasságból szá1mazik, ha szülői közül csa~ az egyik
és nagyszülői közü.l is. le?feljebb ketto volt az
iz1aelita hitfelekezet tag1a es ha
, ..
1 mindkét szülője mái a házass~gkotésk~1
"\alamel:y keresztény
hitfelekezet tag~a volt cs
azontúl is ke1esztény hitfelekezet tag1a ma1adt,
vagy
2 szülőinek házasságuk megkötése előtt a
töivényben meghatározott mó?on ~~ö,~ött n;ef}egyezése éi telmében a kereszteny s:ulo :allasat
kÖveti és a házasság n1egkötésekor 1zraeh.ta v~l
lású szülő az 1939 évi januáI hó ,1. nap.Ja előtt
valamel)' keresztény hitfelekezet1.e tert át es azontúl is keresztény hitfelekezet tag.Ja maradt, vagy

3 születésétől kezd' e keresztény hitfelekezet
tagja volt, \agy élete hetedik évé~ek betöltése
előtt keresztén}' hitfelekezet tagjává lett, izraelita
yaliású szülője az 1939. évi január hó 1. napját
megelőzően \'ált 'i·alamely keresztén) hitfelekezet
tagjává és mind ő n1aga mind a szülője ezentúl
is keresztény hitfelekezet tag.ia 1naradt.
Az első lfckezdésben meghatá1ozott sze111élyek
közül ne1n lehel zsidónak t€'kinteni azt sem, aki
a) az 1919 évi augusztus hó 1. napja előtt
h~tl keresztén) hitfelekezet tagjává és azontúl is
keresztény hitfelekezet tagja 1naradt ha zsidó
szülői, illetőleg zsidó szülője
an1ennJiben
pedig szülői az 1848 é'i'i deccn1ber hó 31 napja
után születtek. ezek zsidó felmenői az 1849
évi januáI hó 1 napja előtt .\JagJarország te1üJetén születtek;
b) a jelen tö1vén) érteln1él.Jen zsidónak ne1n
tekintendő sze1néllyel az 1939 évi január hó 1.
napja előtt kötött házasságot, ha ebből a házasságból született \.agJ születendő gyermekei közül
egyiket sein kell a jelen törvény értelmében zsidónak tekinteni;
e) a jelen § ért-elméhen zsidónak nen1 tekintendő szülök ivadéka;
d) legkésöbb az 1939. évi januá1 hó 1. napja
óta vala111ely keresztény hitfelekezet kötelékébe
lartozó és eg3 éhként az a) pontban meghatáro~
zott személ)i kellékek.nek n1egfeleiő szülőknek
olyan ivadéka, aki születésétől kezdve keresztény
hitfelekezet tagja
,
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~ 1násodik és a harmadik bekezdés 1endélkezései nem terjednek ki arra, aki a jelen tÖl'vény hatálybalépése után_ a jelen § értelmében
zsidónak tekintendő személl:yel köt házasságot
A jelen § 1endelkezéseit a házasságon kívül
született g:yermekekre is megfelelően alkalmazni
kell
A harmadik bekezdés a), valamint d) pontjában n1eghatározott személyekre és ivadékaik1a
~1z 5. §. első bekezdésében, a 6 a í„ a 10., a 15.,
a 16. §-okban és a 19. § második bekezdésében
inegállapított korlátozó rendelkezéseket alkalmazni
kell.
Utasíttatik a ininisztérium, hog): amenyH)'iben annak szüksége felmerül, hogy egyes
személyek a jelen törvény hatálya alól megfelelő
inlézmén:y felállítása útján, a nen1zet különleges
érdekéből kivételeSen mentesíttessenek ily in~
tézmény létesítésé1c az országgyülésnek megfelelő előte1 jesztést teg; en
2 §. Amennyiben a jelen törvén) máskép
nem iendelkezik, rendelkezéseit nem lehet alkal1nazni:
0

Ajánlja a

BAEDER
OVENALL fog- és
szájápoló szereket

1 olyan tűzha1cosra (1938:1V t-c
§.),
vagy az 1914-1918 évi hábo1úban hadifogságot
szenvedettre, aki a sebesülési érem viselésére
jogosult és a.z ellenség előtt tanusított vitéz magatartásáért legalább egy ízben kitüntetésben részesült, vags olyan hadirokkanila, aki az ellenség előtt tanusított vitézi magatartásáért legalább egy ízben kitüntetésben részesült:
2 arra, akit az 1914-1918 évi háborúban
ezüst v~gj arany vitézségi éremn1el tüntettek ki
\agy :;ki az ellens..'ig előtt tanusított vitéz n1agd"
tartásáért 1nás kitüntetésben legalább két ízben
részesült, valamint arra, akinek atyját az 1914~818. évi háborúban a1any vagj legalább két ízben nagy ezüst vitézségi éremmel tüntették ki;
iL ar1a, akit az 1914-1918. évi háborúban a
k~,rdokkal ékesített III
osztályú vaskoronarenddel tüntettek ki, vagy aki ennél magasabb és
ugyancsak a kardokkal ékesített kitüntetésben 1észesült, vala1nint ennek gyermekeire;
4. arra, aki a jelen törvény hatálybalépésekor legalább ötven százalékban hadirokkant, továbbá annak feleségére és gyermekeire, aki a jelen
törvény hatál)'balépésekor hetvenöt vagy száz százalékban hadhokkant;
5. a11a, aki az 1914~1918. évi hábo1úban
hősi halált személy özvegye vagy gyel'm·eke;
6. arra, aki 1918 és 1919 évi forradalmak
idején az ezek ellen irányuló nemzeti mozgalmakban résztvett, ha ezzel életét kockáztatta, vagy e

miatt szabadságvesztést szenvedett, valamint ennek
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feleségé1e és gyer1nekeire, úg:yszinÍén anHak öz:vegyére és gyermekeire, aki ilyen tevékenysége
miatt életét vesztette:
7. a belső titkos tanácsosokra, a m kii. titkos
tanácsosokra, továbbá arra, aki a jelen törvény
hatálybalépésekor \ alamelyik tudományegyetem
vagy a József nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetem tényleges vagy nyugdíjas nyil~
vános 1endes tanára;
8 arra, aki keresztény hitfe1ekezetnek tén:yleges vagy nyugdíjas lelkipásztora;
9 arra, aki a nemzetközi olin1piai bizottság
által rendezett olünpiai versenyen bajnokságot
szerzett
~ jelen §-ban n1egállapított inentesség a n1entesített személ\' ivadékaira ne111 terjed ki
A.z első b~kezdés 1-5 pontjának rendelke~
zéseit az 1914-1918 évi háború befejez~se után
az országé1t VÍ\otl harcokban rész\ettekre is 1neg1negfelelően alkahnazni kell
12 § .Álla1ni egyedáruság alás eső cikkek
iuusílására engedél~yt, úgyszintén hatósági engedélytől függő hasznothajtó olyan egyéb jogosítványt, an1elynek engedélyezése vagy engedél)rezésének megtagadása a hatóság szabad mérlegelésétől függ, zsidónak ne1n lehet adni. A jelen törvény
hatálybalépése előtt zsidónak kiadott (zsidók által megszerzett) il)en engedélyeket (jogosítványokat) a tÖI\'ény hatálybalépésétől számított öt éV
alatt, dohánynagyárudai és dohánykisárudai engedélyt, saját termésű bornak kismértékben eladá-

sára jogosító engedélyt, tová.bhá megyei városban,
úgyszintén nagy- és kisközségekben fennálló ital··
1nérési és italeladási engedélyt a törvény hatálybalépésétől 'számított két év alatt, gyógyszertári
jogot a törvény hatálybalépésétől számított háron1
év eltelte után kezdődő öt év alatt meg kell vonni
Az álla1ni eg)redáruság alá eső cikkek elő
állítására vagy feldolgozására és értékesítésé1e vonatkozó engedélynek (jogosíh·ánynak) az előző
bekezdés sze1inti megvonását vagy az engedél~
n1eghosszabbításának (megújításának) megtagadását mellőzni lehet, ha az engedély (jogosítvány)
alapján folytatott üzeni megszűnése az adott idő
pontban a ter111elést, a közfogyasztást, vagy a munkaviszonyokat jelentős 1nértékben károsan befolyásolná
Az első bekezdés alapján visszavont gyógy~zertári jognak újból engedélyezése esetében az
új engedélyes köteles a .korábbi engedélyesnek,
illetőleg örökösének kívánságára a gyógyszertár
berendezését és anyagkészletét az Országos Közegészségügyi Tanács n1egfelelő szaktanácsa által a
tényleges viszonyok figyelembevételével inegállapított becsértéken átvenni, ezenfelül a g:yógyszerti!ri jogosítvány ellenértékét is megfizetni A
gyógyszertári jogosítvány ellenértékéül azoknak az
összegeknek egy évre eső átlagát kell tekinteni,
amelyek az elvonás évét megelőző öt évben a vagyonadó kivetésének alapjául szolgáltak A becsértéknek és a gyógyszertári jogosítványért járó
ellenértéknek megfizetésére a határidőt, továbbá
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a fizetés inódozatait a belügJ minísztér állapítja
n1eg
Reálgyógysze1tári jogot zsidó élők közötti
jogügylet alapján egyáltalában nem, végintézkedés alapján vagJ tö1vényes örökösödés jogcín1én pedig csak abban az esetben szerezhet,
ha az örökhag:yónak egyenes ágon rokona vagy
házastársa,
A belügJ ininiszte1 a mozgófénsképüzemekre
\ onatkozóan kiadott összes mutatványengedélyeket a jelen tö1 vény végrehajtása céljából bár1niko1 felülvizsgálhatja és a felülvizsgált bá1melyik
engedélyt inegvonhatja
Nem kaphat állami egyedáruság alá eső cikkek árusításá1a engedélyt, úgyszintén az első bekezdés alá eső egyéb jogosítványt az, aki a maga
neve alatt zsidó részére kisérelte meg az engedély,
iiletőleg a jogosítvány megszerzését
A.z első bekezdés alá eső jogosítvány hasznosílása tárg_yában zsidóval kötött társulási szerzö<l~·st jó,,áhagyni ne1n lehet, a törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott ilyen szerződést a miniszter felhívására rneg kell szüntetni; a társulási
szerződés il) en esetben egy évi felmondással akkor
~s rnegszüntethetö, ha a szerződés ezt kizá1ja vagy
hosszabb felmondási időhöz köti
13 § Közszál!ítást (193l:XXI l.-c. 21. §)
zsidóknak csak annyiban lehet odaítélni, hogy a
zsidóknak odaítélt közszállítások vállaLati összege
együttvéve a hatóság, hivatal, intézet, vállalat,
üzem, vagy más intézmény évi költségvetésében,

úgyszintén
megállapított
beruházási
tervébe
(munkatervébe) a közszállítások fedezésére felvett egész Ö'Sszegnek az 1939 és az 1940 évek·
ben húsz, az 1941 és az 1942 években tíz, az
1943 évtől kezdve pedig hat százalékát nleg ne
halad.ja Ettől a szabálytól csak abban az esetben· lehet elté1ni, ha a közszállításra más nem
jelentkezik, vag) ajánlata lényegesen kedvezőtle
nebb.
Nen1 szabad közszállításban részesíteni azt,
akit a bíróság a jelen törvényben meghatározott
vétség miatt jogerősen elítélt Nen1 szabad közszállításban részesíteni azt a nemzsidót, aki a
n1aga neve alatt zsidó iészére, úgyszintén azt a
zsidót, aki nemzsidónak a neve alatt a maga részé1e sze1·ez meg közszállitást vagy ezt megkísérli.
17 § A. közszolgálat körén kívül akár természetes személy, akár jogi sze1nély által fenntartott ipa1i (kereskedelmi), bányászati, kohászati,
bank- és pénzváltóüzleti vállalatban, biztosítási
magánvállalatban.
közlekedési
vállalatban
és
rnezőgazdasági (kert- és szőlőgazdasági) üzemben,
továbbá bármiféle más ke1eső foglalkozásban tiszt~
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kereskedősegédi, 'agy más értelmiségi
munkakörben zsidót csak olyan arányban sz~
bad alkalmazni, hog)' a 2 § első bekezdése alá
nem eső zsidó alkalmazottak száma a vállalatnál
{kereső foglalkozásban) értelmiségi munkakörben
foglalkoztatottak számának tizenkét százalékát, az
összes zsidó alkalmazottak számát pedig - ideszámítva tehát a 2 § első bekezdése alá eső
alkalmazottakat is - az értelmiségi munkakörben
foglalkoztatottak szárqának tizenöt százalékát n·:~
haladja meg.
Ha az értehniségi munkakö1ben foglalkoztatottak szán1a tizenötnél kevesebb, de négynél több,
legfeljebb két, ha pedig az alkalmazottak szán1a
öínél ke' esebb, legfeljebb egy alkalmazott lehet
zsidó Ennek a rendelkezésnek a sze1npontjából
a 2 § első bekezdésében ineghatározott nien-tességet nem lehet figyelembevenni; a 2. § első bekezdése alá eső személyeket azonban egyébként egyenlő előfeltételek mellett az alkalmazás és a szolgálatban megtartás szempontjából
előnJhen kell részesíteni
.Az els{) és inásodik bekezdés rendelkezései
1negfelelően irányadók az alkahnazottak illetményei (akár pénzben, akár természetben bátmel\
('Ín1en élvezett juttatások) összegének arányára iS.

ként kell vég1ehajtani hog3 az első, a második
és a ha1madik bekezdésben 1neghatá1ozott a1·ány
a 1943 évi januá1- hó 1 napjáig eléressék.
Az olyan \.állalat, amelynél az utolsó háron1
é' ben a közszállítások az évi forgalom 'húsz százalékát n1egha1adták, az
előző bekezdésekben
meghatá1ozoH kötelezettségnek az 1941 évi jú
nius hó 30. napjáig tartozik eleget tenni. _A. negyedik bekezdésben meghatározott határidőt a minisztérium az illetékes miniszter előterjesztésére
két évv·el n1eghosszabbílhatja az olyan vállalat tekintetében, arnel:y évi termelésének legalább harininchár 01n százalékát külföldre szállítja, három
évvel pedig az olyan vállalat tekintetében, a1nely
évi termelésének legalább harminchárom százalékát szabadon át\áltható devizák ellenében szállítja
külföldre
A zsidó alkalmazottak számának és illetménYeinek az összes alkalmazottak számához és ill~tménveinek összegéhez viszonyított, az 1938. évi
niárcids hó 1 napján fennállott arányszámát a
zsidó alkaln1azottak javára nlegváltoztatni nem
szabad Ez a rendelkezés a 5 § második bekezdése értelmében n:yugdíjazott vagy a szolgálatból
az említett rendelkezés érteln1ében egyébként elbocsátott személy alkalmazását nem zár ja ki

Az első, a második és a ha1 ma dik bekezdésben meghatározott arányszámot az 1943 évi január hó 1 napjáig kell elérni A csökkentést félé\ enkint minden évben június hó 30. és december hó 31 napjáig legalább is egyenletesen ak-

A jelen § értelméb~ megüresedő helyekre
külföld] állampolgárt csak az illetékes miniszte1
előzetes hozzájárulásával lehet alkalmazni Azokat a zsidókat, akik valamely keresztény hitfelekezet tagjai, az előző bekezdésekben meghatáro-

viselői,.
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zott aránJ szám tekintetében legalább is annak
egy negyed részéig kell - egyébként egyenlő elő
feltételek közt figyelembevenni ~A.. zsidó hadi-

rokkantat (1933:IV t -e. 2 § A) pont), valamint
tíízha1cost (1938:IV. t.-c. 1 §.) az előző bekezdt·sben meghatározott arányszám ke1etében más
zsidókkal sze1nben -- egyébként eg~:enlő előfelté
telek közt - előnyben kell r-észesíteni
A. minisztérium 1endeletben icndclkezhetik
ar1ól, hogy a jelen § alapján megü1esedett 3s
nem a vezető állások körébe ta1tozó állások egy
1észét csak az e11e a célra összeállított hivata-·
los névjegyzékben feltüntetett jelentkezők so1ából
szabad betölteni
Ha a gazdasági élet zavartalan 1nenete vagy
a termelés 1end,ie érdekében elkerülhetetlenülszükséges, a minisztérium az illetékes ininiszter
előte1jesztésére kivételesen megengedheti azt, hog~y
különl,eges
szakérteln1et kivánó n1unkakö1ben
zsidó amennyiben a n1unkakör ellátására alkaln1as nemzsidó magyar állampolgár rendelkezés1e nem áll az előző bekezdésben meghatáiozott arány szán1on felül és meghatá1ozott idő1e
alkalmazásban inaradjon
A jelen §. alkalmazása szempontjából az
utazókat {üzletsze1zőket~ ügynököket) a többi alkalmazottól elkülönítve kell figyelembevenni; az
illetékes miniszte1 az utazók {üzletszerzők, ügynökök) tekintetében a jelen §. rendelkezéseinek

alkalmazása alól

közérdekből

kivételt tehet

A jelen §. rendelkezéseit alkalmazni kell a
bhósági végrehajtó és szabadalmi
ügyvivő alkalmazottaira
..... 29 §. A. társadalmi és a gazdasági élet egyensúlvának hatályosabb biztosításáról szóló 1938:XV
t.-c~ 4-8 §-ai hatályukat vesztik. Azokat a rendelkezéseket, amely·eket jogszabály az 1938:XV
t -e. 4. §-a első bekezdésében meghatá1ozott személyekre állapít meg, a jelen törvény hatálybalépése után a zsidókra kell inegfelelően alkal1nazni
A jelen törvénJ kihiidetésének napján lép
hatálJba: vég1ehajtásáról a minisztérium gondoskodik, a törvény vég1ehajtása során a visszacsatolt t~1 ületekre Yonatkozóan -- a1nennyiben az
ottani viszony'okhoz képest szükséges átmenetileg elté1ö szabályokat állapíthat meg
"E tÖTvénycikk ldhirdlfését ezennel eltendele1n,
kir

közjegyző,

a 11en1zet al,aTatát, mind
n 1irgan1 n1egtarto1n, mind másokkal i<> 1negtartatom
[{eft Budapesten, lZerkilencszázharminckilencedik évi május hó negyedik napján
fiorlhy ft1ildós s k
g1óf Teleki Pál s. k.

e törvénycikkel, mint

:\Iagyaro1szág kcn1nán)zója

m kir n1iniszte1elnök

Mindaz ami
a gyógyszerészt érdekli, megtalálható

a Gyógyszerészi Közlönyben
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Jfester.séges

Kormányrendeletek
A Magyar Szent Koronáh.oz: visszacsatolt felvidéki
teriiletek pénzügyi közigazgatásáról, valamint a

közszolgálati

alkalmazottak

nyugellátásár61

és

betegsegélyez:ésérőL

l\

111

kir

minisztérium
iendelete

98ü0/1939

számú

A m kir minisztérium a Magya1 Szent Ko1onához visszacsatolt felvidéki területeknek az 01szággal egyesítéséröl szóló 1938:XXXIV. t.-c ~
S-ában foglalt felhatalmazás alapján a következóket r·endeli:
KIVONAT
Vl

J- orgalmi ad ól>

10 §
(1) A visszacsatolt felvidéki területeken az
1939. évi január hó 1 napjától kezdődően f~ze
tendő fénvüzési és forgalmi adókat a magyar 1og"
szabályok" szerint kell leróni

Töuedé]{ek

édesítő.sze1ek

állami

egyedárú~ága

20 §

(1) A. '\·Ísszacsatolt felvidéki területeken n1esterséges édesítösze1 árusításával foglalkozóknál, a
jelen rendelet hatálybalépésének napján készletJ-1en lévő ne1n állami eg}edárusági cso1nagolású
mcste1séges édesítőszer 1nennyiségeket a pénzügyininiszter által n1egállapítandó n1ódon hc kell jelenteni és állami egyedá1 usági csomagolásban lévő
n1ester ségcs édesítőszerekkel becserélni
(2) A„ nen1 állami egyedá1usági csomagolásban lévő nieste1séges édesítőszereket a pénzügyn1iniszter által 1endeletileg megállapítandó időponton
túl birtokolni és fo1galo1nbahozni tilos

Jöurdéki

bzintetőjogi

24

rendelkezése],

§

(1) l\. visszacsatolt felvidéki területeken a fő
hatalorn átvételének napjáig elkövetett jövedéki
kihágások niiatt folyan1atban lévő ügyeknél az eljárás fol) tatásának csak akko1 van helye, ha a jövedéki kihágás a 1nagyar kiL kincstár, vagy magyar hel)·halósúg é1dekét clkÖ\·eté.sekor sértette,
vagy veszélyeztette. [Jbsz. 3. § (1) bek.] A főha
lalon1 átvétele napjául azt a napot kell tekinteni,
1nelyen a n1a.gyar állan1 fcgyvcies ereje az illető
lerülctre bevonult.
(2) A folyamatban lévő jövedéki kihágási
Ugyekel az előző bekezdésben említett szempont-

33
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hól ügJ-enk111L elkülöníh·c kell vizsgálni
esetén a pénzügyminiszter dönt.

RétsP1

X. Személyzet
Egé.sz.ségügyi ellátó~
. 28. !l
( 1) A. visszacsa+'J!~ f eh idéki területeken lakó
tényleges ~~özszolgálatban álló alkalmazottak és az
állandó ellátásban iészesülő nyugdíjasok az einlített alkahnazottak és nyugdíjasok családi pótlékbun részesülő családtagjai, az állandó ellátásban
iészesülő özvegyek és érvák az 1936. évi 3.000/
111 E. és 1938. évi 300/1i. E. számú 1endeletekben
megállapított egészségügyi ellátásokban és segélyekben részesítendők.
(2) Nem vonatkozik az (1) bekezdés azokra,
:,kik betegségi biztosításra kötelezett tagjai az
1927:XXI törvénycikk alapján működő betegségi
biztosító intézetek valamelyikének vagy tagjai
valamel_y közületek által fenntartott vagy kezelt
hEtegsegélyezési alapnak
Xl Életbeléptetés
29. §
Ez a rendelet az 1939 évi január hó 1 napján lép hatályba.
Budapest, 1938 évi december hó 3-0-án
Dr vitéz Imrédy Béla s k
m kir 1niniszterelnök

A Magyar Szent Koronához visszac:satoit felvidéki
területeken az orvosi kamarákkal kapcsolatos kér„
dések tárgyában.*

-

A n1

kir

minisztériun1 2 440/1939
szá1nú icndelete. l{i\:onat -

M E

A n1 kir minisztérium a visszacs,atolt felvid(·ki te1iileteken az or\osi ka111arákkal kapcsolatos ké1dések rendezése tárg_yában az 1938 évi
XXXIV. t.-c. 4 §-ában foglalt f.elhaValn1azás alapjiin a következőket rendeli:
2 §
A jelen rendelel 1 §-ának második és ha1n1adik bekezdésben 111egjelölt aZ"oknak az orvosoknak 1nagaviseletét, rakik n1agukal valamely kan1ara kötelékébe felvétetni óhajtják, - anicnnyiben ncn1 esnek a 2 300/1939 J\I E. szán1ú rendeletben előírt igazolás alá az Érsekújvár, Ba
lass1agyarmat, J{ass.a és Ungvár székhellyel sz-e1\-ezett igazolóbizottságok útján felül kell Vizsgálni
Az érsekújvári igazolóbizottság 1nüködése Komáro111, Nyitra és Pozsony k. e e. várn1-egyék, a
balassagya11nali igazolóbizottság 1nűködése Eszter··
gon1, I\Tóg1ád, Bars és I--Iont k. e e vá1111egvék
'l kassai igazolóbizottság müködése Gömör és ]{ishon;,, ~b~új~;or~a vá1111egyék és Kassa törvényhatosag1 Jogu va1os, az ungvári igazolóbizottság
*Kihirdettetett a ,Budapesti Közlöny" 1939
nuí.rcius hó 5·-én n1cgjtlt!nl számában

évi
3

-----·--·--------·---~.,.a
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inűködése pedig Zeinplén, Ung, vala1nint . Be1e?
és Uaocsa k. e. e. vá1megyék tcrületé1e terJe~ k,1
~\z iaazolóbizottság-ok elnökből, négy tagbol :s
négy pót'tiagból álJan~k.; - az elnök.öt, . tag~kat ~!
póttagokat a belüg~m1n1szter _nevezi, ~1, m:gped~}'
két tagot és két pottagot az 1gazolob1zottsag m~
ködési területén lakó orvosok közül, két tagot es
két póttagot az e területen lakó más személyek
közül
.,
Az igiazolóbizottságok szervezeténeK és el,iarúsának 1észletes .szabályait a belügyminis·zte1 határozza n1eg
3. §
Az ioazolóbizottság az általa lefolytatott eljárás e1cdménye aiapján az ig;azolás ké,rdés~b~n
elsőfokon határoz Határozata ellen a .~ezbes1t~~t
követő naptól számított 15 napon Lelu-1 az el.1arás alá vont 01 vos és a bizottság elnöke a belügyminiszterhez fellebbezéssel élhet.
..
. .
Az igazolóbizottság, illetőleg a be1ugym1~1sz
ler az igazolásról annak az orvosnak, akinek
1nagavisc<l:ete az áll.an1 ,érd:kei, a~ erkölcsi me?~í~
hatóság vagy a h1vatas tisztessege sz-emp?nt,Jabol
kifogás alá nem esett, tanusítványt ad kt
14. §
A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, v6g1ehajtásáról a belügyn1iniszter gondo_skodik
Budapest, 1939. é.vi inárcius hó 3-án
Gróf Teleki Pál s . k.
nl kir. miniszt.e1 elnök.

A Magyar S.zent Koronához; visszacsatolt felvidéki
területen a.z orvosi kamarákkal kapcsolatos kérdésekről

kiadott 2. 4D0/1939.. M. E.. számú rendelet ki·
egészítésef valamint a gyógyszerészi- és bábagyakoriatra vonatkozó kérdések rendezése

tárgyában ..*

__ A m

kii

minisztérium
5.240/1939
számú rendelete

i\.1. E

lt m kir miniszté1iun1 az 1938:XXXIV t.-c
4 §-ában foglalt fclhata'lmazás al1apján a következőket 1-endeli:
1. §
A 2 440/1939. M E, számú rendelet 2. §-árnak
első bekezdése kiegészítletik azzal a rendelkezéssel, hogy az igazoló bizottságok útján azokniak
az orvosoknak magaviseletét is felül kell vizsgálni,
akik az 1938. évi november hó 2 napja után, de
még a 2.440/1939. M. E számú rendelet hatálybalépte előtt költöztek át a volt csehszlovák állani
területéről a visszacsatolt felvidéki területre

2 §
Gyógyszertári
jogosítvány
adon1ányozható
olyitn gyógysze1észnek i~, továbbá sze1nélyjogú
gyógysze1tári
jogosítvány
átruházható olyan
*) Kihirdettetett a „Budapesti Közlöny" 1939 évi
június hó 3-án n1egjelent 124 szátnában.
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g) ógysze1ész1e is, végül a jelen 1endel-et 3 §-ának

harmadik bekezdésében foglalt korlátozások mellett gyógyszerészet körébe vágó g1akorlatot folytathat az a gyógyszerész, gyógyszerészjelöl-t, gyógyszerészgyakornok is, akinek a viss2Jacsatolt felvidéki területen az 1938 évi noven1ber hó 2 napján
hatályban volt jogszabáljokban a gyógjszerészet
körébe vágó megfelelő gyako1 lathoz megkivánt
elméleti és gyakorlati képzettsége megvan, feltéve,
hogy az adományozáshoz, átruházáshoz, Hletőleg
gyakorlathoz megkívánt egyéb követelményeknek
megfelel
3.

§

Azoknak a gyógyszerészeknek, gyógyszerészjelölteknek és gyógyszerészgyakornokoknak, akiknek az 1938. évi november hó 2 napján legalább
3 hónap óta a visszacsatolt területen volt állandó
lakhelyük, a visszacsatolást megelőző időben tanusított magaviseletét ,az állam érdek·ei, az erkölcsi
megbízhatóság és a hivatás tisztessége szempontjá-·
ból a 2.440/1939. számú rendelettel megalakított
igazoló bizottságok útján haladéktalanul felül kell
vizsgálni
Az igazoló bizottságok működési körére,
szervezetére és az igazoló bizottságok előtti eljál'ásra nézve a 2.440/1939 ivl. E számú rendeletben foglalt, illetöleg az ennek végrehajtása tárgyában kiadott rendelkezések irányadók :azzal az
eltér·éssel, hogy az igazolás iránt a kér,elmet az
1939 évi augusztus hó 31 napjáig kell előter
jeszteni

. :>\~, akinek ré_s,zére az igazoló tanusítvány
kiadasat megtagadJak, a jogerős határozat kéz
besítésétől, az pedig, aki igazolási ké1elmet nem
tt~rjesz,tet~ elő, az 19~9 évi szeptember hó 1 napjátol szam1tott hat honapon túl gyógysz-erészet kö
rébe vágó gyakorlatot nem folytathat.
Ila olyan gyógyszerésznek tagadják meg az
iga~oló ta~u.sít.vány, ~iadását,
akinek személyes
gyogyszertar1 ,Jogos1tvanya van, a gvógyszertár
részére hatósági kezelőt kell khendel~i
4. §
Az a _bába, akinek a visszacsatolt felvidéki
ter~leten az 19~8
évi, november hó 2 napján

hatal:yban, v?lt .io,gsz·aba}Jokban a bábagyakorlathoz, meg~1va~t kepzett;ese megvan, a megszabott
egyeb clofelt-el-ek fennallasa esetén gvakorl,atát
továbbra is folytathatja
~
5. §
A jelen rendelet kihirdetése napján lép hati:.lyba, vég1ehajtásáról a helűg)-miniszter gondoskodik
Budapest, 1939 éYi június hó l-én
Gróf Teleki Pál s. k.
m kii miniszterelnök
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/1_ munka és a szolgálati jogviszonyra vonatkozó
jogszabályok hatályának a visszacsatolt felvidéki
területre kiterjesztése tárgyában*),
-

l\. in

kii

n1iniszté1iun1nak 5 40011939 I\1 E
szárnú I·endelele

A m kiI 1niniszté1iu1n az 1938:XXXIV t.-c
4. §-ában foglialt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:
1 §
A munka és szcilgálati jogviszonyra vonatkozó
jogszabályok a visszacsatolt területen - amennyilJf'n ott még eddig hatályban nincsenek ·- az
1939. évi június hó 15 napján h1atályba lépnek
2 §
A jelen rendelet hatálybalépését megelőző idő
hEn keletkezett munka és s7,:olgálati jogviszonyra
- amenn) iben a jelen rendelet másként nem rend<::lkezik - a szerződésbeli megállapodásra tekin··
tet nélkül, az illető jogviszony felmondására jog~
szabályban inegállapított ideig az 1938. év november hó 2 napján hatályban vo1t jogszabályokat
kell 111-egfelclően alkalmazni, ha azok a munka\ állalóra nézve kedvezőbbek

") A szolgálati jogviszonyra vonatkozó jogsza·
bályokat az anyao1.szághoz visszatért vidék gyógy.szerészeinek tájékoztatására folytatólag közöljük
Szerk

3 §

,
r\. i111;nk~adó a hatá1ozotl id61e szóló 1nunk·1
es .sz.?lgalai1 jogviszonyt rendes feln1ondáss·;l
1negszuntetheti ' ha 1 munka
' a 1ogv1szo11y
.
. < ~
< \ ,áll a ]o
macratartást
la
1]Qfl"\.
1".r t an1a a l atl olyan
e,
,
b
' IlllSI't 0 tt ,
u~ a n1unkruado magyar nemzeti é1zé ét '] r ~:j~
sertette
s
su) o::.an

4 §
Ez
a
rendelet
kihirdetésének
hílj ba.
napján lép haBudapest, 1939 é,j június hó l-én
Gróf Teleki Pál s. k.
kir n1.inisztcrelnök
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Magyar gyártmány!
a közgyógyszerellátás,

a MABI,
OTI és
az összes közkórházak részére
szabadon rendelhető,.
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A stolgáiati viszonyra voraatk~zó jogszabályok
A n1 kii 1niniszté1iu1n a visszacsatolt felvidl'ld területeken az 5400/1939 1L E számú lapunk június 10-i szá1nában közölt rendeletével
hatályba léptette a n1unka és szolgálati jogviszonyra 'onatkozó jogsziabál:yokat. E rendelet sze1int ezek a jogszabályok 1939. június 15-én léptek
hatál:yba azzal az átmenettel, hogy ezen időpon
iot n1cgelőző időben keletkezett szolgálnti jogviszon)'Ia n1é.g a iégi - 1938. november 2-án hatú1)'ban \olt jogszabál)'okat kell 111egfelelően
alkalmazni, ha azok a munkavállalória nézve ked,.ezőbbek

Szükséges ezek szerint, hogy az 1910/1920.
l\1. E rendelet vonatkozó intézkedéseit, valamint
az azonn.ali hatályú fehnondás1a okul szolgáló eseteket la1lalm·azó 1884. évi ipa1tö1vén) 94 és 95
§-ait teljes egészében isn1e1tessük
1

A magyar kir Minisztérium 1.910/1920„ M„ E számú
rendelete

n kel'eskedősegédeknek és az ipari és kel'eskedelmi
vállalatok tisztviselőinek szolgálati viszonyáról
- Kivonat. A in kir, n1inisztériun1 a háború esetére szóló
kivételes intézkedésekről 1a1kotott törvényes felhatahnazások alapján a következőket rendeli:
*) KihildclteteH a „Budapesti Közlöny"-ben 1920.
lYi n1árcius hó 2-ún

§
E rendelet hatálya azoknak szolgálati viszon:yára terjed ki, 1akik kereskedőknek (1875. ev1
XXXYII t -e. 3. és 4 . §-ai) vagy iparosnak (1884:
X\1II. t.-c ) vállalatában mint tisztviselők vagy
kE:1eskedösegédek vannak alkalmazva
2 §
A hatá1ozatlian időre kötött szo1gálati szerző
dést csak írásban közölt előzetes felmondással
lehet felbontani
A feln1ondási idő tekintetében érvéllyben levő
jcgszabályok akként módosulnak, hogy a felmondási idö két é\ i vag:y ezt ineghialadó szolgálat esetében három hónap, fontosabb teendőkkel n1egbízott alkahnazottat illetően hat hónap. A felmondás csak a hónap utolsó napjára szólhat

3 §
A fchnondási idő sze1npontjából nem számítható be a gyakornokok és tanoncok gyakorlati,
il!etőleg tanoncideje, ellenben be kell
számítani
abba a p1óbaidőt és az 1914. évi július hó 25. napjától 1919 évi március hó 21. napjáig terjedő
időta1tam alatt háborús katonai szolgálatban el~
töltött időt
Ila a szolgálati viszonyban egy évnél nem
hosszabb 1negszakítás állott be, a szolgálati időt
az alkaln1azottat megillető felmondási idő szempontjából folytatólagosan kell számítani, a megszukílás tarta1nát azonban a -felmondási időre
nézve a 2„ §„ második bekezdése szerint mérvadó
szolgálati időbe ne111 kell beszámítani

13
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4 §
l-Ia a szolgálati viszony idöbartamát oly bizonytalan kifejezéssel jelölték meg (pl idényre,
kisegítésre stb ) , inelynek alapján azt az adott esetben szabatosan inegállapítani nen1 lehet, a szolgúlati szerződést határozatlan időre kötöttnek, ha
pc-:dig az alkalmazott
a szolgál1ati viszonyt a
munkaadó tudtával a szerződésben megjelölt időn
túl folytatja, ha csak a 1nunk1aadó azonnal ellent
nt1n inond, határozatlan időre meghosszabbítottnak kell tekinteni
5 §
Ha a felek próbaidőt kötöttek ki, anrnak tar··
tan1a alatt a szolgálati viszonyt mindkét fél 1ögtöni hatállyal bá11nikor felbonthatja
A próbaidő tartama egy hónapnál, a fontosabb teendőkkel 1negbízott alkahnazottal szemben
pedig két hónapnál hosszabb időben nem állapítható meg
A próbaidő tartam1a a kikötött próbaidő
ineghosszabbítása esetén nem lehet összesen egy
hónapnál, a fo_ntosabb teendőkkel megbízott alkalinazottal szemben pedig két hórnapnál hoszszabb.
6. §
A feln1ondási idő szempontjából az a munkakör irányadó, amelynek ellátás ár a az alk1almazott
a szolgálati sz.erződésnek a felmondás időpontjá
ban érvényben álló rendelkezései értelmében van
kötelez\ e .

7 §
Az alkah.o:azottnak a teln1ondási időre járó
azon munkabér
(fizetés, lakbé1,
1uunkribérét
bármi néven n-evezendö és rendszeresen fizetett
pótlék vagy segély, jutalék, nyereségrészesedés, természetbeni szolgáltatások stb.) szerint kell szán1ítani, amelj-et az alkalmazott a szolgálati szerző
désnek a felmondás időpontjában érvényben álló
r,fndelkezései értelmében élvezett
Nem lehet azonban figyelembe venni a feln1ondási időre járó munkabér kiszámításánál azt
a javadaln~azást, an1elyet az alkalmazott jutalom,
remunerác1ó, továbbá nyilt árusítási üzletekben
közvetlen a fogyfösztók részére történő eladások
ulán jutalék címén élvezett
8. §.
Ila a munkaadó az alkalmazottnak a szolgálat tarta1ná1a természetben vraló járandóságképpen
vagy tern1észetben lakást ad, a szolgálati szerző
d~snek megszűntével az alkalmazottnak iaz elköltözésre, illetőleg a lakás kiürítésére a méltányosságha'k megfelelő időt köteles engedni. Vita esetében
az 1552/1920. M. E számú rendeld (lásd Budapesti Közlöny folyó évi február 21 napján megjelent 42 számát) 15 §-ában megjelölt hatóság
dönt.
9 §.
A szolgálati viszony megszűnése esetben az
olyan alkalmazottat, aki munkaadójánál legalább
öt évig megsziakítás nélkül állott szolgálatban
Yégkiellégítés illeti meg
'

14
\;-égkielégítést köteles fizetni a n1unkaadó a
vele legalább tíz évig szolgálati viszonybari állott oly alkalm3zottnak is, akit 1919 ev1 augusztus hó 1--e óta, de .a jelen rendelet életbelépése
t::lőtt ne111 ol)' ok miatt bocsátott el szolgálatból,
inelyért az alkalmazott felelős és amely miatt a
n1unkaadó .az elbocsátás idejében érvényben volt
jogszabályok értelmében a szol,gálati viszonyt fel··
n1ondás nélkül 1ögtöni hatállyal megszüntethette
A végkielégítés összege n1inden betöltött három évi szolgálat után az alkalmazottat a szol·
gál.ati viszony m-egszünésekor megillető n1unkabérnek egy hónapra eső része
A végkielégítés
összege 1azonhan nem haladhatja meg az alkaln1azott egy évi munkabérét
A végkielégítés összegének megállapításánál
rninden n1eg'kezdett három ev1 időszaknak Szolgúlatban töltött tö1edékét is arányosan számításba
k1Jl venni
A 3. §-ban és a 7 §. második bekezdésében
foglalt .rendelkezések a végkielégítés tekintetében
is iránJadók

12 §.
alkalmazottat megillető végkielégítés az
alkalmazott elhalálozása esetében· annak eltart&sra jogosult és arra rászoruló házastársát vagy
kisko1ú gyer111ekeit, il:yenek nen1 létében eltartásra jogosult vagy a11a rászoruló szüleit vagy ha
igényjogosult gyermek is van, felében a házastársat és felében a gyermeket vagy gyermekeket
illeti meg
Az

Rendeljen

TÖRÖK-LA B 0 R

10 §
Ha a 1nunkaadó a szolgál:ati viszony meg··
szünéséből folyólag bármely cín1en

11 §
Nen1 illeti n1eg a végkielégítés azt az alkaln1azottat, aki a szolgálati szerződést nen1 a munkaadó hibája mijltt maga szünteti n1eg vagy akit
a munkaadó oly:an ok miatt bocsát el szolgálatából, an1elyért az alkalmazott felelős és amely
nliatt az érvényben levö jogszabályok é1tehnében
a n1unkaadó a szolgálati viszonyt felmondás nélkül rögtöni hatállyal felmondhf!.tja

a 4424/1919

:rvI. E számú 1endelet szerint öt te1helő kötele··
zettségen túl te1 jedő szolgáltatást nyujtott az al·
kalmazottnak, a többletet a 9 § másodk bekezdésében enllített végkielégítésbe bszámíthatja

CODE
sürgönyrövidítésekkel, sokat takarít és minden árut
azonnal kézhez kap.
Pár szavas sUrgönnyel
egész raktárt megrendelhet,

fi
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13. §
A. munkaadó a végkielégítés követelésére jogosult olyan alkalmazottnak, akinek a szolgálati
viszony alapján nyugdíjigénye is van, a végkielégítést csak abban az esetben köteles kifizetni, ha
az alkalmazott erre irányuló kívánságát a munkaadónak a felmondási idö lejártáig bejelenti. A
n1unkaadó ilyen esetben a kifizetett végkielégítést
az alkaln1azott nyugdíjköveteléséből levonhatja,
illetőleg a nyugdíj fizetésé1e kötelezettől követeihet,i, hogy az ialkalmazott részére járó nyugdíjat
a végkielégítési összeg tör lesztéséig az ő kezéhez
fizesse ki
21. §
LJzletátiuházás esetén a 14-20 §-ok szerint a
inunkaadót megillető jogokat és köt elezettségeket
a jogutódra átszállottaknak kell tekinteni. A
17 §-ban megállapított igényét .azonban az aLkalmazott mind az átruházóval, mind a jogutóddal
szen1ben csak 3.bban az arányban érvényesítheti,
n1'ely arányban áll egyfelől az üzletátruházónál,
inásfelől a jogutódnál töltött szolgálati idő az alkaln1azott köveleléséne'k összegére mérvadó összes
szolgálati időhöz
22. §
Az e rendelet alapján támasztható követelések
csőd esetében a tömeg tar tozásaival, csődönk-ivüli
kénysze1egyezség esetében pedig a 4070/1915. M
E., szá1nú rendelet 31 §-ának első pontjában megjelöli költségekkel egy teli;:intet alá esnek

23 §
A szolgálati szerződésnek a jelen rendelet 9,
12 és 13 §-ainak rendelkezéseitől az alkalmazott
hátrányára eltérő kikötései érvén:ytelenek
24 §.
A szolgál,ati viszonyból a jelen rendelet életbelépése napjáig keletkezett jog1genyre nézve,
amennyiben a jelen rendelet 1násként nem rendelkezik, a 4424/1919. M. E. számú rendelet 2. 4.
6--9, 11. és 13-15. §-ai hatályukat vesztik
25 §
Ez a rendelet kihüdetésének napján lép életbe

Budapest
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1884:XVIL TöRVrnYCIK!I:
Ipartörvény„
(Szentesítést nyert 1884„ évi május hó 18-án.
Kihirdettetett az „Országos Törvénytár"-ban 1884.

évi május hó 21-én ..)

-

Kivonat

IIl FEJEZET
A

segéd-személyzetről.

C) A

segédekről

94 §
A segéd feln1ondás nélkül azonnal eJbocsátható:
a) ha nye1eségvágyból eredő bűncselekn1ényt
követ el;
b) ha az iparos, helyettese, vagy az iparos
egyik családtagja ellen tettleges bántaln1azást
vagy súlyos becsületsértést követ el, kötelességei
teljesítését makacsul megtagadja, vagy ha az ipa·
ros akarata ellenére egy egész munkanapon át
igazolatlanul szünetel;
e) ha megintés dacára a ház vagy az üzlet
biztonságát vigjázatlansága által veszélyezteti;
d) ha 3 napnál tovább tartó szabadságvesztés-büntetés alá kerül;
e) ha a sze1ződésileg elvállalt n1unka teljesítésére képtelen;

f) ha \-'.tla111el:y undo1ító
tegSégben szenved;

vag}

ragál)os JJe-

g) ha az iparos bizalmával való visszaélés által az üzlet érdekeit veszélyezteti;
li) ha a kereskedősegéd főnöke beleegyezése
nélkül akár saját, akár rnás rész·ére ke1eskedeln1i
ügJletekkel foglalkozik
_._<\. z e) és f) pontokban elősorolt esetek bekövetkezése 1ni alt él.bocsátott segéd netaláni kárpótlási igénye a szerződés és a fennálló törvények
alapján ítélendő n1eg.
1

95 §
/l segéd fehnondás nélkül azonnal kiléphet:
a) ha az iparos helyettese vagy az iparos
hozzátartózói őt vagy családja tagjait tettl,eg bántalmazzák, ellene vagy ellenök becsületsértést követnek el;
b) ha az iparos szerződési kötelezettségeit
nem teljesíti;
e) ha darabszámra dolgozik, és az iparos őt
folytono<:>an n1unkával ellátni nem képes;
d) ha a munka folytatásánál egészsége vagy
élete veszélyeztetve van;

e) ha az ipa1os, he'lyett'ese vagy az iparos
hozzátartozói őt \'agy családja tagjait crkölcs.teltnségre vagy törvényellenes tettre csábítják

4
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A volt cseh-szlovák hatóságok és !ntéz'!1~n\;,ek t~:

nyei alapján támasxthat6 követelesek 1rant1 biro!
eljárás alapján támasztható követel~sek iránti
birói eljárás felfüggesztéséről„')
A 1n kir

111iniszté1ium 6 000/1939
számú rendelete. -

M.

E

A Dl. kir n1inisztérium a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás eg)ensúlyának biztosításáról szóló 1931:XXVI. t..-c 2
és 4 §-ában foglalt és legutóbb az .193~:XV l::c
9. §-ában meghossza~bított felhatalmazas alap1an '
n_ következőket rendeli:
1 §
A volt cseh-szlovák, cseh. szlovák vagy ruthÉn -hatóságok, intézmények, . ~alamint „ szerve~k
vagy közegeik részéről ~ötött u,gy!e~~kbol, egyeb
csel-ekinényeiből vagy 1'ntézke~ese1bol szá1maz~a··
tolt vagyonjogi követelések i!ant. a magyar. allam ennek szervei vagy intezete1 ellen 1nditott
bíró'i eljárásokat hivatalból fel kell függeszteni.
2 §,
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép haliilyba
Budapest, 1939 évi június hó 17-én
Gróf Teleki Pál s k
m. kir miniszterelnök._
*) Kihirdettetett a „Budapesti Közlöny" 1939 évi
június 18-án n1egjelent 136. szá1nában

A Magyar Szent Koronához wiss::atér! kárpátaljai
terUleteknek pénzügyi közigazgatása, valamint a
köz:szolgálati alkalmazottak nyugellátása és
betegsegélyezése„
_

A m. kir

minisztérium 6400.11n3~} 11: E 1endelete (Kivonat)

A m kir 1ninisztérium a ?\fagyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területeknek az országgal egyesítésé1ől szóló 1939:VI. t.-c 7„ §-ában
foglalt felha.taln1azás alapján a következőket rendeli:

IV [(özadók1a vonatkozó általánor;
rendelkezések
6. §

(1) A visszatért kárpátaljai területeken az
évenként visszatérő közszolgáltatásokból (pl. az
egyenesadók, pótlékok, .iárulékokból, a forgtalmi és
fényűzési adókból, stb.) az 1938. év végén fennálló
hátralékokat, valamint az esetenkint akár előzetes
kivetés (kiszabás) alapján, akár 1a.riélkül fizetendő
közadókból (pl„ illetékekből, térítményekb01, stb.)
jelen rendelet életbelépése napján fennálló hátraléw
kok"at és ezekre a hátralékokra befolyt bevételeket
elkülönítve kell nyilvántartani
(2) A cseh-szlovák ko1onaé1tékbe11 nyilvftnla.rtott közadóháhalékokat peng6é1tékre kell át-
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számítani Az átszá1nításnál 100 cseh-szlo'i·~k ko10nát 14 p 28 fillérrel kell egyenlőnek venni.
.
(3) Az állam, a tarton1ány (orsz:ig), valamint
a já1ás javára kivetett közszolgáltatások~a~ az, (1)
b kezdésben megjelölt időpontban fennal}o ha~ra
léek,ait az állami be\ ételek között kell ~~sza~oln1;,
(4) A jelen rendelet ~le~~elépés~1g Jogerore
még nenl emelkedett áll~m1. ]roz~art?zasokat, v~la
inint ezeknek pótlékait es Jarulekait erre a celra
alakított döntőbizottság a jelen rendelet élet?.e1' 'se előtt érvén:yben volt jogszabályok alapJall
,~fg:rvényesen áll~pítja_ i_i1eg. ~z elévülésre a magyar jog szabályai az uanyadok
l §
Az évenkint visszat'7,rő közszolgáltatásokat amennyiben a jelen rendelet elté1ően ~:em I~~del
kezik - 1939. év1e az új kivetés megtorténte1g az
1938. évi helyesbített előhás arányában kell az
esedékesség idejében n1egfizetni
8.

§

(1) A közadókat jelen rendelet élet?elépéséne~

napjától a magyar jog~zabál~rok sz?r1~t kell k~~
vetni leióni és beszedni, tekintet nelkul az a~o
kötel~zettség keletkezésének idejére Az év~nk1~1t
visszatérő közszolgáltatásokat 1939 évre .a Ja?uar
ló
1 1 napjával kezdődő teljes év1e kell k1vetn1
( 2 ) Az 1. § (!) bekezdése értelmében hatálybalépctt jogszabálJ ok alkalmazásával kapcsolat?an
esetleg .szükséges átmeneti rendelkezéseket a penzügyn1iniszte1 állapítja n1eg

V Állami egyene.sadó.k
9. §
(1) A földadónyilvántartást - ahol a méterrendszerre való átalakítás már megtörtént - tovább1a is méterrendszer szerint kell vezetni
(2) A jelen rendelet életbelépése előtt engedélyezett ideiglenes adómentességek az eng.edélyezetl
időtartam lejártáig érvényben maradnak
(3) Akik a visszatért kárpátaljai területeken
üzletüket, vagy has.znotha jtó fogla1kozásuka:t az
1939 év folyamán kezdték meg és az 1938. évben
még megadózt!atva nem voltak, az 1938 évre
visszamenőleg adó alá nem vonhatók.

Vlll
},festerséges

lövedékek

édesítő.szerek

állami egyedáru.sága
22 §.
(1) A viss·zatért kárpátaljai teÍületeken m,esterséges édesítősze1 árusításával foglalkozóknál a
jelen rendelet életbelépésének napján készletben
levő nem áll:ami egyedárusági csomagolású mesterséges édesítőszer mennyiségeket a pénzügyminiszter által megállapítandó mó_don be kell jelenteni és állami egyedárusági csomagolásban lévő
mesterséges édesítősze1re kell becserélni
(2) A nem állami egyedárusági csomagolásban lévő mesterséges édesítős.zereket ia pénzügyminiszter által 1·endeletileg megállapítandó időpon
ton túl birtokolni és fo1 g:alombahozni tilos.
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J övedéld büntető jogi

1 endelkt zé~ek
26 §
(1) A visszatért kárpátaljai területeken a fő
hatalom átvételének napj:iig elkövetett jövedéki kihágások miatt folyamatban lévő ügyeknél az eljárás folytatásának cs,ak akkor van helye, ha a jövedéki kihágás a inagyar kir. kincstár, vagy ma·
gyar helyhatóság érdekét elkövetésekor sértette,
vagy veszélyeztette (Jbsz. 3. §. (!) bek.) A főhata
lom átvétele napjául azt a napot kell tekinteni,
amely napon a magyar állam fegyveres ereje az
illető területre bevonult
(2) A folyamatban lévő j_övedéki kihágási
ügyeket az előző bekezdésben említett szempontból
ügyenkint elkülönítve kell vizsgálni. Kétség esetén
a pénzügyminiszter dönt

tosí.tá~ és tör~?s. tekintetében ra jelen rendelet életbelepese napJa.tol kezdve együttesen kell kezelni
Egyutttesa::zelesbe csak az 1939. évtől kezdve ki„
'~!e~, ·~"b"t~· leh,et bevonni. Az 1939 évet mege ozo _ibo bo -enn~lló hátralékokat az együttes adók eze 1es e evonn1 nen1 szabad
.· (2 ) ~z ~g?1ütte:e.1; ~e~elt közadókat, egyénena k~z~eg1, elol1arosag (városi adóhivatal)
!~r )a. ny1 :an .es kezeli. ljgyancsak a községi elől1arosag
.
k .(varos1
t .. , adóhivatal) feladatát kép ez1· a t··
orv:n~e
es o1v~nyes rend0Ikezések alapján hiatáskoreLe
utalt, kozadók
• t t•
k
. kivetése • egyén en k'1n t"_1 ny1·1 _
vai; ar asa es ·:z~lese, valan1int a községi földadokataszter nyilvantartása is
(3) f~, együltes~n kez-elt köziadókat és a közadó~ I~~dJ~,r~, ~ehaJtandó összes köztartozásokat
a kozseg1 elol1aroság (városi adóhivf!_tal) hajtja be

k1nt

IX A J,özadók kezelé.se

27 . §
(1)" A visszatért ká1pábaljai te1ületeken az áI~
lami egyenesadókat és az egyenesadók jellegével
bíró azokat a közszolgáltatások<al, a1nelyek a helyhatóságokiat (várost, községet, stb.) illetik, továbbá
a kereskedelmi és iparkamarai, vala1nint a mező
gazdasági kamarai illetékeket és mindazokat a köz-.
szolgáltatásokat, an1ely·ek a vonatkozó tö:rvények
és· törvén)eS rendelkezések é1teln1ében a községek
(városok) állal negyedévi részletekben szedetnek
és hajtatnak be, minden községre nezve úgy az
elöítás, mint a nyilvántartás, lerovás, behajtás, biz-

X

Személyzet

Egész.ségiígyi ellátá 15
29. §

. (1) A ,;isszatért kárpátalj1ai területeken lakó
tenyleges kozszolgálatban álló alkalmazott k ,
'll
az
a an d'o e ll't'
a as b an részesülő nyugdíi'as k a es l'
l tt Iki 1
k
o , az em 1_e a, a m.~~,otta és nyugdíjasok családi pótlékban
res-'?esulo
családtag1'ai • az áll,.,ndó
ell'l'
.
.. „ „
"'
a as b an
reszes~.1o. ozvegyek és árvák az 1938 évi 9 .900/M
rendelet,ben
megállapított e gé szsegugy
, .. 1:
ll. · szamu
,
,
e atasokban es segélyekben r ész·esítendők
(2) Nem vonatkozik az (1) bekezdés azok1~a ,

E
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'

.l'

i

akik betegségi biztosítás1a kötelezett tagjai az
192i:XXI törvénycikk alapján működő betegségi
biZtosító intézetek valamelyikének, vagy tagj:ai
v3lamely közület által fenntartott -\-·agy kezelt
betegsegélyezési alapnak
Xl Bletbeléptetés
30. §
Ez a rendelet az 1939. évi július hó 1 napján
lfp életbe
Budapest, 1939 évi június hó 26-án
Gróf Teleki Pál s. k.
m kir miniszterelnök.

A isid6k közéleti és gazdasági térfoglalásának
korláto:r:ásár61 szóló 1939:1Y. törvénycikk végrehajtása tárgyában.

- A ni. kir n1inisztériun1 7. 720/1939 11:. E számú
r endclete --- J(ivonat
~ -m. kii minisztériun1 az 1939:IV. t.-c (a
todhbiakban: r.) 17' 20., 23., 24 és 29 §-ában
foglalt felhatalmazás alapján a következőket
1endeli:

llasznothajtó jogo~ítványokra vonatkozó
rendelkezések
32 §

Rugalmas

H

A N S A p L A S T
kisebb sérüléseknél a legalkaln1asabb, nyujth3-tó
gyorssebkötés

11 E

E R S D

0

R F,

Budapest.

(A I 12 §-ához)
A I 12 §-ának rendelkezései alá eső engedélyek és jogosítványok közé tartozik minden
rendő1hatósági engedéllyel
kapcsolatos hasznothajtó jogosítvány, továbbá az egyéb hasznothajtó
jogoshványok közül is inindaz, a1nelynek u1eg··
adása a hatóság szabad mé1legelésétől függ: például [Jyógy.szertári jog;
az állatot\ oslásban hasz11ált bakte1iológiai
tern1Pszetű oltó- és diagnosztikai szerek, állatok
h tásáJ a használt b-a!kter-iológiai szerek, állatbet€gségek ellen óvó vagy gyógyítási célokra szolgáló
titkos összetételií g~ ógyszerkészítn1ények, gyógy-
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szerkülönlegességek, valanlint állatokra nézve kedvező élettani hatás kif.ejtésé1e szolgáló készítn1ények forgalo1nbahozatalára vonatkozóan az 1928:
XIX. t.-c 39 §-a első bekezdésének 13 pontja
alapján kiadott engedély .
.. Az 1921:!\1 t.-c. 1. §-ának harmadik bekezdésében e1nlített i.parüzlet folytatására kiadott
iparigazolvány, továbbá a valamely iparüzlet foly-tatásához, áru előállításához vagy foglalkozás gyakorlásához szükséges n1ellékanyagoknak fogyasztási adó vagy kincstári részesedés alól mentes beszerzésére a pénzügyminiszter vagy más pénzügyi
ható<;ág . által kiadott engedély vagy jogosítvány
nem tekinthető a T 12 §-a alá ~ső jogosítványnak vagy engedél) nek

35 §
(A I 12 §-ához)
l\findenki aki a T hatálybalépésének napja
(az 1939. évi 1naJUS hó 5 napja) előtt a penz.
ügyminisztertől vagy más
pénzügyi hiltóságtól
a T 12 §··ának rendelkezései alá eső engedélyt
vagy egyéb jogosítványt kapott - kivéve ha az
engedélyes
(jogosított) kereskedelmi társa-ság,
egyesület vagy más jogi személy - kötoeles a T
1. §-ának körébe tartozó adatokról a jelen rendelethez m.ellékelt III. számú minta szerint az
1939. évi októbe1 hó 15 napjáig a Iakóhe}y (tele?helye) szerint illetékes pénzügyigazgatósághoz
minden egyes engedélyre, illetőleg e.gyéb jogosít' ány1 a nézve 1{ülün-külön bejelentést tenni
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Az első bekezdésben 1nCg nem jelölt engedékre vonatkozó bejelentési kötelezettségről az
· ·
k··r··
·n tékes m1n1szter
u on ren d ,e11{ez1"k
1
e Annak megállapítása szen1pontjából, hogy az
.{ ő bekezdésben meghatátiozott engedély vagy jo
~0ssítvány birtokosa zsidónak tekintendő személy-e,
; T. 2 §-ának első és harmadik bekezdése alá eső
szeniélyt nemzsidónak kell tekinteni

1ye

1

•

Köz szállítások
36 §
(A I. 13 §-ához.)
E.özszállítást zsidónak a T. 13 §-a első bekez-désében foglalt mér léken felül azon a jogcímen.
hogy aj~nlata lén~egesen ~{e~v~zőbh;, ne~, ~ehet
odaítélni,. ha az a.Janlat a telJesitendo szalhtassal
vagy inunkálattal nyilvánvalóan arányban nem
áUó alacsony értékeket tartalmaz Az ajánlat való~zerű1'iégének megállapításában az 50 00011934: K
i\f. számú rend~let 47 §-ában foglalt elvek irány„
adók.
A közszállítás odaítélésére illetékes hatóság,
hivat~l, intéz-el, vállalat, üzem vagy más intézmény felhívására ·erikölcsi bizonyítvánnyal kell
igazolni azt, hogy a közszállítás1a pályázót a JJ:iróság Íl r. -ben ·meghatározott vétség miatt nerr1
ítélte el..
Gyógyszernek
vagy betegápolási cikk,nek
orvosi vényre (recephe) e.gyes személyek részére
kiszoigúltatása a T. 13 §-ának értelmében vett
közszállításnak -nem tekinthető, feltéve, hogy a ki·
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szolgálh1tás nincs 1neghatá1ozoll gyógyszeitá1hoz
kötve
1\ közszállításokra vonatkoz,ó bejelentési kötelez,ettséget a 40 § negyedik bekeezdése állapítja

m,eg
A. jelen §. sze-mpontjából a T 2 §-ának első
és har1n-adik bekezdése alá eső személv a nemzsidókkal esik egy tekintet alá
"

Az

étte!Ini~égí

munkakörben foglall{oztatottakra
vonatkozó rendelkezések
40.

(A T

§.

11. és 19 §-ához.)
A T. 5 §-a alá nem eső minden munkaadó
aki üzletében, üzemében, bár1ninemü egyéb vál~
lalkozll~ban értelmiségi n1unkakö1ű alkalmazottat
(alkalmazottakat) foglalkoztat, kötele• az 1939
évi június hó 30 napján szolgálatában állott ilyen
allkal;nazottait és azoknak illetményeit (pénzben,
!erme~zetben, vagy egyébként adott mindennemű
JU~tatasokat) az 1939 évi október hó 15 napjáig
a Jelen rendelethez mellékelt V. számú minta szer int bejelenh~ni
Az olyan munkaadónak, aki üzletet üzemet
v::gy egyéb kereső foglalkozást az 1939~ é~i jú.'.
n1us hó.. ~.o. napja után kezd vagy érlel~iségi
munkakoru alkalmazottat csak az 1939. évi június
hó 3.0 napját lkövető időtől kezdve foglalkoztat
;igyaucsak az 1939 évi október hó 15 napjáig'
illetf:ileg az üzlet, üzem vagy egyéb kereső foglal:
kozas me.gkezdés·étől számított tizenöt napon beLül

e1vanezt a bejelentést kell megtennie azzal az elk at az uz
··1 et, uzem
..
térésseJ, hogy az a d
ato
vagy
a kereső foglalkozás megkezdésének időpontjára
vonatkoztatva kell bejelenteni és ezt az időpontot
a bejelentésen külön fel kell tüntetni
Az ol~'an munkaadó, aki kereső foglalkozását
az 1939 évi június hó 30. napja előtt már folytatta és a 4 350/1938. i\f E számú rendelet 10
§-ában ehendclt bejelentést nem tette meg, illetőleg bejelentésre ezideig kötelezve még ne1n volt,
kötele.s - az első bekezd€sben m·eghatározott bejelentésen felül ~ az \T számú minta szerint külön ívben bejelenteni azokat az érteln1i.ségi munka-·
körű alkalmazottait, akiket az 1938 évi március
hó 1 napján, illetőleg, ha kereső foglalkozását
en1 e nap után kezdte meg, a megkezdés napján
foglalkoztatott.
,
Az elsö és a harmadik bekezdésben meghatározott bejelentésben nyilatkoznia kell a munkaadónak arra a körühnényre is, hogy a közszállítások az 1936--1938 években lebonyolított üzl.eti
forgnhnának eg:yötödét elérték-·e
I-Ia a n1unkaadó egyes kifizetett összegeket
bizahnas kiadásokként jelöl n1eg, akko.r a bejelentésben -a vállalat évi b1utto forgalmának összegét
is fel kell tüntetni
A bejelentőnek bejelentésén fel kell tüntetnie
a válirilat nevét (cégét), munkakörét (üzletkörét).
A vállalat tulajdonosának, illetőleg annak, aki
egyéb kereső foglalkozást folytat, ·ha term,észetes
szcn1él:y, az illetn1ények1e vonatkozó rovatok kill-o~
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vételéYel, a kiinulatást saját személyét
ki kell töltenie

iU.etően

is

41 §
A 1' 5. §-a alá nem eső minden munkaadó
köteles az értelmiségi munkakörben foglalkoztatott alkalmazottainak szem.élyéb~n, munk,aíkörébe:ú és illetményeiben beállott változásokat a jelen rendelethez mellékelt V. számú minta szerint
első ízben az 1939 évi július· h.ó 1 napjától az
1939 évi decembe1 hó 31. napjáig, terjedő félévre \onatkozóan az 1940. évi január hó 31 nap~
jáig, azontúl pedig félévenkint a január hó 1 napjától július hó 31 napjieíig, a július hó 1. napjától decen1be1 hó 31. napjáig bejelenteni
Ha változás az illető fél,évben nem volt; ezt
kell az előbbi bekezdésnek 1negfelelő időben bejelenteni
Az első bekezdésben említett kimutatást betű
rendbe foglalva el.különítve - ha ezt az alkal--·
mazottna'k száma indokülttá teszi, külön- íVeken
- kell elkészíteni egyfelől a szolgálatból az illető
félév alatt kilép-ettek, másfelől az ujonnan alkalmazottak és végül az olYan foglalkoztatottak tekintetében, akik a számadási félév alatt érteln1iségi
munkakörből
egyéb nlunkalkörbe vagy egyéb
munkakörből &e telmiségi munkakörbe léptek
A 40. § utolsó bekezdésében megjelölt adatokat a jelen §-ban szabál:y ozolt bej·elentéseken is
fel kell tüntetni
-

43.

§

A bejelentés szempontjából értelmiségi munkakörű alkalmazottnak kell tekinteni ay; i1odai
és a műszaki szolgálatot ellátó tisztviselőn felül
a kereskedősegédet (-eladót,- elárusítót), az. akár
állandó fizetéssel [fixfizetéssel) a1kahnazott, akár
jutalékos vagy esetenkint ismétlődően foglalkoztaltot utazót (üzletszerzőt, ügynököt, által,ában mLnden olyan alkalmazottat, aki nem alti-sz.ti vagy szolgai, avagy ·nem testi (fizikai) munkát végez; a -jutalékos vagy esetenkint ismétlődően foglalkoztatott
utazót (üzletszerzőt, ügynököt) azonban csak
akkor, ha őt az alatt a félév alatt, amelyről a bejelentés szól é-s az azt megelőző félév alatt legalább
hái:oro ügyben foglalkoztatták és az említett idő
alatt kifizetett jutaléka a kétszáz pengőt meghaladta .
A rendsZeresen vagy bár nen1 rendszeresen,
dé esetenkint isn1étlődően foglalkÜztatott személyeket abban az esetben is be kell jelenterii, ha
munkavállalásuk nem alapszik szolgálati szerződé
sen. ,Ezt a rendelkezést csak abban az esetben kell
alkalmazni:
1. a szolgálati viszonyban n-c111 álló főiskolai
vég:Zettségű személyre (pl ügyvéd, orvos, mérnök),
ha -őt az alatt a félév alatt leg-alábl) ·négy ügyben
foglalkoztatták és az ilyen címen n1utatkozó keres~
ménye ez alatt az idő alatt a kétezer pengőt roeg~
haladta;
Bejelellf.ési kötelezettség alá esik egyéni cégnél vagy betéti társaságnál a vállalat ügyeiben
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1 nűködést

kifejtő az a csendes társ vag)' kültag is

ITkinek nincs iparengedélye.
,
Bejelentési kötelezettség alá esnek az, erteltniségi munkakörben foglalkoztatott tanulO'k, tarooncok, gyakornokok és javadahnazásban nem
részesülő alikalmazottak
Gyógyszerészgyakornokot a gyakornoki idő
alatt, de legfeljebb két évig a gyakorlat megkez·
désétől számítva, gyógyszerészsegédet pedig a gyakorlati segédidő al~tt, de le~eljebb hár~n; .~vig ;:l
gyógyszerész-mesteri oklevel me?szerzesctol s~~
mítva, nen1 lehet a T. alkillmazasa szempont1aból alkalmazottnak tekinteni és ehhez képest az
a [j'Ógyszerész, akinek gyógyszertárába.n a .?yak~r
noki vagy segédi gyakorlatot folytat1a, ot bejelenteni nem köteles. Ez .a rendelkezés nem vonatkozik arra a g3 ógysze1észgyako1nok'la vagy gyógyszerészsegédre, akit nem ilyen ininőségben fo~lal
koztalnak értelmiségi munkakörben. Az emhtett
két évi időtartam szempontjából a tényleges katonai szolgálatnak a gyakorlati tai;ulmányi id,ő~e
bele nem számítható tarta1nát figyelmen k1vul
kell hagyni
Nem vehető fel a bejelentésbe a tényleges
katonai szolgálati kötel·ezettséget (1939:11. t•.-c„
21. § , (2) bek , a) pont) teljesítő alkalmazott még
abban az esetben sem, ha az alkalmazási viszony
a katonai szolgálat teljesítése alatt is, fennmar~d.
A katonai szolgálat teljesítése fol)tán be ne1n Je~
lentett alkahnazottat azonban a katonai szolgálat
tel,iesítésc után a 1nunkaadóhoz való visszatérése

után a ±1 §-ban foglalt rendelkezések szerint be
kell jelenteni
45.

§

A bejelentések során elkülönítve (nagyobb
létszá111 esetében külön í' eken) kell bejelenteni:
1. a 43 §-ban fe'lso1olt személyeket, iskolai
végzettségükre tekintet nélkül, kivéve a 43. §
utolsóelőtti bekezdésében felsoroltakat;
3. az értelmiségi munkakörben foglalkoztatott
tanulókat, tanoncokot, gyakornokokat és javadalmazásban nem részesülő alkalmazottakat;
.
4 ,az egyéni cég tulajdonosának, a közk,ereset1
tl:rsaság tagjának, a bérleti társaság beltagjának értelmiségi nlunkakör ben foglalkoztatott házastársát, Ieszár1nazóit és felmenőit, valamint exek há„
zastársait, ha rendszeres illetményt nem kapnark;
6. a felmondás alatt álló és tényl,eges szolgálatot nem teljesítő alkalmazottakat, illetményeik
feltüntetésével;
7 a nem érteln1iségi munkakörben foglal~
koz:t.atott azokat az alkalmazottakat, akik a középbkloa, ,.agy a középfokú iskola negyedik osztályát
elvégezték, vagy akiknek ennél magasabb iskolai
végzettségük van

INSULIN „RICHTER"
1OD és 200 egységet tartalmazó

5 ccm-es üvegekbe!'
5
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A 4-i pontokban megjelölt alkalmaiott.akra
vonatkoz:óan egváltalában nem terheli bejelentési
kötelezettség az~ olyan munkaadót, aki értelmiségi
munkakörben alkalmazottat nem foglalkoztat.
Az elkülönített csoportokon belül külön-külön ..
egymást követően betűrendben kel~, s<?rozni: . ,
a) a .T. alkalmazása szempont1abol ne1nzs1donak tekintendő,
b) a T alkalmazása szen1pontjából zsidónak
tekintendő és
e) a r 2 §-ának első és utolsó bekezdésében ~eghatározott '-'alamely kivétel alá eső szem·élyeket
Ha a munkaadónak külön céggel hh ó több
yállalata van, a bejelentést rnindegyikre vonatkozóan külön-külön kell m-egtennie. Ha ugyanazzal
a céggel bhó vállalaton belül főüzlete és fióküzletei vannak, a be.jelentést összesítve, de fióküzletenként csoportosítva kell megtennie
Amennyiben
azonban vállalata központi (ke1eskedehni tevékenységet végző) igazgatásra és ür.e1ni (ipari tevékenységet végző) részr·e különül, a bejelentést a
két rész tekintetében külön-külön íven kell megtennie
46 §
A jelen rendeletben a I 17 és 19 §-ának
végrehajtására vonatkozó icndelkezésck. alkal;i1azása szempontjából ja,,adalmazás-nak (1lletn1enyn·ek) kell tekinteni n1inden, akár pénzben, akár
te i: 111észetben meghatá1 ozott juttatást, így külö11 Jsen:
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minden rendszeresített és összegsz,erűen
inegállapított, al5:.ár pénzben, akár természetben járó illetm·ényszerű szolgáltatást, ideszámítva
a fizetésen felül esetleg külön fizetett lakáspénzt,
külön munkadíjat, működési és egyéb pótlékot és
más hasonló terméSzetű javadalmazást, az idősza
konkint visszatérően fiZ€tt rendszeresített jutalma-·
kat és minden egyéb mellékjavadalmazást még abban az esetben is, ha az rendszeresítve vagy összegszerűen el őr e megállapítva nin-esen is;
2 a nyereségr.észesedést, vagy bármely egyéb,
kulcs szerint járó, _összegszerűCn előre meg nem
állapított javadalmazást;
3. segélyt, jutalmat
1

előre

47 §
A 40 §-ban meghatározott n1unkaadónál a
43 §. szerint bejelentési kötelezettség alá eső
minden munkavállaló köteles a jelen rendelethez
mellékelt VI szám.ú minta szerint személyi lapot
kiállítani és a személy lapon bejelentett adatokat
igazoló okiratokat ~:i., 3. és 6 §.) a munkaadónak
bemutatni..
A munkaadó köteles gondoskodni arról, hogy
a munkavállaló a sze1nélyi lapon a megfelelő adatokat bejegyezze. Köteles továbbá a munkaadó a
neki bemutatott okiratokat a személyi lapon részletesen felsorolni és azok alap.ián nyilatkozni arra
vonatkozóan, hogy nézete szerint a munkavállalót
a T alkalmazása szempontjából nemzsidónak vagy
zsidónak kell-e tekinteni
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A szem·élyi lapokat a munkaadó megőrizni
köteles
Annak a munkavállalónak nevéhez, aki a személyi lapon bej,elenti, hogy az izraelita hilfE,\eke·
zet tagja, vagy a T 1. §-a értelmében egyébként
zsidónak tekintendő, a bejelentési ív (\T. sz minta)
„megjegyzés" rovatába ezt a bejelentést be kell
jeg:yezni: ezenf.elül az liyen szen1élynek csupán
az illetményeiie vonatkozó adatokat kell a bejelentési íven feltüntetni
A.rra nézve, aki bejelentése szerint a T 2.
§·-ának első vagy harmadik bekezdésben meghatározott y,alamely kivétel alá esik, a 6„ §-ban megjelölt megfelelő okirattal igazolt körühnényt és az_
igazoló okirat vagy okiiatok rövid n1egjelölését
a bej.elentési íven f{>.l kell tüntetni
Az alkalmazás (munkakör) minőségére és a
inunfoavállaó járandóságaira vonatkozó adatokat a
h~nyleg.es· juttatásnak megfelelően kell a munka~
adó könyvei, a fennálló szolgálati szerződések
vagy az idevágó egyéb okiratok alapján a
jelentési lapon feltüntetni
Ha a inunkavállaló. járandóságainak egy része tényleges kiadásként fehnerült költség megtérítése volt, ezt a bejelentési íven a „m·egjegyzés" rovatban összegszerűen fel kell tüntetni.
48. §

A bejelentéseket a munkaadó, a vállalat tulajdonosa, közkereseti társaságnak legalább egyik
tagj.a
aláhni köteles Ha a vállalat tulajdo~

nosa külföldön lakik, vagy egyéb akadály miatt
nen1 írhatja alá a bejelentést, helJette - az akadály feltüntetésével - m.egbfzottja jár el Csőd
alatt álló vállalat bejelentését a csödtömeggondnok, e, n1iniszlérium által kirendelt vállalati vezető
(63. § ) ellenőrzése alatt álló vállalat bejelentését
a vállalati vez;etö is aláírja
49 §
A JO és a 41. §-ban meghatározott bejelentéseket az Értelmiségi 1iunkanélküliség Ügyeinek
Kor1niinybiztosához (a további §-okban: kormánybiztos, Budapest, V., Klotild-utca 10/c.) l<ell benyujtani vagy beküldeni
A bejelentéshez szükséges nyomtatványokból,
továbbá a 47 §-ban megjelölt sze1nélyi lap elkészítésére szolgáló ürlapokból a kor1nánybiztos
megfelelő készlettel látja ·el Budapesten a kerületi
elöljárókat, vá1osokban a polgármestert, községekben az előljá:Ióságot, ahol azokat darabonldnt 10
fillérért az érdekeltek beszerezhetik
50. §
A kormánybiztos (49 §.) a bejelentések alapJan megállapítja, hogy az értelmiségi munkakörben foglalkoztatottak közül hányan tartoznak a
ne1nzsidók és hányan a zsidók körébe, milyen
arán)ban áll a zsidók szá1na az értelmiségi munkakörben foglalkoztatott össz·es személyek számához,
mennyi a zsidók, mennyi a nemzsidók illetménye
(akár pénzben, akár te1n1észetben bá1milyen cí-
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111en kapott juttatások öss.z.ege), ini!Jell a1ányban
áll a zsidók illehnén)cinek összege az értelmiségi
inunkakörben foglalkoztatott összes személyek illetmén)'einck összegéhez Ennek során a kormánybiztos állapítja meg azt is, hogy a munkavállaló~
nak tényleges kiadásként felm,erült költség megtérítése címén kifizetett j.árandósághól (47. §
utolsó bek) milJ összeget kell a T. értelmében figyelembeveendő járandóságnak tekinteni
A megállapításban a 45 § első beke!:désének
4 pontjában meghatározott esetben a munkaadó
házastársát, egyenesági rokonait és ezek házastársait, a művezctőket
(45. § első bekezdés 5
pont) 1 végül a szerződésben, illetőleg a tör\énjben rneghatározott feln1ondási idő tartama
alatt - a felmondás alatt álló és tényleges szolgálatot nem teljesítő alkaln1azottat és mindezek
illetményeinek össz·egét figyelmen kívül kell hagyni, viszont a zsidók közé a T 2. §-ának első bekezdésében és ha1madik bekezdésében m·eghatározott valamely kivétel alá eső személyeket is be
kell sorolni.
Ha a zsidók szán1a vagy illetményeinek
összege az értelmiségi munkakörben foglalkoztatott összes alkalmazottak szán1ához ·vagy illetményeik összegéhez mérve tizenkét ·százaléknál nagyobb, meg kell állapítani, hogy a T 2 §-á11ak
első bekezdésben és harmadik bekezdésében meghatározott vala1nely kivétel alá eső személyek szárr1a, vagy illetménycik összege milyen arányban
áll a 'állalatnál értehniségi n1unkakörben foglal-

'

koztatull összes sze1nél.\ ek szá1nához és illehnényeik összegéhez
A zsidók illetményeihez szá111ítandók a bizalmas kiadások cím-én kifizetett összegek, amennyiben az évi bruttó fo.rgalom egynegyed százalékát
megl1aladják., Amennyiben az évi bruttó forgalom
a negyedmillió peng-őt n1eghalad ja, az ötvenezer
pengőt felülhaladó összegű bizahnas kiadások számítandók a zsidó illetményeihez
Az előző bekezdésben foglalt megállapításokat a 45. § első bekezdésének 2 pontjában m.egjelöit utazók (üzletszerzők, üg_ynÖ'kök) tekintetében elkülönítve kell vég1ehajtani.
A kormánybiztos a jelen §. érteln1ében tett
megálhipításait közli a munkaadóval
51. §
I-Ia a zsidók száma és illetményeik összege
az értelmiségi munkakö1ben foglalkoztatott összes
alká.lmazottak számához vagy illetményeik összegéhez mérve tizenöt százaléknál nagyobb, avagy
tizenöt százaléknál kisebb ugyan, de a T. 2 §-a
alá ne1n eső zsidók száma vagy illetményeik öszszege az értelm.is·égi n1unkakörben foglalkoztatott
összes alkalmazottak számához vagy illetményeik
Gssze.géhez n1é1 ve, tizenkét százaléknál nagyobb,
a zsidóknak az 50 § értelmében megállapított számát, illető'leg illetményeiket f.élévenkint,
minden évben június hó 30. és dece1nber hó 31
napjáig legalább is egyenletesen akként kell csökkenteni, hogy a T 17. §-a első bekezdésében megállapított tizenkét, illetőleg - a T 2 §-a alá esö
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n1unkavállalókkal együtt
tizenöt százalékos
a1ány az 1943 évi januá1 hó 1 napjáig, ha pedig
ezt a hatá1időt a minisztérium a T. 17. §-ának
ötödik bekezdése értelmében meghosszabbította, az
_erre vonatkozó rendelkezésekben megjelölt határnapig eléressék. Ha a zsidó munkavállalók számát
négynél kevesebb szen1éll:yel kell csökkenteni, a
csökkentést nem félé\·enkint, hanem félévnél hoszszabb időszakokra elosztva kell az előbb m·egjelölt
hatá1időig legalább is egyenletesen foganatosítani.
Ha a munkaadó értelmiségi munkakörben
tizenötnél kevesebb, de nég:y nél több sze1nélyt foglalkoztat, a zsidó munkavállalók számát az előző
bekezdésben megjelölt határidőig félévenkint,
illetőleg ennél hosszabb időszakok alatt legalább is egyenletesen kettőre, ha pedig ötnél kevesebbet foglalkoztat, szintén leg,alább is egyenlet{'sen egyre kell csökkenteni Ennek megfel•elö
arányban kell csökkenteni a zs;idó alkalmazott (alkalmazottak) illetményeit is.
Ha a munkaadó értelmiségi munkakörben
ötnél kevesebb
személyt foglalkoztat, a zsidó
1nunk3vállaló illetn1ényei a munkaadónál értelmiségi inunka'körben foglalkoztatott összes alkalmazottak illetményeinek egy alkalmazottra eső aránylagos részét nem haladhatják meg Az első bekezdésben n1eghatá1ozott rendelkezések ebben a te·
kintetben is megfelelően irányadók.
Az első, a második és a harmadik bek ezdésben foglalt szabály az olyan vállalatra, amelynél
az 19~6~·-1938 é\ekben a közszállítások az évi
1

forgalom husz százalékát 1neghaladlák, azzal az
eltéréssel irányadó, hogy az említett bekezdésekben n1egjelölt .arányt, illetőleg szá1not az 1941
évi június hó 30. napjáig kell elérni
Ainennyiben a vállatat valamelyik csökkentési időszakban a zsidó munkavállalók számát.
illetőleg az illetményeiket a megszabottnál na~
gyobb mértékben csökkenti, a többletet a következő időszaki.a (időszakokra)
eső
csökkentésbe
kell beleszámítani.
A jelen §-ban meghatározott csökkentést a
zsidó alkalmazottak számának vagy illetményeik
össz·egének csökkentése helyett nemzsidó alkalmazottak szá1nának vagy illetményeinek összegének 111egf.elelő emelése útján is végre lehet hajtani
Az első, a második és a harn1adik be'kezdésben n1egjelölt arány, illetőleg szám elérésének módozat~ira vonatkozó útmutatást a kormánybiztos
(49. §) megállapításában közli a munkaadóval. A
mutlk<iadó azonban a kormánybiztos közlésének
bevárása nélkül is köteles a T és a jelen rendelet
rendelkezéseinek végrehajtása végett szükséges intézkedéseket a kellő időben megtenni
52 §
Az olyan vállalat, amelyben a zsidó alkalmazottak számának és illetmény,eik összegének az
összes .alkalmazO'ttak számához és illetményeinek
összegéhez viszonyított arányszán1a a T. 17 §-ának első bekezdésében n1egengedett legmagasabb
arányszámot el nem éri, zsidót az arányszá1n kiegészítésére csak akkor alkaln1azhat,

75

74
a) ha ennek kÖ\'elkeztéLen a neinzsidó és a
zsidó alkalmazottak számának és iUetményeik ö~szegének az 1938. évi március hó 1 napján fenn-áiiott aránya a zsidó alkahnazottak javára nem
változik meg
Az előző bekezdések rendelkezéseit azokbJ.n
az esetekben is megfelelően alkaJmaznlÍ kell
a1nel)ekben a munkavállalók szán1a tizenötnél
kevesebb
53. §
Minden inunkaadó és munkavállaló köteles
a kormánytbiztosnak (49. §) vagy kiküldöttjének a T. végr-ehajtása körében feltett ké1dése1rca kívánt felvilágosításokat a valósághoz híven

n1egadni„ A munkaadónak a munkavállalót a fel·
világosítás ok megadásától vagy panasza előter jes ~~

tésétől eltHtani vagy valótlan felelet adásá1 a rá-bírni nem 1szabad
A bejelentett adatok ellenőrz-ése céljából a
kormánybiztos
mind a munkaadótól, mint :r
1nunkaválla1ótól a be}elentés alapjául szolgáló
okiratok, vállalati könyvek, feljegyzés ek felmn··
tatását követelheti és a n1unkavállalóról a 4 7 §.
rendelkezéseinek
1negfelel6en felvett személyi
lapot megtekintheti
A munkaadó vagy 1ne.gbizottja a vállalatában, üzen1ében, intézetében végzett el11enőrzésnél
a kor1llánybizt.oshoz vagy kiküldöttjéhez kisérőiH
c~atlakozhatik. A korn1ányUiztos vagy kiküldött_;l!
<:JZonban az egyes nn'inkavállalókat, ha szükségesnek látja, tanuk nélkül i,s kihallgathatja
1

Ila a kor1nán) biztos a bejelentett adatok ellenvégett vizsgálatot rendel el, az eljárással
fcln1erült költs.éget, n1int a rendőri büntető el járás előzetes eljárás[ költségét {65.000/1909. B. M
szíimú rendelet 210 §-ának 5 pontja) a kihágás
niiatt esetleg meginduló eljárásban az elítélt te1hére kell megállapítani A költség összege tekh1-·
trtében a korn1ánybi;r,tos közlése irány_adó.
őizése

54. §
A kormánybiztos (49. §) és a mellé rendelt
s7emélyzet tagjai kötelesek a tudomásukra jutott
üzleti vag) üzeini titkot hivatati titokként megőrizni

55 §
A kormánybiztos (49 §.) megáhlapí!ásait é'
egyéb intézkedéseit a cimzettel postán ·vagy egyéb·
ként kézbesités útján közli Ha a címzett az átvr.
telt megtagadja, .a kézbesítést a címzett költségé1-e
a községi elöljáróság (polgármester) útján a 4 600/
1902 1\I E szán1ú rendelet 18. §-ának rendelkezései szerint kel l foganatosítani
56 §
Annak a munkadónak, aki az 1939 ev1 ml!.
jus hó 4. n.apja után kezd a I 17. §-a a.Iá eső
üzletet, üzem·et, bár1ninemű egyéb vállalkozást
vagy kereső foglalkozást, az értelmiségi munkakörben foglalkoztatottak első f,elvétele és javadalmazásának első n1.egállapítása alkaln1ával is figyélembe
kell vennie a T. 17 §-a első, második., harmadik,
hetedik és tizedik bekezdésének 1endelkezéseit
1
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57. §

A_ munkaadó zsidó alkalmazottnak a katonai
szolgálat teljesítése után a szDlgálatba visszav(~t~.:-.
lé! az 1939:!!. L-c 72 §-ának (4) bekezdése alapj:in inegtag.adhatja, ha a visszavétellel a zsidó alkaln1azottak aránya a nemzsidó alkalmazottak
hútrányára a T-ben meg nem engedett módon
uöv:ekednék-,
~~i:~
58 §
Amennyiben fenn/álló jogszabálynak a legkisr-bb munkabérekre vonatkozó rendelkezései következtében zsidó alkalmazottnak illetményeit emelni kell, a ne1nzs-idó alkalmazottak illehnényeinek
e1nelésével vagy a T. rendelkezéseinek m-egfeLJő
1nús intézkedéssel kell gondoskodni arról, hog:y: a
zsldó alkalmaz-ott il,Jetmén)einek felemelése következtében a nemz·sidó és a zs.idó alkaln1azotta:k illetményeinek aránya a z·sidó alkahnazottak javára
rneg ne változzék
59 §
A 'f. 17 §-ának nyolcadik bekezdésében megjelölt hivatalos névjegyzékben feltüntett személyek
sorából a T 17 §-ának rendeJ:kiezései következtében megüres·edő és újból betöllés1e ke1ülő, havi
300 pengőt m·eg nem haladó javadalmazású állások felét kelil betölteni. A havi javadalmazás összegének a Jelen §„ szempontjából való me,gáll•apításánál csupán a töTz.sfizetésl lehet figyelembevenni,
a laká,spénz, a jutalék és bá1mily 111ás cÍJn-en biztosított egyéb járandóságok számításbavéte1e nélkül

A_ névjegyzéket a kormánybiztos {49. §) állilja össze és egészíti ki
Ha az első b.e:kezdéshen meghatároz-ott állásra alkahnas jelölt a névjegyzékben nincs, az
{t11ást a korinányhiztos hozzájárulásával :i
né\ jegyzékbe fel nem vett személlyel lehet betölteni:
60. §.
A I. 17. §-ának ötödik, illetőleg kilencedik
bekezdésében n1eghatározott kedvezn1ény, úgyszintén külföldi állampolgár alkalmazásához való hozzá járulás (I 17. §-ának hetedik bekezdése) iránt
a kérelmet a kormánybiztos útján kell az illetékes
1niniszterhez előterjeszteni

A T sze1npontjából jelentős körülmények
ható.sági megállapítása
64 §
(A I 24 §-ához )
Bárki kérheti a lakóhelye szerint iHetékes
törvényhatóság első tisztvi.selőjétől annak meg·
aHapítását és tanusítását, hogy a T. 1. §-a érteln1ében zsidónak nem tekintendő
A kérvényhez
n1ellékelni kell az igazoláshoz szükséges okirK~
tokat.
Ha a kéreLrnező a I 1 §.-ának h@Jodik bekezdésében 111eghatá1 nzott korlátozás alá esik,
ezt a körülményt a tanusítványban fel kell tüntetni
A jelen rendelet 3 §-ának első bekezdését
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tanusítván)' kiállítása tekintetében nem lehet alkalmazni.

Kihágási ügyben szakképviselő
65. §
(A T 25 §-ához)
A T 25 §-ában meghatározott kihágás miatt
indított eljárásban a sza:kképvis·előt a m. kir.
n1inis.zterelnök jelöli ki. A kihágás tárgyában hozott végzést a kormánybiztosnak kézbesíteni kell
Az 01.szághoz visszacsatolt területekre
vonatkozó rendelkezések
66. §
(A T 29 §-ához . )
A T . 2. §-ábacn foglalt mentesség kiterjed
arra a személyre is, aki az 01·szághoz vis:szacsatol•t területeiken az elszakítás ideje alatt a magyarsághoz hű magatartása
miatt szabadságát
vagy testi épségét kock áztatta, vagy hosszabb tar1

1

tamú szab::tds·ágvesztést, vagy testi bántalmazást
szenvedett, vala-mint ennek feleségére és gyer·me„
keire, úgyszintén annak özvegyére és gyermekeire,
aki ilyen magatartása követkieztében életét vesztette; a feleségre (özvegyr~e) és a gyermekekre
azonba11 csak akkor, ha magatartásuk az elszakítá,s ideje •alatt a magyar s:ághoz való hűség szempontjából kifogástalan volt.
Az előző bekezdésben n1egjelölt körülmények
igazolására a felvidéki ügyek tárcanélküli miniszte1e, illetőleg a Kárpátalja ko·rn1iányzói biztosa -

ezeknek az állásoknak -betöltet1'ensége esetében a
míniszierefo1ök álta[ kiállított bizonyítvány
szolgál A bizonyítvány kiállítás~a hánt a kérelmet
a jelen rendelet hatálybalépésétől számított hatvan
nap alatt kell előterjeszteni.
Vegyes é.s zárórendelkezéi;;ek
67 §
(A T 29. §-ához)
A jelen rendelet alkalmazása során megállapított arányszámok tekintetében az öttiz-ednél
kis;ebb törtszámot figyelmen kívül kell hagyni,
öthzedet vagy ennél nagyobb törtszámot egy
egésznek kell számítani.
68 §
A jelen rendeletben meghatáro.!':ott bejelentések és kimutatások illetékmentesek, az ezekhez
szükséges anyakönyvi kivonatok és egyéb okiratok, amíg a~ak·a~ n1.ás céha fel nem használják,
f-eltetelesen illetekn1ent-esek; az ilyen okiratokat
díjmentesen kell kiállítani é_s az okiratokra a következő szöveget kell rávezetni: „Az 1939:IV. t.-c
végrehajtása céljára illietékmen-tes (7. 72-0/1939 M
E sz rendelet 68. § ) "
Az anyakönyveknek a törvényható.sági levéltárakban őrzött 1násodpéLdánya alapján az eisö
tPkezdésben- enllített o-kir_atokat az 1904:XXXVI
t e 16. §-ában szabályozott eseteken felül akko;
is ki kell áHítani, h a olyan k,özség által vezetett
bejegyzésről van szó, ameiy a törvényhatóságnak
a 1\fa.gyar Szent Koronától elcsatoH tészén fekszik
1

8!
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A Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai
t:erülellen az orvOsi kamarákra, a gyógyszerészi.
és bábagyakorlaua vonatkozó kérdések rende·
zés_e, valamint a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területen az orvosi kamarákkal
kapcsolatos rendelkezések kiegészítése tárgyában„

Az első bekezdésnek az illeték1nente~.ségre \?,tkozó rendelkezései a felekezeti any?konyvekb~l
n~g, egy·éb feljegyzésekből készírett kivonatok
~~riására
is vonatkoznak, kiállításu~ért azon an
1
accrv pen go" ki·ncstári
dí1'at
l'ehet szednI.
·
,
·
'
t
0 "
A
a díjmente.ssegre vona 1 ·· bekezdésnek ,.,
zeso
.
h·
a64
nem zar]ak k1 azt, ogy
..
]... ozo. r·endo]kezései
,_,
··n't'''ttor
i:;,.ban ineghatározott tanusítvány k1a I, as,ae1 .. '' ~l'nyhatósági szabályrendeletben tauus1tvar;y k1al1ításá1a megállapított ~~~t§lehessen szedni
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-- A m kir 1niniszté1ium 7 810/1939 1\-'[ E. számú
:rendelete
-

Kivonat

A n1 kir. minisztérium az 1938:XXVI. t -e. 4
§·-ában, az 1939:1\1 „ t.-c. 29. §-ában, valamint az
!939:VI !.·e 7 §-ában foglalt felhatalmazás
alapján a következőket rendeli

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép
hatályba
Budapest, 1939 évi augusztus hó 19-én

Gróf Teleki Pál s

1- Kárpátaljára vonatkozó rendelkezések
k

m kir miniszterelnök.
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b) Gyógyszerészi gyakorlat
11 §
... Gyógysze1tári
jogosítvány
ado1nányozható
olyan gyógyszer.észnek is, továbbá személyjogú
gyógyszertári jogosítvány áliuházható olyan gyógyszerészre is, végül a je'}en rendelet 12 §-ának harmadik bekezdésében foglalt korlátozásnk mellett
g)'ógyszerészet körébe vágó gyakorlatot folytathat
az a gyógyszerész, gyógyszerészjelölt, gyógyszerészgyakornok is, akinek a visszatért kárpátaljai területen az 1938„ évi november hó 2. 11l'lpján hatályban volt jo'gszabályokban a gyógyszerészet körébe
vágó mcgfelcl6 gyakorlathoz megkívánt elméleti és
g)ako1lali képzettsége 1negvan, feltóve, hogy az
ü
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adományozáshoz, áll uházáshoz, illet6leg gyakor-:
lathoz megkívánt egyéb követelményeknek meg-

felel
12 §
Azoknak [). gyógyszerész,eknek, gyógyszerészjelölteknek és gyógyszerészgyakornok0knak, akiknek az 1939. évi n1árc. hó 15. napján legalább hárc.m hónap óta a visszatért kárpátaljai területen volt
állandó lakóhelyük, a visszatérést m<"gelőző idő
ben tanusított magaviseletét az állam érdekei, az
erkölcsi megbízhatóság és a hivatás tisztessége
szempontjából a 2.440/1939 lv'I E számú rendelettel megalakított kassai igazoló bizottság útján
haladéktalanul felül kell vizsgálni
Az igazolás iránt a kérelmet a jelen rendelet
hatálybalépésétől .5zá1nított hat hónapon belül kell

.
11,a olyar~. g/:ógys~e1~sz;1ek tag;Hlják n1eg az
1ga;olo ta1!u.s1!vanJ: k1adasat, akinek személyes
g)'ogyszerta;1, 1ogos1!,ványa van, a gy6gyszertár részén~ hatósag1 kez·elot kell kirendelni
Ill. Zárórendelkezés

16 §
A;_ jelen .r~n?e}et kihirdetése napján lép hatályJ:..a, vegreha1tasarol a belügyminiszter gondoskodik

Budapest, 1939 évi augusztus h6 19-én
Gró/_T'eleki P<íl s k.
m. kir 1niniszterelnök

előterjeszteni.

Az, akinek részére az ;igazoló tanusítvány kiadását megtagadják, a jogerős határozat kézbesítésétől, az pedig, aki igazolási kér.ehnel uem terjesztett elő, a jelen rendelet hatálybalépésétől szám"ított
egy éven túl gyógyszerészet körébe vágó gyakorlatot nem folytathat

A külföldiek követelésének érvényesítéséről a
Magyar Szent Koronához: visszatéft kárpátaljai
területen„

-

Rheumánál histaminkezelésre

P E R E M 1 N · Chlnoin
kenőcs injectió solutio.

A n1

kir

minisztérium 7.390/1939
számú rendelete -

A in. kir. m1inisztériun1 arra tekintettel

1\1

E

hogy

r~ ~1Iagyar Szent l{oronához visszatéri kár~'átaljai
ier~tle.tekre ;onatkozóan a külföldi hitelezők követclese1nek k1egyenlítés·e általában 1né~ nincs szabá~
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1) OZ\a, az 1939: \ 7! t.-c í §-ában foglalt felhatal1nazás alapján a következőket rendeli:
1 §
Külföldi hitelező által az 1939. évi március hó
15. napja előtt keletkezett követelés alapján kárpátaljai adós ellen indított, pénzbeli n1arasztalásr a
irányuló pert az alperesnek a per búrmely szakában előteijesztett kérelmére a jelen rendelet hatályának tartamára fel kell függeszteni akkor is, ha
az alperes nem igazolja, hogy a Magyar Nemzeti
Bank a teljesítést a 4 550/1931. M. E. számú rendelet 4. §-ának (2) bekezdése alapján elhalasztotta, iU.etőleg a tartozás megfizetéséhez a 4 500/
1931. rvt E. számú rendelet 1 §-ának e) pontja, a
6900/1931 M. E számú rendelet 4 § ának (1) bekezdése, vagy a 4 100/1932 1f. E. sz~mú 1endelet
2 §-a értelmében szükséges engedély megadását
megtagadta
Nincs helye a per felfüggesztésének,
amennyiben pedig a pert a jelen rendelet alapján
már felfüggeszte.tték, a peres eljárást 1olytatni kell
abban az esetben, ha a felperes ig~:zolja, hogy a
1fagyar Nemzeti Bank a ta1tozásnak egfiszben vagy
1észben való megfizetésére az adósnsk engedélyt
adott.

2. §
Külföldi hitelezők javára ká1 pátaljai adós el··
len folyamatba tett végrehajtási eljárf;sban a 4.140/
1932 M E. számú 1endelet1e tekintettel az eljá1ás
bármely szakában hivatalból kell vi·~~gál-ni, hogy

1·

1negvan-e a 1iag} ar Ne1nzeti Bank 1eszéről szükséges engedély, illetőleg, hogy a 11agyar Nemzeti
Bank az adósnak adott-e halasztást. A Magyar
·Nemz:eti Bank engedélyének hiányában a végrehajtást ·elrendelni és. folytatni nem lehet
A minisztérium további intézkedéséig külföldi
h~tele_z~ követelés~nek nem teljesítése alapján kárpatal1a1 kereskedovel vagy kereskedelmi társasá·.r_
gal szemben a fizetések megszüntetését csődnyitás
vagy kényszerfelszámolás elrendelése szempontjából megállapítani nem lehet. Ez a rendelkezés
nem vonatkozik a külföldi hitelező' el szemben
fennálló _olyan tartozásia, amelynek megfizetésére
a Magyar Nemzeti Bank az adósnak engedélyt
adott
3. §
A Jelen rendelet alkalmazásábail külföldin a
külfq_ldön lakó te1mészetes személyt és a külföldön ·~zékhellyel bfró jogi személyt vagy céget kell
é1ten1 (az utóbbit akkor is, ha jogi személyisége
J!incs). Külföldi cégek Magyarorszigon lévő telepei (fiókjai, képviseletei) a kárpátaljai cégekkel
a _ká~p.átal~ai . cége~ más te1ületen lévő telepei
(f1ókJa1, kepv1selete1) pedig a más területen lévö
cégekkel egy tekintet alá esnek
. A jelen rendelet alkaln1azásában kárpálaljain
a visszatért ká1pátaljai te1ületen lakó természetes
személyt és az ott székhellyel bíró jogi személyt
és céget kell érteni (az utóbbit akkor is, ha iocri
0
személyisége uincs). 1iás területen !évő cégeki1e k
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: ,• kárpátaljai területen lévö telepei (Iiókjai, képvi·
seletei) a kárpátaljai cégekkel, a kárpátaljai cégek
más területen lévő telepei (fiókjai, képviseletei( pe~
rlig a más területen lévő cégekkel egy tekintet alá
esnek.

4 §
Ez a rendelet kihirdetésének n&pjan lép ha~
lályba; rendelkezéseit a .már fol}·:lJnatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell

Egyes anyagkészletek zár alá vétele„
A m. kir

minisztérium 12 113/1939
rendelete -

M E

sZámú

A m kir minisztérium a honvédelemről szóló
1939: IL törvénycikk (az alábbiakban: T.) 112,
113, 1!4, 212., 219 és 23ó. §-ában kapott felhatalinazas alap1án a kö,·ctkezőket rendeli:
1 §

Budapest, 1939 augusztus hó 29··én
G1óf Te'.eld Pál s . k.
m kir ininiszterelnök
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Magyar gyártmány!

a közgy6gyszerellátás,
a MABI,
OTI és
az összes közkórházak részére
szabadon rendelhető.
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B u d a p e s t.

A m. kir. miniszté1iu1nnak az egyes anJ agkészletek bejelentéséről szóló 990/1939 l\f. E szán::ú rendelete érteln1ében bejelentési kötelezettség
~Iá eső készletek közül azok felett, amelyeket a
Jele~ ren~~let 1-VIII inelléklete felsoiol, a-bejele_ntesre kotelezettek csak a 4. § 1endelkezései szer:int, vagy az iparügyi n1iniszte1nek engedélye, illetőleg utasítása szerint
rendelkezhetnek (zár alá
vétel),
Az előző bekezdésben fogJalt rendelkezés vooatk~zi,~ m.ind 1a jelei: rendelet hatálybalépéseko 1
IJJeglevo, 1n1nd az azutan m·egszerzendő készletekre
A z~r alatt lévő készleteket - a jelen rendelet 4. §-aban meghatározott kivételekkel - a bejelentésre kötelezettek az ,engedély megadásáig
'agy az átvétel időpontjáig a jelen rendelet hat<';.Jybalépése napján, illetőleg a készlet megszerzésekor volt eredeti állapotban és nlinőségben saját
költ,ségükr:c kötelesek n1egö1izni
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SS
2 §
Az 1. §-ban említett készletek forgalombahozatala, illetőleg megsze1zése, elosztása, raktározása, fogyasztása, felhasználása, termelése, valamint
ár a, továbbá esetleges átvétele és ennek módja tekintetében az iparügyi miniszter ·rendelkezik
3. §
Az 1. §-ban említett készleteket cs.ak szállítási
engedéllyel szabad fuvarozni
Szállítási engedélyt
az iparügyi miniszter ad
Az előző bekezdésben foglalt rendelkezés nem
vonatkozik a szállítmányozónak vagy a fuvarozóua-k a je1€n rendelet hatálybalépése előtt átadott
készletre. ·

4. §
Az a vállalat, an1ely üzemében rendszeresen
jelen rendelet mellékletében e1nlített anyagot
L1olgoz f.el, az 1. §-ban zár alá vett kész~etből további rendelkezésig hetenkint ann)it felhasználhat, mint an1ennyit abból az anyagból az 1939. évi
augusztus hó 21-től augusztus hó 27-ig terjedő héIE·n felhasznált
Zár alá vett anyagot az előző bekezdésben,
111egállapított nlértéken felül csak a honvédség ré-

BAEDER

C A

0

L A
szappan, shampoo

nagy haszncit hajtó cikk

stére történt me.grend~lés céljára szabad felhasználni E lehetőség igén)rhevételével azonban nem
~:i:abad a nein a honvédség részére történt megrendelés céljára több anyagot felhasználni, mint
amehnyit 'a váll•a11at az előző bekezdésben említett
időszakban ilyen céh a felhasznált
A váll-alat köteles lesz- a zár alá vett anyagnak a jelen §. ·alapján töi:tént felhasználását a kiadandó rendelkezés sz·erint igazolni
5 §

Az a vállalat, an1elynek a jelen 1endelet hatól) balépésekor olyan áru-, vag) munk;a.szolgáltatúsi kötelezettsége van, a1nelynek teljesítése hátráltatná vagy gátolná a honvédelem érdekét szolgáló
negrendelés teljesítését, vagy amelynek teljesítésé1
hez zár alá helyezett anyag szükséges, a szolgáltatást további intézkedésig felfüggeszteni tartozik
!\i ily kötelezettséget az iparügyi miniszterhez a
jelen rendelet hatálybalépésétől számított két nap
:::ilatt be kell jelenteni.
Az iparügyi miniszter ,a, zár alá helyezett
anyag felhasználását, illetőleg a szállítás teljesítését n1egengedő, vagy az engedély megadását n1eglagadó határozatáról a bejelentő vállalatot értesíti
Az engedély inegtagadását a bejelentőnek halndéktalanul közölnie kell azz'al, akinek irányában
ar. anyag vagy n1unka szolgáltatására kötelezetts~get vállalt
Ha erre a szerződő félre nézve a
teljesítés az elhalasztás következtében érdekét
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'eszti, ez a szerződő fél a~ é1 lesítéstől számított
ilJolc nap alatt a ·szerződéstől eiállhat.
A hon\ édség részére vállalt kötelezettséget
ugy~ncsak be kell jelenteni, a szállítást - azonban
f elfuggeszteni nem szabad
6. §

Amennyiben a cselekmény sulyosabb büntető
J €~1de'lkezés ki~lönösen a T' 206 §-a alá vagy
a r ~07. ~-a al~ nem esik, kihágást követ el és
ha~ ho_naprg ter}'edhetö ,elzárással büntetendő az,
8k1 a 1elen rendelet 1. és 3-5. §-aiban foglalt
r.::nd~lkezéseket akár háború idején akár ped"a
a
1
11a'b oru, I·d CJen
„
k'IYÜl, de az országot
• közvetlenül
i:.
tenyegető ~-áborús veszély ideje aLatt megszegi.
. Az. e'lso bekezdésben meghatározott kihácrás
n:ratt -~~szabandó pénzbüntetésie az 1928: X. tÖr~?nyc1
rendelkezései hányadók
A pénzbünté,es leg~nagasabb mértéke a r 212 § (1) és (2)
bl:kezdes:e é1tel.1nében nyolcezer pengő; olyan eseth;n pedig, an11ko1 in·egállapítható annak a nyeres;?nek a mennyi.ség,e, amelyet a kihágás elköveto ]e a cs~,lekn1énnyel, illetéktelenül elért, a nyolcet..e1 pengonek a inegallapított nye1eség kétsze1esé"·
vel felemelt összege
, _.A. p~n~.b~ntetés át\áltoztatásá1a, valamint a kih;;gas elevulesére 'a T. 212 § (4) és (5) bekezdés0~ben, a
befolyt pénzbüntetés hováfo1dításá1a
nezve pedig a T. 218. §-ának (1) bekezdésében
fogla.lt .1endelkezéseket kell alkalmazni.
A1ra a készlet1e (készletI<észre), amelyre nézve

,;:~t··~

\'''''
.,.''-

első bekezdésben mcgh-atározott kihágást elkö-·
vették, elkobzásnak van helye
Az első bekezdésben m-eghatá1ozott kihágások
miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, a
1endő1ség működési területén a m kii. rendőrség
nek, mint 1endőri büntetőbíróságnak hatáskörébe
tartozik Az 1929 : XXX. t.-c 59 §"a (1) bekezdésének 3 pontjá:ban foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából szak1;niniszte-rnek a honvédeln1i
niiniszte1 t kell tekinteni

;:i;:

7 §.
Az iparügyi miniszter - a büntető -eljárástól
függetlenül - ar1a, aki 1a jelen 1endelet alapján
zár alá vett készletet (kész~et1észt)
jogellenesen
felhasznál, elfogyaszt, .elidegenít, megsemmisít vagy
:l:r. igénybevétel elől egj:éb módon jogellenesen elvon, a honvédelmi é1deket ért hátrány megtéríté·
séül az elvont készlet (készletrész) értékének háromszo1osáig terjedhető pénzbí1ságot szabhat ki
A pénzbhságot közadók módjár:a kell. behajtani és
.l honvédelmi tá1ca keretében kell elszámolni
A j·elen rendelet
hatályba

8. §
kihirdetésének

napján lép

Budapest, 1939 évi szepternbe1 hó 2-án
G16f Teleki Pál s k.
m kii. miniszterelnök
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IV. sz. magya1 gyógysze1 köny'"' előírásai szer int készült
zá1 alá l'ett gyógyszeráru cikkek jegyzéke„
V!ll

e

i;z

mellél;_let a 12 11'J/19'J9 11! E sz rendelethez*

~

~

'2
1001
1002
1003
1004
1005.
1006

1007
1008
1009
1010

1011.
1012
1013.
i014

Cikk megnevezése

Az a mennyiség,
amelyen felüli készlet
zárolva van *J

A„cid arsenicosum
437 minden n1ennyiség
Acid boricum
452 b
Aeid carbolicum <:_>,ryst 451
Acid citricum
442
Acid Diaethilbaibitu1ic.
458 d
Acid phenylaethylbarbituric
458 d
Acid lacticum
456
Acid. sulfos·alicylicum 458 d
Acid. tannicum
408
Adeps Ianae anhydricus
343
Aloe
352
Alun1iniun1 sulfur puriss
271 d
Alun1en crudun1
271 d
An1idopy1in
451

~ K1ihird·ettetett a Budapesti Közlöny 1939
ber hó 2-i'ld (199.} .sz.án1ában

évi .szepten1

Cikk 1negnevezése

1úl5 Ammonium b1ómatum 440
1016. Ammonium chloratum
puriss,
441
1017 Ammonium sulfoichtyolic.
458 d
J018 Antipyrin
451
í019 Antifebrin
451
102.Q Apomorphin hydrochlor
454
t021 Arecolin hydrochlor1cum
454
1022 Argentum proteinicum 441
1023 Argentum nitricum
441
1024 Atropinum sulfUiicum 454
1025 Azophenum coffeinocitric
451
:1026 Balsam Peruvianu111 352
1027. Ba1yum sulfur. p1u1ss
pro Röntgen
274
1028 Benzinum rectificatum. 322 a
1029 Bismuthum subga1li~uin441
1030 Bismuthum subnitr
441
1031 Bismuthun1 subsalicJl 441
1032 Bismuthum tannicun1 441
1033 Bolus alba steril
412 e

Az a mennyiség,
amelyen felüli készlet
zárolva van *]
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Cikk megnevezése
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1034 Butyrum Cacao
156
1035 Calcium carbon
praecip
276 d
1036. Calcium carbon praecip. puriss.
276 d
1037. Calcium chlorat pur.
cryst
268b
1038. Calcium hypop!Íospho-rosum
288
1039 Calcium lacticum
456
1040 Calcium sulf ustum
273
1041 Gamphora
348
1042 Ceresin
339
1043 Chinidinum sulfur.
454
1044 Chininum basicum
454
1045 Chininum bisulfuric:um 454
1046 Chininum hydrochlor 454
1047. Chininum sulfuricum 454
1048 Chloralum hydr cryst 456
1049 Ch,loroforrnium ad us
exter.
449
1050. Cocainum hydrochlor 454
1051. Cocainum novum hydrochlor.
454
1052 Coff einum citricum
454
1

Az a mennyiség,
amelyen felüli készlet
zárolva van *J

1

g

1

"'

1
;1
1

„
„

95

i
'

~

"

i054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
J062.
1063
1064
í065

1066

„

"

„
„

megnevezése

•

.~s

a·.:«l
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>.S

Ai a mennyiség,
amelyen felüli készlet

zárolva van *]

J053 Coffeinum natr. ben-

1„

„
„

~Cikk

Í067
1068
1069
1070.

z-oicum
454
Coffeinum natr. salicyl 454
Coffeinum purum
454
Cortex Chinae
225
Ephedr in inj
458 d
Ephetonin inj.
458 d
Extract. Bclladonnae sicc 458 d
Extract. Opii aquos11m
sicc
458 d
ExtrHct. Strychni sicc. 458 d
Evipan natrium in j
458d
Ferrum lacticum
440
Ferrum hydrogenio reductum
441
Fer1um oxalicum JXydulatum
440
Ferrum sesquichloratum
440
Ferrum sulfur oxydulatum
440
Folia Uvae ursi
225
Forn1a!ldehyd soluturn 458 d
Gummi arab. subt
pulv.
389

„
„

„
„

„

"

1

96

97

E

~

~
0

"'

Cíkk n1egnevczése

"
~.s
E'C
'

1071 Glycerin chem purum
albiss
371
1072. Hex'amethylentetr
546
1073 Hydiargyrum bichlor
ammon.
440
1074 Hydrargyrum bichlor

Az a mennyiség,
amelyen felüli készlet
zárolva van *]

~

~

e

Cikk 111egncvezése

"'
„
„
„

corros.
440
„
1075. I-:Iydrargyrum chlorat
n1ite
sub1440 mind. menny.
1076 Hydrargyrum chlo;at.
mi te
vapore440 1nind menny.
1077 Hydrargyrum oxyd
flavum
440 n1inden mennyiség ,
1078 Hydrargyrum oxycyanat.
440
1079 Hydrargyrum bijod
ruhrum
440
1080 I-Iydr~rgyrum vivum
440
1081 Hydr. peroxyd conc 267 a
1082. Ipecacuanha rad
scissa
225 a
1083 lpecacuanha pulvis
225 a
1084 Joduformium
458 d
1085 Jodum purum
436 a
1086 Kaliu1n bron1atum
440

"

' ..;:: ~
::::·;::,-,s
~_si;j

JOSí J{al caibon purum
1088 Kalium chlo1icum
1089 K,aJiu1n hydricun1

1090
. 1091
1092
109.)
!094
1095

Kal sulfogua ja col
Lobelin

·i58 cl

Kal. hypermangan
Kaliun1 jodatum
Kal stibiun1 tarta1 ic

:Vfagnesiun1 carhonic111n
h~d1ox~d

1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
J104
1105
1106
1107
1108
1109
1110

276 ·a.

440
438
281
440
284
452

Magn oxydatun1
Magn sulfur. ve1 un1
Manganun1 chlorat
I\iastix
)íanna
){enthol

Naphtol
Natriu1n bcnzoicum
Nat1iun1 boracicum
Natrium Bromatun1
Na.h carhon puriss
Nah chlorat puriss
Natr Diaethylbarhitu1
Natr. hydrocal'bon
Natr h~ dricun1

2 i6 d

26:J
2í1
268 b
348
389
125
451
442
279
440
276 b

441
458 d
277
438

:-.:é

~t

rncnny:sCg.

arnelven feifili keszltt
·-:~rolva \·an *]

1
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98

~
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Cikk 111egnevezése

e

00

1

J:::

e

~

~E~

Natrium jodatum
HO
Natriun1 sulfuricum
2 71
Oleum a1nygdal. - dulc 334
Oleum anisi vmlgaris 425
Oleun1 cinnamomi
425
Oleum citri
425
()Jeum eucalypti
425
425
Oleum Gaultheriae
458 d
Oleum jeco1is
()Jcum olivarum
:!34
425
Oleu1n phoeniculi
Oleum pini pumi lionis 425
Oleum pini sylvestris 425
332
Oleum sesami
Oleum te1ebinth 1ectif. 350
225 a
Opium pulvis
Pilocarpin hJdrochlor 454 b
Paraffin liquid puriss 322 h
458 d
Pepsin concentr
458 d
Phenac:etin
451
Phenolphtalein
446
11a2 Phenylum salicyl
454
11:rn I>ix liquida
68
458 d
11a5 PJ octannin
1111
1112
1113
1114
1115
1116
111 7
1118
1119
1120
1121
1122
J 123
1124
1125
Jl26
1127
1128
1129
1130
1131

Az a mennyiség,
amelyen felüli készlet
zárolva van *}
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1136
1137
1138
1139
1140
; 141
1a2
!143
!144
·1145
1146

"
"

Cikk megnevezése

114'7
1148.
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156.
1157
1158
1159

Plumbun1 acetic cr~ st„283
Pepton \'\Titte
456
451
PJrogallol
Radix gcntianae
225
225
Radix liquiritiae
Radix rhei
225
Radix senegae
225
458 d
Ri\·anol
Resorc.in
451
Saccharum uv:ae puriss
154
Scopolamin h)dIO45!
brom
Sern,en nuc Vülll
225 a
Senna folia el pulvis 225
Se1 un1 gáz-oedema
461
284 b
Stihiu1n sulf .au1ant
Stihiu1n sulf nig1
284 b
Sulfu1 praecip
441
Str) chuin h)drochlo1 454b
Str) chnin nitricun-1
454 b
441
Sulfu1
Saponin
:l69
Spirocid
458
Str} phnon inj
458 d
Talcu111
234

Az a mennyiség,
amelyen felülí készlet
zárolva van *]

100

101
Az a mennyiség,
amelyen felüli készlet
zii.rolva van *]

Cikk megn;;ve ése

1160. Theob1omin purum
1161 Theobron1in natrium
salicyl
1162. Trypaflavin
1163. Vaselin flavum
1164 Vaselin album
1165. Veratrinum pu1iss

1166 Zincun1 sulfur.
1167 Zinc chlo1at. puriss

458 d
458 d

Belügyminiszteri rendeletek

158 d

323
323
454 h
2 71 e

440

A gyógyszertárak kábítószerforgalmának
ellenőrzése.

-- A

111

kii

belügyn1iniszte1 2.io.221/1937 -XIV
számú leirata. -

(Vala1nenn' i n1 kir. tisztifőol 'i' as ú1 nak, székhelyeiken )
\ zá1olás csakis a beLföl<li gyógysze1 vegyészeti
;y.árak hel- \ag~ kiilf.öldi g~ óg) sz<c1 \ egy·észeti gy:'nak
k-é])'\j,s.el,etei, 'alan1in! g~ úg~·áru nagyker.e.skedők, vagy l
k-cre<>ked~s 1neghaki.i ozotl r i:szl.:1-c jogosít ván) t nyer l ke·
1 cs·kedők készhctcii ( \ oua tkozik

Újítsa fel reagenciáit
T Ö R Ö K-L A B 0 R·nál
TtlRtlK-LABOR árjegyzékben mindent megtalál .

A kábítószerek fokozottabb ellenőrzése céljából felhívo1n tisztifőorvos u1at, hogy a gyógyszertárak vizsgálata alkalmából állapítsa meg, hogy
a 262/1934. B. M. szá1nú iendeJ.etben felsorolt
- kóros mé1egélvezehc alkalmas - kábítószerekből és a 245.000/1937 B !\i számú rendelet n1ellékletében „0 f' jellel n1egjelölt gyógjsze1készít1nényekből mennyi van raktáron, s ezen sze1ek és
készítmények a 260 52.011934. B M. számú rendelet 5. § b) pontjának 2 bekezdésében, illetőleg e)
pontjában előírt helyen, zá1 alatt vannak-e elhelyezve
A készletnek ilyen inódon történt n1egállapítása után vizsgálja át a gyógyárunagyke1eskedők
számláit és ezúton állapítsa meg hogy a gyógy-

103

102

sze1tá1 a J(butóhhi ellenö1zés óla, \ag) ha ilyen
ellenö1zés inég ncn1 volt, a vizsgálatot inegelőzö
hat hónap leforgása alatt inennyi kábítószert (s
kábítószeres készíhnén) t rendelt E két e1 edn1én~
egybe\etésé\'el állapítsa tnt·g a gyógysze1tár tényleges fogyasztását s ezután vizsgálja át a 260 5101
1934,. B ).L sz iendelet 5 §-ának d) pontjában elöírt 111é1egköll)\Cl s állapítsa n1eg, hog) az ug-yanezen rendelrt i §-nak 15 pontjában kö1ülí1t 1endelkezéseket fi g}óg) szertár betartotta-e
Ezen inegállapítások után a szá1nlázás céljábór visszatartott vé,n:yeket, a kifizetetlen inagánv0nyekct és a iné1egkön)V 1nellékleteit képező orvosi
1ende1''é,n) eket \ izsgálja át abból a sze111pontból
hog) a 260 51011931 B 11 sz 1endelet 6 §-ának
inegfelelö inódon \annak-e kiállít\'a nincs-e közöttük felis1ne1hető hainisítván:y, vag) nen1 is1nétlődik-e következetesen ugyanazon egyén 1észé1c oly
1nenn:-iségű kábítósze1 1endelés, an1el) n1ennyiség··
böl n1á1 kö\,etkeztetésekct lehet vonni ar1a, hog)
a sze1 vásárlója kó1os 1né1egélvező
Ez a nlegállapítás föként ahhan az esetben látszik n1e.gokoll11ak, ha ug) anazon eg) én I észé1 e több 01 vos által
írl különbözi)
rendelvények
találhatók, vag)
ugyanazon orvos által ugyánazon beteg részé1e írt
rendelvények különbözö gyógyszertárakban készíttettek el.
A vizsgálat során észlelt aggályos kö1 ühnéB) ek1 ől, vag) tiltott cselekn1ények1ől az elsőfokú
közegészségügyi hatóságokat (vagy a l{özponti
Szervet) esetenként tájékoztassa_. hogy a Közpo;iti

SzcI\ a 195 20011934 B \I sziunú tendclet 2 §ár:ak alapján intézkedhessék
Budapest, 1938. évi 1ná1cius hó i31-én
A 111iniszter rendeletébő'.:
olvashatatlan aláírás
miniszteri tanácsos
A Paraaminobensolsulfamid elnevezésű gyógyszer„
készítménynek a közgy6gyszerellátás terhére
re~delése tárgyában„

A n1 kÍl

J)eliigjn1iniszte1 217 ·111119:·~8 szán1ú
kör rendelete

A „l{özgyóg)szerellátás" táig)ában kiadott
400/1932. N ~1: I\{ számú körrendelet .4 §-án::ik
2 pontjában foglalt r.endelkezéselne v1aló utalással tudo111ás i'. s inegf.elelő el jár ás \'égett é1 tesít<::rn
Alispán (Polgá1·n1este1) Urat, hogy az Országos
J{özegészségiigJi Tanács vélem·énye alapján 1negengcde111. hogy a Pa1aa1ninobensolsu1fa1nid tablelta elnevezéslí g)ógysze1készítrnény 10 drb 0 4
gra1nmos tabletlát ta1tahnazó csomagolásban 1 f>
:?O filléres, 20 drb 0. i gra1n1nos tablettát tarti;.Jmazó cson1agolásban 2 pengős ezidősze1 inti
g:yógysz·ertári eladási áron, ezen kör1€nrle'leten1 kihirdetésétől kezdődőleg a „közgyógyszerellátás terhére a fennálló tö1 vényes 1endelkezések beta1 tása
1nellett rendelhető legyen

105

104
Eg} ben a 24i.138/193·7
szán:iú rendeletemet.
a1nellyel az A.mbesid tablettának, 3 24 7 .681/
1937, illetölcg a 224.40211937 szán1ú iendeletei
n1et, an1el)·Ckkel a Deseplyl
tablettáknak s
'égül a 245 048/1938. szá1nú 1endclete1net, a1nelylyel a_ Sana1nid tablettáknak a közgyógysze1ellátás terhére való rendelését cngedélyezt.e111. halál} on kívül hel)eZcn1
Budapest, 1938 éYi dee-e111be1 hó 22-én

A nüniszter helyett:
Johan Béla s k
álla1ntitkár

J)r

Az Országos Társadalombiztosító Intézet ·részéről
nyújtott betegségi bizt~sítási segélyekért járó

megtérítés tárgyában kiadott

185,640/1932. B.. M,

számú rendelet módosításáról

-

A n1 kii

bclügJ nüniszter 281 749/1938 szá1nú
rendelete. ----

A betegségi és baleseti kötelező biztosításról
szóló 1927:XXI l -c. 31. §-ának hetedik bekezdésésében, illetőleg a 9.60011932 l\1. E számú rendelet 5. §-ában kapott felhatahnazás alapján a követk·ezőkcl i endelem:
1 §
(1) A 185 640/1932. B. M számú rendelet 1.
§-a (2) és (3) bekezdésének az a icndelkczés'3,

a1nel) szerint a betegség esetére az Országos Társadalornbiztosító Intézetnél biztosítottak és igén) jogosult családtagjaik a betegségi biztosítási segélJ-ek igénylése_ alkaln1á\·al igényjogosultsá_guk igazolására· Szolgáló ,,I\iunkaadói igazol„áns" nyomiat'i-án)ért \agJ az igényjogosultságot bizonyító
intézeti igazolásért 20 fillér rnegtó1ítési díjat kötelesek fizetni, hatályát \-eszt.i
(2) .\z (1) bekezdésben foglalt rendelkezés
nt:rn \ onatkozik a háztartási a1kaln1azottak1a és
azok igényjogosult családtagjaira; ezek az Intézet
últal 1cndelkezésük1e bocsátott _,~funkaadói igazol\Úl1)" nyo1ntat\áBJ·áért vag)
az igényjogosults~l
got biztosító intézeti igazolásért a 185.640/1932
B. }! szá1nú 1 endelet l. §-ának (2) és (3) bekezdt':sébcn nregáUapílolt 20 fillér n1egtérítési díjat to' úhh1a is kötelesek 111egfizetni
(3) A 185 640/1932. B. M számú rendelet
eg)éh 1endclkE.zései 'i'áltozatlanul hatályban ma1a<lnak
2 §
\ 261 950/193ö B. llt és a 264 Oi0/1935 B. M
szú111ú 1 endelelek egyidejüleg halál~ ukat veszítik

3 §
A jelen iendelet az 1939
napján lép hatályba

Budapest, 1938

évi január hó 1

évi decembe1 hó 28-án

Dl' vitéz J(ere.sztes-Fischer Ferenc s k
111 kii belügyminszte1

101

106

Az anyaországhoz visszacsatolt felvidéki gyógyszertárak r~szére a IV. Magyar Gyógyszerkönyvnek kedvezményes áron való beszerzése tárgyában„
-

A

111

kii

belügyminiszte1
lei1ata. -

7901/1939

számu

A"f. Ambesid Solt1bile inj,. elnevezésű gyógyszerkés:a::jtménynek a közgy6gyszerellátás terhére
rendelése tárgyában,
belüg~1niniszle1 2·ti 4-02/1938

szán1ú
kö1Tendclete. tör' én} hatóság első tisztviselőjének'

(Magya101.szági Gyógysze1ész Egye.sület
Elnökségénel\
-

l{ivonal. -

Az 1938 cv1 nove1nbe1 hó 18-·án 1747/1938
szá111 alatt kelt beadványára értesítem az Egyesületet, hogy az anyaoiszághoz vissziacsatolt Felvi~ék gyógysze1tárai iészé1·e a 111agya1 szövegű l\T
l\Iagyar Gyógyszerkönyv heszerzési árát példányonkint 40 pengő helyett - rnéltányossági okokból" kivételesen - 26 pengőben állapíto1n 1neg
J{ére111 .::iz Egyesületet, hogJ erről az érdekeli
1cl vidéki g) ógyszertár akat értesíteni szíveskedjék
azzal, hogy a· 111ost inegállapított áré1 t kizáról::ig
csak a saját szükségletükre szabad a .g):ógysz{'r·
kGn,. vet beszerezni
Budapest, 1939

évi j,anuá1 hó 13-án

A E:özg} óg~ sz<'.I ellátás" tá1 g)· ában kiadott
+üü/1932 ?\ :i-t ::\I. szán1ú körrendelet 4. §-ának
2 pontjáhan foglalt ien,?elk.~z~sekr? val~ ut~lás
sal tudo1nás és n1egfelelo el1a1as vegett ertes1_ten1
Alispán (Polgá1n1este1) urat, hog~ az„ 01szagos
~\:özegészségüg) i Tanács ,.e~lernénye a1,ap.1a.n 1n;gen"cdcn1. bog, a Hichtet Gedeon vegyesz.etI gyar rt.
Ínidapesti (X , Cse1 kcsz-.utca _63 sz) ,cé? -'\~nbesi~
soluhile inj elnc,,ez€sú g)ogysze1kesz1tinenye 6
;irb 2 kcn1-es an1pullát tarl.aln1azó csomagolásban
dobozonként .J: P. 00 filléres, 6 d1b 5 .kcn1-es an1pul1flt lartaln1azó cson1ago1ásban ped1? .dobozo,n~
]:ént g P-ös ezidösze1inli g)ógyszerla11 elada:o;i
: 11011
ezen körrendelete1n kihirdetésétől k.ezdődD
<
Je·n a, Köz<:t:yócr,s.zerellátás " te1hére a f enna• 11 o• t••01,.i~1, cs 1 ende1k~zésck beta1 tása mellett rendelheLci
le g)'en
1

Budapest, 1939 évi januá1 hó 19-én
A n1inisztc1 1endeletéből:
Osváth Lá~zló s k
n1iniszte1 i tanácsos

1niniszte1 rendeletéből:
V1 To1ncsik József s k
n1iniszteri tanácsos

-1,,

109

A'

DO~no-plast

elnE?vezésű

ragtapasznak

a

köz-

gyógyszerellátás terhére rendelése tárgyában„

A Bizo! inj„ Solubismuth inj, és a Subismin 1nJ
elnevezésű és a közgyógyszerellátás terhére en-

gedélyezett gyógyszerkészítmények árának

leszállítása tárgyában,
-

A. n1. kii

belügj1niniszte1 248 015/1938 számú
kör rendelete

('Ta}ame1111} i törvényhatóság

első tisztviselőjének)

. A „H:özg) ógyszerellátás" tá1gyában kiadott
400/1932 K M M számú körrendelet 4 §-ának
2 pontjában foglalt rendelkezésekre ,.aló utalással
tudo1nás és n1egfelel.ő eljárás végett értesíteni Ai·
ispán (Polgá1n1ester) tnat, hogy az Országos Közegészségügyi Tanács véle1nénye alapján megengedem, hogy a Titán Vegyipari 1.fűvek rt. budapesti
cég (XL, Lenke-út 134.) által készített Do-no-pla<;;t
elnevezésií ragtapasz 1 m x 1 cm cson1agolásban
0.40 P, 1 m x 2 cm cson1agolásban 0 60 P, 1 111 3
c.;111 cso1nagolásban 0 80 P, 1 in x '4 crn cso1nago··
lásban 1.- P, 1 m x 5 cin csornagolásban 1.20 P
1 m x 18 c1n cs·o1nagolásban 3.2.0 pengő ezidőszc1inti gyó"vsz·ertári eladási áron ezen kö1rendelete1n kihirdetésétö1 kezdődőlcg törvényes rendelke·
Zések betartása mellett rendelhető legyen
Budapest, 1939

évi január hó 20-án
A. 1niniszte1

1endeletéből:

Tomcsik lózsef s k
1niniszteri tanácsos.

A

kir helüg:y1niniszter 184 360/1939 szánni
rendelete (Valamennyi törvényhatóság első tisztci.selőjének)
111

Iudo1nás és inegfelelö eljárás ''égett értesíteni
.\lispán (Polgár1neste1) Urat, hogy a ?6.229/1~2?
~ l\f l\í számú iendelettel a közgyogsze1ellatas
lerhére engedélyezett, .s a di Egger Le~ é: E?ge1,
I"' gyógyszer' eg~'é:'z~ti gyá1 , ~?udap:sh ceg. ,alt;~~
<1'' ártott Bizol Ill.] elncvezesu gyogysze1ke,szu
~~énynek a közgyógysze1ell~tás t:er~ére eng~delye
r.Elt árát - a cég bc.felentese a1ap1an ln ccn1
~«. üve!!l.;él
1 p. 90 f-re, a 40 cc1n-es üvegnél 3 P
0
~D f-re és a 100 ccn1-es Ü\egnél 5 P-re 1né1séklcn 1
' ' A 258.124/1939 B \! számú iendelcttel "
közg) óg) szerellátás te1 hé1 e e_nge~élye:ett s a d~
B 2 .ver és Tsa g~'ógysze1vegyeszeh gyar hudap~s~.
által gyártott Solubis~uth, inj elI;e~'ezesn
gyógj· szerkészíhnénynek a kozgJ ogys.ze1ell~tas te1 héie engedélsezett á1ál, - a cég be~el;ntese a~a~:
ján - 50 gr-os üvegnél 3 P 60 filler-e, s \'e?.ul
~~ 239 106/1935 B ~1 számú I'endelettel a. koz
gyógyszerellátás terhére engedélyezett. s a, R1c~tef
Gedeon vegyészeti gyá1 rt budapesti ces ~Ital
O'yártott Su'bisn1in elnevezésü gyógysze1kész1tmeny~ek a közgJógsszcllátás terhé1c engcdélyez-ett árát,

cég

111

l IO
- a cég bejelentése alapján -- 30 ccm-es üvegnél 3 P 60 fillé;€, végül a 100 C('In-es Ü\egnel fi
P-re mérsékelem.
Budapest, 1939. é'i feb1uá1 hó 10-én
A_ 111iniszte1 helJ ett:
n1 Johan Béla s k
ál1an1titkár
A közgyógyszerellátás terhére engedélyezett Glandubolin injectio Richter, Ovarium tabletta Richter,

Tophosan tabletta Richter, Hogival injectio Chinoin, Ovosan tabletta Chinoin, Pentabi injjectio
Chinoin, továbbá Tabletta ferri protoxalati és
Tabletta ferrri protoxalati e. arseno „Deér" elne„
vezésil gyógyszerkészítmények árának leszállítása

tárgyában
-

a 111. kiI

helüg:ynliniszte1 184 580/1939 szá1nu
kör rendelete

{Vala1nenn)i tö1 vénJ hatóság elsö

tisztviselőjének. J

Tudo111ásul és inegfelelő eljá1ás -.,.égett é1besít<::·111 Alispán (Polgá1111esle1) lnat, hogy a készírIFények á1ának időközben
történt
csökkenése
iniatt a Richter Gedeon \egyészeti g:yár 1t
budapesti cég által gyártott és u közgyógyszer-ella·
ti:5: terhé1e a 227 634/1932. B :\f. számú 1endelet
te>l engedélyezett Glandubolin injectio (100 E;
eltlevezésü gyógysze1készíhnény 3X 1 cc1n-es cso·
n1agolásának eddigi ;) 80 P-s árút 3 P··IC. a 41110,

1932. N l\f l\1. sz rendelettel engedél:yezett Ov~1
num tabletta Richter (á 40 drb) elnevezésű gyógy
sze1készítménynek eddigi 3.10 P-s á1át 2 90 P-re;
f1 39.265/1926
N }f :.\L sz. 1ende1ettel engedt~
ly(::;zett Tophos:.'ln tabletta Richte1 elnevezésű
1)' óg) szer készítmén) 10 X 0. 50 g1-os csomagolásá
i.ak eddigi 140 P-s árát 110 P-re és a 20X0.50
gr-os cso1nagolásnak eddigi 2 50 P-s árát 1.90
r-1e; továbbá a Chinoin g:·óg)'szer és vegyészeti
te1n1rJ~ek g) á1a 1t újpesti cég által gyártott és a
közgyóg:yszerellátás terhére a ·1-1 110/1932. 1\' ~I
}f. sz rendelettel engedél:yezetl Hovigal injectio
Chinoin
elnevezésü g:yógyszerkészítmény 3 X l
ccm-es cson1agolásáHiak eddigi 8.80 P-s árát 3
P--re, ugyancsak a íl 110/1932 N \'1 j\f sz. re1!
delettel engedélyezett Ovosan tabletta Chinoin (.fi
10 drb) elneveztsíi g:yóg)sze1készítn1én}nrek eddigi
3 10 P-s árát 2 90 P-re; az 53 002/1930 N M . M
sz I"endelettel engedélyezett Pentabi in jectio Chincin elnevezésü gJóg~rsze1készítmén:-, 50 ccn1-es
cso1nagolásának eddigi 5.20 P-s á1át 4 20 P-1c,
\alanünt a '76.229/1929 N !i1 ~l sz rendelettel
eugedél5ezctt T.abl,etta ferri protoxalati cun1 arseno dr l)eé1 {'lnevezésü gyógysze1készítn1énych.
100 d1h-os cson1agolásainak l 10 P-s árát 1 P-re
leszállítottan1
Budapest, 1939 é\ i feb1 uár hó 13·-án

A miniszter 1endeletébői
Dr„ Tomc.sik Józ.sef s k
miniszteri tanácsos
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A közgyógyszerellátás terhére engedélyezett oe„
vitol tabletta elnevezésű gyógyszerkészítmények„
nek névváltoztatása és Vitaplex D olaj és tabletta
néven a közgyógysz:erellátás terhére rendelése

tárgyában,
-- A_

111

kii

belügyminiszte1 184 639/1939 szániú
kör rendelete

(\Talamennj i tö1 vén) hatóság elsö tiszt,iselő.iének.)
A „Közg)'óg:yszerellátás" tá1gyában kiadott
400/1932. N M M számú köuendelet 4. §-ának
2 pontjában foglalt rendelkezésekre való utalással tudo1násul és megfelelő eljárás végett értesí
tein Alispán (Polgármester) urat, iniszerint ineg·
cngeden1, hog~y a Chinoin gyógyszer- és vegyésze~ti
termék,ek gyára rt. újpesti cégnek a 236.487 /1935
B ~{. sz. rendelettel a közgyógyszerellátás te1héte
engédélyezett Devitol olaj és Devitol tabletta elnevezésű g~:ógyszerkészítmén~ ci ezen körrendelete1n kihirdetésétől kezdődőleg 1negváltozott néven,
azaz V.itaplex D olaj és tabletta néven a fentemlített rendeletben n1egszabolt feltételek n1cllett a
„l{özgyógyszer ellátás" te1 hé1 e l endelhetők Jeg,yenek

Budapest, 1939

évi februáI hó 17-én

.,A miniszter rendeletéből:
Dr T amcsik Tóz.sef s, k
ininiszteri tanácsos

A gyógyszertárakban és ezekkel
össz:efüggö
ü:iemekben foglalkoztatott gy6gys1erés%alkalmazottak munkaidejének, legkisebb munkabérének és

fizetéses szabadságidejének s:z:abályozása
tárgyában„
A 111

kii

belügyminiszte1
rendelete -

150/1939

szárriú

A inunkaviszony egyes kérdéseinek szabályozúsáról szóló 1937:XXI t.-c. 3, 4., 5., 7, 12 és
18. §-ában foglalt felhatalmazás al'apján a következőket rendelem:
A.ltalános rendelkLzé.se]{
1 § (1) A jelen rendelet szeni_pontjából
g~ógyszeTész·-alkahnazottrnak k,ell tekinteni a .gyógyszerészi oklevél mellett a nyilvános és házi gyógyszertárakban, valamint az ezekkel összefüggő üzci11ekben alkalmazott .gyógysze1 észeket
(2) A rendelet hatálya alá tartoznak az (1)
bekezdésben felsor ol t alkalmazottak akkor is, ha
ncn1 kifejezetten gyógysze1észi 1nunkára vfillnak
ugyan sze1zödtetvc, de gyógyszertárban vag:i
g~'ÓgJ:szertár1al ös·szefüggő üzemben működniek
(3) A jelen rendelet hatálya ne1n terjed ki:
1 Azokra a
gyógyszerész~alkabnazottakra,
Rkiknek évi illehnénye a hatezer pengőt megha··
Jadja,
gyógyszer ész-alkahnazottak1 a,
Azokra <a
töHenek be (felelős vezetö,
::lkik vezető állásl
1

z.

kezelő),
8
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államkincstár, Budapest ~zékesfőváros
val1amint az Országos Tátsad3-lóm~
biztosító Intézet és a ~.fagánalkalinázottak Biztosító Intézete házi gyógyszertárainak g)rűgyszerész·
alkalrnazottaiI1a
3 az

kőzkórházai,

A munkaidő
2 §. (1) Az 1. § hatálya alá ta1tozó gyógys_z.e_1ész-alk~lmazottak valóságos munk1aideje ideé1tve_ a készenlétben töltött időt is ·- ügyeleti szolgálatban töltött _munkahétben, illetőleg huszonhat
heti állagban, nem haladhatja meg városokban :l
jelen rendelethez inellékelt A) kimutatásban, községekben pedig a B) kimutat·ásban meg.állapított
heti óraszámot
(2) Az (1) bekezdés szeiinti munkaidőből
nappali rnunkára városokban legfeljebb heti negy··
'enöt óra, községekben pedig heti ötvenhat óra
eshetik
(3) A gyógyszerész-alkalmazott munkaidejét
befejező munkák elvégzése céljából a rendes nappali üzemi időn túl legfie1jebb tíz perccel meg sza
bad hosszabbítani, amely meghosszabbításért külön díjazás nem jár
(4) l\. '7. §-·ban megállapít-0tt étkezési idő a rendes 1nunkaidőbe be nem számítható
3. § (1) A gyógyszerész-alkalmazottakat vá,
iosokban heti két pihenőnap, községekben p·edig
heti nlásfél ·pihenőnap illeti meg Az egyik pihenő
napnak vasárnapra kell esnie
Városokban az
egyik pihenőnap a gyógysz.e1 tá1 iendes nappali

1
1

üzemi idejével kezdődik és 1a pihenőnap után a
rendes nappali üzemidő beálltakor fejeződik be,
a másik pihenőnap a gyógyszer tár rendes nappali
üze1ni idejének befejezésével kezdődik és a pihenő
nap után a rendes nappali üzemidő beálltakoi fejeződik be. l{özségekben a vasárnapi egés·z pihenő
nap a g?'ógyszertá1 rendes nappali üzemi ideJé··
nek befe1ezésével kezdődik és a pihenőnap után a
rendes nappali üz-emi idő beálltakor fejeződik be.
:\ félnapi pihenő déli 1 órától 1násnap reggel 8
óráig vagy a gyógyszertár rendes nappali üzemi
idejének befejezésétől másnap déli 1 ór,áig tarthat.
Rendes nappali üzeinidő alatt azt az időszakot kell
... érteni, amelyben a gyógyszertár nem ügyelete.;;
szolgálata .alatt a közönség rendelkezés-é1e áll
(2) Ha a gyógysze1tár vasárnap ügyeleti
szolg~latot ta1t, a gyóg}szertár felelős vezetője
{tula1dono·sa) a gyógysze1ész-alka1'ma:zottat szol?áliat teljesítésé1e kötelezheti A ténylegesen telJesített szolgálat fele idejének megfelelően a
gyógyszerész-alkalmazottat a közveth~nü.J rákövetkező hét valamely napján a nappali munkaidő
alatt egJfolytában inegállapított pihenő illeti meg
a nrunkaidő másik fele túhnunkának tekinténdő
4. §. (1) A n1unkaadó a .gyógyszerész-a.Ikal1nazottnak a 2. §-ban meghatározott munkaidejét
- '" 3 §. (2) bekezdésben foglaltakon felül a g_yógyszertá1 üzemének elő1e nem látható esemény fo_lytán lényegesen meghaladó igénybevétele
esetén, vagy a gyógyszertár gyógyszerészi személvzetében ·- ideértve a gyógyszertár felelős vezető1

1
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jét (tulajdonosát) is - beállott előré ne111 !átható
és azonnal nem póh;)lható kies_és esetében a szükséghez képest, de nap_tári évenkint legfeljebb tizennégy munk:anapon és naptá1i évenként legfeljebb
százhúsz inunkaórával 1neghosszabbítja
(2) A 1nunkaadó a meghosszabbítást az illetékes tiszti orvosnak huszonnég} órán belül bejelenteni köteles
5 §. A törvényhatóság első tiszh-iselője közegészsegug) i szükség (já1 ván:y, 1nozgosítás és
egyéb hon\édelmi intézkedések, stb-) esetén a tiszti
főo1vos meghallgatása után --- a !. § rendelkezései alapján bejelentett n1unkaidőn1eghosszabbí
tások mérlegelésével - a inunkaadó 1negokolt kérehnére, amennyiben a rendkívüli 111unkaerőszük
séglet kisegítő munkae1ökkel nen1 pótolható, inegengedheti, hog) a gyóg)'SZCiészalkallnazottak 1nunkaideje a ·i. §-ban foglaltakat is incghaladóan
óvenkint legfeljebb ha1minc napon át a szükséghez képest mcghosszabbíttassék :\ lörvén)·hatóság elsö tisztviselőjének hatá1ozata ellen a kéz·
besítést követő naptól szá1nított tizenöt napon belül a beli.igyn1iniszte1hez felszólalásnak van helJe
6 § A 4 és 5 §-ban n1egjelölt 1nunkaidi.í1neghossz,abbításokat túln1unkának kell tekinteni
A túlmunkát a munkaadó a iendes inunkaid(íre
cső óradíjnál legalább huszonöt százalékkal n1a
gasabban köteles díjazni A r·endes n1unk1aidő1e
eső óradíjnak az eg:y hónap1a bá1mel) cín1en járó
ill-ehnény százny-olcvanad részét kell tekinteni
7 § (1) Az alkaln1azott-gJógysz-erészt niapi

két óra ebédidő, há pedig ügyelete.s szolgálatot is
teljesít, i-él órától eg) óráig terjedő vacsoraidő
í11et_i meg
(2) Az al_ka_lmazott-gyóg) szer ész az (1) bekezdésben rnégjelölt munkaközi szünet ta1t1ama
alatt munkahelyét elhagyhatja
4 legkisebb 1nunkabér (fizeté.s)
8. § I-Ia a rnunkabér (fizetés) indokolatlanul alacsony, a gyógyszerész-alkaln1azottak részé1e fizetendő legkisebb munkabér (fizetés) hivatalos lnegállapításának van helye
1

.
~· §. (1) A legkisebb munkabéreket meg lehet
allapitan1 az ország egész t-eriiletére vagv annák
csak meghatá1ozott 1észé1e
·
. (2) A. legkis·ebh 1nunkabévek 1negállapítására
hivatott bizottságot a belügyminiszter állítja fel
~3) ~ legkise~b inunkabért n1egállapító bizottsag lole_~c t~gbol és ugyanannyi póttagból áll.
.A. tagokat cs potlag.okat a belügyminiszter nevezi
~~i .\ .k~nevezés hatálya addig tart, 1am€ddig a belugyn11111szt~1 az, eg,yes tagokat, póttagokat vagy
az egész b1zottsagot fel nem menti A bizottsági
tagok és ,~ póttagok egyharmadát a gyóg'yszeré.S.zj
1nunkaado1, egyha1n1adát a gyógyszerészi munkavállalói érdek-eltség- meghallgatásával a munk:aadók, i~letöle~ a munkavállalók képviselői, egy
h:a1n1adat pedig olyan szakemberek közül kell ki~
nevezni, akik sem- a munkaadók, sem a rnűnka
Vállalók csoportjába nem tartoznak
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(4) l1. legkisebb munkabért _megállapító bizat;·
1 ""k"t 's alelnökét !a belugym1n1szter a b.
sag e no e e
· k" k'k n1
•
k lvan tagjai közül nevezi 1, a 1 se
zottsagna o"
k •11 l 'k soportjáha
a munkaadók. sem a mun· .ava a o e
.. ,
~em tartoznak. A bizottság elnökéne~, alelno~r"
nek és tagjainak (póttagjain~k) ~ :ne~b1zatása _tis~:.
teJPtbeli. A munkabért inegallapito b1zotts~g 1~,gJ v
„.- teendőit az elnök által •a munkaadók, ,1lletole.b
~~~nkavállalók csoportjából évenkint felvaltva kijelölt tag látja el
.
,
., ,
(5) E rendelet szen1pontJából gy~gysze1,es7;t
dói érdekeltségnek a I\Iagyarorszag1 GyogJ n1un k aa
, ·
kavállalói
szerész Egyesület, gyóg:yszere,sz1 m;in
,
érdekeltségnek az Oklev~les <?yogyszereszek Orszagos Egyesületét kell tek1nten1
.
,
(6) A munkabé1t megállapító b1zottsag tagjait (póttagjait) a tisztség alól fel kell menteni, ha
1. a tag (póttag) kötelességének felszólítá-5
dacára sem tesz eleget.
. ,
2. a munkaadói, illetőleg n1unkaválla~~1 . er
dekeltségben helyet fog1Jaló tagok inunkaado1, ill~~
t"leg ·munkavállalói érdekeltsége tartósan meg.~zu
n~k. Felmentés vagy elhalálozás esetén ~ belugymilliszter új tagot (póttagot) nevez l~1
.
10 §. (!) A munkabért megálliap1~ó biz:'lt·
• t- . 't - (póttagjait) a bizottság elnoke. h1vJa
sag agia1
.
• ··1 é . d .érő! a be!
ineg az .ülésre és az ülés helyero s 1 e.J .
ügyminisztert' is értesíti
,
,
(2) A bizottság tanácsko~ásának. hel?'et es
idejét az elllök állapítj1a meg és vezeti a b~zottság
.
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tanácskozásait A.z elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.
(3) Az olyan ülésen, amelyet az elnök vezet,
az alelnök, mint a bizottság tagja vesz részt
(4) Ha valamelyik tag (póttag) az ülésen ne1n
jelenhetik meg, e1ről az elnököt a meghívás kézhezvétele után, illetőleg 1a megjelenését akadályozó
kö1üln1ény feln1erülése után azonnal értesíteni köteles. Az elnök a tag helyettesítésére megfelelő csoportba tartozó póttagot hív be
(5) A bizottság a megjelent tagok szá1ná-1a
tekintet nélkül határozatképes A hatá1ozatot sz0többséggel hozzia.
(6) Az elnök utoljára szavaz. Szavazategyenlőség esetében az a határozat válik hatályossá, amel~·ikhez az elnök hozzájárul.
(7) A munkabért 1negállrapító bizottság ülései
ni:.m nyilvánosak, s azon csak a bizottság tag,iaf
vehetnek 1észt. A niunkabért 1negállapító bizottságnak a legkisebb inunkabérek m-egállapításáná 1
figyelemmel kell lennie a h1asonló munkáért fizt:t-ett bérekre, az elsőrendű életszükségleti cikkek
árá1a, a helyi és általános' életviszonyokza, a
gyógysze1tárak hel,yére és általános gazdasági hely~
zetére, a gyógyszerész-alkialmazottak életszínvonala biztosításának. szükségletei1e
l t § (!) A munkabért megállapító bizott·
ság határozatai1ól a bizottság elnö_ke a belügy··
1ninisztert tájékozlatj'a és az érdekeit r_nunkaa4ókkal é1dekeltségeik útján -vagy más módon- haladéktalanul közli
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(2) A hatá1ozat ellen a bizolts~g inunkaadó
illetölca inunka\ állaló tagjai, vala1111nt a munk1adók és n1unka,.állalók érdekeltségei a_ határozat
közlésétől számított nJ olc nap alatt felszólalással
élhetnek. /'\.. fels.zólalást :a belügyminiszterhez kell
cí1nezni és a bizottság elnökéhez kell benyuj-t~ni.
(3) .:\ n1unkabé1 t n1egállapító bizottság el'.noke
a felszólalás1a n~itva álló idő elteltével a b1zott·
ság határozatát három példán)rban;. az ~s~tleg _h~
adotl felszólal,ással együtt a belugym1n1szterhrz
haladéktalanul felterjeszti
A belügyminiszter
hatáioziatot vagy megeiős·íti vag:y a megerősí~ésl
n egtagadja, esetleg az újabb lárgy~lás é~. h.ataro
1
zathozatal végett a bizottsághoz V·IS·SZa~uld1
(4) A bizottság a kérdést ~\.ötele,s ÚJból ,a.zonual tárcr,,alás alá , enni Ha a b1zottsag a hatarozalot fen~tartja, azt a belüg.~nüniszterhez közvetlenül felterjeszti, ha pedig új határozatot h~z; _~z
( 1)-(3) bekezdésben foglaltaknak inegfelelően
(5) A bizotts·ág rilege1ősílett hatarozat~t ~ bel~
ügynüniszter ;a Budapesti Közlönyben kozzeteszt
és- erről a hizottságot értesíti.
\6) A hatá1ozat a közzétét-eH követő nyolcajá1 el.

r

'

dik napon lép hatál~yba
'
12 § A legkisebb n1unkabert nleg-aLlapito c:s
:
belügyminiszter által jóváhagyott h1atározatba~
1
nt·gállapított bé1 eknél az alkalmazottaknak cs~ke·
1
]yebb munkabért fizetni nem szabad
r

-

13

§

'

r

''

(1) Ha a munkaadó a megállapított

legkisebb munkabérből bármilyen címen valamit

h'\OD, köteles a 1nunkabé1 esedékes.sége alkalm-á\·al a munka\.állalóknak Ílásheli elszáinolást adni
amelyben a megállapított és megszolgált munka~
bér mellett a levonást, valamint annak jogcímf:t
részletesen fel kell tüntetni.
(2) A. társadal<0mbiztosítási járulék , agy köztnrtozás chnén eszközölt levonás esetében a
1nunkaadó nen1 köteles írásbeli elszámolást adni
Ebben az esetben :a munkaadó köteles. a munkaYállalónak kifizetett összegről az előző mondatban e1nlftett chnen eszközölt levonásnk feltüritett'.sé,.el jegyzéket \.ezetni és azt a inunkavállaló\ al a kifizetésko1 aláíratni
14 § (1) A 111unkavállaló a 1nunkaadótól a
; alób,an kifizet~tt és a jelen rendelet alapján meg~
allap1tott legkisebb nlunkabér (fizetés) kÖzötti
különbözet lnegfizetését és a munkabér (fizetés'\
illetőleg a különbözet késedeln1es fizetéséből Szá;._
n1azó kárá.nak nlegté1ítését követelheti
(2) .Az első bekezdésen alapuló követeléi'it
altól a naptól számított eg)' év alatt Iehe·t érvén~:esít_ei;i; • a1nely napon a mulikaválla1ó a meg~aros1tasrol tudomást
sz·erzett, an1ennyiben az
igény. ét vényesítése időközben el nen1 évült Az
~:lacsonyabb- munkabér átvételétől számított há101n év elteltév.el a különbözetre VDnatkozó
elfvül
·

igén:·J

4z évenkénti fizetéses szabad.sáiJ

15 §. (!) A nyilvános és házi gyógyszertálakban foglalkoztatott és a jelen i·endelet hatá-
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ly~t .alá

-tartozó gyógyszcrész-a1kalmazDttaknak
ugyanannál a munkaadónál eltöltött eg)r évi folyLonos szolgálat után évenkénti fizetéses -szabadságot kell adni. Nem rögtöni hatályú felmondás·
r~ál ez a szabadság megilleti a gyógyszerész.-alkalmazottat .akkor is, .ha az egy évi szolgálat a fei-·
mondási idő betöltésével telik ki
(2) Záradékolt oklevéllel bíró gyógyszerésza}kaln1azottak évenkénti fizetés1es szabadságának
legkisebb tartama tizennyolc nap, más okleveles
gyógyszer ész-alkalmazottak évenkénti fizetéses szabadságának~ legkisebb tartama tizenkét -nap
(3) A szabadságnak a (2) bekezdésben megjelölt legkisebb időtartama a jelen rendelet ha··
tiilybalépésétől kezdődől_eg az ugyanazon munka··
adóilál eltöltött folytonos szolgálat minden további évében egy nappal növekszik n1indaddig
amíg a záradékolt oklevéllel bír_ó .gyógyszerész··
alkalmazottaknál a huszonnégy, egyéb oklevelés
alkalmazottaknál a tizenöt napot el nem éri. A
szab·adságidő pihenő napon (3. § ) nem veheti
kezáetét
16: § (1)_ A fizetéses szabadságra való igénj
beállt:ihoz-_megszabo_tt_ egy évi szolgálat folytonosságát nem érinti a munkának legfeljebb háro1n
hónapot rneg ;nem haladó olyan 1negszakítása,
inely betegség, baleset, lebetegedés, katonai szolgá ·
lat, vagy á:z -_alkalmazott személyén kívülálló kö„
rülrn~nY„ _.folytán._ kö.vetkez.et~ be;
úgyszintén :l
IJiuil,ké.nak' tiz€tÍöt munkanapot meg· nem haladó

~iYa.~ ,~1;-egszakítás-a sem, amelyre az alkalmaz-gtt
onluha1an kívül kényszerült.
(2). Az. első esztendőn tűi folytatott szolgálat~~ a fi~·eteses szabads,ág legrövidebb tartamának
novekedese szenrpontjából abban az esetben is
fo_. lytonosnak kell
tekinteni., ha ko··zben a mun
- k a,
..
1\·Iszony
· egy _.-evet incg nen1 halad.o 1.d ore
vagv
la a rnunka\·Iszon\· katonai szolg:álat következt~
ben szakadt meg
, (3) ~ gyógy~zertá_r tulajdonában (haszonélvPZ<'tebe!1.~ :agy vezetésében bekövetkezett változás
nen1 e11nt1 a szolg_álat folytonosságát, még abban
az esetben sem, ha R munkavállalót új szerződés··
sel a1kaln1azzák toVább
l 7· § Az évenkinti fizetéses szabadságba
nem lehet besz.á111ítani a törvényes munkaszüneti
JL apokat, valam1nt azokat a napokat, amelyeken az
1
a~kal.mazott
_betegs~g, baleset, lebetegedés, vagy katc~n~1 _szolgalat miatt nem teljesített szolgálatot
k1v.eve, h~ a betegség, baleset vagy lebetegedés
a szabads,ag nregkezdése után következett be
18. § (!) A jelen rendelet alapján fizetése.·
s_z_abads.á.got ~lsőízben annak a munkavállalón::tk
kell adni, akr az 1939 évi április hó 1-én egy_ évi
folytonos szolgálatot betöltött
(2) ~ _fizetéses ·szabadság legrövidebb tarta,
1
n.anak
novekedése szempontjából. az alkal
l"nak a m un k aa d,ona'! eltöltött · teljes szolgálatát
mazo
~
kell
számításba venni
(3) A fizetéses szabads~got _az erre jogot adó
szolgálati év letelte előtt is meg lehe_t adni, de
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le:gkésöbb á szabádságra jogot ·adó szolgálati évet
követő ápri1is elsejétől októbe1 hó \égéig t~rjedií
idös~akban n1eg kell adni
19 § (1) A munkaadó köteles gyógyszerés_z·
alkal1nazottjának rendes illetményeit a törvény: f~S
a jelen rendelet rendelkezései alapján igénybe.vett szabadság egész tartamára legkésőbb a sza·
badság inegkezdését megelőző napon megfizetni
(2) ~A. . szabadság idejé1e járó illetményt _1t
alkalmazottnak a szabadság megkezdése időpont
jában élvezett illetményei mértékében kell meg·adni Változó illetmények esetében a szabadságot
megelőző évben elért illetmények átlagát kell
a1aµui venni
(3) A szabadságidő tartan1ára .látó illetmény
kiszámításánál
természetben nyujtott szolgáltatások értékét is szá1nításba kell venni, amennyiben a n1unkaadó azokat a ·szabadság tartama alatt
is természetben az alkahnazott rendelkezésér~ bo
c~átja. Amennyiben a g)ógyszerész-alaklamazott a
te1mészetben nyujtott élelmezésTe szabadsága tartamára igényt ne1n tart, ennek értékét a ·szabadség tartamára járó illetmény me.gál'lapításánál fi-

a

g)· elembe kell venni
20. § (1) A szabadságot iendszerirnt osztatla-

n\ll kell inegadni~ hacsak a rr1un!Gaadó és· az alkalmazott a megosztásban -kifejezetten meg nern

egyezett

(2) 1\1-egegyezés ·hiányában a munkaadó a sza-

b'ads'ágot :cs8-k akkor adhatja megosztva, ha a

rnego_s~.tást_

a g) ógysze1 tá1 helJ zete elháríthatatlanul szukseges·sé teszi
(3) -A inegosztott szabadság iészlete nem leh
k.-evesebb
hat rnunkanapnál
, -er
n1ében
' a (2) -b e k ez d,es ertel.
meg.osztott szabadságot, a1uennyiben ez l
t1zenn) olc napot nern hala dh t.
.
két,
esetekben legfeljebba
! ago n1.
(4) A szabadság-ot az évnek április hó 1-tőt
októbe1\ hó
adu·
t•• végéig te11edő 1d"
oszak'b
,a an kell 1nen
1- '.11 l' orvenyhalóság
a
l~a;~a ~ o n1;gha1lgatása után a inunk~adó ind~
~~.ok kesr~~~:~I~:ssé ~me~knyiben ezt elhá.ríthatatlan

1e_~yéb

i~~r~~~g~·é!:~!e~~~~:~

r

első tisztviselője

mu~:

Illllilkaadó az alkah:!~~tÍ ~=~=~~a~gdahlelar,z ~ogy , a
~zak'l - a·
ev ina·;;
~: abJan .a Ja ineg; ug!anannak a 1nnnkaadónal"
azon
an
11,
en
cngedél,,t
k
'!
,· _· , ·]
·
~
e egy111as koveto narJ1,u 1 C\· )en nen1 lehet adni
( 5) A.. n1unkaadó köteles az
lk, 1 ,
szabadság·:r:ól annak,
nlabh tizenöt nappal értesíteni
let-,r

111~.gado.tt

••

,.

..._

ke~de~en1:i~~!tat :1

(6)., A, szabadság
időta1 ta1na e's .a sza b a d sa~..,.
,0
.
.01·e
t e1{lll
· t e t'b
,
,
k1aro 1lletménvek
„
e en
ta1nasztot
t
igen) e ~t : - niint a n1unkaadó és a vele sze, "
JtS-CS \. iSZüll! ban levő lllUUkavállal' k" ··11· IZOft!af ·
·
o
ozo 1 szol'.,,,
I .1ogv1szöIT) ból e1edö követelések ,t :
g
IJaIJ)ad'
·
)
'j
e
az Cllt
, . , o 1ogsza Ja )'Ok szerint lehet b' ó' 't
,
\enyesíteni
ir I u on ei'J"

I·

SES
S:lJ

21. § Az alkaln1azottnak ne.111 szabad 1·
,
'
k
,
lZC[('saga~a
ta1tama alatt cllenszolgáÜatá~J•uo n1unkat vállalnia
, e azt a inun,kát,
'
, · k.rve\

~;<,

SZ'tbad '
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amelyet a szabadság alapjául szol_gáló al~alma~
zásán felül rendszeresen ellát Ha az alkaln;ia:i!:olt
ezt a tilalmat megszegi vagy kijátsza, e~veszh arra
a díjazásra való igényét, amely szabadsagának t~1tama alatt a tö 1 vény és a jelen rendelet szerint
An1ennyiben az alkalmazott mun~,a
1negi1letné
adójánál yállalt szabadsága tartama alatt m~nka~,
a szabadságot ineg nem adottnak kell . te~1nteni.
22. § Ha a 1nunkaadó a szol?álah, v1:~oi;y~
ol) okból bontja fel, amely nem_ J,?gos1t roglo1~1
ltatálvú felmondásra és ebben az idobe!l az alkaL
n 1 azoÍt a szabads,ág megadását kív~n.?atna, a m1:n·
kaadó köteles a szabadságot legkesobb a felmondási idő tartania alatt megadni és annak egész
tartamára járó illetményeket az alkalmazo~ti:a~
abban az esetben is kifizetni, ha a szabadsag1do
a felmondási idő tarta111át meghaladja. Ez ~se,!
ben a gyógyszer-ész-alkalmazott ~ szaba~s~gid~t
a 20 § (4) bekezdésében 1neghatarozott időn ki··
'ül is igényelheti
r

Vegye.s rendelkezések
23 §. A gyógyszertár tulajdonosa (~aszo~
élvezője) vagy felelős vezetője nyilvántartast kci·
teles vezetni:
, .
1 a gyógy1szerész-alkaln1azotlak szemelyi 'a.dt~
lairól [név, születési hely és idő, vallás, szolgalatbalépés ideje (év, hó, nap)];
.
2 az alkalmazott-gyógyszerészek inunkabeosztásáról (pihenőnap, étkezési idő, ügyeletes szol·
gálat);

a munkaidő 1neghosszabbítá.sáról, feltüntet\ e, hogy a meghusszabbít·ás engedély nélkül
(4 §) >agy engedéllyel (5. §) történt-e; a meghosszabbítás kezdő és végpoDtját úg)' kell feltür?t~tni, hogy a tényleges 1nunkaidő kétséget kizáróan megállapítható legyeri;
4 a gyógys.zer ész-alkalmazottak fizetéséről;
5 a gyógJszerész-alk:i1mazottak fizetéses szabadságának időtartamáról (a szabadság kezdetéJH:k és végének naptári megjelölésével)
24 § ( 1} Se1nmis minden olyan megállapodás a1nelyben a n1unkavállaJó a jelen rendelet-hen biztosított jogáról lemond, vagy amely ezeknél a rendelkezéseknél a munkavállalóra hátrá• mosabb (1937:XXI t..-c 14 §-a.)
(2) A jelen rendelet rendelkezései annyiban
ne1n érintik a tőlük eltérő más jogszabálynak,
szokásnak, szerződésnek vagy m:egáJlapodásnak hatályát, amennyiben az az alkalma.zottnak a jelen
1endeletben foglaltnál kedvezőbb helyzetet biztosít
25 § (1) A1nennyiben a cselekmény súlyo·
sabb büntető rendelkezés alá nem esik, az 1937:
XXI t -e 16. §-ába ütköző kihágást követ el és
~iZ oll 1neghatá~ozott büntetéssel büntetendő az a
rnunkaadó, illetőleg felelős vezető, aki
1 a jelen rcendeletne'~ a g);ógyszeÍ'ész:.a1kal~
1nazottak munkaidejére, legkisebb mun,kabérére
(fizetésére) és az évenkinti fiz.etéses szabadságára
'Gnatkozó rendelkezését 1negszegi vag_y kijátsza,
' a\ agy gyógyszerész-alkahnazottat a.zért, mert az
e1nlített rendelkezéseken alapuló jogát érvénye-
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:·\

„

~

;g:§

síti vagy érvén:yesíleni 111egkísérli, elbocsátja ,.agJ
elbocsátással fenyegeti,
2 a 4. § (2) bekezdésében ineghatározott jc·
lt:ntés inegtételét elmulasztja vagy azt elkésve
teszi meg,
3 a levonásról (13 §.) elszámolást nem ad
vagy az elszámolásba valótlant foglal,
4. a 23 §··han -előírt nyilvántartás vezetését
eln1ulasztja. a.zt nen1 az előírt inódon vezeti, vag~1
abba valótlan adatokat vezet be
(2) Az 1937:XXI t.-c 17 §-ál e rendelet
szc1npontjából inegfelelően alkalmazni kell
(3) A kihágások miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, inint rend61i büntető bíróság
nak hatáskörébe tartozik
I-la11nadfo-kon a belügyminiszter bíráskodik.
26 § _/\_ jelen 1 endelet a kibir detést követö
nJ olcadik napon lép hatályba
Budapest, 1939 évi 1ná1cius hó 1~én

Dr

vitéz Keresztes-Jt'ischer Ferenc s. k
111 kii belügyn1ini·szter
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A gyógyszertárak üz;emi idejének és ügyeletes
szolgálatának szabályozása tárgyában„

A

kir

n1

belügyminiszte1
1endelete ~

lő0/1939

számú

rendezésé1ől

-.1'

1

A közegészségügy
szóló 1876:
XlV t -c 6, 137. és 167 §-aiban nyert felbataln1azás alapján a
.
1. §. A g:yógyszertárak uzem1 1deJe ,szempo~t·
"b 'l a ]"elen relldelet hatálya alá tartozuak a :t;Yil··
·
1a 0
k 1· '
kormanv
yáno5 és házi gyógysze1tára , {_1vevc a
.
. .-:,
,
g
ko"zkórházak
a
tudományegyetem.1
. ·1 khn1,,
zosa , a
'
.
k-ák, a letartóztatási intézetek, v~la:n1nt a ll)l \anos
icndelőintézetek házigyógysze1 ta1a1t.
•
2 § (1) A gyógyszertárnk '-~~des nappali
üze1ni ideje reggel 8 órakor k-ezdod1k és este 7

következők:t rei:~ele~:

óráigta1t.
,,
„
hl'
{2) A tö1 vényhatosag elsD tiszlvi~elője a e y1

ese~-

körühnén)ek és életviszonyok által indokQlt
hen a gJ'óg.ysz·el'észi inunkaadói érdeke~tségne~ kerelmére - a tiszti főorvos meghal}ga.:asa .ut~n :-:a gJ;ógyszertárak rendes .~,a~pa:h uze?11 1d:1e~
ugyanannak a városnak (koz1segnek) egesz teru~e
tére az (1) bekezdéstől eltérően is_ ·szabályozhat]~
A nappali üze1ni idő azonb~n ebbe~ az ~setben
s·e1n kezdődh·etik ieggel '7 óuánál korabban es oorn
terjedhet este 8 órán túl
, _
. ".
(3) /\. törvényhalós~g, e.l~ó ;1:;;ztv1s~l~Je fontos
l:öze·g.észségügyi érdekbol (J~rv~ny, _v~sar, idény11·:;c~ ~t! ) a tiszti főorvos elo.terJeszlesere a gyógy-

1

l

·.1.I

,:'IÍ

·.~ · . · \

szertáraknak a (1) bekezdés szerinti, illetőleg {2)
bekezdés szerint megállapított nappali üzemi idejét a szüksé?hez képest meghosszabbíthatja
(i) A_ Jelen rendelet szempontjából munkaadói érdekeltségnek a Afagyarországi Gyógyszerész
Egyesület, ezenfelül Budapest székesfővárosra
n~z,:e
a Budapesti Gyógyszerész Testületet is,
munkavállalói érdekeltségnek pedig az Okleveles
GJógyszerészek Országos Egyesületét kell tekinteni.
,
.(3) §. (1) A gyógysze1tárakat az alábbi (2)
es (3) b~.kez~ésben foglalt kivételekkel törvényes
munkaszuneti napokon (vasárnapokon és Szent
István napján) zárva kell tartani
Gyógyszert
vagy bármi más cikket ezeken a napokon kiszolgáltatni nem szabad.
(2) Azokban a községekben, amelyekben csak
egy nyilvános gyógyszertár van, a gyógyszertá1a1
törvényes inunkaszüneti napokon délelőtt 10 órá
tól fogva zárva lehet tartani
\31 Ügyeldi szolgálat (4. §.) alatt a gyógy
szert,ar - a (2) bekezdésben megjelölt gyógyszertárak kivételével - törvényes munkaszün-etkor is
egész nap a közönség r,endelkezésére állni köteles
4. §. (1) A nyilvános gyógyszertárak ügyelt'!··
les szolgálatának 1-endjét a tis:zti főorvos, valamint
a gjógysze1észi munkaadói és munkavállalói érdekeltség meghallgatása után a törvényhatóság első
tisztviselője állapítja nleg.
~?l ~ gyógyszertárak ügyeletes szolgálatának
1 cnd,1et ugy kell 111egállapítani, hogy a közegész-

·~\3 ,,,
',í'
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segug) érdeke sérehnet ne szenvedjen és a gyóg) ·
'
k kellő időtartamra
mentesíttessenek
s.
sz,er esze
, _
, k
. t l'l
Evégbő'l a
gyog~yszertara·Tat az
szogaa
.
, l'
1 1 a.o.
alábbi (3) bekezdésben fogl.altak fi,gyelembevete e,
vel csoportokra kell osztani.
(3) Ha a városban {községben) k~t gyogys~el
tár van, azokat lehetőleg kettő, ha haro;n gy?gyszertár van, azokat lehetőleg háron1, ha neg~r .gy~gy
szertár van, azokat lehetőleg négy, b-a pe;I1g ne?1"'~
nél több gyógyszertár van, azokat legalabb neg)
csoportba kell osztani.
,
(4) A csoportokba osztott gyogyszer~rak
ügyeletes szolgálatának rendJét úgy k;H ~ega~_la
pílani, hogy az egyes csopo.~tok egymast ~ovetoen
! " r'd e1·g telJ'esítsenek ugyeletes szolgalatot
egyeno
„.
k'"t les
5 § A gyógyszertár felelős vezeto]e ., o e
a gyógyszertár szembeötlő helyén a beJaratnál
kifüggesztett táblán feltüntetni, ?og?: a gyógyszertár ügyeletes szolgálatot ~art, ületoleg ~zt, hogy
mel)ik gyógyszertár tart ugyeletes. sz~lgalatot .
. §. A gyógyszertárak a helyi v1szonyo~ fI··
6
gyelembevételével 12 és 15 óra ~ö~,öt~, l~gfelJebb
azonban két órá~~ át ebéds~ünet celJabol z~:v~tart.:.
hatók. Sjirgős ·szukség eseten a.~on?a~. a g)ogysze1
t'
közönség iendelkczésére alln1 koteles Az err.e
u~:l~ táblát az 5 §-ban meg'j~'lö~t ~l~lyen l~e~l k1~
függeszteni A déli zá1vatartas ide]et az. ~.lso!oku
közegészségügyi hatóságnak (kis- és nagykozsegekb n a főszolgabírónak, megyei vá1osokban a pol··
g:rmest·eI által 1negbízott tis.ztviselő1~ek, Bu?a?esten a kerületi elöljárónak) be kell .]Clenten1 cs a

1

1
1
1

1

'I

!

g) ógyszertá1 be jár alánál szcn1betünő hel)' en ki kell
függeszteni.
7. § Ha a községben csak egy nyilvános
g:yógyszertár van és annak felelős vezetője (tulajdonosa) a gyógyszertárat a 3 §. (2) bekezdésében n1egjelőlt időpontban zárva kívánja ta.rtani,
köteles a jelen 1endelethez csatolt jegyzékben felsorolt gyógy- és kötözőszereket, valamint egyéb
anyagokat a zárvatartás ideje alatt a községházán,
illetőleg a község elöljárósága által megállapított
helyen jól zárható alkahnas szekrényben {ládában) készenlétben tartani. A gyógys,zeres szekrénv
(láda} kulcsát a képviselötestület erre kijelölt
tagjánál kell elhelyezni A gyógyszeres ládát csak
a községi (kör-) or'' osnak vagy a községben állan
dóan letelepedett 01vosnak szabad rendelkezésére
bocsátani A gyógyszeres láda tartalmát csak
akko1 szabad igénybe venni, ha arra mulhatatlanul szükség van A községi (kör-) orvos, illetőleg magánorvos köteles a g)'ógyszertár felelős
\ ezetőjével közölni, hogy a szekrényben (ládá
ban)- tárolt sze1ekből n1it és kinek részére használt fel. A gyógyszertár felelős vezetője kötele~
a felhaszniált gyóg)- és kötözőszereket, valamint
an)'agokat haladéktalanul pótolni Az igénybevetl
cikkek árának megtérítésére nézve a fennálló
jogszabályok irányadók
8. §. (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb
büntető rendelkezés alá nen1 esik, kihágást követ
el és e rendelet alapján pénzbüntetéssel büntetendő
az a gyógyszerész (felelős vezető), aki:
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l. a g)óg)sze1tá1 üzcnü idejére (,2 §.) §é~
ügyeletes szolgálatára [3 §. (3) bek~zdese, 4.
vonatkozó rendelkezéseket nem ta1t1a be;
2, törvényes munkaszüneti napon a 3. §. (1)
bekezdésben foglalt rendelkezések me~szegé~ével
gyógyszert vagy bárraely inás cik~et k1szolgaltat,:
3. a gyógyszeres szekrény (lada) inegfelelo
felszereléséről és elhel:yezéséről nem gondoskodik (7

§.)

., '

k"" .

{2) A kihágás ~iatt az "e~1ar-i:s a " oz1,gazs~
tási hatóságnak, mint 1endo11 bunteto brrósa:::i··
nak hatáskörébe tartozik
Harmadfokon a belügyminiszter bh áskodik.
,
9 § A g)ógyszertárak ?gyele~~s _szol~ála,~~
nak rendjét a törvényhatósag elso hsztv1sel0Je
a jelen rendelet alapján elsőízben legkésőb~
1939. évi március hó végéig köteles ruegállapítan1
10. § A jelen rendelet a kihirdetését követő
nyolcadik napon lép hatályba
Budapest, 1939 évi március hó 1-éri.
Dr vitéz [{eresztes-Fischer Ferenc s k
ru. kir. belügyminiszter.

VITAPLEX·B

Chinoin

kristályos Bi vitami11készitmény
„antineuritises vita1nin"

!ifellékht a 160/1939. B
§-·álloz.

11!

szá1nú rendelet

7

Gyógy- és -kötöz6szerek jegyzéke.

Acid acet sal comp1
20 X
Aether-camph sol. in ampullis
Aether sulf.
Atropin sulf sol. 0 005°/o
Benzin
Chinin mut compr
Chlorogeniurn tbl
Cbffein natI„ benz sol 2-0°/6
in ampullis
Dextrose sol 20°/o. in ampullis
Diphteria sernm. 1-1 drb 3000,
5000, 10.000 A E.
Extr. sec. corn spis.si sol 20°/o
in. amp. l cm3
01.. ricini
Morph. mur sol 2°/o in amp
Sol. Insulini in amp
Sol strophantini in amp.
Tetanus serum 2 500 A E.
Iinct jodi
Tinct.. opii
IranSpulmin in amp 1 cm3
Lana Gossypii Br 2 drb
Leucoplast 2 cm X 1 m
Gaze hydrophil 1 m.
Fasc. mull. 4 drb 10 X 10 m

O 50 gr
10 drb
100 gr.
5 gr
200 gr..
lOX0.50 gr
10 drb
10 drb
10 drb

10 drb
100 gr
10 drb
1 drb
4 drb
1 drb.
50 gr
10 gr
10 drb
100 gr

2 drb
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A hatósági orvosi sxolgálatról szóló 900/1956„ B.. M.
s:zámú rendelet kiegésxítése és m6dositása„

A m

kir

belügyminiszter
rendelete -

-

100/1939

szárnú

l{ivonat. -

A hatósági orvosi szolgálatiól és a közegészsPgügyi törvények egyéb rendelkezéseinek módosításáról szóló 1936:IX t-c 1 §-ának (5) bekezdése alapján a honvédelmi miniszterrel egyetértő
leg a következőleg rendelem:
2 §

A 900/1936 B M. számú rendelet 17 §-a (3)
hekezdéseként az alábbi rendelkezéssel egészíttetik ki:
;, (3) Azokban a községekben, amelyekben több
községi orvos van, a törvéhyhatóság első tisztviselője a főszolgabírónak a m. kir tiszti orvos
n1eghallgatásával tett előterjesztésére ügyveze16
orvost jelöl ki."

5 §
(!) A 90011936. B M számú rendelet 22.
§-ának k) pontja akként inódosul, hqgy a m kir
ii.szii főorvos megvizsgálja a gyógy.~zertárakat

J~ö:zegész_ségiigyi „. ~:en1pont?ól felügyel a gyógyszere~, gg_ogyszer!~ul?nlege_s.segeJ,, oltóanyagok forgal-

mara e.s ellenorzi a kozgyógy.szerellátást a katonai gyógyszertárak vizsgálata azonban n~m tartozik feladatkörébe.
(2) A 900/1936. E. M. számú renedelet 22
§-ának m) pontja akként módosul, hogy a m. kir
tiszti főorvos sorozásnál mint a sorozóbizottsá~
tagja, továbbá felülvizsgálatnál kirendelés eseté~
ID:~nt a vegyes feliilvizsgálóbizottság tagja működik
kozre
6 §
(1) A m kir tiszti orvos tennivalói illetékesseg1 területén megegyeznek a m kir tiszti fő
orvosnak a 90011936. B. :h1. számú rendelet 22
§-a a)-i), n)
o) pontjaiban, illetőleg a jelf'n ren~~I:t 5 §-anak (1) bekezdésében 1negjelölt
n!un~.:akorevel azz_al az e!téréssel, hogy a m ~i 1
ti.sztI orvos a gyogyszertarakban csupán a gyógyszerek elké<Jzitésének é.s ki.szolgálásána]{ .szakszerűségét ellenőrzi, a közgyógyszerellátásnak ellen.:
őtzése azonban nem feladata
(2) A n1 kir tiszti orvos ezenfelül

é;

e) felügyel a mérgei{, llöf.szerek és
anyagok /<irgalmára;

fertőtlen{tó

7. §
(1) A székesfővárosi tiszti főorvosnak tenni" alói inegegyeznek a n1 kir tiszti főorvosnak
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a 900/1936. B I\I számú rendelet 22 §··ában,
illetőleg a jelen rendelet 5 §-a (2) bekezdéséhen
1neghatá1ozott feladatkörével; ezenfelül a székesfővárosi tiszti főorvos ellátja a közgyógysze1ellátá.s ellenőrzé.sét is.
(2) A székesfővárosi kerületi közigazgatáshoz
beosztott tiszti orvos tennivalói megegyeznek a
m kh tiszti orvosnak a 900/1936. B \1 szárnú
rendelet 22 §-a a)~li), j), 1), n) és o pontjában, vala1nint a jelen rendelet 6 §-a (2) bekezdésében előht feladatkörével, azzal az eltéréssel;
hogy a jelen rendelet 6. §-a (2) ~ek;~désének
a), e) és f) pontjában foglaltak telJ~~srte~e nen1
feladata: továbbá a tiszti orvos a kozgyogyszerellátás ~lle11ő.1zé.se ldvételével ellátja a jelen r·endelet 5 §-ának (1) bekezdésben inegjelölt tenni\ alókat és teljesíti a halottké1nlést is

8. §
Ez a 1endelet kihiidetése napján lép hatál)ha

Budapest, 1939 évi n1árcius hó 4-én
Dr vitéz f(eresztes-Fischer Ferenc s k
m. kii belügyminiszter.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki
területeker:a az orvosok magaviseletének felülvizsgálására alakító bizottságok szerve:z:etéröl és a
bizottságok előtti eljárásról-*

-

A

111

kir

belügjminiszter
rendelete. -

180/1939

számú

A 2 440/1939 11!. E. számú rendelet 2 §-ának
negj edik bekezdésében kapott f.elhatal.mazás ialapj::ln a következőket 1endelem:

1 §
A 2440/1939 M . E számú rendelet 2. §-a
„ szerint a visszacsatolt felvidéki te1ületen az orvosok mag.aviseletének az állam érdekei, iaz e1kölcsi megbízhatóság és a hivatás tisztessége szempontjából való felülvizsgálatát az Érsekújvár,
Balassagyarmat, l{assa és Ungvár székhellyel alakított igazoló bizottságok 'égzik
2. §

Az igazoló bizottság elnökből, négy tagból és
négy póttagból áll; az elnököt, tagokat éS .póttagokat a, bel~gy1~iniszle1 nevezi ki, mégpedig két
tagot es ket pottagot az igazoló bizottság műkö
d~si t;1ületén lakó o~vosok közül, két tagot és
k~t .. rottagot az e te1tileten lakó más személyek
kozul (2 440/1939 M. E számú rendelet 2 § ) .
*Kihirdettetett a „Budapesti Közlöny" 1939 évi
1nárcius hó 5-én 1ncgjclcnt 53 szán1ában
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3.

§

Az igazoló hizottság ·elnöke, tagjai és póttagjai a bizottság székhelyér-E- nézve i11etékes fő
ispán kezébe fogadalmat tesznek arra, hogy a
tJsztségükkel járó kötelezettségüket híven, pontosan és rész1ehajlás nélkül fogják teljesíteni
Az elözö bekezdésben foglalt rendelkezést nem
kell alkahnazni 1arra nézve, aki tén:yleges szolgálatban álló köztisztviselő
4. §
Az elnököt akadályoztatása esetén a korban
idősebb ne111 01 vas tag helyettesíti A bizottság
ülésére az elnök akkor hív be póttagot, ha a rendes tag működésében akadályozva van A jegyzőkönyvvezetői tennivalókat a bizottságnak az elnök által esetiől-esetre kijelölt tagj1a látja el
5 §
Az igazoló bizottság elnöke a 2.440/1939. I\'[
E szá1nú rendel,et 2. §-ának első bekezdése alapján igazolási eljárás alá vont orvosok névsorát
az eljárás idöpontjának feltüntetése mellett arra
alk1ahnas 111ódon közhírré tenni köteles· azzal a felhívással, hog) bárkinek jogában álL az igazolási
eljárás alá vont orvosra vonatkozó oly adatofoat,
amely szerint az orvos az áll;am érdekei, az erkölcsi megbízhatóság vagy a hivatás tisztessége
szempontjából kifogásolható, a bizottság elnökének íráshan vagy szóban tizenöt napon belül tudo1nására hozni
Névtelenül előter jesztelt ada-

~

tckat, ha azokat bizonyítékok nen1 igazolják, nem
lehet figyelembe venni
7. §
A bizottsági eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni

8 §
-~-z __ igaz~l~-

bizottság határozatképességéhez az
clnokon ~1vul leg:alább két tag jelenléte szükség;s
bizottság határozatát szavazat-többséggel
zart u~_esbe~: hozza
Szavazategyenlőség esetében
a::. elnok dont A szavazás eredményét a jegyző
k~n~v~en fel ~ell tüntetni. Az igazolás megbagadasat indokolni kell. Az elnök a határozatot a
t~1gyal,á~<>on ki~~r~eti ~s amennyiben ,az igazoló
h1r;ottsar. "az el1a1_as ,ala vont orvosl igazolta, részere errol tanus1tvanyt ·ad ki
9 §,
, Az igazolást n1egtagadó határozatot az eljárás
ala vont 01 vasnak elismervény ellenében haladéktalanul kézbesíteni kell
Az igazoló bizottság h atá1ozata ellen az elj~rás alá vont 01vos és a bizottság elnöke a hala1oz~t ké~b.esítésétől számított tizenöt nap a1att
fi JJelugym1n1szte1hez intézett és az igazoló bizottság elnökének benyujtandó fellebbezéssel élhet.
Az igazoló bizüttság a felilebbezést az előző
bekezdésben megállapított jogo1vosl.ati határid " töl szá1nít?tt l.1áron1 napon belül a
te1 hez ter 1eszh. fel, aki az igazolás kérdésében a
~clvidék,i ~~gyek tárcanélküli miniszterével egyetc1 tve vegso fokon határoz

.1:,

1

belügy 1ninis~
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10 §
Az igazoló bizottság jegyzőkönyveit és egyéh
iiatait működésének megszünte után a belügyminiszterhez megőrzés végett fel,terjeszt:i
11. §
Az eljárás során előterjesztett beadványok és
fch:ctt jegyzőkönyvek, valamint a 8 §-ban emlitf tt tanusítván\' ok illeték1nentesek
Az igazolÓ bizottság által bekért okiratok,
a1níg .azokat más célra nen1 használják, szintén
illetékmentesek
12. §
A jelen rendelet kihhdetése napján lép ha··
tályba

sril tudon1ás és n1egfelelö eljárás végett értesíte1n
A~~spá~ (~~Igá.r~ester) urat, hogy az Országos
Kozegeszsegugy1 Tanács véleménye al.apján meg·
engedem, hogy a dr. Wander gyógyszer és tápszergyáT r. t budapesti cég által gyártott Pallicid
tabletta elnevezésű gyógyszerkészítmény 60 darab
0.01 grammos tablettát tark'llmazó csomagolásban
2 60 P-s, 50 darab 0.05 gram.mos tablettát tartalmazó csomagolásban 3 8-0 P-s, végil 20 darab O 25
g1am1nos tablettát tartalmazó csomagolásban 5.60
P-s ezidőszerinti gyógy,szertári eladási áron ezen
körrendelete1n kihirdetésétől kezdődöleg a Közgyógyszerellátás" terhére a fennálló törvénye~' ren·
delkezések betartása 1nellett rendelhető legyen
Budapest, 1939. évi március hó 10-én

Budapest, 1939 évi inárcius hó 4-én
Dr vitéz l{eresztes-Fischer Ferehc
m kii belügyminiszter

8.

A „Pallicid tabletta" elnevezésü gy6gyszerkészit·
mények a köz:gy6gyszerellátás terhére rendelése
tárgyában„

A

111

kiI

A_ miniszter 1endeletéböl:
D1. Tomc.sik József s !k
miniszteri tanács-0s

k

A Sesamolaj behozatala tárgyában„

-

A m kir. belügyminiszter 185.501/1939 számú
leirata. -

belügy1niniszter 184 912/1939. számú
kör1endelete -

(A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület
t

('T alamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.)
A. „l(özgsógysz~rellátá's" tárgyában kiadott
400/1932. N. 1\f 11: szán1ú körrendelet 4 §-ának
2 pontjában foglalt rendelkezések1e való utalás-

.

Elnöhége.)

Hivatkozással a fenti tá1gyú és számú felte1
értesíteni a t Elnökséget, hogy a kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter ú1 tól vet(

Jt:Sztésé~·e,
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é1tesités szerint, az utóbbi 5 hónapban a külkere)kedelmi hivatal gyóg)·ászati célra 22 OOO kg se·
samolaj behozatalát engedélyezte, holott értesülése szerint - a gyógyszertárak évi szükséglete
ezen cikkből kb 15 OOO kg. - Egyben tudomására hozta azt is, hog:y a gyógyászati szempontból
fontos árucikkek behozatalát a jövőben is figyelemmel fogja kisérni, hogy ezekből az országbar:
hiány ne álljon elő
Budapest, 1939 inárcius hó 21-én

engede111,
a , Chino·n
, .szer es
, vea)'é1
. t
,hou\
M,,
g) ogj
sze t l 'l er1nekek gi:ara r t UJpesh
'"
. (To-u
_
1 bs )
ce~ a,tal .gyártott Zink-Protinsulin elneve.zésŰ ::
sz1tmenyeit, az Insulinnak a k..
,
eterhére
történő rendel,
,ozgj:ogyszerellátás
256 550/1938 B M
ese targyaban kiadott
Iek nlellett 200 E ~t s: rendel~tben előírt feltétepengős ezidőszerinti art~lmazo. ?s?magolásban
4
1
ezen körrendeletem kI~ir~~~~:~!~~ . elad.~s~-- áron
„Közg:yógyszerellátás" terhére
f k-ez_do,dol,:g a
nyes rendelkezések betartása ::iellenttnallo torvé.~
leg) en
~e
rendelheto
r

A ininiszter rendeletéből
Dr. Siegler s: k
miniszber i titkár

Budapest. 1939

- · április
· hó 22-én
ev1
A miniszter

A Zink·,Protinsuiin elnevevésű gyógyszerkésxitmény·
nek a köxgyógys:z:erellátás terhére rendelése

tárgyában.

-A m

kir

belügyn1iniszter 185.555/1939. számú
körrendelete. -

(\'alamennyi töruényható.ság első tisztviselőjének).
A „Közgyógyszerellátás" tárgJában kiadott
400/1932. N M M számú körrendelet 4 §-ának
2 pontjában foglalt rendelkezésekre való utalással tudomás és megfelelő eljárás végett értesítem
Alispán (Polgá11nester) U1at, hogy az ()1szágos
l{özeg0szségügji Tanács véle111énye alapján meg-

rendeletéből:

Dr. Tomc.sik József s k
miniszteri tanácsos
Néhány gy6gyszerkész[tmén nek
Gy6gyszerárszabásba való relvételaz
e t áEgyes1tett
rgyában ..

A

ln.

kir

belüg~n1iniszter
szamű

186 236/1939 leirata _

X\T

(A Magyaror.szági Gyógyszeré.sz Egyesület
Elnökségének' )
Felhivom a t Elnöksé el h
Gyógysz-erárszabás ki-egészí~s '1 , ogy .az Egyesített
„1-fivatalos H:özle1nén)'ci"-nek e „{Eepen
.~z .E~yesület
g:y_esuleh
ertesíté
1(1

147
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sr:k" iov•atában az alábbi készít1nén;-,eket u kö'ltkező szöveggel tegye közzé:
14 fillé1
1 gr
Pa1 a-a1ninobenzolsulf amid
1 " 1 11
Ambesid pul"\ is
1 " 1 13
Deseptyl pulvis
48
1 "
Teh acor pulvis
Egyben felhivo1i1 a t Elnökséget, hogy a fel··
sorolt készíllnénJeket az annak idején kibocsátandó új „Egyesített G) ógJ szer ár sz;a.bás" -ban ill
a jelenleg érvényben lévö á1sztabás esetleges mó-dosításában is ugJanezen néven veg:ye fel
Budapest, 1939 inájus hó 27-én

A 1niniszter rendeletéből:
D1 Siegler s„ k
miniszteri titkár
14. gyógys:z:erszámlák kifi:z:etése. ·

.A f(erületi Bltcgbiztosító Intézeteknek
i\ m. kii bclügy1niniszte1 153. 115/1939 XI

állított és ~eküldötl szá1nlák alapján előlegként a
gyo,gysz:1árs.zabás sze1int járó összeg 80
-/o-at
. b,fizessek
k, , k1, 1n1ndaddig' amíg a g yo'gy szera1sza as e1desenek végleges 1endezése
eg
m
nem
tö1ténik.
~na?yar.

Budapest, 1gsg évi június hó 24-én
A n1iniszle1 rendeletéből;
dr vitéz Jósfay s. k.

miniszteri tanácsos

Néhány gy6,gyszerkészítménynek az ú„ n„ egyesí~
tett gyogyszerárszabásba való felvétele.

Am kir belügyminiszter 187. 904/1939-XV B ivI
számú rendelete (A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület
Elnökségének)

.A.z Egyesület t Elnökségéhez intézett 186 236/
X\T. sz. rendelete1n hatálytalanításával fel:1.1v~;n
t: El~ök~ég,et, hogy az Egyesített gyó _zer ar szah~s k1egesz1téseképen az Egvesület
val_at~s J{bzleményei"-nek „Egyesületi ~ ér tesíté~'ek~'
lff\·atab~n az alábbi készítményeket a követk , "
helyesbitett szöveggel tegye közzé:
ezo
1~39

sz

leiiata -

A kerületi betegbiztosító Intézetek jelentéseiből
inegállapította1n, hogy a gyógyszerészek által benyujtott szá1nlák kifizetésénél az Intézetek eltérő
gyakorlatot folytatnak.
Fe1hívon1 ezért az Intézetet, hogy a gyógy: ~el é~szek által kiszolgáltatott gyógyszerek1 öl ös·sze-

ra

fi._

Pa1a-a~ninonbenzolsulfan1id

A1nb~s1;

pulv

1 g
.
(Paraan1inobenzolsulfa1nid)

14
111 f

149

148
Deseptyl pulv
mid) 1 g
Tetracor pulv

(Pat a-anünobenzolsulfa-

·

·

l)
(Pentameth~ylentetiazo

1 13 f
48 f

0.1 g
.
.
.l :.l , t hogy a felEa,, ben felhívon1 a t E no 1::se?e '.,
-.
. ,
sorolt tikészítményeket az ann:ik 1de1en _k1boc~a=
d, , . Egyesített gyóg)szerarsziabásba, ül a .l~
~:~le~ ~ivényben lévő árszabás esetleges módos1tásában is ugyanezen néven vegye fel
Budapest, 1939 évi ,június há" 28-án
A miniszter rendeletéből:
Dr. Siegler s. k
miniszteri titkár

A

ó sz:erféle anyagokat ~rusító kereskedők
gy gy
fokozottabb ellenorzése„
1\. m

kir

belügyminiszter 236.239/1938.-XIV
rendelete -• . Gyopsz
,
erész Egyesület
(A Magya101szag1
Elnökségenek.)

Budapest, 1939 évi július 5-én

sz

··1 tnek 497/1938. szá111ú. beadváE
, Az d gyesu
, e , g tt közlöm az ala'bb"i ien d el e tet
nyafia., tu omas ve e évi "úlius hó 5-én
Budapest, 1939
l
A ininis~teI helyett:
JJr. J olian s. k
államtitkár

•

Valamennyi törvényhatóság első ti<>zlviselőjének
Hozzám éDkezett jelentésekből megállapítottam, hogy egyes kereskedők oly gy Jgyszerféléke~,
sőt kifejezetten gyógyszereknek minősített anyagokat is árusítanak, amelyeknek sem árusításra., sem
ta1tásáia jogosítva nincsenek 1\.finthogy ez a zugg) óg) sze1árusítás
közegészségügyi
szempontból
rendkívüli hátrányokat okozhat, felhívom Al,ispán,
Polgár1neste1 urat, utasítsa kii tiszti föo1vosát és
összes hatósági orvosiait, bog) a gyógyszerek és
gyógys~erfélék kereskedehni forgaln1ára vonatkozó
21.000/1936 K K. M. számú rendelet 28 §-ában
e.lőírt hatósági ellenőrzést a legszigorúbban gyakorolják és a jogtalanul tartott anyagok lefoglalása
1nellett ugyanezen rendelet 29. §-ában meghatározott kihiágási eljárást minden esetben indítsák
meg

A miniszter helyett:

Dr .Johan s. k.
államtitkár

VASOBROMAN
Antihypertonicum

151
150
A Somit einevezésű tápsz:ernek a köz.gyógyszerellátás terhére rendelése„

-

A m

kir. belügyminiszter 18i 611/1939
körrendelete -

(Vala1nennyi törvényhatóság

sz

első tisztviselőjének)

A „I{özgyógysze1ellá,tás:.· lárgyál1an ~iadot~
100/1932 N. 1\i. I\i. számu korrcndelet ~ §-an~k 2.
'ontjában foglalt rendelkezésekre ,.a,lo ~1talassal
fudon1ás és megfelelö eljárás végett erte~item ~1ispán (Polgármester) Urat, hogy az ~~szagos Kozegészségügyi Tanács vélem.énye ala~.Jan, rnegen~~
d',
hogy a \\71ander gyógyszer- es tapsze~g)aI
1 l~~· (X' Keresztúri-út 30. sz) cég által _gyartott
Somit elnevezésű tápszer 250 gran1mo_t ;artal~a~~
csomagolásban dobozonként 1 p 80 fület~~ ez1dosze1inti gyógyszertári eladási áron eze.~ korrende··
letem kihiidetésétől kezdődőleg a „l{ozgyógys~er··
ellátás" terhére a fennálló törvén3es rendelkezesek
betai tása mellett rendelhető leg) e:1
Budapest, 1939 évi július 5-én
A miniszter I·endeletéből:
Dr. Tomcsik .lóz.sef s. k
ininiszteri tanácsos

A Bismosalvan inj. és a Pentabi sol. elnevezésű
és a közgy.ógysz:erellátás terhére engedélyezett
gy6gyszerkészitmények árának leszállítása„

A m. kir

belügyminiszter 187 958/1939.
számú körrendelete.

Valamennyi törvényhatóság

XV.

első tisztvi.selőjéne]{

Tudomás és megfelelő eljárás végett értesítem
Alispán (Polgármester) Urat, hogy e 215.97711932
N. M I\f sz., rendelettél a közgyógyszerellátás terhére engedélyezett, s Richter Gedeon vegyészeti
gyár, budapesti cég által gyártott Bismosalván
gyógyszerkészítménynek a közgyógyszerellátás terhére engedélyez.elt árát a cég bejelentése alapján
a 15 ccm-es üvegnél 1 P 90 fillérre, a 30 ccm-es
üvegnél 3 P 10 fillérre, az 50 ccm-cs üvegnél 3 P
60 fillérre, a 100 ccm-es üvegnél 5 P-re mér::;ékelem
Az 53.00211932 N. M M sz. rendelettel engedélyezett és a Chinoin vegyészeti gyár, újpesti
cég által gyártott Pentabi solutio elnevezésíí
gyógyszerkészítmén:ynek a közgyógyszerellátás terhére engedélyezett árát a cég bejelentése alapján
15 ccm-es üvegnél 1 _P 90 fillérre, az 50 ccm-es
üvegnél 3 P 60 fillérre mérsékelem
Budapest, 1939 évi augusztus hó 21-én
A miniszter rendeletéből:
Dr. Tomcsik lóz.sef s k
miniszteri tanácsos

153

152
A Colostrin és Gotamin elnevez.ésli táps:z:erkészit·
mé·nyeknek a közgj'óg'jszeréllátás -terhére
rendelése tárgy'ában:

A „Cortipan" elneve'Zésü gyógyszerkészítménynek
a közgyógyszerellátás terhére rendelése
tárgyában .

.-

"- A.

A m kir. helügyminiszte1 188.02-0/1939 számú
kör1endelete ·

·valamennyi t6rvényhatóság első

tiszvi.selőjének

A „J{özg)óg)sze1ellátás" tá1gyában kiadott.
400/1932. N. I\1 M számú körrendel.et 4. §-ának
2 pontjában foglalt rendelkczésekve való utalással tudomás és megfelelő eljárás végett értesítem
Alispán (Polgá11meste1) Urat, hogy az Országos
Közcgészs-égügyi Tanács vélemény-e alapján megengedem, hogy a dr \\7ander gyógyszer- és tápszergyár r -t budapesti cég által gyártott Colost1in elnevezésű lápszerkészítmény 100 gram1not
ta1talmazó csornago1ásban 2 P 20 filléres, a Gotamin elnevezésű tápszerkészítm.ény 75 grammot
tartalmazó csomagolásban pedig 3 P 50 filléres
ezidőszerinti g.yóg)sz,ertári el1adá'si áron ezen körrendeletem kihirdetésétől kezdődőleg a „KözgyógySzerellátás" terhére a fennálló törvényes rendelkezések betartása mellett rendelhetők legyenek
Budapest, 1939 évi július hó 21-én
A miniszter rendeleetéből:
Dr Tomcsik József s. k
miniszte1'i tanácsos

1n.

kir. belüg:yn1iniszter 187 616/1939 számú
kör rendelete

Vnlrunennyi törvényhatóság

el.ső

ti')ztvi.selőjének

A „Közgyógysze1ellátás" tárgyában kiadott
400/1932. N. 1f. 11. szá1nú körrendelet 4. §-ának
2 · pontjában foglalt 1endelkezések1re való utalással tudon1ás· és inegfelelő eljárás véget értesíte1n
Alispán (Polgá1rneste1) Urat, hogy az Országos
J{_özegészségügyi Tanács véle1nénye alapján rn,egengedem-, hogy a Rex gyógyszerv.egyészeti gyár
budapesti cég által gyártott „Cortipan" elnevezésü
g)'ógyszerkészíhnény 1 gra1nn1onként 26 filléres
ezidősze1inti gyógyszertári eliadási áron .ezen k011endeleten1 kihirdetésétől
kezdődőleg a „KözgyógyszereeUátás" terhére a fennálló törvényes
rendelkezések bet:i1tása mellett 1endelihető legyen
Budapest, 1939. évi július hó 22-én
A miniszte1 rendeletéből:
DT T omc~i/( József s k
miniszteri tanácsos
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A gyógyszertári

jogosítványok:

adcmányozásá~ál

a hadirokkant, a vitézi re~dbe tartozó ,és a. tuz·

harcos gyógyszerészek elöny~en való r~szes1tése,
valamint ezeknek gyógyszertarban valo alkalma-

zása .
-

741/1939. sz Belügyminiszte1i rendelet

Az 1938:IV. t·c 22 §-ában nyert felhatalmazás alapján a honvédelmi n1iniszter1el egyetértő
leg a következőket rendelem:
1. §
A jelen rendelet _rendelkezései szempontjából
igényjogosultnak kell tekinteni: a hadirokkant, a
vitézi rendbe tartozó és a tűzharcos gyógyszerészeket valamint az 1938:IV t -c. 10 §-ának (1) beke;désében megjelölt esetben a gyóg:yszerész hadiözvegyeket is.
2 §
(1) Az 1938:IV t -e. 10 §-ának (1) bekez.désében foglalt rendelkezések ertelmebe,n s!:em,el~
jogú gyóg) szer tári jogosítvány, ~do~a~:yozásan~l
egyenlő feltételek mellett pálya~ok, kozul „a had1iokkant a vitézi rendbe ta1tozo es a tuzharc~s
gyógysz~részt előnyben ke~~ részesít:ni Il~en. p~
ly ázók hiányában ez az clony a gy_ogysze7esz~ kepesítéssel rendelkező hadiözvegyet is 1neg1lleti.
(2) Egyenlő feltételek mellett pályázóknak
azokat kell tekinteni, akik az 1876:XI\T. t.-c. 129
§-áhan és a 22 370/1883 B \i siá111ú szabályrcn-

<leletben foglall feltételeknek 111egfelelnek, sze1nélj ük ellen alapos kifogás nen1 emelhető és meg-

közelítöleg egyenlő időtartamú gyógyszerészi szolgálatot tudnak igazolni A háború alatt teljesített
katonai szolgálat idejét, a hadifogságban ·eltöltött
időt, hadiiokkantaknál a legalsó jára'dék6sztályban
egy évet, a magasabb já1adékosztályokball' a 1okknnlság fokához képest fokozatosan legfeljebb
négy évet gyógysze1észi szolgálatban eltöltölt idő
n-ek kell szá1nítani
(3) Az igényjogosultak azonos csoportjába
ta1 tozó pályázók közül -- a gyermekek szán1ár a
nézve az !933:VII t.·c. 27 §-ának (13) bekezdésében foglaltak szemelőtt tartásával - a reászorultság és az érdemesség körültekintő mérlegelésével
kell kijelölni azt a sze111élyt, akit a törvényben biztosított előny leginkább inegillet

3 §
(1) Amennyiben a gsógy.szertárban alkalmazott gyóg-)rszerészi szen1élyzet létszá1na: a három főt
meghaladja, legalább két, amennyiben a gyóg:y szerészi sz·emélyzet létszáma két vagy három főből
áll, legalább egy hadirokkant, vitéz vagy tüzharcos
gyógyszerészt kell a jelen rendelet hatálybalépése
után a gyógyszerészi szen1élyzet körében alkal1nazni, feltéve, hog:y az állásra megfelelő hadirokkant, vitéi vagy tüzharcos jelentkezik (1938:
lV t.-c. 10 § (2) bekezdése)
(2) A g) ógysze1 tár gsógysze1észi személyzete
::lait azokat az okleveles gyógysze1észeket kell é1-
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tós~g

leni, akik a g)óg)·Szertárban állandó jellegií szolgálatot teljesítenek
(3) A gyógj szertár tulajdonosa (felelős vezetője) a jelen rendelet hatálybalépése után inegüresedő okleveles gjóg)s.ze1észi állásokat - megfelelő igén) jogosult jelentkezése esetén - akként
köteles betölteni, hogy a gyógJ' szertár gyógysze1észi szen1élyzetébcn a hadirokkant, vitéz vag~y tűz
ha1cos g)ógyszerészek aránJszáma az 1938:IV t -e
10. §-ának (2) bekezdésében megállapított arán:yszámot elé1 je
(4) 1.fegfelelőnek kell tekinteni azt a hadirokkant, vitéz vagy tűzharcos jelentkezőt, aki inagyar
álla1npolgár, az előírt ké.pesítéssel rendelkezik és
feddhetetlen elő.életét az illetékes hatóság által kiállított bizonyítvánnyal igazolja, egészségi állapota
pedig a szolgálat ellátását lehetővé teszi
(5) Okleveles gyógyszerészi állást e § (4) bekezdésétől eltéröleg betölteni csak az esetben lehet,
ha a gyógyszertártulajdonos kérelmére a 1iagyarországi Gyógyszerész Egyesület, illetőleg Budapesten a Budapesti G)'óg:yszerész Testület az
Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesületének
meghallgatása után előzetesen igazolja, hogy
az illető gyógyszerészi állási a nincs megfelelő
igényjogosult jelentkező
4

§

(1) A gyógyszertár tulajdonosa (felelős vezetője) a 252.627/1934 B M számú rendelet 3 §-a
alapján az illetékes elsőfokú közegészségügyi ha-

(~is- és nag)'községben a főszolgabíró, 111e~Je~ v,a1osban a p~lgármesti:;r, tö1vényhatósági
J~gu "va1osban a polgarmester altal meghízott tisztv~selo, .Bu_dapest.ei: a k;rületi elöljáró) tiszti orvo··

sat1oz 1ntezett be.Jelentesében a jelen rendelet hatálybalépésétől kezdődőleg köteles azt is feltüntetni
~~ogy a g)ó_gyszertárban az ú.i alkaln1azottal együtÍ
osszesen
hany
Jk t t
'h
,. okleveles gyógyszerészt fogi aoza
es ogy az .u.ionnan alkalmazott gyógyszerész hadir.~kkant, vitéz vagy tíízh.arcos--c. Amennyiben az
u}onnan al~aln1azott gyóg)szerész hadirokkant, vitez. vagJ: tuzhar.cos,' az ezt tanusító igazolványt a
be1elenteshez szinten csatolni kell
.,. ". (2) „ A gyógysze1 tár tulajdonosa (felelős vez-e.01e) koteles az érdekelt igényjogosulttal_ k' .'_
sére --:-,
azokat az okokat, amelyek
nen1 igenyiogosult g)'Ógysze1észt alkalmazott.
„.
(3l .. A gyógyszertár tulajdonosa (felelős vezc~
to1e! koteles a„. s~e1nélyzeti nyilvántartó könyvben
haduokkant,
vagy tűzharcos gyóg,
·
., \·ltcz
k
J szer esz
a Jk-a1nazo tt .1ana ezt a n1inőségét feljegyezni

kö~ölni

m~~~t

5. §

.,

J:.

~iszt~ főorvosok (t~szti orvosok) a gyógysz_crt~1 v~z~g~lato~c alkahnaval
a jelen rendelet
,~g1e laJta~at

sz1go1úan ellenörizni, az észlelt szapedig a törvényhatóság első
lSZ VISe 01enek jelentést tenni kötelesek
A r· .
•
.
or
vény 1ia t,?sag
e1so•• tisztviselője
az ügyhen vizsgálatot
f_o~):tal es annak e1ed1nényé1ől a' belügyminiszter
ut1an a honvédeln1i 1niniszternek jelentést tesz

J1~alyth~Ia1~~.a,gokró~
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6. §

Az é1dekelt igén) jogosult a 4 § (2) bekezdése értelmében történt közlés alapján, továbbá az
Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete az
egyéb úton tudomására jutott szabálytalanság eS"'·
tén a törvényhatóság első tisztviselöjénél szintén
vizsgálat tartását kérheti. Az eljá1ás lefolytatásá1a
nézve az 5 §. rendelkezései irányadók
7. §
(1) Az igényjogosult gyógyszerészek igényjogosultságukat az alábbi n1ód'on kötelesek igazolni:
a) a hadirokkanti vagy hadiözvegyi (hadigondozotti) minőséget egy éven belül kiállított
„I-Iadigondozási igazolvány" -nyal,
b) a vitézi rendi tagságot a Vitézi Rend Fő
széktartósága által névre kiállított, aláírással és
körbélyegzővel ellátott igazolvánnyal,
e) a tűzha1cosi minőséget a 9 500/15 -1938
I-L M számú 1eridelet 1. §-ának 1-4 pontja, illetve az ,ezt módosító 29 970/eln Hg -1938. H. M.
számú kö11endelet a) pontja értelmében kiállított
igazolvánnyal

kötelezettséget megszegi vag) kijátsza, avagy annak megszegésében vagy kijátszásában bá1111i módon közreműkö~ik.~- A pénzbhságot a belügymjniszter1el egyetertoleg a honvédelmi miniszter
szabja _k! ~s az a _hadiiokkantak segélyalapjának
gyarap1tasa1a szolgai.
9. §
A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba
Budapest, 1939 évi szeptember hó l-én.

Dr. vitéz J(~resztes-Fi~cher Ferenc s. k
m kii belüg:yn1iniszter

Az OVARIUM tabletta elnve:z:ésü gyógyszer·
készitménynek a közgyógyszerellátás terhére
rendelése„

-

A m

kir

belügyminiszte1 187.61311939
számú kö11endelete.

Valamennyi törvényhatóság

XV

első ti.sztvi.selőjének

8. §

Amennyiben a cselck1nény súlyosabb büntető-·
rendelkezés alá ne1n esik, az 1938:IV t -e 20 §-a
alapján ezeI pengőig terjedhető pénzbírsággal kell
sujtani azt a gyógyszertártulajdonost (felelős veze·
lőt), aki az igényjogosult g)'Óg)'szerészek alkahn(:I
zása tekintetében a jelen 1endeletben megállapított

A „Közgyógyszerellátás" tárgyában kiadott
400/1932; N. M M számú könendelet 4. §-ának
2 pont1aban foglalt rendelkezésekre való utalássa~ t~domás é_s megfelelő eljárás végett értesíten1
A~~span (~o-~ga~meste1) Urat, hogy az Országos
l\.ozegészsegugy1 Tanács véle1nénye alapján n1cg-

lfol

160
engedem, hogy az OC IAN LABORATÓRIUM KFI
budapesti cég áital gyártott OVAR!UM TABLEI'TA
(1.0 gr-os) elnevezésü gyóg~ szer készítmény -- 4Ö
darabos csomagolásban 2 P 60 filléres, 100 darabos csomagolásban 5 P 30 filléres ezidőszerinti
gyógyszertári eladási áron ezen körrendeletem kihirdetésétől kezdődőleg a „Közgyógyszerellátás"
terhére a fennálló törvényes rendelkezések betartása mellett rendelhető legyen

ne,·ezésú készílinén,ek át ·:ií: _ .
, d k 1
bejelentése alapján'_
az e1 e ·el crgek
'
10 darabos csomagoiasban
3.10 P- "l
. .
ro 2 60 P-re szállítottam le tov·ibb<'
~e?~ngeden1, hog~r fente1nlített készítinén, 10~
a1a os cso1nagolasban 5 p 30 f'll'
. ,~
gyógysze1tári elada' s·1 ,
I eres ezidoszerinli
.
a1on ezen kö1re d 1 t
·
hndetésétől kezdödőle , n e e em k1te1hé1e a fenna'llo' .. g, a „h.ozgyogyszerellátás"
1OlVt'll\eS I d lk '
tása n1ellett rendelheto"k 1eg)cnek
·
en e ·ezesek beiar-
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Budapest, 1939. é,.j szcple1nbe1 hó 14-én

Budapest, 1939. évi szcpte1nber hó 14-én

l\._ miniszter rendeletéből:
Dr Tomcsik .József s. k
rniniszteri tanácsos.

'\ n1iniszter

rendeletéből:

Dr. i:o:nc.sik Józ.sef s k.
1111111szte1i tanácsos

A közgy6gyszerellátás terhére engedélyézett
OVOSAN tabletta Chinoin és a• OVARIUM tab·
letta Richter

einevezésü

gy6gyszerkészitmények

árának leszállítása.
-

A m

kir

belügyminiszter 189 082/ 1939
szá1nú körrendelet-e

XV.

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének
Tudo1nás és további n1egfelelő eljárás végei:t
értesítem Alispán (Polgármester) Urat, hogy a
41.110/1932. N M M. számú rendelettel n kö.zgyógyszerellátás terhére engedélyezett O\TQSA-N
tabletta Chinoin és OVARIU1i tabletta Ricl1ter el-
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Magyar gyártmány!

a közgyógyszerellátás,
a MABI,
OTI és
az összes közk6rházak részére
szabadon rendelhető.
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Egyes gyógyszerkészítmények árának megél·
lapítása.

Néhány gyógyszernek: az egyesített gyógyszerár~

szabásba való felvétele.
-

-- A m

ki1

belügyminiszter 189 811/1939
számú rendelete.

XY'

_'\.

111

kii

belüg)miniszleJ
szán1ú leirata

18981011939

X.\'

A Magyaror.szági Guógysztré.sz Egyesület t. ElnökségéneJ,
1- Afagyarországi

Gyógyszerész

Egyesület Elnökségénel;
Budapest

felhho1n a l. Elnökségel, hog) az Egye.sül·et „Hivatalos Közleményei' -ben az Egyc.síletl Gyógy:sz.erárszabás
kiegészítéseképen az alábbi ké.szítn1ényeket a következő
szöveggel tegye közzé:
lgr=-40
Acid allyHsopropylbarbituric
1 g1= 3„
Asco1binicun1
100 gr = 2 25
Alu:mi11 hydroxydat colloidale
Diaphyllin pulv (tbeophyllin tartalma:
72-74°/o,
aethylendian1in ta1talma:
21-28°/o) 1 gr = -95
f uchsin hasic
1 gr
- 56
Pectin
10 gr
1.P.henylazodianiinp~ytidin hydrochlo1ic
1 gr
1.20
Vi tamin B
0 0.1 gr
2 .20
1
;,Tsogutt" lugmentes szeincseppentő
1 db = -.76
Egyben felhhon1 a t Elnökséget, hogy a felsoroH
készítményefoet az annak idején kibocsátandó új „Egyesített Gyógysze1 á1 szabás'" -ban, Hl a j.elenl1eg érvényben
levő á1szabás esetleges módosit:\sii.ba.n is ugyanezen
1

Értesítem a t Elnökséget, hogy az alábbi készítmények ,árát, - az Országos Közegészségügyi Taoá~s szakvelemén) e alapján az alábbiakban állapítom meg:
Ambesid pulv (Paraaminobensolsulfamid) 1 gr 55 f
Deseptyl
„
1 gr 55
Jelen rendeleten1n1el a 178 904/1934. B ]\{.
sz rendeletnek a fenti készítményre vÜnatkozó rendelkezése hatál) át veszti
Felhivom a t Elnökségel hogy ezen árváltozást
az Eg.?'esítctt. gyógJ szer árszabás kiegészítéseképen '.lZ
Egyesulet ,Hivatalos Köz1eményei"-nek rovatában
tegye közzé
Budapest 1939 évi novc1nber hó 10-én

xV'

hi. n1iniszter rendeletéből:
Dr Siegler s k

miniszteri titkár

11éven vegye fel
Budapfsl. 11,139 októhel' 18

\ ininiszter i·end,eleteböl:
Dr. Siegler s. k
mini.szter.i titkár

CARBO MEDIC!NALIS „RICHTER"
Magas

hatásértékű
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Az Országos Rendörlegénységi Betegsegélye:zési ·

3 A kérelem alapján a szükséges insulin n1enn' iségnek az ORBA terhére beszerzését az alábbiak s;erint a központi ellenőrző főorvos, illetve a m kir
tiszti
orvos (főorvos) engedélyezi
A m kir htlügy1niniszlt;1 80 269/1939 sz rtndelelc
4 A központi ellenőrző főorvos, ill~tve a n1 kir
Az 1936 évi Vlll t -e 1 §-ában kapott felhatiszti. orvos (főorvos) há1on1 havonként a szüksége<;
insuhn mennyiségről vényt állít ki. (A minta) A.
talmazás alapján a mag~ ar királyi pénzügyminiszter~
vény alapján a gyóg)SZeI az ORBA terhé1e csak abrei egyetértőleg a 120.000/1936 B M számű rendeban az esetben szolgáltatható ki, ha a központi ellenlet 6 §-ának kiegészítéseképen a következőket renőrz~ főorv?_s,, H_letve, a n1 kir tiszti orvos (főoI\OS)
delem:
a v:nyt a]a1rasaval es pecsétjével ellátta és a vényen
Insulin beszerzks
f't1tu~t~t~e: a) a, beteg nevét, lakáscímét és igényjogosultsag1 1gazolvanyának szá1nát, b) azokat a hónapo1 Az ORBA szolgáltatásaiia igényjogosult oly
kat (napokat), amelyekre a szükséges insulin menvcsaládfő és oly családtag,. aki cukorbajban szenved,
nyiség rendeltetett.
·
a munkaképességének fenntartásához (életbenmara5
A
tiszti
orvosok
(főorvosok)
az
első
vény
kidáshoz) szükséges· insulin 1nennyiséget. amennyiben
állításával egyidöben az insulin besze1zésének ~ngc
a jelen szakaszban ineghatározott kellékek fennforogdélyezéséröI a belügyn1iniszté1ium karhatalmi osztá
nak, az ORBA terhé1e szerezheti be
lyának je;lentést tenni (B niinta) és ·ehhez a jelentés2 Az insulin beszerzésére irányuló kérelmet
h:z ~az .enge~él~ alapjául szolgáló kórházi, vagy Jdia központi e11enő1ző főorvosnál, illetve a magyar ki?1ka1 b1zo~1y1~vanyt is csatolni tartoznak. Egyidejíírályi tiszti orvosnál (főorvosnál) kell írásban előter-:.:
eeg a tovabb1 vények kiállításához szükséges adatojeszteni
A kérele1n előter jesztésénél valamely közkat nyilvánta1tásukba felveszik
kórház (klinika) igazgatósága által kiállított biza-·
6. A {4) beAezdésben foglaltaknak megfelelően
nyítvánnyal igazolni kell, hogy a betegnél a pontoS
kiállított vény alapján az ORBA terhére bes;erezhctO
napi mennyiségben megjelölt insulin nélkülözhetetleú
insulin ,menngi:ége~. a beteg részére bármely I1/Jilvávolta a közkórházi (klinikai) ápolás (tolerantia Íneg-· :.
n~s gyogys~erta.r ~t]t~lan_ul Iá.szolgáltatja
A bttlg n
határozás) kere~ében állapíttatott ineg
· venyen az 1nsuhn atvetelet igazolni J,öteles Az ORBA

Alap (ORBA) létesít:ése és szolgáltatásainak sza.
bályoxása tárgyában kiadoll 120„00011936, 8,, M.
számú rendelet újabb kiegészítése.
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által térftendő költséget a gyógyszer~sz (ve~_yés:i
..
'tb) negyedévenként utólag beter 1esztendo sz :
7~;· a~a;ján a belügyminiszter folyó.sít ja .. A foly6Sl"".
fás iránti bélyegtelen beadványhoz csatolni kell a fentemlitett vényeket és .számlákat
,

Földmívelésügyi miniszteri rendeletek

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatalyba

Az állategészségügyről szóló 1928: XIX. törvénycikk végrehajtása tárgyában kiadott IOD.OOD/1932
F„ M. számú rendeletnek az állatorvoslásban hasz-

Budapest 1939 évi november hó 24-én
'
:\ miniszter helyett:

nálatos

Dr I omc.sányi /{álmán s k,:

gyógyszerkülönlegességekref

tápporokra

és fluidumokra vonatkozó egyes rendelkezései
módosítása és az ezzel kapcsolatos átmeneti
intézkedések

államtitká1

-

A

111

kü földmívelésügyi n1iniszl'1CI !9.000/1939
számú rendelete -

Az állategészségügyről szóló 1928 :XIX t .-e
39. §-a első bekezdésének 13 pontjában, illetőleg
inásodik bekezdé;;ében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:
I
1. §

BAEDER

C A 0

L A
szappan,

shamp~~

.

;

nagy hasznot ha1to cikk e

A 100.00011932 F ~1. szán1ú 1endelcl (Rendelt.tek Tára 1933„ évi LXVII évfol:yan1, 8 oldal; a
következőkben: V1 ) 165 §-a helyébe a következő
1 endelkezések lépnek:
„(1) A jelen rendelet szempontjából állat01 voslásban használatos gyógyszerkülönlegességek,
tápporok és fluidumok alatt a követkeiőket kel!
éiteni:
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1 g~óg)sze1különleg.ességek a1P.tl: nündazokat
az állatok g) óg) ítására szolgáló veg) i, növényi,
, agj állali eredetü készítlnt~nyckel, a1nel):ek vagj
n1egkülönhöztetést cflzó né\\ el (képzeleti elnevez{ssEL szó\ édjegg) eJ), \ag) ilJ:Cll né\ nélklil ugyan,
dt· 1neghatá1 ozott n1e,nnJ iségben. c:so1nagoláshan és
{u oll kerülnek fo1galon1ba;
2 táppo1ok alr1tl: 111indazo1'at az állatok é_t' ág) ának„ általános táplálatának, súl)hcli gyarapodásának \'ag) csontfejlödésének fokozására szol!láló készíhnénjeket, a1neljek \ ag) u1egkülönhöz\'C':tést célzó né.\cll (képzeleti elne,ezl:ssel, szóvédjt:gg)cl) ,ag) iljell né"\· nélkül ug)an, de meghatározott n1cnn)ÍSt;gben, cso1nagolflsban és áron
kerülnek fo1galon1ba;
3 fluidu1uok alatt: 1nindazokat az állatok 1é-.zérc szolgáló hő1izgató élénkító oszlató, vag)
an) agpótló fo1j ékon~y készítmén)'eket, an1elyek
\ agj n1egkiilönböztctést célzó néven (képzeleti e~
nevezéssel. szó\ éd jegg)'el), 'agj ilyen né\ nélkül
ug) an, de nH:ghll.tározolt 1nennJ iségben, csomagolúsban és ~uon kerülnek fo1galo1nba
(2) Az (1) bekez<l{'.sben ineghat[nozott k.észíl1nén\ ek közül azok, an1elj ek csak eg) etlcn \'egyileg .Jól jelle1nzett hatóanyagot ta1tahnaznak, vagy
cg)etlen nÖ\·énJnek \agy állati szer\·nek anyagaiból állanak, ne111 tekintE:ndők g)óg)·Szerkülönlegességeknek, tápporoknak illetve fluidumoknak, ha
külső és belső tartóikon (tokjukon, dobozukon,
cso1nagjukon) \·eg) i ell1e\ ezésük, illetve annak a
nÖ\ énynek 'agy állati szeJvnek a neve, amelyből

készí~~e.~lek.: 111ég akk.01 is fel
1~egkulon~o~t:tést célzó névvel

van tüntetve, ha
(képzeleti elnevehoznák fo1galomba és ha
sen1 használati utasítással

zessel, :zo''.edJegg.) el)
se1n gyogy,Javallattal,
nincsenek ellátva
, (3) A .. (_~) bekezdésben meghalá1ozott készítn;enyek kozul .azonha~ ?yógyszerkülönlegességnek,
tapporoknak, 1llet'e flu1du1nnak kell tekinteni·
a) a vita1ninta1tahnú készítn1én\eket
- ,
. . b ~,az :i-n:1nil}ákba tölt\ e fo1g~lo1nba kerülő
1111ekc1os kesz1tinenyeket (ko1nmersz injekciókat).
, e .~zo~{at. a. készítinény eket, a1nel) eket a föÍdn~!':~Iesugy1, nun1szle1 külön rendelettel gyóg) szeiku~on_le?e~,segnek, táppornak, illet'i·e fluidumnak
nsilvan1t

f

2.

§

A„ \ 1r. 170 §-ának {l) bekezdése helyébe a kö\ etkező rendelkezések lépnek:
„(1) A, 165 §-ban felsorolt, forgalo1nbahozatah a., engedelyezelt szer_ek külső és belső tartóján
(tok,Jan, dobozán, cson1agján), illch·e az azokra
alkahnazott chnkén inagyar nyelven a következő
adatokat (jelzést) kell f.eltűntelni:
,' ~) ~ sz.e1 io1_?alo1:iba~ozatali engedélyének
sza1nat es a szer n1uszak1 sza1nát,
.
~) a szer nevét (képzeleti elnevezését, szóvédJegy~t), .1nennJ'iségét, alakját (pl. tb!, injekció,
pulv1s, hquor, caps., a1nyl, stb.) és azt hogy állatorvo.slá.si célra" szolgál,
'
"
, e~ a szer pontos összetételének és az esetleges
gyogy,Javallá.tot is magában foglaló használati uta-
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sítást (injekciónál: szubkután, int1avénás, intra1uuszkuláris jelzést); ha azonban e pontban jelzett
adatokat hely hiánJ a miatt a sze1 külső és belső
ta1tóján (tokján, dobozán, csomagján), illetve az
azokra alkahnazott címkén nem lehetne feltűntetni,
úgJ külön D)Orotatásban a sze1hez kell n1ellékelni,
d) ha a szer csak ko1lálolt ideig hatásos, úgy
a készítés idejét és azt, hogy a szer meddig hatásos,
e) a szer le1mészctéhez képest annak feltüntetését, hogy csak gyógyszertárak útján, esetleg
csak állatorvosi rendclehe szolgálható ki,.
f) szükség esetén a különleges eltartás inódját,
(pl „száraz és hűvös helyen tartandó"),
g) a készítő nevét és üzemének helyét, ha pe··
dig a készítő nen1 azonos az engedélyessel, az utóbbínak a nevét és lakását is,
li) a szer árát,
j) v6,gü1 annak fetliinű n1egjelölése végett,
hogy ·a szer állator\oslási Cl~lra szolgál, az a)-h)
pontban foglalt i:tdatokat ta1 tahnazó szöveget egy
széltében-hosszáhan átfogó, legalább 3 mn1 széles vonalakból alkotott li!aszínű álló kereszttel kell
felülnJ omtatni"
3 §
A Vi líO §-ának (4) bekezdése helyébe a
következő iendclkezések lépnek:
„A 165 §-ban felso1olt, fo1galo1nbahozatalra
enge<lélyezett szerek hirdetésénél az elfogadott
használati utasítástól lényegben elté1ő szövegel
használni, to' ábbá a sze1 külső- és belső tartóján
i;·

itokján, dobozán, cso1nagján), illetve az azokra.
alkahnazotl chnk(n ni.ást, n1int az (1) bekezdésben
foglalt adatokat és jelzést feltüntetni tilos."
4. §
„ A Vr. 57 ! ,§-ának 105 pontja hel:yébe a következo rendelkezes lép:
„105 aki a Vr. 165 §-ában nlegnevezett szeí
:<.?lső-. és belső tartóján (tokján, dobozán, csomag.J~n), :n;tve az azokon alkalmazott cünkén a Vr.
11.0 §-anak (1) bekezdésében felsorolt adatokat
1.1ern, tűnteti fel, Yagy az ugyanott meghatározott
ielzest nem alkalmazza, továbbá, aki ilven szert
ugyanezen § (2) bekezdése ellené1e ne·~ az elfogadott ~redeti csomagolásban hoz forgalomba.
'µgy a kiszolgáltatás előtt jogosulatlanul felbont.
va?y bármiféle műveletnek alávet, valamint az is:
a~1 ug?'~n~zen § (4) bekezdése ellenére, ilyen sze1
h.ndetesenel az elfogadott használati utasítástól
I~.?y:,gb_en elt~,rő s~?;eget 1?-~sznál, vagy a sze1
~. .;ilso-. es belso lartoJan (tok1an, dobozán, csomag
.1a~), illetve azokra alkaln1azott címkén a Vr 170.
§-anak (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérő
adalok~t, tüntet fel, 'égül, aki ugyanezen § (6)
bekezdeseben foglalt tilalon1 ellenére forgalo1nbahozataha nen1 enge~élyezett sze1~ hirdet vagy iaktá1 on tart, vagy Ilyen szerekre megrendelőket
gyüjt"
II
5 §
A jelen rendelet hatálybalépése előtt állatorvoslási célra forgalombahozataha engedélyezeU

173

li2
gyóg) szer különlegességet táppo1 t és fluidumot a
heJnutatott és az engedtlyezési okirattal elfogadott
chnké' el 1939 é' i dece1nbe1 hó 81-éig, akkor is
forgalomba lehet hozni, ha a chnkén feltüntetett
adatok eltérnek a V1 170 §-a (1) bekezdésének
a)-hJ pontjában ineghatá1 ozott adatoktól
i\.z az elárusító azonban, aki az első bekezdésben meghatározott szer l 1939 évi december hó
31 -e előtt a fogyasztó 1 észé1-e kiszolgáltatja, köteles a sze1 külső ta1tóját az ,,állato1voslási célra"
felírással és a v-1 170. §-a (1) bekezdésének j)
pontjában 111eghatá1ozott inegkülönböztetést célzó
jelzéssel kézírással, Yag) n1ás n1ódon ellátni
A.z első bekezdésben n1eghatá1ozott szert 1939
évi dece111be1 hó 31 -e ntán csak olyan tartóban
(tokban, dobozban, cso111agban) szabad ío1galoin~
ha hozni, an1ely a V1 170. §-ának (1) bekezdésében rneghatározott adatokkal (jelzéssel) el va:i
látva
6. §
A jelen icndelet hatálybalépése előtt állat01 voslási célra a1npullákba töltve fo1galombahozoH
olyan injekciós készíl1nén)cket, arnelyeknek fo.<galombahozatala a jelen iendclet hatálJbalépésf·
előtt engedélyhez nem volt kötve, 1939 évi decembe1 hó 31-éig fo1galo1nba lehet hozni
.Az az árusító azonban. aki az első bekezdés·
ben meghatározott készítrnénvl 1939 évi decen1bi::1
hó 31 -e előtt a fog_yasztó -~észé1e kiszolgáltatja,
köteles e készítmény külső tartóját az „állatorvoslási célra" felírással és a \Tr 170 §-a (1) bekez·

dÉsénck j) püllljáhan 111cghatározolt inegkülönböztetést célzó jelzéssel (kézh ássrt l, \·agy más inódon ·!
(Jlátni
Az első bekezdésben ineghatározott kész:t1nén)'l 1939. e\.1 dece1nbe1 hó 31 -e után csak <lbban az esetben szabad forgalomba hozni, ha a
fcrgalombahozó kéreln1ére a földmívelésügyi n1inisztcr megengedi
i

§

.\mennyiben a cselekn1én;i súlyosabb bünteti)
1cl1delkezés alá nem esik, kihágást követ el és az
1928 évi XIX. t -e 100 §-a alapján pénzbüntetéssel büntetendő:
a) az az elárusító, aki a jelen rendelet 4 §ának második bekezdése ellenére a jelen Iendelet
Juitálybalépése előtt forgalombahozatalra engedél~·ezett
gyógysze1különlegességet, táppcrt, vag;.
fluidumot 1939 évi decen1be1 hó 31.-e elo~t az
ugyanezen bekezdésben n1eghatározott feli1 ás e:oi
jelzés nélkül a fogyasztó 1 észére kiszolgáltat;
b) az az elárusító . aki a jelen rendelet 5. ~
ának 1násodik bekezdése ellené1e a jelen rendelet
hatálybalépése előtt állato1 voslási célra ampullákba töltve forgalon1bahozott ol)an injekciós készit1nényt, an1elynek forgalombahozatala a jelen rendelet hatálybalépése előtt engedélyhez kötve nem
volt, 1939. évi <ltcen1be1 hó 31-e előtt az ugyanezen bekezdésben n1cghatározott felírás és jelzés
nélkül a fogyasztó 1észére kiszolgáltat, úgyszintén
az, aki ilyen készitményt ugyanezen § harmadik
bekezdése ellené1c 1939 évi dccembe1 hó 31„-e
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után a földmívelésügyi miniszter engedélye nélkül
forgalomba hoz.
..
A pénzbüntetés tekintetében az 1928:X torvénycikk r~ndelkezéseit kell alkalmazni
A jelen §-ban meghatározott kihágás_ok miatt
az eljárás a közigazgat<isi hatóságnak, mint. rendőri büntető bíróságnak hatáskörébe tartozik. Az
1929:XXX t -e. 59 §-a (1) bekezdésének 3 pontjában foglalt rendelkezések ::1Jkal~az,á~.a s.zemp~nt
jából szakminiszternek a foldrrnvelesugJ l m1n1sz:
lert kell tekinteni
IlI
8 §
A jelen rendelet kihirdetését követő nyolcadik
napon lép hatál~yba
Budapest, 1939. évi augusztus hó 29-én
Vitéz gróf Teleki Mihdly s. k
m kir földmívelésügyi miniszteI

R U B R 0 P H E N · Chinoin
Sebészi, -nőt és szemgümőkórnál
tabl
inj
k~nöcg

lparügyminiszteri rendeletek
A polgári lakosságnak légoltalmi egészségügyi
•
cik:kekkel ellátása tárgyában.

-

A

111

kir iparügyi miniszter 15 50011939 számti
rendelete. -·

Az 1922:XII törvénycikknek az 1936:VII te
18 §-ával módosított 58. §-ában adott felhatalmazás alapján a belügy-, a kereskedelem-· és köz
lekedésügyi, valamint a honvédelmi miniszterrel
egyetértve a következőket rendelem:
1. §. légoltalmi Célra csak a jelen rendelet
n1ellékletében felsorolt és az ott n1egjelölt követelményeknek megfelelő egészségügyi anyarrof és
egészségügyi felszerelést {kló11nészpuder, kforog2niumpuder, gázsebcson1ag, 1nentőláda, mentötáska,
~~rv?si. táska alábbiakban: légoltalmi egészségug~y1 cikkek -) szabad előállítani, illetőleg összeállítani.
2. § Légoltahni egészségügyi cikket csak a m
kii 01s~á?~s Közegész·ségügyi Intézet
(Budapest,
IX., Gyah-ut 4) engedélyével szabad az üzleti
fo1·galon1ba bocsátani
Az engedélJ nlegadása előtt a in. kii Országos Közegészségügyi Intézet ellenőrizni köteles,

1'
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bog> a légoltalnli egfszség_ü~? i cil~~ek a j:len ren-·
delet 1nellékletéhen ineg,Jelolt kovetelmenyeknek
1negfelelnek-e. Az ellcnő,rzés k~:tsé~eH ~ -~or?alon~
bahozó a m. kiI. Chszagos Kozegeszsegugy1 Intezetnél az engedélJ ké1ésével eg}idejüleg köteles
befizetni
3. § AmerinJ' iben a csel~kn1é~1~y- s,úlyo~~bb
büntető rendelkezés alá ne1n esik, k1hagast kovet
el és pénzbüntetéssel büntetendő, aki a jelen rendelet 1 §-ának és 2 §-a első bekezdésének rendelkezéseit megszegi vagy kijátsza
A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási
hatóság mint rendőri bün~etőbíróság hatáskörébe
tartozik
Az !929:XXX le 59. §-a (!) bekezdésének
3. pontjában 1neghatá1 ozott rendelkezés ~lka!m~
zása szempontjából szaknüniszternek az ~par~gy1,
illetőleg a hatáskörébe utalt iparok tekinteteben
a kere~kcdelen1- és közlekedé.sügJi 1niniszte1t kell
tekinteni
A pénzbüntetés tekintetében az 1?28:X tÖ'rvénvcikk 1endelkezéseit kell alkaln1azn1
~ 4 §. Ez a 1endelet a kihiidetést kö,·etö nyolcadik napon lép hatályba
Budapest, 1939

é~i iná1 cius hó 28-án

J(under Antal s. k
a 1n kir iparügyi minisztérium vezetésével
megbízott
1n. kir k·ereskedelem- és közlekedésügyi
1niniszter

11fclléklli a 15 ..500/1939 lp .J.f .szá1nú rendeleillez
Légoltalmi célra előállítható egészségUgyi
cikkek jegyzéke„
1 Klór1né.szpuder
A_ klórmészpud-er aktiv klórtarlatma 12°/11-nál
kevesebb és 20°/o-nál több nem lehet
A klórmészpude1 kézítéséhez csak talkun1port
szhbad használni
ll J(lorogénium tipusú anyagból készült puder

A klor ogénium tipusú anyagból kés ült puder
aktív klórtartahnának. 12°/o-osnak kell lenni.
E puder készítéséhez csak talkumport Szabad használni
lll Gáz.sebcson1ag
A gázsebcsomag kizárólag 15 g1an1111 klór
ntészpudert, vagy klorogénium tipusú pudert, 10
dib. e-gy grammos szódabikarbóna~tablettát és 12
drb eg)enként 5X 7 centiméter nagyságú jó n1inóségű itatópapilszeletct tar talinazhat
-\z -első bekezdésben említett pudert üvegben
vagy paraffinozott papirtokban úgy kell légmente
scn cson1a.golni, hog~ a cson1agolás a puder szórására alkalmas legyen.
A gázsebcsomagra a következő szövegű használati utasítást kell írni:
„Ha ha1cgázcsepp (1nustá1gáz vagy Lewisit
csepp) kerül a bőr1·e, azt a csomagban levő itatóspapirszeJettel azonnal fel kell itatni, azután a bőr
felületet meg kell nedyesíteni és a csomagban
12
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levő pude11el bőségesen be kell hinteni. Ezután :t
pudert a bő1 felületén enyhén szét.kell dörzsölni és
5 percig a bőrön kell hagyni. l\. felhasznált itatóspapir-szeletet haladéktalanul meg kell semmisíteni
(elásni, elégetni) A puder szembe hintve meguakulást okozhat.
Szemsérülés esetén a szemet
olJan szódabikarbóna oldattal kell bőségesen öblíteni, amelyet két tablettának egy deciliter · (100
gramm) vizben feloldásával készítünk
A ·mustárgáz enyhe fokhagyma és tormaszagú,
amely a bőrre jutva semmiféle é1zést nem okoz
A Le,visit n1uskátli szagú, amel)' a bőrre jutva
azonnal viszkető érzést okoz"
IV Légoltalmi kis mentőláda
A légoltalmi kis mentőláda fedőlapját „Lég
oltalmi kis mentőláda" jelzéssel kell. ellátni
A légoltalmi kis mentőláda kizárólag a következő felsze1elést tartalmazhatja:
1 drb kötszervágó olló,
1 drb anatómiai csipesz,
1 d1b érleszorító e1ős gumicső,
8 d1b 5 cm hosszú és 6 cm széles; 6 drb 5 ni
hosszú és 8 cin széles; 5 drb 5 m hosszú és 10
cm széles steril, sebfedőpárnával ellátott nlullpoh át tartalmazó zsebkötözőcsomag,
"
lO drb 10 m. hosszú és 10 cm széles steril
n1ullpólya,
10 csomag 10X25 cm nagyságú steril géz,
10 csomag 25X50 cm nagyságú steril géz,
10 csomag 25 g-os .. zsirtalanított fehé1 steril

rr éselt

gyapot,

2 drb há1omszögü kendő,
2 drb egymásba illeszthető 40 cm hosszú és
10 cm széles „Kramer" drótsin.
2 drb egymásba illeszthető '30 cm sm hosszú
és 10 cm széles „Krainer"-drótsin
6, ~rb .:1jjnyi vastag, a sin~knek inegfeleló
1u1gysagu szurke gyapot,
20 dr b biztosító tű
• ~ tekercs
1:1 hos~zú, 3 cm széles ragtapasz,
lJŰ g, sol. 1od1 spritituosa, üvegdugós üvegben
horganybadok tokban,
;oo g b~nzinalkohol keverék (á 50 g),
aO b borvazehn óntubusban
500 g klorogénium tipusú 'anyagból készült
pu,der lOO g-os légmentesen zá1ható üvegekben
szorásra alkalmasan csomagolva,
50 drb 1 g-os nátiiun1bika1bonát tabletta.
1 drb félliteres iivegedén). dugóval oldat. készítésé1 e,
2ü g alkalikus kenőcs óntubusban
2 dr b sze1npálcika tokban
'
2 dl'b szen1öblög.ető pohár:
50 g belégző keverék (20 cr klorofor1n 20 ~
, . ' pura
S
ralkohol,
.d ) ,.10 gd éter és 20 cseopp amn10111a
1qu1 a uvcg ugós üvegben, horcranybádocr
tokba
0
' ·
o
n,
.50 drb ammonia
párna (beforrasztott
ainpullaban),
200 g lenolaj,
1 drb nyeh·lapoc (férnből),
1 drh szappan és egy példány elsősegély
utasítás

?
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V Légoltalmi nagy mentőláda
/\. légoltalmi nag'' nlentőláda fedőlapját
,Légoltalmi nagy mentőláda" jelzéssel kell ellátni
/\„ légoltalmi nagJ 1nentőlá<la kizárólag a kö\ etkező felszerelést ta1 talmazhatja:
1 drb kötSZCI\'ágó olló,
1 drb anatómiai csipesz,
1 drb é1leszorító e1ős gumicső.
20 drb 5 m hosszú és 6 cn1 széles; 20 drb 5
111 hosszú és 8 cin széles; 20 d1b 5 m hosszú és 10
crn széles steril, sebfedőpárnával ellátott mullpólvát tartalmazó sebkötöző csomag,
,
30 csomag 10X25 cm nagys~g~ sle1~l g~z,
:30 csomag 25X50 cm nagys~gu st~1Il, gez, _.
30 csomag 25 g-os zsírtalan1tott feher ste11l

gyapot,

15 drb 10 m hosszú 10 cm széles steril mullpólya,
15 dib 10 n1 hosszú, 15 cm széles steril mullpólj a,
.E) drb háromszögü kendő,
2 drb egyn1ásba illeszthető 40 cn1 hosszú, 10
cin széles „Kramer" drótsin,
2 drb egy1násba illeszthető 30 cn1 hosszú 10
széles „Kramer" drótsin,
6 drb ujjnyi vas~ag, a sineknck 111egfelelő szélességü szürke g:yapot,
50 drb biztosító tű,
l---1 tekercs 5 cm hosszú, 2 cm széles, illető
k i:; 5 cm hosszú, ·3 cn1 széles 1 agtapasz,

50 g sol jodi spirituosa, üvegdug6s üvegben,
horganybádog tokban,
200 g benzin-alkohol keverék (á 100 g),
100 g bórvazelin óntubusban,
500 g klorogénium tipusu anyagból készült
puder 100 g-os légmentesen zárható üvegekben,
szó1ásra alkalmasan csomagolva,
50 d1b 1 g-os nátriumkarbonát tabletta,
~ 1 drb félliteres üvegedény dugóval, oldat készítésére,
4-0 g alkalikus kenőcs óntubusban,
2 drb szempálcika tokban,
2 drb szemöblögető pohár,
50 g belégző-keverék (összetétele mint fent)
ü\egdugós üvegben, horganybádok tokban,
50 drb ammónia-pá1na (befo1rasztott ampullában),
200 g lenolaj,
1 drb nyelvlapoc (fémből),
1 drb szappan és egy példány elsősegély
utasítás
Légoltalmi mentőtáska
A légoltalmi n1entőtáska kizárólag a következő felszerelést tartalmazhatja:
1 drb kötsze1 vágó olló,
3 <l1b 5 111 hosszú és 6 in széles; 3 drb 5 m
hosszú és 8 cn1 széles; 3 d1b 5 m hosszú 10 cm
széles steril, sebfedőpárnával ellátott 1nullpólyát
tartaln1azó sebkötöző csomag,
4 d1b 5 m hos·szú, 10 cm szél,es steril mull.....- pólya,
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4 drb 5 m hosszú 15 cm széles stc1il ~uli
pólya,
3 csornag 25 g-os zsi1talanított fehé1

ste1il

préselt gJ'apot,
4 csomag 10X25 cm nagyságű steril géz,
5 d1b amn1ónia párna (beforrasztott ampullában),
50 g sol jodi spirituosa, üvegdugós üvegben,
ho1ganJbádog tokban,
20 drb biztosító tű,
20 g bórvazelin óntubusban,
1 tekercs 5 n1 hosszú, 3 cm széles ragtapasz,
2 d1b szemöblögető pohár,
20 drb 1 g-os nátriumkarbonát tabletta,
1 drb érleszorító erős gumicső,
100 g lenolaj,
50 g klorogéniun1 tipusu anyagból készült
puder, légmentesen zárható üvegben, szórásra alkalmasan csomagolva,
1 drb egészségügyi kulacs a nátriu111karbonát
oldat számára és egy példány elsősegély utasítás

Légoltalmi orvosi táska
A légoltalmi orvosi táska kizárólag a következő felszerelést tartalmazhatja:
10 amp. 2°/o-os solutio morphini hydrochlo-

rici,

10 amp. 20°/o--os solutió coffeini natrioben-

zoici,
9 amp. lcot.al,

1 drb

2 ccm

Paratus

fecskendő,

3

drb

tűvel,

50 g sol jodi spüituosa üvegdugós üvegben,
horganybádog tokban,
5 drb sebkötöző csomag (mentő tipus),
2 csomag 25 g-os zsirt.1.lanított fehér steril
préselt gyapot,
1 drb egyenes, tompavégü olló,
20 g alkalikus kenőcs óntubusban
2 drb szempálcika tokban
'
50 ? klorogénium tipusu' anyagból készült
puder, leg1nentesen zárható üvegben szó1ásra alkaimasan csomagolva

A zár alá vett gyógyszeráru cikkek forgalomba·
hozatala és felhasználása

--- A m

kir iparügyi 1niniszte1nek 46.908í1939
Ip Ivl számú rendelete --

Az egyes anyagkészletek tár alá vételéről
szóló 12 113/1939 M. E. számú rendelet (az alábbiakban: R.) 2. §-ában foglalt felhat"lmazás alapJán a következőket rendelem:

L §
A R 1. §-ában zár alá vett gyóg,· sze1á1ú cik·
keket (a R VIII számú mellékl€te) belföldi
gyógyszervegyészeti gyárak, bel- v»gy külföldi
gyógyszervegyészeti gyárak képvis·eletei, valamint
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gyógyárú nagykeres~edő~ v_agy ·~ ke~ ;~s~edés me.?~
határozott iészé1c .JOgos1l\ anyl il) e1:, Ler~skedo~„
_ a jelen rendelet 2-6. §-ába-n 1?'eg~~la~1to~t .kivételeket nem tekint,,e - csak az i?a1ugy1 m1n1~z
ler enC1edélyével szolgáltathatnak ki v0:g?' hasznalhatnak fel
E cjkkek tekintetében t. hal a R. -i
§--ában foglalt rendclkezések~t a Jelen rendelet hatál,·balépése után alkahnazn1 nei.n lehel
.
l\ R VIII számú inellékletéhen felsorolt c~k
kck zár alá esnek bá11nilycn alak.b:tn \t:1blettak,
kon1primaták pilulák, kenőcsök, in!ekc1ok, stb J
v

legyenek is

2 §
Az 1 §-ban említett enged~l~y hanti ké1~l~7e·
ket a kereskcdchni és iparkan1aránál ,kaphato :?-r,~
lapon annak kell benyujtani, aki a Z~I , al_a.tl levo
cikkel át kivánja \enni vagy fel knan]a használni.

· l"
kéI·elnieket indokolni kell s abban azt is e o
kell .adni, hogy a kivánt cikk kiszoitz:tllatását me·
1) ik cég és nlilyen indokolással tagadja meg
3 §
A„ honvédség részére történt n1Pg~~ndelés c~l./ ,
[> \TIII szán1ú mellékletében telsorolt c1kJ<1Ll fi
\
.
. ,
.
.
ktcket {'ngedély nélkül szabad kiszo1g<1ltatn1 vagy
!\,.

felhasználni
,
,
A. kiszolgáltatott és felhaszr:ált .. aruk:ol h~··
ét példányban, cikkek szerint osszes1tett ki\ on t a k
.
d'
k ..
niutatásl kell. készíteni és n1i:1dk~~ p_t~l ~n~t a , ovetkező hónap 5. napjáig az ipaíug;,-1 m1n1szterhez
fel k·ell terjeszteni

4. §
!\. belföldi gyógyszervegyészeti gyár, belföldi

gyógyszervegyészeti gyár képviselete. valamint
. g)ógyárunagykereskedő és e kereskedts rneghatá. rozott részére jogosítványt nyert kereskedő a zár
alá vett gyógyszeráru cikkekből eddigi vevőinek
-- akár a R. hatálybelépése előtt, akár azután tett
inegrendelésre - havonta külön engedély nélkül
kiszolgáltathat ann> it, amennyit a ,·eyő az illető
cikkekből az 1938 é\ rnegfelelő h{ _1apjában átvett
A jelen rendelet 1 §-ának n1ásPdik bekezdésében foglalt rendelkezésre figy..:lernn1el az előz_ő
bekezdés szerint kiszolgáltatható rnennyiségbe -be
kell számítani a különféle készítményekben (tabletta, .stb.) foglalt zá1 alá vett hatóaD)'Dgokat is
Külföldi gyógyszer vegyészeti gyfu képviselete
zái. alá vett gyógyszeráru cikket - <>z előző bekezdések korlátai között - belföldi gyógyszervegyészeti gyáraknak és gyógyszcrárunagykereskedöknek engedély nélkül kiszolgáltathat
A jeleq §. alapján kiszolgáltatott c·]kkekről ha„
"onla két példányban cikkek ~zerial összesített
kilnutatást kell készíteni és mindkét példányt a
, inegrendelések másolatával együtt a következő hónap 5. napjáig az iparügyi miniszte1hez fel kell
tcr jeszteni
5 §
A gyógysze1 vegyészeti gyárak zár alá vett
gyógyszerárú cikkeket olyan gyógyszer különleges1

1~6

ségek előállítására, amelyek egyszerű gyógysz:erk.everékek, belföldi cégektől nem szerezhetnek meg
és ilyen gyógysze1különlegességeket engedély nélkül csupán a R. hatálybalépésekor megvolt, zár -alá vett készleteikből vagy külföldről behozott
anyagból állíthatnak elő. Egyébként a gyógy~~~tr
vegyészeti gyárak a n1ár meglévő vagy a JC;en
rendelet alapján 1negszerezhető zár alá vett gyógyszerárú cikkeket külön engedély nélkül felhasználhatják
6 §.
A R VIII számú mellékletében, 1004 , 1059„
1069, 1072 . és 1.140. s01számok alatt felsorolt
gyógyszerárú cikkeket külön engedély nélkül szabad kiszolgáltatni és felhasználni; ezekre a cikkekre a jelen rendelet 3-5„ §-ai vonatkoznak
7. §
A zár alá vett gyógyszerárú cikkek árára a
8.300/1939 M E számú rendelet rendelkezései az
irányadók
8 §
Zár alá vett készlet (készletrész) jogellenesen
kiszolgáltatása, felhasználása, elfogyasztása, el-

Gyógyszerárut jól és olcsón

T ti R ti K-L A B 0 R·nál
vásárolhat.

idegcnítése, n1egsemmisítése vagy az igénybevétel
~löl egyéb módon jogellenesen el vonása a R 6.,
illetőleg 7. §-ában foglalt rendelkezések alá esik
9 §
An1ennyiben a cselekmény súlyosabb büntető
rendelkezés alá nen1 esik, kihágást követ el és két
hónapig terjedhető elzárással büntetendő, aki a
jelen rendelet 3 §-ának n1ásodik bekezdésében,
vagy 4. §-ának utolsó bekezdésében foglalt rendelkezéseket Dlegszegi
A pénzbüntetésre az 1928:X törvénycikk rendelkezéseit kell alkalmazni
A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási 11atóságnak, a rendőrség n1űködési területén a m
kir 1endőrségnek, rnint iendőri büntető bíróságnak hatáskörébe tartozik Az 1929:XXX t -·e. 59
§-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása sze1npontjából szakminiszternek
a honvédelmi minisztert kell tekinteni
10 §
A jelen 1endelet kihirdetése napján lép hatályba

Budapest, 1939 évi szeptember hó 9-én.

DI Varga József s. k.
m. kir. iparügyi miniszter.
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1 l{on1árom: kiterjed Komárorn, Nyitra és
közigazgiatásilag eg:yelöre egyesített vát
rnegyék területére;
2 Eszteigom: kiterjed l~sztergom, tovább:.{
Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített
\árn:egyék verebélyi, lévai és .szobi járásaira;
, ,) Ba~ass~gyarmat: kiterjed Nógrád vár111cgye1e, tovabba Bars- és Hont közi.gazgatásiI1ao
egjesített vármegyék ipol3sági járásá1a·
~
4 Rimaszon1bat: kiterjed Gön1ör é~ l\.ishont
'á1n1egyére;
5 Kassa: kiterjed .A.bauj.-To1na vármegyére;
6 Sátoraljaujhel-y: kiterjed Ze1nplén és Ung
\ ár inegyékr e;
.
7 _B~-1 egszász: kiterjed Bereg és Ugocs,a köz1gazga tas1lag egyelőre egvesHett 'ár1negyék terüPozson~\

Pénzügyminiszteri rendeletek.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki
területeken müködő pénzügyigazgatóságok alá
tartozó hatóságok, hivatalok stb„ területi be~

osztása és az ügyvitel szabályozása tárgyában,.
- A m

kir

pénzügyminiszte1 200/1939
iendelete

111

számú

Kivonat.

Az OrSzágos Tisztviselői Betegsegélyezési
Alap (OTBA) egészségügyi szolgálatának
területi beosztása

3 §
(1) Az OTBA egészségügyi szolgltlata szempontjából a ,.isszacsatolt f.elvidé'ki te1ülct kerületekre, a ke1ület körzetek1e oszlik
A kerület

egészségügyi szolgálatát a kerjileti főo1v9~ vezeti,
aki a ·sZolgá1tatásokk:3l kapcsolatos mindennem :1
felvilágosításokat megadja
A kö1zeten belül a
házio1vosi ellátást a körzeti 01 vos végzi
(2) A kerületi főo1 vos-oik székhelyei és a fő
orvosok működési köre a következő:

~~;

(~)}

.

.

l{örzetek a fent cn1lített kerű}etcken belli!
rg~elői·c az alábbi helyeken létesíttettek:
1 l{omárom vármegye területén: J{on1árorn
n;egyei, vároS~an, Ógyalla, Guta, Csallóközarian) os
?\e·n1esocsa, Nagyn1egyer és Csuz községekben:
2_ Nyitra és Pozsony közigazgatásilag e:gye,lő1e
eg)e<;1kll vá11negyék területén: Durnaszerdahelv.
So1no1 ia;_ G~lánta, Érsekujvár, Nagysurány és Vág~
sellje kozscgckben;
3 Eszte1gon1 '\á1megye területén: Párkán~
községben;
_ 4, Bars_ és lfont közigazgatásilag egyelőre
egyes1tett var m-egyé,k te1 ületén: Léva és Ipolyság
községekben;
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5. Nóg1ád vá1megy·e területén: Losonc községben;
6. Gömör és Kishont vármegye te1ületén: Rin1aszo1nbat, Rozsnyó, Tornalja községekben;
'7 A.bauj-Torna vármegye területén: Kassa tör\ényhatósági jogú váiosban, továbbá Torna köz ..
ségben;
8. Ze1nplén vár1negye területén: Királyhelmec
községben;
9 Ung vá1n1egye területén: Ungvár megyei

vá1osban:
10. Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre
egyesített várn1eg:yék területén: J\'1unkács megyei
városban, továbbá Beregszász községben

tálybalépésél kö' elő 10 nap alatt az illetékes m
Jdr pénzüg:yigazgatóságnál benyujtani kötelesek
(4) A.kik mest.er séges édesítőszer árusításával
foglalkoznak, a jelen rendelet. hatálybalépése nap: jától kezdödőleg vezetni kötelesek azokat a mesterséges édesítősze1 beszerzésé1e és forgalombahozatalára vonatkozó feljegyzéseket, amelyekn·ek vez8tését az érvényben álló 1endelkezések előírják.
(5) A jelen rendelet hatálybalépését követő 1.5
napori túl a visszacsatolt felvidéki területeken cs ak
állami eg:y edárusági csomagolásban lévő ineste1 séges édesftősz.ert szabad forgalon1ba hozni
1

68 §
(1) A. visszacsatolt felvidéki területeken mes-

IX Jövedékek

;"\fester'ieges édesítőszerek állan1i egyedárusága.
{l) A visszacsatolt felvidéki területek me·sterséges édesítősz·er ellátásáról kizárólag a székesfő.
városi m. kir pénzügyigazgatóság (Budapest, \T,
Szal1ay-utca 8-10.) 111ellett működő 1neste1séges
édesítöszer egyedárusági r~ktár gondoskodik
(2) A nagykc1eskcdők közvetlen az egyedárusági raktárból, a viszontelárusítók pedig a nagykc1eskedőktől kötelesek n1csterséges édesítősze1 késileieiket besze1ezni
(3) Akik a visszacsatolt felvidéki te1ületeken
inest.erséges édesítőszerek árusításával_ fogl1alkoznak, a 62.100/1912. P. M számú rendelet 3 §. b)
pontjában előírt bejelentést a jelen rendelet ha-

terséges édesítősz€I elarusításával fogl,alkozóknál
a ,jelen 1cndel et hatálybalépését követő tizenötödik
napon tá1oló nem állami egyedárusági csomagolásban levő mesterséges édesítősze1 inennyiségeket az eg)edárusági raktár megfelelő édesílőerejíí
áHan1i egyedárusági csomagolásban lévő mesterség.cs édesítősze11e becseréli
(2) ?viinden ineste1séges édesítősze1árusító köteles a jelen 1endelet hatálybalépése napján náln
tá1oló nen1 állami ·egyedárusági ·csomagolásban
lévő inesterséges édesítőszerkész,letet legkésőbb a
jelen rendelet hatálybalépését követő 24 óra alatt
,jeg:yzékbe foglalni, a területileg illetékes pénzügyŐl'Í szakasznál bejelenteni és mindazokról a menynyiségekről, a1nelyeket a jelen rendelet hatályba~
lépését követő 15 nap alatt fo1galomba hoz, fel1
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j<Cg:yzést \·ezelni Ezt a fcljeg)zést a jelen i·cndelel
hatál:yba:lépését köv-etö tizenötödik napon kell le-.
záini és az ezen a napon meglévő nen1 egyedáiusági cson1agolásban lévő mesterséges édesítő
szerkészletet az illetékes pénzügyő1 i szakasznál
irásban ismét be kell jelenteni
(3) A pénzügyőri .szakasz a hejelentés alap·ján a készleteket haladéktalanul felülvizsgálja ~s
viz·sgálatának eredményéről a készletek mennyi··
ségét és édesítő~rejét feltüntető igazolványt álHt ~i
(4) A n1csterséges édesílöszerelárusítók a Je-k:n rendelt hatá1)halépésél követő tizenötödik napon meglévő mest,ersé.g.es é<lcsítősze1készletükel az
előző bekezdésben említett pénzüg) őrségi igazolvány kapcsán becserélés \égeti az egyedárusági
iaktá1nak posta utján legkésőbb 1939 évi január
hó 31. napjáig beküldeni kötelesek
(5) Azokat a nem állianü -egyc<lárusági csoi;ua.
goláshan lévő 1nesterséges édesítösze1 n1ennyisége

NERYOSAN
„LABOR"

a ll'gkeresettebb nervinotonicum és sedativum
állandóan rendelt gyógysze1különlegesség

Liquor Thiomaltini „LABOR"
Bronchitisnél, tubc.::rculosisnál

ket, a1nclJek a visszacsatolt te1ületeken törvényes
úion a fogj-asztók birtokába kerültek, 1939 évi
február hó utolsó napjáig fel k€Il használni E
h.atáridőn túl nem állami egyedárusági cso1niago1.-'!sban lévő n1esterséges édesítőszert birtokolni
nem szabad
X/11

Vegyes rendelkezések

1'áro.si adóhivatalok n1egszervezése
81. §

A pénzügyigazgatóság köteles gondoskodni.
a1ról, hogy vá1osokban a városi adóhivatal haladéktalanul megszeiveztessék.
f\Tyomtatványo]( be szerzése
82. §

(1) A pénzügyi közigazgatásban
szükséges
össz·es nyon1tatványokat és kiadványo:kat a m. kir
állan1i nyomda (Budapest, l Vár, l{apisztrán-tér
1) állítja elő, tartja raktári készletben és szállítja
azokat a pénzügyi hatóságok, hivatalok és köze,
gek, valamint a jövedéki felügyeliet alatt álló vállalatok és felek 111egrendeléseire.
{2) A. in kiI álliami nyo1nda igazgatósága hivatalból megküldi az ös·szes pénzügyi hatóságoknak és hivataloknak a pénzügyi tá1ca te1héie elöállított és készletben tartO'tt nyomtatványok 1939.
évi jegyzékét, valamint 1az állami nyomda terhéi·e
előállított
általános igazgatási nyom'tatványok
1?39 évi á1jegyzékét. Ezek a nyomtatványjegy··
zekek egyben a nyon1tatványok megr.endelését é:5
13
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kezelését szabál:yozó rendeleteket is magukban
foglalják
(3) ~!\. jelen rendelethez mellékelt 1-12. szárnú minta szerinti nyomtatványokkal a m kir.
állami nyomda hivatalból látja el a pénzügyigaz ..
gatóságok mellé rendelt számvevöségeket és m. kh
adóhivatalokat
Életbeléptetés
83 §
Jelen 1cndeletem kihiidetése napján lép hatályba
Budapest, 1939 évi január hó 14-én

Dr Reményi-Schneller Lajos s. k,
m kir pénzügyn1iniszter.
A jövedelem· és vagyonadó 1939. évi kivetése

tárgyában.
-

A m. kir pénzüg:sn1iniszte1 30 000/1939. számú
körTendelete -

(Valamennyi in kir pénzügyigazgatóságnak,
valamennyi kerültti m kir. adófelügyelőség
nek és m

kir adóhivatalnak.)

Kivonat A jövedele1n- és vagyon:adóról szóló 1927. éVi
500/P 1\1:. szá1nú 1-Iivatalos Összeállítás (J. V H.
(j ) 45 §-ának (2) befoezdéséhez fűzött utasítás

(1) bekezdésében foglalt rendelkez·és értehnében n
pé'nzügyigazgatóságok 111inden év január havában
n1egindílják a jövedelem- és va[) onadó kivetését.
Az 1939. év1e szóló jövedele111- és vagyonadó
kivetési munkálatok egyöntetűségének a biztosítása érdekében, a fentemlített IIivatalos Összeállítiisban foglalt felhatialn1az~s alapján a következő
ket rendele1n:

I A jövedelemadó kivetési munkálatok
8 §
Az ipari és kereskedehni üzletek üzemi tőkéjé
nek értékelése.
( 1) A J. V. H Ö. 38 §-ának (2) bekezdéséhez fűzött utasítás (4) bekezdésében foglaltak értehnében elrendelem, hogy az ipari és kereskedelmi üzl·etekben, illetől-eg g)ógyszel'tárakban fekvö
üze1ni tőkének 1az értékét az illető ipari, vagy ker·cskicdelmi üzem természetének, gyógyszertáraknál
a gJ ógysze1készletek m·ennyiségének megfelelilen a
következők szerint kell n1egállapftani:
1. Azoknál az adózók111ál, akik rendes és a ke1cskedelmi szokásoknak 1negfe11elő üzleti könyveket vezetnek és üzJ.eti vagyonukról évenként rendes, a kereskedchni törvény r;endelkezéseinek n1egfclelö vag:y on1nérleget készítenek, az üzenii tőke
é1tékét a leltár adatai alapján kelll n1egállapítani
Ezekben az eset,ekben az adózót részletes leltár
ben:utat~s.~r~ kell kötelezni, az adókivető hatóság
pedig kulonos gonddal tartozik 1ne.gvizsgálni és a
szükséghez képes·t helyszíni sz.e1nlc v~gy könyv-
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''izsgál-at útján ellenörizni egyrészt azt, hogy az
adózó üzletében ,;-agy üzemében fekvő tőke egyes
1észei (üzleti be1endezés, nyersanyag, árukészlet,
készpénz, követelés, stb.) a leltárban az 1938 év
végi állapotnak megfelelő áll,aggal, ill1etőleg menynyiséggel vann1ak-e felvéve, n1ás1észt pedig azt,
hogy a leltári tárgyak az 1938 évi beszerzési ill.
előállítási áron vannak-e érték-elve. Ennek az elj{n ásnak során az adózó minden kifogását, vagy
fel\ ilágosítását meg kell hallgatni és igyekezni kell
olyan megállnpodásra jutni, amely :úgy a kincstár,
mint az adózó érd'ekeit a méltányossági szempontok szerint is biztosítja
2. Azoknál az adózóknál', akik sem leltárt,
sem mérleget nen1 készítenek, hanem csak egy~
szerű fel jegyzéseket vezetnek és az általános ke·
r·eseti adónál al-apu·l vett üzleti nyereségük váro·
sokban legalább 5 .OOO, egyéb helyeken legalább
3.000 P·hen áHapítlatott meg, a leltári készlet ·és
a berendezés értékét becsléssel, a követeléseket és
tartozásokat pedig valóságos értékükben kell meg~
áHapítani
3 Azoknál a kisebb adózóknál, akiknél az
üzenli tőke nagyságára leginkább a forgalomból
lehet következtetni, az üzemi tők<e értékét az ÜZ·
ltt ter1nészele szerint a forgalo1n 10-60°/o.ig tcr·
jedő összegben, illetőleg az üzleti nyereség 1-10·
szer.es összegében kell megáll1a.pítani
4 A kézn1űiparosoknál az üzen1i tőke é1tékét
az ipar természete szerinrt az évi üzleti nyereség
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'.tlapján, de legfeljebb annak 5-szörös összegében
rehet felvenni.
l" "5 A gyógyszertáraknál az üz.emi tőkének az
'.e o_~o :.=-~· pontok szerint lnegállapított értékén
felul
szamitasba
. t'a11.- Jogo·
.
~'t ,
b
. kell venni a gj•o'gys
· zer
~r '\an:y an n11nt vag:yonjogban rejlő értékét 1..
Ha, ezt az értéket a valóságos vételárak alapul v ~
tel~vel ;1en1 lehet kinyomozni, elr.endelem hog ~
a .Jogositvány értékéül:
'
)
a) az olJan sze1nélyjogú gyócrysze1táraknál
a~el.ye~ben az 1938 évben oklev~les gyógysze~
rcszseged
volt alkalm1azva • az 1938 . ev1
, , f or:ga1om
,
k etszeres,e, amelyekben ily segéd nem volt alkalrnazv;a, annak egJ és félszerese;
•. b) az olyan r~áljogú gyógsyzertáraknál, an1e·
l~·:kben az 1?38 e':ben három, v.a-gy ennél töbh
oklevel~s. gyogyszereszsegéd volt alkalmazva, az
193~. ev1 - for.g~lomnak 2.75-szerese, amelyekben
seged vagy egyalta1ában nem, viagy háromná,J kevesebb segéd volt alkalmazva annak 2 25·
veendő fel.
'
· szerese
r

(2 ) ~z olyan személyjogú .gyóg,ysze1tárat
an1e 1yet OZ\egy, vagy á1va haszo.n.élv;ez abba~
az, esetben, ha az 1876·XI\T
'
·
· t -e 129 . § -a'b, an emhtett
okleveles
(gondnokon)
k'ivu„ 1 mas
,
kl
, kezelőn
.
·
·
o ;eveles ~eged iuncs alk1ahnazv:a, segédnélküli
gy.ogyszerta1nak kell tekinteni
(3) Az, (1) bekezdésbe~ ehnondott szabályok
azonban nen1 tekinthetők olyan rendelkezések k
ame~y-e~et ,1niI~den esetben a1kalmazni keIJ, ~.:r t
hecslesnel f1g\. elembe kell venni·
· d azo k.at a
,
min
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tudott, \ag) bizonJítható kö1ühnénJekel, a1nelyek
az üzemi tőke é1 tékének helJ es és igazságus ffi'egállapítása érdekében a szabál) októl való eltérést
aká1 felfelé, akár lefelé indokolják
Ennélfogva
felhivon1 az adókivető hatóság.ok fig-yeJinét, hogy
olyan esetekben, an1iko1 az adózó á'ltal bevallott
üzc1ni tőkét az üzlet (üze111) fekvésére, nagyságára
és forgalrni adataira való tekintettel megfelelőnek
találják, a vag\onadó alapjául a bevallott értékeket kell felvenni .Ahban az esetben viszont, ha ;l
bevallásban foglalt adatok az adókivetés alapjául
el nen1 fogadhatók, az adókivetö
hatóságoknak
joguk van az üzemi tőke é1 tékét 1a J1egszélesebb
körü adatsze1 zés útján és abból a körüln1ényblíl
kiindulva, hog) az adózó az ái ukészletét az é\
folyan1án hányszor fo1,gatja ineg, 1az évi n·yersbc·
vételnek (fo1galon1nak) az (1) bekezdés 3 pontjától eltérő hányadában is megállapítani. Az 1939
évi vagyonadó ki\'·etésnél a beruházási hozzájá1 ulás céljára adott beva1lásoknak az ip.a1i és ke·
reskedehni üze1ni tőkére ''onatkozó iészét, illetőleg
az arra vonatkozó megállapításokat is tájékoztató
adatként figyelembe lehet venni

Ili Vegye.s rendelkezés
15 §
Az egyes pénzfrgyigazgatós·ágok 1 észére a jelen
1 endeletből egyidejüleg 1annyi péld~nyt rendeltem
megküldeni, hogy azok a nl kir. és a városi adóhivatalokat eleg,endö szá1nú példánnyal, a pénzüg:yig.azgatósági kerületi clöadókat,
val1an1int a

kö~·ségi ~s kő1jegyzőket

pedig egy-egy példánny;.il
ellathassak, Ezeket a példányokat a kézhezvétel
napján széjjel kell küldeni, illetőleg ki kell osztani
Budapest, 1939. évi február hó 3-án.

Dr Reményi-Schneller Lajos s k
m kiI pénzügyn1iniszter
A .~agyar S,.zent Koronához visszatért kárpátaljai
teruleteken es az országnak ezekkel a területek·
ke~ határo~ rész:in működő pénzügyigazgatóságok
ala tartozo haloságok, hivatalok, stb„ területi beosztása és az iigyvitel szabályozása tárgyában.

-

A m

kit

pénzügyminiszter 300/1939 számú
1endelete. l{ivonat. -

V. Az Or szá?os, T.~.szt!Ji.selói l}etepsegélyezési Alap
(OTBA.) egeszsegugyi szolgalatanak ter-ületi beo.sztá~a

5 §
Az 01;'BA egész,ségügyi szolgál1ata szBmpontJabó.l !a visszatért kárpátaljai terület kerület~k~_e, ~ kerrület kö1zelekre oszlik A kerület egészsegugy1 szolgálatát a kerületi főorvos vezeti aki
a szolgáltatásokkal kapcsol1atos mindennemŰ felvilágosítást megad A körzeten belül a házio1vosi
ellátás·t a körzeti orvos végzi
~~)

201

200
\2) A ke1ületi főo1 vosok székhel)'ei é:s a fő
orvosok inűködési köre a következő:
l. Ber·egszász: kiterjed Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre egyes·ített. vá~.~egyére,, ~l~
mint a beregi és a máramarosi koz1gaz.gatas1 kirendeltségek területére.
2 lTngvár: kiterjed Ung vármegyére, Ungvár
thj. ''á1osra és az un.gi közigazgatási kirendeltség
területére;
(3) F~nlemlített terül.eteken belül létesítendő
körzetek beosztását később kiadandó rendelet
fogja szahályozni
édesítőszerek állami
74. §.

75 §
(1) A. viss-'?atért kárpátaljai terület,eken mes-

Jövedékek
Mesterséges

(.4) A.kik 1ncstc1séges édesítőszer árusításával
fogl'alkoznak, a jelen rendelet halál) balépése napjától kezdődőleg vezetni kötele.sek azokat a mesterséges édesítőszer beszerzésére és forgalombaho'. zatalára vonatkozó feljegyzéseket, amelyeknek vezetését az érvén:yben á11ó rendelkezések előírják.
(5) A jelen rendelet hatálybalépését követő 15
napon túl 1a visszatért kárpátaljai területeken csak
állami egyedárusági cson1agolásban lévő mesterséges édesítőszert szabad forgalomba hozni

egyedáru.sága

(1) ,A. vis&zatért kárpátaljai területek i:ieste~,
séges édesítőszer ellátásáról kizárólag a szekesfovárosi n1. kir pénzügyigazgatóság (Budapest, V.,
Szal1ay-utca 8--10.) mellett működő mesterséges
édesílőszer e.gyedárusági raktár gondoskodik
(2) A nag:yker~eskedők közvetl1en az egyedá1usáai raktárból, a viszontelárusítók pedig a
nagyl~er eskedőktől kötelesek mesterséges édesítő
szer készleteiket beszerezni.
(3) Akik a visszatért kárpátaljai területeken
nlesterséges édesítőszer árusításával foglalkoznak, a
62 100/1912 P M. számú 1ende!et 3 § b) pontjában előírt be jelentést a jelen tendelet hatálybalépését követő 10 nap alatt .az illetékes m kir.
pénzügyigazgatóságnál bcnyujtani kötelesek

terséges édesítőszer elárusításával foglalkozóknál
a jelen rendelet hatálybalépését követő tizenötödik napon tároló nem állami egyedárusági
csomagolásban lévő mesterséges édesítőszer menynyiségeket az egyedárusági raktár m·egfelelő édesítőerejű állami egyedárusági csomagolásban lévő
mesterséges édesítőszerre becseréli
(2) J\finden
m·e.stef'ség.es
édesítöszerárusító
köteles a jelen :r:endelet hatálybalépése napján
nála tároló nem állami egyedárusági csomagolásban lévő 1ne·sterséges édesítőszerkészletet legkésőbb a jelen rendelet hatálybalépését követő 24
óra al.att jegyzékbe foglalni, a te1ületileg illetékes pénzÜg)őri sz<akasznál bejelenteni és mindazokról a n1ennyiségek1öl, amel:yet a jelen rendelet hatálybalépését követő 15 nap alatt forgalon1ba hoz, fel jcgyzé.st vezetni. Ezt a feljegyzést a
jelen 1endcl.et hatályba.lépését követő tizenötödik
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napon kell lezá1 ni {;s az ezen a n~p?n meglév?
nein cg} cdá1 usági cson1agolás?a11, levo _me~ter~e:
u.es édcsítöszerkészlctel az ill,etekcs penzugyor1
;zakasznál Íl ásban ismét be kell jelenteni.
{8) A. pénzüg)őii szakasz a be~~le_ntés, 1~la~
.ián a készleteket haladéktalanul felulv1zsgal1a e_s
vizscrá]atának eredménj'éről a készletek mennyiségét ts édesítőerejét feltüntető igazolványt állít ki
( ! ) A. n1ester ségcs édesítősz·erelá.rusí.tók a jelen rendelet h~atálybalépését követő tizenötödik
napon 1neglévő nern cgJedárusági csomagolásban
lévő 111esterséges édesítőszerkészletüket az előző
bekezdésben e1nlített pénzügyőrségi i·gazolvány
kapcsán becserélés végett az egyedárusági raktár-.
nak posta útján legkésőbb 1939. évi augusztus
hó 31 napjáig beküldeni kötelesek
(5) A.zokal a ne111 állan1i egyedá1usági csomagolúsban J,évő nlieste1séges édesítősze1mennyi
sécreket, a1ne1yek a visszatért kárpátaljai területeke~ 1örvényes úton, a fogyasztók birtokába kerültek, 1939 évi ·augusztus hó utol.só napjáig fel
kell használni E határidőn túl nen1 álla1ni egyedárusági csomagolásban lévő 1neste1séges édesítő
szert hir lokolni nem szabad
Vegyes rendelkezések

Városi adóhivatalok megszervezése
88. §
l... pénzügyigazgatóság kötel,es gondoskodni
airól, ho.gy városokban a városi adóhivatal haladék~ alanul 1negisze1 veztessék

1Vyoni/atványol( beszerzése
(1) A pénzÜg)i közigazgatásban szükség.es
összes nyomtatYáII) okat és kiad\· án}' okat to\ ábbi inlé-zkedésig a n1 kii. állta.mi nyomda
(Budapest, I, \Tár, l{apiszllán-té1 1) állítja elő,
ta1 tj:i. raktád készletben és szállítja azokat a pénzüg)·i hatóságok, hivatalok és közegek, vialamint
~t jfrv~déki felüg)'elet alatt álló \·állalatok és felek
n1egrendeléseire
(2) A. m kir állami Il) on1da igazgatósága
hivak•lból inegküldi az össz·es pénzügyi hatóságokna:c és lü,ataloknak a pénzügyi .tárca terhéie
előállított és készletben tartott nyumlat\,ányok
19.39. évi jegJzékét, vala1nint az állami nyon1da
lLI hé re elöállított általános igazgatási TI) on1tat\ ányok 1939 évi á1jeg)zékét Ezek a nyon1latványjegyzékek egyben a l1)'0intatványok megrendelését és kez·elését szabályozó 1en<leletek.et is 1nagukban foglalják.
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Magyar gyártmány!
a közgy6gyszereUátás,

a MABI,
OTI és
az összes közkórházak részére
sz:abadon rendelhető ..
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90 §
(1) A jelen I·endelethez n1ellékelt 1-12.
számú ininta szerinti nyon1tatványokkal a m. kir
állami n'·omda hivatalból látja el a pénzügyigazgalósigok mellé rendelet szá1nvevőségeket és
n1 kir. adóhivatalokat.
(2) Addig is, -amíg az (1) bekezdésben említett ovon1tatványok a visszatért kárpátaljai terüJetekr~ vonatkozólag kigyá1thatók 1-esznek, a
visszacsatolt felvidéki területeken használt nyomtatványokat kell 1negfelelő kiigazítás·sal felhasználni
Életbelépteté'
91. §
Jelen rende'Letem kihirdetése napján lép hatályba

Budapest, 1939. évi július hó 29-én

Dr Reményi-Scl1neller L,ajos s k.
m

kiI. pénzügyminiszter

CAl.CIMUSC
lntram11scularlsan és intravenásan
adható c:alc:ium-készítmény

Egyéb hatósági intézkedések
57 804/1938 sz II a

1

l

A székesfővárosi m. kir„ Pénzügyigazgatóság vég~
zése a vegyipari forgalmi ad6váltság tárgyában
(1fagyaro1szági Gyógyszerész Egyesületnek)
A m. kir. pénzügyn1inisztérium 23 864/1934
VIII. b. számú rendelete szerint a gyógyszerészek
által előállított, a vámtarifia 458 c)-d) számai
alá tartozó galenikus kés·zítmények után vegyipari
forgalmi adóváltságot az előállító gyógyszerész
csak ·akkor tartozik leróni, ha
a) a gyógyszert ideális (különleges) elnevezé;,
alatt hozza forgalomba,
b) a gyógysz.er elnevezése az előállító gyóg:yszerész nevével (cégével) kapcsolatos,
e) a gyógyszert a fenti elnevezések nélkül,
azonban viszonteladók útján is forgalomba hozza,
d) a gyógyszert fenti elnevezések nélkül, dc
üzletszerzési tevékcny;séggel kapcsolatban körleve~
lek, ügynökök, alkalmi üzlelszerzők stb. útján él·
tékesíti
A gyógyszertárak helyszíni ellenőrzése sor:án
n1egállapítást llJ cr t, hogy eg)' es gyógyszertárak
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fájdalo1n csillapító szert „fájdalom csillapító:
kon1binált po1", „fejfájás ellen", „fogfájás ellen",
„Fortalgin" elnevezés :alatt az előállító ~yógysze·
ész nevének feltüntetése mellett, valamint fagy1
kenőc~öt „fagykenőcs" és köhögés elleni szert
„köhögés elleni szyrup" inegjelöléssel, szinté,n az
elöállító gj óg) tá:r megemlítésével hoznak forgalomba
A hivatkozott n1 kir pénzügy1ninisztcri ren··
delet szerint az említett g~yóg)készítmények közüi
egyedül a „Fortalgin" elnevezésü fejfájás elleni
po1nak gyógyszertár álta1 tö1ténö clőá~lítása fo,rgalmiadó váltság köteles. A fent emhtett eg,yeb
szerek előállítása és for galo1nbahozatala a gyogy
szerésznél forgalmi adóváltságmentes, mert a fen:
hivatkozott n1. kir pénzügJminiszteri vendelet 1.,
2. pontja ezek1e a szerekre ~em von~,tk_ozt~~ható
Ar a kifejezés, hogy „komlnnált por 1deahs el„
nevezésnek nem minősíthető, mert a kon1binált
por, mint fájdalon1csillapító szer átment. a kö~·'
tudatba és inint közisme1t gyógyszer, m1ndegy1k
g)ógyszertárban kapható.
1'.íegjegyzi azonban a kiI pénzügyigazgatóság,
hogy amennJ ibe~ a .gyó?yszerész ~ fe,n~ _ e1nlített
gyóg)'Szerkészítn1enye1t v1szonteladok utJan, vagy
pedig üzletszerzési tev~ker1:ységgel ~apcs,ol~tbau
értékesíti, úgy a vegy1par1 forg.ahn1 adovaltság
fizetési kötelez-ettség fennáll
A kii pénzügsigazgatóság határozatát 1negw
küldi:

a) a tá1gyban nevezelt Eg) esületnek,
b) a keb 'lI/c (vizsgálati) üg:yosztál) nak a
\·onatközó lárgyir·~.tokkal eg) ütt
Budapest, 1938 decenibe1 hó 30-án
Dr Bense s k
pü főtanácsos, pénzügyigazgató h

-A M. kir„ Posta 8„ B 1, Igazgatóságának értesítése
a „Nostra"~készitmények rendelése és számlázása
tárgyában„

1lfagyarországi Gyógyszerér;z Egyesület

Elnökségének
.A ,,l1lostra" készHn1énJek rendelése ügyében
az iútézet igazgatóságához intézett több1endbeli
n1egkeresésére értesítein a t Elnökséget, hogy a
„I\1ostra" készítménJ ek rendelésére az intézet 01vosai.nak figyelmét e~{:yidejűleg körlevélben felhívta1n
l{é1e1n l Elnöks~get, hogy a gyógyszertárak
figyelmét a „Nosha·' készítményeknek a n1,a.gisztrlilis vénJek csoportjában való szán1lázására új·
ból fell1í\'11i szíveskedjék, inert gyakran n1egtör··
ténik, hogy a gyóg)szertá1ak az en1lített készítményeket a kül~nlegességek között számlázzák
Budapest, 1939 iná1cius 30
f{eller Dezső s. k
111 kir. postafői@azgató,
a posta BBI-nek igazgatója
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23 i9/V 1939 sz
Az 1939: IV„ t.-c . (zsidótörvény) végrehajtási utasításának (7720/1939. M E számii rendelet) 6 §-a
nyolcadik bekezdésében előírt bixonyitványok beszerzése és kiadása alkalmával követendő eljárás ..

-

Az Országos \iítézi Szék hirdein1énye --:-

A 111 ki1 n1inisztériumn:ak a z5iJ.ók közéleti
és gazdasági térfoglalásának korlátoz:isáról szóló
1939: IV. t-c . végrehajtása tárgyáb.111 7. 720/1939.
11. E szám alatt kiadott rendelete 6 §-ának nyolcadik bekezdése értelmében az érdeki;Jteknek „az
1918 és 1919. évi forr:adalmak idején az ezek ellen irányuló nemzeti mozgalmakban a törvényben meghatározott módon (T 2. § t0lső bekezdésé·
nck 6. pontja) való részvételt, az Országos Vitézi
Szék által kiállított bizonyítvánnyal kell igaiolni.
Az ezzel kapcsolatban követendő eljáTást :az·
01szágos Vitézi Szék a következőkben hozza az érdekeltek tudo1násá1a:
A bizonyltvány kiadása iránd kér"\ ényt, amelynek elsősorban az ellenforradaln1i tevékenység, és
következn1ényeinek szabatos megjelöllisét és részletes leh ását kell a hel:y és idő pontGs megjelölésével tartaln1aznia, az Országos \'itézi Székhez címezve, a folyan1odó lakóhelye szerint Hletékes vármegyei vitézi széknél (Budapesten: :Judapest Székesfőváros vitézi székénél, IV., Váci-u 62. sz) kell
benyujtani, an1el)' azt vé1'eményével ellátva haladéktalanul tartozik felterjeszteni az 01szágos
tézi Székhez

''i-

Az Országos 'Vitézi Szék csak o~'an ké1vén>
é1demleges elbírálásába bocsátkozik, "amelyhez ~
~ze1nélyazonosságot és
magyar áll~ n1polgá1 ságot
1g.~zol~ o~üatokon, erkölcsi bizonyítványon, anyakonyv1 krvonatokon és esetleges egyéb személyi
okmányokon kívül még a következő hivatalos bizonyítvány va:n csatolva:
Ha :a törvény 2. §-a első bekezdésében körülírt .. ell~nfor1adalrni tevékenység vahnnely község
leruleten folyt le, a fol)'a1nodóknak csr:tolniok kell
az illető községi ,előljáróságnak az ellenforradalmi
tevékenység1öl és .annak kö"\etkez1nB11veiről szóló
bizonyítványát, an1elyet az illeték.es járási főszol
gabhó, alispán és a főispán igazoló záradékukkal
láttak 1el
:~.fcgyei városokban a bizon:yítvrin,,t a polgárn;ester állítja ki, igazoló zár,adéi.;:kal p~rdig az illetekes alispán és főispán ,Játja el
. Törvény hatósági városokban a hizonyítván;yt
szn1tén a polgá1rnester állítja ki és a fői,spán látja
el igazoló záradékkal
Budapesten a kerületi előlj:í1ósag által kiáHítolt bizonyítványt a székesfővá1 os polgármestere
é-~ a főpolgá11neste1 látják el ig;1zol6 záradékkal
.. A fent említett hatósági bizonyítványokon kí' ul a folyamodók bármely n1ás hivatalos vagy
n1agánjellegű bizonyítványt is csatolhatnak kérvényükhöz a törvény által megkívint el1enforradaln1i tevékenység és következn1én}'einck igazolására
sőt evégböl tanuk kihallgatását is ki:1hetik
il
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Az Országos Vitézi Szék szükség esetén a tanuk eskü alatti kihallgatását is ehendelheti és eziránt az illetékes járásbíróságokhoz megkeresést
intézhet.
A szabál,.szerüen felszerelt ké1vényeket beérkezésük utá~ az O~szágos Vitézi Szék haladéktalanul letárgyalja és a döntés rneghozntala után :i
vármegyei vitézi székek, illetve Bud<Jpest székesfőváros vitézi széke útján vagy a kereln1ezett bizonyítványt, vagy a kérelem megtagadása esetén
a kérvényhez csatolt okmányokat mi11den további
indokolás nélkül a folyamodóknak kézbesíti
Az Országos Vitézi Szék hatá1ozata végérvényes és az ellen fellebbezésnek vagy egyéb jogor' ~slatnak helye nincsen
Budapest, 1939. évi augusztus hó 24-én

1

1

211

Az Intézet erre vonatkozólag a követkeiők
közlését kéri:
Az Intézet a vidéken, illetőleg a biztosítási
körzetén kívül ta1 tózkodó biztosított tagjainak, ha
01vosi kezelésre szükségük van, társpénztári orvosi m·egbízást ad. Ilyen orvosi- megbízás nélkül a
biztosított tag az Intézet terhére sem or\osi-, sem
gyógyszerellátásban nem részesülhet s -az így okozott költséget az Intézet sajátjának nem ismeri el
és értékét nem téríti meg.
A megbízott orvosnak a gyógyszerrendelésnél
az OTI szabályai szerint kell eljárni és a vényen
az orvosszám bélyegzőjét kell használni. A tag a
gyógyszer árából semmit sem térít meg. A számlát a vények n1ellékelésével az_ Intézetnek kell
megküldeni

vitéz Igmándy Hegye.ssg Géza s k
ny. n1 kir. testőr aHábornagy

Budapest, 1939. szeptember 26

ügyvezető törzsk~1pitány

Dr, Hindy Zoltán
igazgató.

10-4829/1939
A MGyE értesítése a MABI tagjainak vidéki
gyógyszer ellátása tárgyában.
1-find gyakrabban fordulnak az Intézethez, vidéki gyógyszertárak tájékozódásért, annak megismerése céljából, hogy az Intézet biztosítási körzetén kívül ta1 tózkodó biztosított tagjai részére az
Intézet te1hé1e gyógyszert inikor szolgáltathatnak ki
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7/1939 Eln szám
a visszacsatol kárpátaljai területen lakó, ma~yar
licözszolgálatban nem álló gyógyszerészek, gyogyszerészjelöltek és gyógyszerészgyakornokok igazolása ügyében„
HIBDET1\lENY

A m kii minisztérium 7.810/1939. 1i E számú
rendeletének (1. Budapesti Közlöny 1939. évi 189
számát) 12 §-a érteln1ében azoknak a gyógyszerészeknek, gyógyszerészjelölteknek és gyógyszerészgyakornokoknak, akiknek az 1939 évi március hó 15
napján legalább három hónap óta a visszacsatolt kárpátaljai területen volt állandó lakóhelyük, a visszatérést megelőző időben tanusított magaviseletét az ál··
lam érdekei, az erkölcsi megbízhatóság és a hivatás
tisztessége szempontjából a 2 440/1939 ?v[ E számú
rendelettel n1egalakított Kassai Igazoló Bizottság útján haladéktalanul felül kell vizsgálni
Az igazoló bizottság működési körére, szervezetére és az igazoló bizottságok elötti el járásra nézve a
2 440/1939 M. E számú rendeletben foglalt, illetőleg
az annak végrehajtása tárgyában kiadott rendelkezések iiányadók azzal az eltéréssel hogy az igazolás
iránt a ké1elmet 1940 évi február hó 19. napjáig kell
előterjeszteni

Az alulírott Kassai Igazoló Bizottság, melynek
működése egész I\:árpátalja területére terjed ki, fel-

hívia az ernlít,elt területen lakó gyógysze1észekel stb.,

hogy magavis·eletük igazolása céljából kérvényeiket
1940 évi február hó 19. napjáig a Bizottsághoz
nyujtsák be.
A kérvényt a Bizottság elnökéhez cfn1ezve Kassa
thj. sz. kir város m. kir. tiszti főorvosánál (Kassa,
Kovács-utca 43 sz.) kell benyujtani
A kérvényhez mellékelni kell a gyógyszerészi
szakba vágó gyakorlat1a jogosító okmányokat;
a jelentkező életének rövid leírását a föbb n1czzanatok közlésével (Curriculum vitae);
annak hatósági igazolását, hogy a jelentkező
1939 évi március hó 15. napját megelőző három hónap alatt és azóta hol és meddig lakott; végül
a jelentkező erkölcsi bizonyítványát
A kérvény és mellékletei a 180/1939. B M számú
rendelet 11 §-a értelmében bélyegmentesek
l{assa, 1939 évi noven1ber hó 9-én

F olyovich J óz.sef s. k
miniszteri tanácsos
a Kassai Orvosi Igazoló Bizottság
elnöke
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Gyógyszerészi egyezmények
A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Betegségi Biztosító
Intézetével kötött gyógysz.erszállítási egyezmény

amelyet egyrészről a Györ-Sopron-Ebenfu1ti vasút
Betegségi Biztosító Intézete (az alábbiakban Intézet), másrészről a Magy;aror.~zági Gyóg)'szerész
EgJesület (alábbiakban: Egyesulet). a.z In;ezet tagjai és ezek igényiogosult családtagJa'l gyogyszerellátási céljából a kövctkező_kép-en kötött meg:
Az Intézet kötelez·ettséget vállal arra, hogy
tagjai és ezek igényjogosult, cs~lád~a?j.ai r~,szére
rendelt gyógyszereket az alabb1 k1vetelektol eltekintve kizárólag az Egyesület kötelékébe tiairtozó
nyilviinos gyógyszertáraktól szerzi be.
Olyan helyeken, ahol az Egyesület kötelékébe
tartozó gyógyszertár nincs, a gyógysze1ek más
gyógyszertárakból is beszerezhetők
A „Cito" vilgy „Statim" jelzésű orvosi vf.„
nyek az Egyesület kötelékébe nem tartozó gyógy·
szertárakban is beszerezhetők
Az Egy·esülct köteles gondoskodni arról, hogy
a kebelébe tartozó gyóg)szerészek, az Intézet tag~
jai s ezek igényjogosult családtagjai részére csak
az ln'tézet által e célra h:a1sználatra kiadott és a

n:i_n~cnko~.i kezelési rendelkezésnek 111egfelelöen
k1alhtott urlapon, az !intézet orvosai, vagy az általa, er~e felhatalmazott idegen Betegségi Biztosító
lnt!ezetr. or;o_sok ~Ital 'kiállított vényekre a. min-·
denkor1 m1n1szter1 rendelet szerint felszámítható
árakon kisZolgáltassék
Az Egyesület gondoskodik róla hogy a tagjai sorába tartozó gyógyszertárak ~ vényszerüen
(n1agistralis1a1n) rendelt gyógyszerek, (ideértve a
„Nostra" n1egjelölésű comprimátákat is) árából
- , a havi 20 P-t, azaz húsz pengőt el nem érő
gyogyszerszámlák kivételével ~ 5°/o azaz ötszázalék pénztári engedményt (cassasco~tó) biztosítsainak az Intézetnek
, A vegrleg egy~éges gyógyszerkészítményeknel az Intezet gyári megjelöléseket nem alkal1n~z,. ellen_be~1 a \l"ostra
n1egjelölés nem jelent
g) ar1 n1,eg1olö'lést.

, , Az ~gyesület kö~e:ezi inagát és szavatosságot
\_alla_l azert, ~ogy tag1a1 az itt foglalt 1endelkezésel;et e~ az Intezetnek az Egyesülettel közösen megallapitott a gyógyszerek kiszolgáltatására és szán1lá~ására vonatkozó ig.azgartási j·ellegű intézkedé~cü betartják. Ez intézkedésekre vonatkozó szabálJ,OZást az !ntézet az Egyesület meghallgatásával
valt.?zlathat.~a n1eg
Az Intézet 1a:z Egyesülettel
cgyu~'~. a sz~kséghez képest az egyes gyógysze1eke't
esetrol-esehe tudo1násulvétel céljából a módosított
szabályok1 ól ér tesílcni fogj.a.
Az. Intézet a jövőben Gyógysze1 rendelési Ut-·
n1u!ató,Ja kibocsájtása előtt azt az Egyesületnek be-
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inutatja, hogy az esetleges észrevételek megtehetők
legyenek
Tilos az Intézet tagjainak és ezek családtagjainak, továbbá az Intézetnél alkalm1a1zási, illetve
bá1n1iféle szolgálati viszonyban álló egyéneknek
bárn1iíéle jutalékot, ajándékot, visszatérítést, vagy
egyéb engedményt ígérni, vagy adni
Tilos szabál) szerücn kiállított intézeti orvosi
rendelvén)re inás cikket, pénzbeli ellenértéket, a
rendel vén) en előír ottól különböző más g) ógyszert
kiszolgáltatni, vagy a rendelt mennyiségnél'„kevesebb, avag:y más összetételü gyógysze1t kiadni
A tagok áltJa1l fizetendő hozzájárulás el nem
engedhető, n.cn1 hitelezhető, sem más igénybe ~rnem
vett vényekke1 el nem számolható
T1ilos továbbá a gyógyszer kiszolgáltatása alkaln1ával az Intézet orvosainak működését á ta~
gokkal szemben kritikiai tárgyává vagy a megreride1t gyógyszerek gyógyhatására vonatkozólag megjegyzést tenni, illetöleg a megrendelt gyógyszerek
helyett nlá:st ajánlani
A visszaélések n1egakadály;ozása céljából a
sze1.ződő felek 1negcgycznek még ab]Ja1n is, hogy
az Intézetnek és az Egyesületnek joga van a szerződött gyóg) sz·crtárak által kiszolgáltatott gyógyszereket \egyele1nezni s e célból a ki,szolgáltatott
g)óg)'szerekre vonatkozó vényeket, v.alamint gyógyszereket - clis,mervény ellenében - ia1 gyógyszertárból bár1niko1 elv,itetni A g)'ógyszer kiszolgáltatása helyességének érdekében az átvett gyógyszet
felét el1enn1intaként a gyógysze1 tárban vissza kell

hag~yni Az ellennünta visszahagyása 111ég a gyógyAz elvitt
szerész kívániságára sem n1ellőzhetö
gyógysz'Cr tairtál)át, burkolatát, a gyógyszertá1 pecsétjével, az ellen1nintát pedig az Intézet pecsétjével kel'l lezárni E mellé az intézeti megbizott és a
gyógyszertár felelős vezetőjének aláírása is szükséges. Erröl intCzeti kiküldött jegyzőkönyvet felvenni, ezt önn1.aga aláhn.i és a gyógyszerészt is er1c
felhívni ta1tozik A 1nintavételi eljárásnak a gyógyszerész részéről tö1 ténő hárn1inő n1eghiúsítás,a· a
g)' óg) szer szállításból kizáró ok .!\. vizsgálatot foganatosító Intézet a tapasztalt esetleges szabálytalanságról vfögy \·isszaélésről és intézkedésekről az
Egyesületet értesíti

Ha a gyóg) sz.e1tár tulajdonosa (bérlője, kezelöje és alkaihnazottja) ennek az cg) ezménynek rendelkez,éscit és az abban megállapított kötelezettségeket ~a.gy a gyóg:yszerek. elkészítésére, kiszolgáltatásá~a \· onatkozó tör vén:y es rendelkezéseket n1egsé1 lette, az Intézet a gyóg)szertárat, illetve tulajdonosát, (bérlőjét, vagy kezelőjét) a vizsgálat niegejtés.e után a gyógysze1szállításból előre meghatározott időtarta1nr1a, vagy '~égleges-en kizá1hatja és
pedig az alábbiak szeri'llt:
Az Intézel 1 hónapig te1jcdhető kizárást saját
hatáskörében, az Egyesület hozzájárulása nélkül
hajthat 'égre
Az 1 (eg)) hónapot n1eghal1adó tartamú vagy
végleges kizárás csak az Egyesülettel egyeté1tően
lö1 ténhctik
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Az Iniézet gyóg)szerszállításából kifolyólag
közegészség elleni vagy nyereségvágyból elkövetett
vétség, bűntett elkövetése esetén azonban, ha ez
jcgerős ítélctte'l megerősJttetett,
az Intézet sa,ját
hatáskörében az Egyesület hozzájárulása nélkül a
kizárást véglegesen végrehajthatja
A ki,zárt gyógyszertár, illetőleg tulajdonosa,
hérlőjc, kezelője, vagy alkalmazott.la, a kizárás
időtartarna alatt az igényjogosultaknak gyógyszert
az intézet terhére a „cito" vagy ,;statim" Jelzésű
\ ényckcn rendelt gyógysz:er.ek kivételével - nem
szolgáltathat ki
Ideiglenes kizá1 ás esetében e tilalom megszegése a "\égleges kizá1ást vonja n1aga után A kizárás a n1ulasztást elkövető gyógyszerész1e külön
határoz at nélkül hatályban mar.ad, amíg a kizá1ásTa megállapított idő rávonatkozóan g)ógy·szertá1tulajdonosi, bérlői, vag:y kezelői ininőségben
lén) leg le ne1n telt
A vé1'egesen kizárt gyóg:y1szertár; ha új tulajdonos, bérllí vag) kezel6 vezetése alá kerül, a
gyóg)'sze1 szállítási jogát csak a kizárás időpontjá
tól számított egy esztendő után nyerheti visst1a.. Az
ideiglenesen kizárt gyógyszertár a kizárási idő lepergése előtt a jogot csak akkor nyeri vissza, ha
az új tulajdonos, bé1lő ''agy kezelő a kizárt gyógysze1észnek ne1n fel- vagy lemenő ágbeli rokona,
'ag} ne1n sógora, unokia.testvére, vagy ennél közelebbi oldalági Iükona, ne1n házastársának testvére,
testvérének házastársa, ne1n ö1ökbefogadó, vagy
nevelőszülője,
ne1n ö1ökbefogadott '\agy nevelt
1

gye1 meke, ne1n gyámja, gondnoka, gyámoltj.a vagy
gondnokoltj.a, még pedig a házastársi sagy sógorsági viszonyban lévőkre nézve tekintet nélkül arra,
hogy fennáll-e még az a házasság, amelyen ez a
viszony alapszik A gyógyszerszállítá.sból kizárt
gyógyszerész a szállításban a kizárási idő lepergéséig akkor sem vehet részt, ha időközben más
gyógyszerlá1 tulajdonosává, bérlőjévé, vag) kezelő
jévé vált
A gyógysze1ész, illetőleg gyógyszertár kizárása
esetében az Egyesület gondoskodik, hogy a gyógyszerellátás zavartalanul történjék, ha ez más nyilvános gyógysz·ertár útján nem lehetséges, az Egye5Ület az Intéz·ettel együttesen e kizárás közlésétől
számított 3 napon belül a gyógyszertár nem megbízhatónak bizonyult vezetője helyébe hatósági
gondnok kirendelését kéri
Ilyen esetben a „citó" vagy „statim" megjegyzésekkel ellátott ''ények értékét - kivéve, ha a
vény meg nem felelően készíttetett volna el, --,---- a
vény alapján az Intézet inegfizetni köteles.
A jogerős büntető ítélettel elma1.asztalt tulajdonostól, bérlőtől, vagy kezelőtől, az ellenőrzési
eljárással felmerült költséget (vegyvizsgálati díj,
stb.-t), és a kárt 1az érdekelt gyógyszerész11ek vagy
jogutódjának szá1nláiból - előzetes hozzájárulás
nélkül is - a jogcím megjelölésével le lehet vonni,
ha az érdekelt gyógyszerész, illetőleg jogutódja a
vele közölt költség, illetőleg a kár kiegyenlítése
iránt az értesítéstől számított 30 nap alatt nem
intézkedik
1

1 '
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\'al,an1 et) g) ógJ szertár ~uliajdon.ában,: va?y
bérletében beálló változás eseteben a ]Ogelod utan
az Intézettel szen1ben bár1nil) címen fennn1aradt
t·-:rtozásokat az Intézet az adós g)'ógyszerész jog~tódjának szá1n1áiból - a jogutód hozzájá1 u}ása
nélkül is - ra jogcírn n1egjelölésével levonasba
hozni jogosult.
Az Intézet megtiltja, hogy körzeti kezelő orvosok a beteg részére g) ógyszereket szolg.áltas~~
nak ki Minthog'\ az Intézet nern rendelkezik saJat
orYosi rendelőintézettel és házigyógyszertárral,
nem fog g)ógyszereket és gyógyszerkülö;iLegesség_eket a gyógyszertárak-0n kívül beszerezni, a célbol,
hogy azokkal tagj-ait ellássa
A főorvosi engedélyhez kötött vényt az rgenyjogosultaknak a felülvizsgál~t, ill~től,eg a gyógyszer szükségének megállapítasa utan, a gyógyszerek nyilvános gyógyszcrtá1ban, való b:s~erz~se céljából, vissz1a kell adni. Az Intezet az igenyJogosultakat figyelmezteti, hög)' a körzeti kezelő orvos
által rendelt gyógyszer csak n:yilvános gyógyszertárban szerezhető be.
.
Ila a körzeti kezelőorvos a vén)'en errevonatkozó figyelmeztetést elmulasztja, il1etőleg nem
jelzi, hogy a gyógysze1 csak fő.orvos~ en?·edél_lyel
szolgáltlatható ki, a gJ·ógyszert k1szolg~ltato/gyogy
szertá1 ezért felelőss·égre nem vonhato
Az Intézet alkalmazottainak és 01vosainak
megtiltja, hogJ' a tagol~ vénye~t, ös:ze?yüjtsék és
azokat egyes gyógyszer tar akba n anyitsak.
Az Intézet a szabályszerűen összeállított és

'
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okn1án-y ba foglalt g) óg) sz-e1 szá1nlákban 111-egállapított ös·szeget a szá1nla beérkezésétől számított 14
napon belül a gyógysze1 tár igazolt tul1ajdonosa
vagy bérlője címére kifizeti
A beérkezéstől számított 14 napon belül a m
kir. postatakarékpénztár útján kiutalt szá1nla öszszegekből az Intézet az egyezm·ény szövegében neki
biztosított pénztári engedn1ényt (cassascontó) jouosult levonni„ Ha az Intézet a havonként beküldött szán1lákat 14 napon túl egyenlítené ki, a
cassascontóra nen1 ta1 that igényt
A szá1nla folyósításia alatt minden esetben a
szán1la ös·szegének a 1n. kir postataka1ékpénztárhoz átadás napját kell érteni, nem pedig azt a napot, amelJe-n a m. kir. postatJakarékpénztár azt a
gyógy sz~rtárosoknak kifizeti
A cassascontó elleni felszóla1nlásokat az Intézet csak 30 napon belül köteles tekintetbe venni
A számlát benjujtó gyógJszerész vagy jogutódja a száml1a benyujtásától számított és az érdekelt gyógJ'Sze1tá11al egy éven belül közölt retaxólási különbözet,ekért teljes anyagi ·szavatosságot
,.állal
A relaxálás ellen a g) ógysze1 ész a levonások
közlésének postára adásától szán1ított 60 niapon
belül szólalhat fel Ebben az esetben a gyógysze~
1·ész kívánságához képest a kifogásolt vényeket
eredetben vag; másolatban - a gyógysze1ész t:er
bére és veszélyére postán küldi meg az Intézet.
A 1etaxálás .ellen 60 napon túl érkezett felszól1a111lást az Intézet nen1 köteles figyelembe
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\'enni s a le\'ont összegeket nem köteles visszatéríteni
Az Intézet retaxátorai mindenkor a gyógyszerárszabás rendelkezéseihez kötelesek alkalmazkodni és úgy az Intézet, mint a szállító gyógysze1ész kárára vagy javára mutatkozó különbözeteket kimutatni Amennyiben a felszólalással élő
gyógyszerész a kárára kimutatott különbözetet kifogásol.ja, a kifogások ·elbírálására az •aláíró felek
egy háromtagú bizottság döntésében állapodnak
meg, amely bizottságnak egyik tagja az 011, másik tagja 1a. MABI retaxátora, harmadik tagja pedig
az Egyesület titkára. Az Intézet részéről kiküldött
isn1erteti a tényállá,st. A kifogásolt különbözet elbírálása tekintetében a bizottság döntését az aláírók magukra n'ézve kötelezőnek elismerik. A bi::;
zottság tagjai tiszteletdíjat nem számíthia.tnak feí
Ezt az egyezményt hatáI·ozatlan időtartalnra
kötik meg, de há1om havi - mindenkor a hó végére szóló - felmondással a felek bármelyike által
bármikor megszűntethető
Azonnali hatállyal felbontható az egyezmény,
ha a társadalombiztosítási gyógyszerellátás vagy
bárJ.niféle más, a szerződés által szabályozottak
törvényi vagy kormái1)hatósági iendelet útján az
egyezmény rendelkezéseitől eltérően szabályoztatnának.
Ez az Egyezmény az 1927 évi XX t.-c 204.
§-a szerint illetékn1entes, ha azonban ez az egyezmény a pénzügyi hatóságok által illetékkötelesnek

223
nyilváníttatnék, az Intézet az illeték fizetését magára válialja.
Jelen egyezmény az Egyesületre elnökének
aláírásával, az Intézehe pedig választ·mányának elfogadása, illetőleg a m. kir belügyminiszter úr
Őnagyméltósága jóváhagyása által válik kötele-

zővé

Budapest, 1939 évi március hó 17-én
Tudnival6k„

1
A gyógyszerész köteles az Intézethez beküldött
sz,án:~~kon a ~yógy.s~ertár tulajdonosának vagy
berlőJenek nevet, tovabbá a helységet, több gyógyszertárral bíró községben az utca nevét kisebb
községekben a megyét, jól olvashatóan, 'tirntáv!a.l
feltűntetni, esetleg ezen adatokat ta1ta1mazó gyógy.
szertári bélyegzőt a címlapján alkalmiazni
~ számla számadási ok1nányt képez, mi·ért is
ezen idegen szöveg, levelezés, megjegyzések, stb,
nem fordulhatnak elő„
A számlának és vénynek a Győ1-Sopron-Eben
furt·i vasút hivatalos postán való beküldése postlljövedéki kihágást képez A számlákat és azok mel~
lékleteit képező vényeket tehát királyi postán kell
beküldeni, vagy személyesen az Intézet ügyvezető ..
ségéhez kell benyujtani
Az Intézethez benyujtandó gyógysze1számlákat olvasható számokkal, tintáv:al kell kiállítani és
a helyes összeadási a gondot fo1 dítani. A szÁmrovatokba magyal'ázó, vagy egyéb szöveget beírni
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tiltva v,an l\ szán1la oszlopai csak felülről lefelé
ír hatók és összegezhetők :Egy tizes számoszlopba
10 és egy ötvenes táblába legfel jcbb 50 vénytétel
üható
A szán1la fejrovatába csak a gyógyszertár
tulajdonosának vagy bérlőjének nevét lehet beírni,
n1e1t a felelős üz.e1nvezetö vtagj zá1gondn.ok nevére
sem folyósítható a számla összege bírói rendelkezés nélkül A szám.Ját a g) ógysze1 tár bélyegzőjével
kell felülbé1) egezni, az első és utolsó oldalon pedig olvasható kieltezéSs·el, aláírással ellátni
Ha e.gy vén)' lapon két, esetleg több vényt
(Rp.) rendeltek, azok1at nem összegezni, hanem
külön-külön tételszám alatt kell a számlába bevezetni
A vényen a tételt sor szán11nal kell ellátni A
vényeket betűrendi sorrendben kell csoportoSítaniés számozni A tagok nevét a ·számlán nem kell
feltüntetni
A gyóg)szertárak a beszedett megtérítési öszszegeket tartoznak a gyógyszerek á1ából levonásba
hozni és az Intézet 1észére csak a különbözeti öszszeget szán1lázhatják„
A pénztá1i enged1nényeket az Intézet a inagishális gyóg)szerek teljes (bruttó) összegéből fogja
le\onni
A számla „J\iindössze" vagy „Átvitel" rovatát
az előző „J\iindössze" vagy „Átvitel" rovat összegéhez „1\tvitel' címén folytatólagnsan hozzá kell
adni A számla összegéből a jelen egyezn1ényben
biztosított 0/o-os enged111ényt vagy „Gyoja" já1ulé-
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kot nen1 szabad, l~.'onni . inert azt a szá111lában
osszegezési vagj eg)'éb szám·szeru h1bak kngazítása után kialakuló h 1
e yes
·számla··osszeg b o·i az 1ntézet fogja levonni
, A, szán1lán az A_) és E) csoportba tartozó
\ en] te.tele~~.t úg~ kell beírni tintával, hogy először
a B). tJelzesu
g)Ogjsze1é.szi 1"árulék alá eso,
„
·
·1·
vagyis
tételét és é r t'k"'
kn1agrs
11 bia is venJnek
.
e osszege1'kk el
.~ , evez~tn1 megfelelő felirattal, ennek megt?rlent~ ut~n pedig azok érték.összegeit és vénytetel-szama1t le kell zárni és összesíteni
t, h A z.árlat alá mái semmiféle bevezetés nem tören et es an~ak 1a_datai át nem vitelezhetők (szá~~lek:en?edm~nyt es Gyoja-járulékot levonni tiIGs)
·- z. ezut~n kovclkező A) csopo1tbeli vények számainak es pengő értékének bevezetését ú.· oldal
~ell n1~gkezd;ni, megfelelő feHratta.l és az~k érté~
ossze~ebe, ve~1)tételszá1nába a E) csoport zá1l ti
adatai nen1 v1telezhetők át.
a
~z~n , A) csoportbeli vények tételszámait is
pengo ertekben kell összegezni 0 még p a·
' hogy azok összegében a E) c soportbel~ ig, ugyk,
tétel - és er l e'k -a d ala1. ne szerepeljenek l venye
esetl,~g I~1l1;tatko~o
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t kell készíteni a

szá1nla végén \ égösszes1 tes
kö\etkezö fo11náhan:
l' égös.sze site.s ·
B! csoport (n1agistrális vén:";ek)
télelszá1na
az Intézetet terhelő nclto ossze,g
a tagok által fizetett n1egterítések összege
'
a g\ógyszerck lnuttó ert;k: (ln~
"tézelet terhelő netto osszeei
tagok térítése)
A.) csoport (nen1 ~nagiszllahs \'ények) tételszama
'lZ Intézelcl terhelö nctlo o~s~e,g.
~,tagok által fizetett 1negterttes1
_._!\
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r

tétel
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összeg
, 'k (I
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13) csoportbeli, n1int vég~ szán1l.anak ugJ 3
.
O/o encrediuényt és
összegezésénél, tilos le\ 011111 a
b
r

i~ i:1~u\~~ot.l1 e1

iun~ ~~~e~~~m~~~!;

1
Gyo
üg) ininiszblér
1
'b
a óa) sze1észek a en) U] a
" „
1ne en a o) o.
.
k"f'ltötl ellenorzo 1appa1
-. az előírás sz~I1nt-els~e~·elni, inert ennek hiá1n1ndcnkor tar~oznak :
l' t
benyujtó gyógyszenyában az Intezet a sz~n1, a a, "ánloll küldemény,
l „ltségére és veszelycre „a.J.
..
.
iesz {_Q
·
,· ·za fogJa kulden1
kénl'· ininden ·esetbe~ ;~ss yógyszereket a hatályos
A vényeken ren e g.
ideletek pontos beá1szn.bvány s a 1niniszter1 rei
1

r

lt!Ilásával kell kiszolgáltatni és ártételenként részletezve taxálni
Ifa egy vén)lapon esetleg több gyógyszer van
felírva, úgJ azokat külön-külön kell taxálni, azok
összegeit összegezni nen1 szabad
A.z Egyesület kötelékébe ta1 tozó gyógysze1tá1ak számláikat e tudnivalókban foglaltak szerinti
összeállításban és szá1nlázasi rendszer sz·erint havonkéni kötelesek benj ujtani az Intézetnek
Az a g~yógjszertár, an1elJnek egj· havi gyógy~zel'számlája a 30 P-L eléri vagy meghaladja, szá1nJájál n1inde11 hónapban 1--10-ig terjedő időközben
henj ujtani köteles
A 30 P-n aluli gjóg)sze1szá111lát egjüttvéve
neg)edévenként kell beküldeni
A.bban az esetben, ha az intézeti orvos a rendelvényen nen1 eléggé ohashatóan hja fel a 1endeli anyagok súly1nennjiségél, a tényleg kiadott
n1·ennJ is éget a g) ógj szer ész a \· ény1 e feljegyezni
ta1tozik anélkül, hog) az 01vos állal í1t számokat
ia\ ítaná vagj áthúznú.
1-:fa az 01,·os ehnulasztaná feltüntetni a vényen
1t:ndelt kötsze1
111ennyis~gét {s
1né1 etét, úgy a
g)óg)sze1Csz nlindtnkor az ú1szab,:lnyban fel,·ett legkisebb n1ennj iséget szolgáltathatja ki, illeLőlcg szá1nílhatja fel
.:\.z ünpregnált gazéknlil ha a \énJ.cn nincs
feltüntet\ e a 0/o tartalo1n. nlindt:nko1 a lcggyöngéhb niinóségiít kell adni
Gj ógj sze1 különlegességeknél. ha a nagyság és
g) á1 i111án) nincs feltüntetve l~s megnevezve, min-

229

228
díg a különlegességi á1jegJzékben felvett legkisebb
inennyiség adható és számítható
Pénztári és kór házi közalapi csomagolás esetén csak annak az ár:a szán1ítható
Ila ~ rendelt gyógJ sze1ből eredeti csomagolás
is van for"galo1nban, inint különlegesség és az eredeti csomagolással azonos súlymennyiséget rendel
-az orvos, csak az eredeti cson1agolás ára számíth~tló fel
Az Intézetnek n1inden esetben kivétel nélkül
jo-ga van a hivatalos és a miniszteri rendeletnek
inegf.elelő -nen1 hivatalos gyógyszer-árszabáshoz
1 agaszkodni
Az új gyógyszer tár rnegnyitását, a gyógyszer-

taJ tulajdonosában vagy béilöjében történt változást, a g):óg~ysze! tár cÍinének inegváltoztatását, a
gyógyszertár áthel:y ezését, fiókjának inegnyitását,
stb., a vonatkozó miniszteri 1endelet és közigazgatási hatóság_ (alispán, polgárn1ester, vagy főszolga
bfró1 végzésének e1edetiben vagy hiteles másol!atban ben1utatásá' al. illetve az er1e vonatkozó bejelentés adatainak hitelességét igazoló hatósági (alispáni, polgá1111este1i, vagy illetékes já1ási főszolgta:

bírói)
zá1 ad e'kk a 1 e 1látva az Intézet .. , ,
" ,
,
ge.nek tudoniására k , 1 d .
ug)' ez-etose,
ei a ni l\fea kell
]'
meg ,az ,előző iula .J.'d onos ,-agv o J,e· ·„
em ,1teni
1
szemelyvaltozás keltét és azt
•
r o,. nevet, a
nos v,agy bérlő tagJ·aE ' h~gy az UJ tulajdot
e az g, esuletnek E b · 1
es es igazolás 1negtörté1 t . , ..
eje enszámlát az Intézet folyó .1! .e n~lk~l a beküldött
k" ti
s1 as nelkul m' d
.
ove zez1nén,·. nélkül , 'issza
r
k'·uldheh. ,
In en JogT

,

•

Sopron, 1939 évi április hó 17-én

Győr-Sopron-Ebenfurti vasút EBI
Olvashataf lan aláiT á.s
Erdőcs -s k
llgyv igazgató
l\fagyarországi Gyógyszer·e'sz Egyesület
Löche1er 1 amás 8 k
alelnök

Koritsánszky Ottó s k
ügyv

igazgató

A m„ lfh „ Dohány_jövedé- ~ o . , ,
1~ • I szagos Betegségi Bizto,
, -"~s~ c1'deg jóváhagyott gyógysze1
szall1tas1 egyezniény('.

sítő IntEzet helügymi .
Asth1na, collapsus, se1u1nbetegség esetén

E P H E R 1 T • Chinoin

liivatkozással a fenti sz, , 1 1
Egyesü\ettel kötött g ó
ainu ; ~g~eresésé1e az
egyik Példányát a m y k~~sz~r~~áll.1t~s1. egyezmény
e ugym1n1szter úr· jó-
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váhagyási zá1adékával ellátva, csatoltan tisztel~lt€1
1negküldö1n

delt gyógJ szereket az alábbi ki\ ételektől eltekintvr"'
kizárólag az Egyesület kötelékébe tartozó nvilvá~
nos gyógyszertárakból szerzi be
"
ÜlJ:an hel} eken, ahol az Egvesület kötelékébe
tr-rtozó gyógyszertá1 nincs, a ··gyógyszerek iná:.;
g) óg) szertáraktól is beszerezhetők.
, _ ~ _„C~to" '~.gy ;•S,tatim" jelzésű orvosi vények
:.i~ F.gyesu.let kotelckebe nem tartozó gyógyszertarakban 1s beszerezhetők.
2 Az Eg)esület köteles gondoskodni arról.
hogy a kötelékébe tartozó g) ógysze1észek az In~
té~et tagjai, és ezek igényjogosult családtagjai részere a gyogyszereket az Intézet orvosi 1endelvényeire a mindenkori miniszteri rendelet szerint
felszámítható árakon kiszolgáltassák
3 Az Intézet orvosi rendelvényein 1endelt
g)'ógyszer árának 20°/o-át a tag maga ta1tozik fizetni a gyógyszer kiszolgáltatása alkalmával
80°/o-át pedig az Intézet fizeti Ne111 az intézet or:
vosi rendelvényein rendelt gyógyszer árát, kivéve
a „Cito" és „Statiin" jelzésűeket, az Intézet nem
téríti meg
4. Osztatlan porokhoz doboz csak nedvszívó
'agy levegőn könnyen bomló szerekhez (bró111sók,
kal hypermangan, stb.) továbbá szem és sebhintő
p9rokhoz adható Osztott poroknál portárca sen1
számítható fel
5 Pilula, supposilo1ia, globulus iendelé:;nél,
~-Ht •. a.z orvos a vényen a vivőszer mennyiséget ne1n
1c;loh meg,, ha,nem a helyett „Quantum satis'' j-elz~st hasznal es az alkatrészek szüks-éges mennyi·

.. , , "

· Felkére111, hogJ az egyezn1~ny 1negk.~teserol
az Egyesület tagjait tájékoztatni szívesked~ek
Az egyezn1énj 14. pontjához meg1egJz~m
J1ogy amennyiben a g-y?gJ'.szerész _cgy,sz:r1e lobb
havi számlát DJ ujl be es ilyen szamlazas n~ellett
3 szán1la nyers összege a 20 p . t meg~aladJa, az
Intézet nen1 kutatja . hogy a gyógyszervenyek oszsrege melyik hónapban nen1 érte el ~ 20 P-s ~r
tékhatárt, hanen1 a szán1la nyers osszege utan
já1ó 5°/o-os engedményt levonja

Budape<;t, 1939 november 21

olvashat,atlan aláirás
miniszteri tanácsos,
ügyvezető alelnók
A m„ kir. Dohányjövedék Betegségi Biztosító
Intézetével kötött gyógyszerszállítási egyezmény„

I\Ielyet eg)részről a M kir , D~hánJjöv~dé~
Betegségi Biztosító Intézete (az al?~h1ak?an: In:eztl) másrészről a I\Iagya1o~·szag1 Gyog;•szeresz
Egyesület (alábbiakban: Egyesu_let) ~z. Inte:et tagjui és ezek igény jogosult csaladtag.i~.1 .. gyogyszerellátása céljából a következőképpen kotott 1neg:
1. Az Intézet kötelezettséget vállal arra, hogy
Ltgjai és ezek igényjogosult csalá~ta~Jai I·~s~ére az
Intézet orvosai által az Intézet venyurlap1a1n !'en··

.J
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ségei 1ncgengedik, a pilula súl)a darahonkint 0.20
g leh~t, a <.;uppositoria készítéséhez darabun_;rént
legfeljebb 2 g, a globuluséhoz pedig darabonkint
legfeljebb 3 g Butyrum cacao használható fel és
az ár e szerint szátnítható
6. I-Ia :1z or' os a rendelvénven a 1endelt sze-·
rck súlyát nen1 eléggé olvashatóan írja fel, a kiadott súly n1enn) iséget a g:y óg:y szer ész a ''ényr e feljegyezni tartozik, anélkül azonban, hogy az orvos
által Ílt szán1okat kijavítaná vagy áthuzná
i A g)ógyszc1tá1nak nlinden olyan vényt,
a1nelyről az Intézeti orvosi aláírás és bélyegz(í
hiányzik a „Statiin" vag) ,.Cito" jelzésü vé
nyek kivételé,\ el - vissza kell utasítani, mert ért(küket az intézet nem fizeti 1n·eg Olyan kisebb
hel:\cken ahol az Intézetnek kezelőorvosa nincs, a
ne~1 intézeti 01vostól származó, intézeti or,·osi
bélyegzővel el ne1n látott 1endelvényrc is kiszol
gáltatható a gyógyszer
8 Az Intézet a belügyminiszte1ileg jóváha„
gyott g)'ógyszer1endelési útnnitató alapján az lntézt t terhére rendelhető gyóg)'Sze1ek jegyzékét ezen
egyezmény hatálya alá tartozó minden gyógyszerhlrnak nlegküldí s a belügyminiszterileg jóváhagyott időközi változásokról a gyógyszertárakat az
Egyesület út.ián értesíti
E 1negállapodás alapja a belügyminiszter által
jóváhag)' ott gyógyszert endelési úhnutató, miért
L az Úllnutatóban fel ne1n sorolt gyógyszer - a
„Statim" és Cito" jelzésű rendelés kivételével
az Intézel terhére általában nem sz~l,gálható ki.
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Ad 8 I-Ia az 01 vo~ a főorvosi engedélvhez kötött gyógyszervényre az erre vonatkozó figyelmeztetést, vagyis „Főorvosi engedély szükséges" vag)
„főorvosi engedéllyel" szókat elhagyja, a gyógyszert, ha az egyébként az intézet által kiadott
g)ógyszerjeg)'zékben mint engedél):ezett szer szerepel, a gyógyszertár az Intézet tc1hérc kiszolgáltathatja Olyan g)óg~sze1t azonban, mely az I_ntézet
által kiadott gyógyszerjeg)zékben nen1 szerepel, az
Intézet 01szágos főorvosának külön engedélye nélkül egyáltalában nen1 lehet az intézet terhére kisrolgáltatni
9 Az esetben, ha az orvos ehnulasztaná feltüntetni a vényen kiszolgáltatandó kötszer n1enynyiségét és n1éretét, úgy mindenkor az á1szabványban felvett legkisebb mennyiséget (pl. pólJ ánál 5 111. hosszú 6 cm széleset, vattánál legfeljebb 25 g súlyut) szolgáltathatja ki, illetőleg
számolja el a gyógyszerész. I1np1 egnált gazeknél,
ha ·a vényen nincs feltüntetve a százalék.tartalom
n1indenkor a leggyengébb 111inőségüt kell kiadni'
Gyógyászati segédeszközök az Intézet terhére egy··
általában nem szolgáltathatók ki
10. !i.finden gyógyszerkülönlegességet, tápszert,
ha az orvos a vényen a mennyiséget, nagyságot és
1nér téket közelebbről m·eg nem jelölte, csakis köz·
f or galon1ban levő legkisebb, illetve legolcsóbb cson1agolásban szabad kiadni és felszámítani. A
g) ógyszertár ugyanabból a gyógyszerkülönlegességM
bői egy vényre külön főorvosi engedély nélkül - csak egy darabot szolgáltathat ki ugyan„
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abból a g) óg~ sze1különlegességböl több da1ab egy
vény1e főorvosi engedély mellett is csak
akkor szolgáltatható ki, ha a darabszáruot az orvos
s7án1mal és betűvel kiírta, ha a darabszán1 betű
\ el nincs kiÍI\·a, az Intézel akkor is csak egy különlegesség árát téríti n1eg, ha az orvos a vényen
szán1n1al két vagy több darabot rendel
11 _Azt a gyóg) szer különlegességet és tápszert,idc:érlve a főorvosi ellenjegyzéses vényen rendeltet
i-_; amelJ ,,:.~özalapi", vagy „pénztári" cson1agolásban is fo1galomb:an \an, csak ebben a csomagolásban szabad kiadni é"l fel számítani n1ég akko1 is,
}1;-1 az
orvos az e1rc, vonatkozó rendelkezést a
\·Íll) en eln1ulasztotta
12. A vegyileg eg):séges hivatalos gyógyszernéi
~p_: Intézet nem írja elö a készítő g~'áI 1negnf've··
z&sét de a nen1 hivatalos egységes összetételű
gj ógyszernél csak a „Gyóg) szerkülönlegességi Árszabásban" felvett, árban legolcsóbb gyári készít··
n 1 én) ársz·abását fogadja el A „Nosha" elnevezé~
g)ári 1negjeiöl_ésnek ne1n tekinthető A l\iagyarorS?ági Gyógysze1ész Egyesület egyelő1e 1endsze1esíh:tt Nostra ko1np1in1átáinak megadott árait a
gyógy sze1 észek a szá1nlázásnál hetar tani köteliesek
Ezek a vények a magistrális vények csoportjában
i"' n1egfelelő engedménnyel szá111lázandók
13. A.z Egyesület kötelékébe tartozó gyógysze
iészek az általuk kiszolgáltatott gyógyszerekről
sí.'óló vényeket az Intézet kívánsága szerinti össze··
állításban és számlázási iendszere szerint havonkinl szá1nlázzák Ha az egy havi számla nyer.~

;:-)'.
1

1

összege a 30 pengőt nen1 haladja meg, egyszerre
több, de legfeljebb félévi vény számlázandó A
számlákat szabályszerűen felbélyegezve az Intézet
nél a gyógyszerek kiszolgáltatását követő hónap
5 ig kell benyujtani. A szán1la-bélyegilleték a bei.yu jtó gyóg:ysze1 észt terheli
14 A gyógjszertá1ak az Intézel javára -a. vény
szerűen (magistraliter) rendelt gyógyszerek árszabási á1ából 5°/o azaz öt százalék pénztári enged1rényt adnak A 20 pengő nyers összeget meg nen1
haladó h:avi gyóg)·Sze1számla után ez az cnged111én:y nem jár Az Intézet a szá111lát a megfelelő
engedmény levonása után a szá1nla benyujtásától
számított 21 nap alatt köteles kifizetni
15. Az Intézet a \.ényeket és számlákat felülvizsgálja ·A megállapított számszeríí és ársz,abási
különbözet, vala1nint az Intéz·et terhére ki nen1
S7olgáltatható gyógyszer ára a gyógyszertár következő havi számlájának kifizetésénél kerül elszán1olásra. A kifogásolt vényeket az Intézet az érdekelt kivánságár.a betekintésre rendelkezésre bocsátja A különbözetek levonása ellen az Intézetnél
a levonások közlésétől számított 60 napon belül
lehet felszólalni E határidőn túl érkező felszólalf.~okat az Intéz~t nem veszi figyelembe
Az Intézel l('!taksáto1ai mindenkor a gyógyszerár szabás 1endelkezéseihez kötelesek alkalmazkodni és úg) az Intézet, mint a szállító gyógysze1ész ká1á1a vagy javá1a n1utatkozó különbözeteket
kin1utatni Amennyiben .a felszólalással élő gyógy·
sze-rész a kárára kimutatott különbözetet kifogá
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soljn, a kifogások elbüálására az aláíió felek eg:-,'
háro1n tagú bizottság döntésében állapodnak meg-,
an1ely bizottságnak egyik tagja az OTI, másik
tagja a l\fABI retaksátora, harmadik tagja pedig
a/' Egyesület titká1·a Az IntézE t 1észéröl kiküldött
ismerteti a tényállást A kifogásolt különbözet elbírálása tekintetében a bizottság döntését az alá·
íiók magukra nézve kötelezőnek elisn1erik
Vala111ely g)'ógyszertá1 tulajdonában v·agy .t~ér

lt'iében beállott változás esetén fenti cín1en felmerlilő követeléseket az Intézet az adós -gyógyszc1ész
jogutódjának számlájából, az utóbbinak hozz{ járulása nélkül is, a jogchn n1egjelölésével levonja
16 Az Egyesület a kebelébe tartozó gyógyszertf..rak gyógysze1kiszolgáltatásának hatékony elien··
0rzésében az Intézetet támogatja Az Egyesület :i
mag.a 1észé1ől is gondoskodik a szabályok és a
szabályzat ;;zigo1ú megta1tásá1ól és a megszegé.
srk n1egakadályozásáról. Az Int_ézet minden megidlapított szabálytalanságot az Egyesül,et tudomá"
súra hoz.
17 A gyógy.§ze1tá1nak a vény1e mást, mint ·a.i
01vos által rendelt gyógysze1t, vagy a r·ende,lt
111ennyiségnél kevesebbet vagy mas összetételű
gyógyszert kiadni tilos A vényre más gyógyszqr
vagy cse1ecikk az igényjogosult kivánságár.a sefn
adható ki A gyógysze1észnek vagy a gyógysze1t:ir
a!kaln1azottjának akár az Intézet, akár az orvosok
n:~ííködését bírálni, a rendelt gyógyszer gyógyhatáslira megjegyzést tenni, vagy a rendelt gyógysze1
helyett mást ajánlani tilos Tilos végül a gyógy-

:+

szertár tulajdonosának, bé1lőjének, kezelőjének,
alkalmazottjának az igényjogosult, továbbá az Intfzet alkaln1dzottja, vagy az Intézettel sze1ződésc~
, iszonyban vag) hár1niféle szolgálati viszonyban
álló egyén részér·e a gyógyszer kiszolgáltatással
kapcsolatosan jutalékot, ajándékot, visszatéritést
ideértve a tagok által fizetendő 20°/o-ot is, vagy
eg\ éh_ engedményt vagy előnyt adni vagy igé1ni
~ 18 Az Intézet a sz·abályzat alapján történó
§\ ógyszerkiszolgáltatást bár1nikor ellenőríztetheti
E_, célból a terhére kiszolgálatott gyógysze1ekről
szóló s a gyógyszertá1 bélyegzőjével ellátott vé
n\eket igazolt megbízottja utján a helyszínen, a
g~ógyszertár üzemének megzavarása nél~üI át;iz:gálhalj.a és az intézeti vény vagy a mar elkes~I··
tett, de még ki nem szolgáltatott gyógysz·ert ehsn1ervény ellenében elviheti
19 A gyógyszerkiszolgáltatás ellenőrzése céljiiból a gyógysze1tá1 az Intéze~ igazolt megbíz.ottjának a gy ógy sze1 t kiszolgáltatja Az á lvell gy og) SLe1nek kb. a felét ellenmintaként a gyógyszertárban vissza keli' hagyni Ellenminta visszahagyása
a gyógyszerész kívánságá1a sem rnellőzhető Th-íintaként elvitt gyógj:sze1 la1tályát, burkolatát a gyógyszertár pecsétjével -·- lehetőleg spanyolviasszal -az ellenmintát pedig az Int ézet pecsétjével kell lezi<rni Pecsétviasz és pecsétnyomó hiányában a
bp1kolat ragasztással is lezárható De a ragasztás
helyét mind a gyógyszerésznek, nlind az intézeti
n1egbizottnak, szükség sze1int több helyen is tintával történő név aláírással át kell írni A minta·
1
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'ételről

az intézeti megbízott jegyzőkönyvet kész>.t,
amelyet a gyógyszerész aláír és a gyógyszertár
bél) egzőjével ellát. A mintavételi eljárásnak gyógyszerész részéről történő szándékos meghiusítása
a gyógyszer szállításból kizárásra okot szolgáltató
cselekmény
20 H·a a gyógyszertár tulajdonosa (bérlője,
kezt'lője vagy alkalmazottja) az egyezmény hatá1 ozatait és az abban megállapított kötelezettségeket a gyógyszerek elkészítésére, kiszolgáltatására
vonatkozó törvényes rendelkezéseket 1negsértette,
az Intézet a gyógyszertárat, illetve tulajdonosát
(bérlőjét, vagy kezelőjét) a kihágási, illetőleg más
bűnügyi eljárástól függetlenül az érdekelt és az
Egyesület meghallgatása után - a g)' ógyszer szál
lílásból elő1e meghatározott időta1tamra vagy véglegesen kizárhatja. A kizárás kisebb szabálytalan··
ság és mulasztás esetén há1om hónapig terjedhet
Súlyosabb szabálytalanság és mulasztás vagy a
gyógysze1kiszolgáltatások kapcsán elkövetett bár
1nilyen bűncselekmény esetén az elkövető gyógyszerész véglegesen kizárható. A gyógyszerszállításhól kizárás csak az Egyesülettel egyetértésben állapítható ineg. rviegegyezés hiányában a m kir. belügyminiszter dönt Az Intézet azonban jogosult n.
szabálytalanságot elkövető gyógysze1tárat az Egyesület beleegyezése nélkül is egy hónapra kizárni.
Közegészség elleni vagy nyereségvágyból elkövetett
bűntett, vagy egy hónapot n1eghaladó szabadságvesztéssel büntetett vétség 1niatt jogerősen elítélt
gyóg~yszerészt véglegesen ki kell zárni

illetőleg tulajdonosa,
vagy alkalmazottja a kizárás idő
tartama alatt az igén) jogosultnak gyógyszert az
Intézet terhé1e a „Cito" vagy „Statim" j-elzésíí
vényeken rendelet g) ógy szerek kivételével nen1
szolgáltathat ki
22 Ideiglenes kizárás esetén e tilalom inegszegése a végleges kizárást vonja maga után. A
kizá1ás a n1ulasztást elkö,·ető g)'ógyszerész1e külön hatá1ozat nélkül hatályban marad, ainig a kizárásra megállapított idő rávonatkozóan gyógyszer lár tulajdonosi, bé1 lői vag)' kezelői n1inőség
ben tényleg le nein telt
23 A véglegesen kizárt gyógyszer tár, ha új
!nlajdonos bérlő vagy kezelő vezetése alá kerül.
a gyógysze1sz.állítás jogát csak a kizárás időpont·
jától számított egy' esztendő után nyerheti vissZ·3
Az ideiglenesen kizárt gyógyszertár a kizárási idő
lepe1gésc előtt a jogot csak akkor nyerheti vissza.
ha az új tulajdonos, bérlő vagy kezelő a kizá1 t
gyógyszerésznek nem fel- vagy len1enő ágbeli rokona, vagy nc111 sógora, unokatestvé1e, vagy ennél
ki:.izelebbi oldalági rokona, nem házastársa vagy
jegyese, nen1 házastársak testvére, t-est,.érének há
zastársa, nem örökbefogadó vagy nevelőszülöjc
nt:om örökbefogadott vagy nevelt gyern1eke, nen1
g) á1nja, gondnoka, gyámoltja vagy gondnokoltja,
nlég pedig a házastá1si vagy sógorsági viszony
ban levőre nézve tekintet nélkül a11a, hogy fennáll-e még az a házasság, melyen az a viszony
alapszik A gyógyszerszállításból kizárt gyógysze-

21. A kizárt gyóg:yszertár,

bérlője, kezelője
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1(sz a szállításban a kizárási idö lepcrgéséig akkor

sem vehet részt, ha időkö'zben n1ás gyógyszertár
tulajdonosává, bérlöjévé v·agy kezelőjévé válik.
21 A gsógyszerész, illetőleg gyógyszertár kizá1ása esetében az Egyesület gondoskodik, hogy
a g)ógyszerszállítás zavartalanul történjék. I-fa ez
inás nyilvános gyógyszertár útján nem lehetséges
az Egyesület az intézettel együttesen a kizárás köz
Iésétől számított 3 napon belül
a gyógyszertár
ne1n megbízhatónak bizonyult vezetője helyébe hatósági gondnok kirendelését kéri
25. Ha az Intézet feljelentésé1e a bíróság vagy
közigazgatósági hatóság a gyógyszertár tulajdono
s:a, bérlője, kezelőj-e vagy alkalmazottja ellen jogerős büntető ítéletet hozott, a gyógysze1tár tulaj.
donosa, bérlője vagy kezelője mind önmagáért,
n1ind alkaln1azottjáért a sz·abálytalanság elkövetésével okozott kár és az ellenörzési eljárás minden költsége tekintetében az Intézettel szemben
anyagilag felelős
26 A jogerős büntető ítélettel ehnarasztalt tu··
lajdonostól, bérlőtől vagy kezelőtől a.z ellenő1zés1
eljárással felmerült költséget (vegyvizsgalati dí,J
stb.) és a kárt az érdekelt gyógyszerésznek vagy
jogutódjának számláiból előzetes hozzájárulás
nélkül is - a jogcím n1egjelölésével le lehel von
11:, ha az érdekelt gyógys.zerész, illetőleg jogutódj 1
a vele közölt költség, illetőleg kár kiegyenlítése:
iránt az értesítéstől számított 30 nap alatt nem
intézkedik
27. Az egyezmény érvénye a 14 pontot ille-

töen 1939 április hó l-én, egséb rendelkezéseiben pedig a m kir. belügyminiszteri jóváhagyás
közlését követő 15. napon kezdődik
28 Ezt az eg; ez1nény't a felek határozatlaE
időtarta1nra kötik meg, de három havi min
denkor a hó végére szóló - felmondással a felek
bármel) ike által bá1mikor megszüntethető
29 .~Zonnali hatálljal felbontható az Egyez1nény, ba az intézeti tagok gyógysze1e1Játásánaj1.
kérdése tÖt\'én:yi 'agj ko1n1ányhatósági rendelet
úiján az Eg) ezn1én) rendelkezéseitől elté1·öcn sza
báb. oztatnék
.. :30 Ez az Eg:yezn1ény az 1927: évi XXI t-c
20.1. §-a szerint illetékn1entes, ha azonban a pénzüg)'i hatóságok által illctékkötclcsnek 11) ilvánít·
tatnék, a n1 kii DohánJ'.iövedék Betegségi Bizto-;ító Intézete az illeték fizetését 1nagá1 a vállal ja
31. Jelen eg)ezn1énJ az l:!:gsesületre elnökének aláíiásá,·al, az Intézetre pedig 'álaszhnán:yá
nak elfogadása, illctőieg a in kir. bclügy1niniszte1iun1 jóváhagJ ása által válik kötelezővé
Budapest, 1939 n1á1cius hó 29
Iőcherer

J(oritsánszlí.y Oltó
üg)' igazgató

T rnnás
elnök h

*

A fenti g:yógyszerszállítási egyez1nény aláí1á
sánál az Intézet és az EgJ·esület a 17 pont (2) bekezdéseként megállapodolt abban. hogy az Intézet
1ncgtiltja a rendelőintézeti és körzeti orvosoknak,
!G

I~
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\'nlamint alkalmazottaknak, hogy a beteg részér,e
gyógyszereket szolgáltassanak ki, vagy ,a tagok reszére Í1 t vények összegyüjtessenek és valan1ely
gj ógyszertá1ba irányítassanak
Budapest, 1939 március 29

Egyesületi értesítések.
1fagyar 01 szági Gyógyszerész Egyesület:
/{oritsánsz]{y Ottó

1974/1938

Lőcher.ez

T an1ás
elnök h.

ügyv igazgató

Értesítés az Ujságírók Szanatórium Egyesületének
orvosi ~zámbélyegzője tárgyában„

A 11 kit Dohányjövedék Betegségi Biztosító
Intézet nevében:

olvashatatlan aláízás
nliniszteri tanácsos
alelnök
-

f:r te sít jük a gyóg) sze1 tá1 ak 1 felelös vezetői L
hogy az Ujságírók Szanatóriumi Egyesülete 1939
Cvi január 1-töl kezdve bevezeti az o~vosi so1 szá1nbélyegzőt, s ettől az időponttól kezdve csiak
aiokat a vényeket tekinti érvényesnek, ill;etve azok
á1áí fizeti ki, a1nelyek a~ 01vos névaláírásán kí\ ül annak so1 száni bélyegzőjével is el vannak
látva„ A so1szán1 bélyegző az Egyesület cünének
k·ezdőbetííiből s egy-eg~, szán1ból áll. Felké1jük a
gyógyszertá1ak felelős ,.ezetőit, hogy az Egyesület terhére 1938 decen1ber 31-ig kiszolgáltatort
\'ények1ől szóló szá111láikat legkésőbb 1939 január hó 1o:ig beküldeni szíveskedjenek

oluashatalan aláírás
miniszteri tanácsos
ügyvezető alelnök

A n1 kii belügyn1iniszter 155 99311939 szán1ú
rendelete

Az intézeti alapszabály 106
váhagyo1n
Budapest, 1939

§-a alapján jó·

évi októbe1 hó 9-én

A 1niniszter rendeletéből:
olvashatatlan aláírás
miniszteri tanácsos

l
1
!

·--~-

\~A,1,

Budapest, 1988 decen1be1 10
11én1lfprónai lFolff J_,ajo~

elnök
]( ovács Ödön
üv igazgató

Dr Tauffe1 Gábor

elnök
f{oritsániszky Ottó

üv igazgató
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200111938

n1ert ezen ~.1 tesítésiinkkel eg)·idejűleg a betegbiztosító intézetek vezetőség<'t is felkértük azok rendelésének engedél) ezésé1e
Budapest, 1938 decen1bc1 23

Értesítés a Carbo medicinalis comprimátának a
„Nostra" készítmények keretébe való '
bevezetéséről.

A. , Nost1a" n1ozg.a.10111 keretében egyelőre
1cndsze1 e sített con1p1 in1ata-készítinénJ eket a 25x
O 25-ös cson1agolású Carho 1nedicinalis con1pri1nála bevezetésével kiegészítjük Ezeket a co1npri··
n1átákat lapos_papirkartonban hozzák 'fi g.\ óg) szer
tárak eg)'Öntet(ien fo1galo1nba a1nel)nck fedelére
van a , Nosha" címke D) on1va Eg) dobozban
2~5 darab O 25 g1
súl) ú Carho 1ncdicinalis comp1 ima tát kell elhelyezni és azt úgy az eg-ycsüle
tr·k n1int a inagánfelek iészérc egyöntetűen 1.-·~
pcngöé1 t szolgáltassák ki a g) óg.\ sze1 tárak. !\.. Car ·
bo 1ncdicinális con1prin1áta ug) anúgy mint
többi „Nostr.a" kisze1elésií con1p1in1áta inagiszt
iális 'énJnek szá111ít és ezé1t a helegbiztosítási
inléz1nények te1 hé.1 e kiszolgáltatof 'ényeket ebbe
:i csopo1 tba kell heálli1ani. s a inegállapodás sze1 infi százalékengcd1nén) hcn részesíteni
t\_ inagán,é1i:\·ek1e
ki'izolgáltatott
,:Nostra
jelzé'i.ÍÍ Carho 111edic:inális c:on1p1in1ála a ::\Iagán
\ré1n 11\ih únlartó Kön' vbe he,ezelen<ló A. „:Nosti::" .cí;11kévc:l ellátott ~lohozokat a g)'ógssze1tá1ak.
1939 januá1 l-től a g' ógy ín únagykereskedőklől
1C darabonként 86 fillé1é11 szerezhetik he
Felhivjuk a gyóg) szertá1.ak l tulajdonosait És
felelős vezetőit, hog) a Ca1 bo 1nediciuális ccnnpr
2iix0 25 „::-•hJsha" cson1agolását veg) ék i:aktá1ra,

T
i

/í. 01it<>ánszl'?J Ottó
iig)·V igazgató

205311938

D1 Tauffer Góbo·

elnök

sz.

A betegbiz:tosító pénztárak és kórházak terhére
kisz:olgáltatott gyógyszerek számlázása tárgyában.
(A uisszacsalolt Felvidék gyógyszertárai tulajdono-:;;ainak és ftlelős vezE!Őinek.)

-

1

É1 tesítés

-

Igen tisztelt Ka1társ (TI!
.Az anyao1szághoz visszatért Felvidék gyógysze1tárainiak tájékoztatása
céljából
közöljük,
hogy a polgá1i közigazgatás rnult hó 22-én tö1·tént bevezétésével kapcsolatosan fognak az illetl'.kes n1iniszté1iu1nok a g}ógyszerészi vonatkozású közigazgatási és egyéb ügyekben rendelkezni.
A magya1 taksa bevezetése tárgyában a belügy1niniszté1iun1hoz inég novemberben felterjesztett emlékiiatunk, továbbá a felvidéki miniszté1'iu1n és a vezé1kar illetékes tényezőivel való tár·
gyalásaink, valamint a dece1nber hó 2-án e tárgyban megta1 tott miniszteriális értekezlet után a
rninisztériumok vagy a vezérkar részéről intézke·
dés nem történt
Felvidéki kartársaink közül
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többen n1át nJ ujtoltak be különböző betegségbiztosító pénztárak te1hé1c kiszolgált gyógyszerek··
iől szóló szán1lákat
Ezek egy része a magyar
taksa szerint, a másik része a cseh árszabás plns
200/0, vag]' 111ás felár1al számlázott Ezzel kapcso~
latban az egységes taksáiás érdekében, továbbá,
hogy ne kelljen a szán1labenyujtást még tovább
halasztani s így a gyógyszertárak üzemn1enetében
zavar ne álljon elő, arra hívjuk fel t l{artársainkat, hogy taksálják az alapok terhére kiszolgál·
tatott gyógysz·ereket a magyar Gyógy.szerárszabás
szerint I-Ia közben a taksálás ügyében n1iniszteriális t·endelkezés történik és más értelmű volna.
akkor a betegbiztosító intézeteknek módjában lesz
a további számlák folyósításánál az esetleges különbözeteket elszámolni
rviiheztartás cCljából értesítjük tehát t l{artá1
sainkat, hogy 1a betegbiztosító intéz·etek, valamint
a közalap (közgJ ógyszerellátás, amely rég.ebben
Országos Betegápolás Alap néven volt isn1eretes),
úgsszintén a közkórházak terhére kiszolgált gyógy
szereknél a gyógyszerészi munkálatok a belügy111iniszte1i rendeletnek rnegfelelően 25°/o-kal csök
kentett munkadíjjal számítandók
Ezenkívül a
számlák végösszegéből a fennál1ó egyezmények t:s
a gyakorlat szerint a következő engedmények
nyujtandók:

K özgyógy.sz er ell átá.snál:
mind a magisztrális, nlind a gyógyszerkülönlegességek végösszegéből 4°/o vonandó le

Az Országos T ó~adalon1bi::to~itó lnté::etnél
(OTI)
a n1 agiszhális gyógsszerek után 15 6/o,
gyógyszerkülönlegességek után .1°/o
lllagya1 Államvasútak Betegségbizto.sitó
Intézeténél:
magisztiális yények után 5°/o,
gyógyszerkülönlegességeknél
százalékengedn1ény nincsen.
1

1-1 Posta Betegségbizto~ító Intézeténél'

magisztrális vények után 5 6/o,
gyógyszerkülönlegességeknél
százalékenged1nény nincs
A lí.órházak számláiból különböző helyeken 1nás1nás százalékot nyújtaniak ka1társaink. Erre
egységes megállapodás nincs. A kedvezmén )- nyujtás általában 10°/o körül mozog
Felhívjuk a figyeln1et arra, hogy nem az
egyes recepteknél kell ezeket a százalékokat Ie''onni, hanem a számlia magiszttális, illetve a
gyógyszerkülönl·egességi receptek végösszegéből
Ugyanis mind a magisztrális, mind a gyógyszerkülönlegességek külön-külön csoportban szá1n··
lúzandók
Budapest, 1938. december 30.

1

Teljes tisztelettel:
f(oritsánszky Ottó
DI Tauffer Gábot
ügy" igazgató
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É!tesítés új

„Nostra" készítmények bevezetéséről.

A ,Nostia" inozgalon1 ke1etéhen egj enlöre
rcndsze1esített készítn1én~cket 1939 j1anuár 23-álól
1 .:\.cid acet salicyl
lOxO 50
2 Calc acet salicvl
lOxO 50
3 Calc. accl sal:i~yl
20x0 .50
co1nprünátákkal f~
50x0.05
i Chinin sulf
por labdaccsal
szapo1ítottuk
.A. gyógyszertárak a felso1olt comprilnátákat
cg} önlctüen lapos papirka1 tonban hozzák forgalo1nba, a1nelJnek fedelé1e \an a „No.stra" chnke
11) onn a A_ clünin por labdacs pedig fiolában szo gáltatand'ó ki
Az l\cid accl salicJlicu111 lOxO 50 con1p1in1átAt
5.J. fillér,
a (alciun1 ,acel sal
lOxO 50 cson1agolásat
80 fillér,
a 20 da1abos csomagolást 1.20 P,
a Cbinin po1labdacsot pedig 1. 70 P -ért szolgúltatják ki a gyóg:yszertárak nünd a betegbiztosító intézn1ények, 111ind a 1111agánfelek tészérc E
készítnH~nyek ugyanúgj, 1ninl a többi „Nostra"
kisze1elésű
con11n ünáta, inagisztr ális
vénynek
s?án1ílanak és eiért a betegbiztosító intézmények
ler hé1 e kiszo1gálilatott vényeket ebbe a csoportba
kell beállítani s a megál11a.podás szerinti százalék~

cngedn1énJ ben xészesíteni
A 1nagánvényekre kiszolgáltatott il)en készítn1én)ek a „~Iagánvén)
n~ilvántartó. könyvbe'' bevezetcndők.
A_ „Nosl1a" címkével ellátott és 10 coinpri·
n1átát befogadó dobozokat a gyóg)- szertárak a
gy óg) szer á runagy ker cskcdők től 10
darabonként
32 fillé1é1t, a 20 darabosakat pedig 10 darabonk(:nt 36 filléré1 t szerezhetik be
A chinin po1lahdacsokat a I"\' szá1nű 60x
18/19 1néretű fiolákba kell csomagolni A.. cín1kék
b<' szerzési ária 'áltozallan
F-elhivjuk a g.\ óg) sze1 tá1 ak t tulajdonosiOlit
és felelős vezetőit, hog)' az új „Nost1a" csomagolásokat szerezzék be, me1 t ezen ér tcsítésünkkel
cg) ide jűl_eg a be legbiztosító intCzelek vezetőségét
is felkértük azok 1endelésének engedélyezésére
I\:özöltük velük azt, hog! ainennyiben a rendelö01 vos gyári n1egjelölést a vényen nen1 alkalmaz,
úg) a gy óg)' sze1 ész a „Nost1 a" csomagolást szolgttltatja ki és a fcnl1negállapítoll ál'on a 1nagisztrális vények csopo1 tjába állítja be és a fennáilö
cg)ezn1ényeknek 111egfelelő engedménJben részesíti
Budapest, 1939
Z.(orii sánszky Ottó
ügyv igazgató
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130/1939 sz
A felvidéki gy6gyszertártulajdonosokhoz a IV.
Magyar Gyógyszerkönyv kedvezményes áron való
beszerzése tárgyában
-

Értesítés ·-

Egyesületünk még az elmult év november hó
18-án kérelemmel fordult a in„ kir. belügyminisz:
ter úrhoz, az anyao1s.zághoz visszakerült magya1lakta Felvidékkel h•azatért gyógyszertáraknak a
IV Magyar Gyógyszerkönyvvel való kedvezményes áron történő ellátása tárgyában.
A belügyminiszter úr egyesületünk ezen kérel1nének figyelembevételével megengedte, hogy a felvidéki gyógyszertárak a IV Magyar Gyógyszerkönyvet 26 P azaz huszonhat pengős kedvezméIlJ es áron szerezhessék be egyesületünk útján. Felhivjuk ennek következtében a felvidéki gyógyszertárak tulajdonosait, illetve fel.e-lős vezetőit.
hogy a IV Magyar Gyógyszerkönyvi e vonatkozó
igényeiket a péllz egyidejű beküldése rnelleti egye·
:;iiJetünkhöz eljuttatni szíveskedjék A pénz egyesületünkhöz 33 779 számű postatak1arékpénztá1i
csekkszámlán kell beküldeni. (Bianco csekk minden postahivatalban kapható.) A 26 pengős ked·
vezn1ényes áron n1inden gyógyszertár csak egy
I'V Magyar Gyógyszerkönyvet szerezhet be.
EgyesüJ,etünkhöz a tiagtársak adományokat
küldtek be a célból, hogy az arra rászoruló nehéz anyagi helyzetben lévő gyógyszertárak tulaj-

1':

donosainak a Gyógyszerkönyvet díjmentesen küldhes·sük el. A beérkezett adonuínyok lehetővé teszik.
hogy a tíz leginkább rászoruló gyógyszertár ré~
szére- díjmentesen juttassuk el a Gyógyszerkönyv
egy-egy példányát. Felhivjuk tehát azokat a kartársakat, akik díjn1entes példányra igényt tartanak, hogy eziránti bejelentésüket iaz egyesület ügy
viteli irodájába (Budapest, VI, Hegedűs Sándorutca 17) sürgősen küldjék be J{érelmeiket, a felszabadult terület illetékes tényezőinek bevonásával fogja elnökségünk elbhálni és ennek alapján
dönteni
Budapest, 1939

január hó 16

E'oriti;án.szky Ottó

Dr

iigj·v igazgató

Tauffer Gábor

elnök

127 /1939. sz
A Budapesti Helyi Érdekű Vasútak Betegségi Biztosító Intézetével megkötött gyógyszerszállitási
egyezményről.

-

Értesítés. -

Értesítjük valamennYi vidéki gyógyszertár fe-

lelős vezetőjét, hogy folyó évi január hó 17-én
a Budapesti Helyi Érdekű Vasűtak Betegségi Biz-

tosító Intézetének igazgatóságával új
száUftási egyezményt kötöttünk

gyógyszer-

252

253

Ennek kö,etkezlében a \idéki g)ógysze1tárak
az Intézet ja' á1a január l-től kiszolgáltatott, vén)szerűen (1~1agisztrálisan) rendelt gyógyszerek árszabási árából 5°/o, azaz (>t százalék pénztári engedn1én' t adnak A. g) ógj·szerkülönleges„égek után
~ngedn1énJt a g:-.ógJszerész nen1 nyujt. A 20~ P
ll)'e1s összeget 1neg nen1 haladó ha,,i g)ógysze1s;á1nla után engedélJ nen1 jár '\z Intéz·et a -számlát megfelelő enged1nény le\'onása után rninden
hó 29-ig köteles kifizetni.
A J\1agJ a101 szági
Gyógy-sze1 ész Egyesület
egyenlőre rendszeresített „Nostra'' ko:npr~~átá.k
1negadott árait a gyógJszerészek a sza1nlazasn~l
betartani kötelesek. Ez·ek a vények a 1niagisztrálls
\·énvek csoportjában a n1egfelelö engedménnyel

szá~lázandók

A g)'ógyszerszállítási egJezn1énJ teljes szöve<Jél a helügv111iniszte1i jóváhagyás után a 1'1 GJ
Hivatalo~ Közle1nényeiben fogjuk közölni

E

Budapest, 1939
f{oriisánszky Ottó
ügyv. igazgató

j!anuá1 18-án
Dr

Tauffer Gábor
elnök

109/1939 sz
A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának
hatályosabb bizosításáról szóló törvény végrehajtási utasítása tárgyában
~· Értesítés

-

.\_ ni. kir niiniszté1iun1 -4350/1938 ),I. E sz
alatt rendelte el, hog) nlinden 1nunkaadó, aki üzlttéhen, üzemében, vag} bá11nine111ü egyéb válhükozásban érteln1iségi 1nunkakö1ü alkaln1;azottakat
foglalkoztat, köteles az 1938. n1á1cius hó 1. napján
szolgálatban állott il~ tn alkahnazoth1it 1938. ev1
július hó ,'H napjáig a 1 endcl·cfhez 1nellékelt XIIT
szá111ú n1inta szerinti iülapon hejelenleni Ug)'antzen iendelcl 12 §-áhan a kö'iefkczóket 1endeli el:
,. ::\Iinden 111unka1adó köteles az é1 tehniségi
ntunkakö1 ben foglalkoztatott alkahnazottait érint(_)
szen1él} i 'áltozásokat is a 10 §-han rnegszabott
1nódon a X\iI szá111ú n1inla sze1 int bejelenteni
Ezt a hejclt:n!ést elsö ízben 1939 é'ii januá1 hó
31 napjúnak rncgfelelö ndatokat tcllünt-ctő ta1 talonnnal az 1939 é\i februá1 hó 15. napjáig azontúl - a januá1 illetőleg július hó 31 nap,jának
1negfelclő adatokat f.ellüntctő tartalon11111al minden
Cv fcbruá1 és augusztus hó 15 napjáig kell megtenni"
A bejcf.entc~shez szükséges. sürga sz1nu XVI
szá1nú ll)0111t1al\án)t Budapesten a ke1üleli elől-
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170/1939 sz.

járóságnál, városokban a polgármesternél, közsé
gckben az elöljáróságon szerezhető be
A. bejelentések illetékmentesek
l\lagyarországi Gyógyszerész Egyesület:
Korit.sán.szky Ottó

A vállalati pénztárak terhére rendelt gyógyszerek
számláinak benyujtása tárgyában„

-

ügyv. igazgató
Budapesti Gyógyszerész Testület:
Kovács Ödön
ügy'' igazgató

191/1939 sz
Az OTI munkaadói igazolványok becserélése
és beszerzése„
-

Értesítés. -

Értesítjük a gyóg)SZertárak t felelős vezetőit,
hogy a forgalo1nból iná1 visszavont s a gyógysze1túr;kban esetleg n1ég 1aktáron levö 10 fil:lére~,
ipari inunkaadói igazolványokat a.z OII. l~gke·;
sőbb februá1
hó 15-ig ,.jgszaváltJa.
DJ ipari
közvetlenül az OII-tóI,
111 unkaadói igazolványok
vagy Budapesten a Testület titkái i hivatalától ~z·e
rczhetők be díjtialanul A díjtalanul beszerzett iga- zolványokat ugyancsak díjtalanul kell 3Z igénylők
nek kiszolgáltatni.. Két fillé1 l csak postán beszerzett igazolványokért lehet felszámítani
Budapest, 1939
f(ouác.s Ödön
ügyv igazg.a tó

januá1 25-én
Koritsán.szky Ottó
ügyv. igazgató.

1

:I

Értesítés -

Az Országos Társadalombiztosító Intéz·ettól
kapott é1f.esítés alapján közöljük a gyógysze1táral„
t felelős vezetőivel, hogy az alább felsorolt válialatok terhére rendelt gyógyszereket külön kell
számlázni és az illetékes vállalatokhoz benyuj
t"ni. A vényeken jelezve va11, hogy mely váiiaia:
a biztosított tag munkaadója J<::szerint kell tehát
;e vénJeket külön csoportosít,.a számlázni és köz
\·rfle:nül a következő vállalalok betegségi biztosító pénztáraihoz benyujtani:
Goldberger Sámuel és fiai
(Budapest, Y
~ian:y János-utca 30.), Hangya Ipar rt (Buda
pest, IX, Köztelek-utca 30-31-.), Ila.tvani Cuko1
gyár rt (Iíat\an), J{rainmer Testvérek textilipa1
rt .(Budapest, X, GJömrői-út 90·-94.), Kispesti
t,cxt1lgyár rt. (Budapest, ,r,, Sas-utca 16.), Magya1
\llalános I-fitelbank (Budapest, '7, József Nádoi
té1 2-4 ) , Magym Olasz Bank 1 l (Budapest, V
Nádo1-utca 16 ), Afagyar Pan1utipar rt. (lJjpest
E1kel-utca :JO ), Pe1utz Testvé1ek textilgyára (V
Szent István-tér 15.), Pesti ]\.{agyar K-ereskedeln1i
Bank (Budapest, ' 7 , F·erenc József-tér 3 ), Vas
Inégy.ei Cukorgyá1 rt (Sá1vá1), Zsolnai Vihno~
inajolika gyá1 (Pécs), Budapesti gépgyárak vál-
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lalati betegségi biztosító pénztá1ak
(Budapest, X, Szabóky-utca. 40.)

szö,:ctsége

Budapest, 1939 januá1 hó -30
[(01itsánszky Ottd
]{ ouács (jdön
ügyv. igazgató
igazgató
109/1939 sz
A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának
hatályosabb biztosításáról szóló törvény végre·
hajtási utasítása tárgyában„
-

Értesítés --

A tá1sadahni és gazdasági élet cgJcnsÚlJ'ának
hatálvosabh biztosításáról szóló törvény ''é.greha.ilása Ügyében a f évi január hó 21-i lapszán1han
közzétett é1 tcsítésünk kiegészítéseképen é1 tesít jük
a gy ógysze1 tá1.ak t felelős vezetőit, hog)' az ér lcln11seg1 inunkanélküliség
ko11nány biztosságának
rendelkezése .szerint a X\il. sz. n1inta sze1inrti ü1lapon azoknak a g)'óg)'·SZ·el láraknak is bevallá~t
kell tenniök feh1uár hó 15-ig. meljeknek se1n ~l
sze111élJzetébcn, se1n a sze1nél~·zet fizetésében változás ne1n \Olt II:·yen esetekben az ürlapokr1a csak
ann:y it kell feljegyezni, „\7 ál•tozás nen1 tö1 tén t."

332/1939

sz,

A gyógyszertári segédmunkások legkisebb
munkabére„

-

Értesítés. -

Ertesítjük a gyógyszertárak t. felelős vezetőit
hog)' azok a n1unkabé1ek, 1arnel3eket a kereskedel~
1ni segédmunkások legkisebb munkabérének az
egész ország területére kiterjedő hatállyal meaállapítani hivat·ott bizottság megállapított .s a 1n~1Jeket a m. kii kereskedelmi- és közlekedésügyi
minisz·ter 6632/1929. I-a. K K f\i. számú rendele~é,vel rn~egerös~tett illetékes helyről nyert
fclvilago.s1tas sze11nt a gyógysze1tárakban al··
kalmazott segédmunkásokra (laboráns, technik 1
takarítónő, kifutó) nem vonatkoznak Értesítjük
kartársainkat arról is, hogy ezek Iegki'Sebb munk.abérérie vonatkozólag külön fog irntézkedé-s tö 1ténni
amiről a .gyógyszertárakat annakidején é1tesíteni
fogjuk
Budapest, 1939 februá1 16
Rovác.s Ödön
ügyv igazgató

Koritsán~zky

Ottó

ügyv ig;azgató

Budapest, 1939. február 6
J-;."ouács Ödön
üg)' \' igazgató

f{oritsánszky Ottó
üg:yv. igazgató

HYPEROL
száj- és torokfertőtlenítő.
17
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371/1939. sz
Értesités a Posta Betegségi Biztosító Intézet
vényeiről.,

A m. kir. Posta Betegségi Biztosító Intézete
Jgazga.tóságának közlése szerint egyes gyógyszer
tárak a tag vényfüzetében vissza1naradó vény.ma
solatokon nem tüntetik fel a gyóg)' szer ár át és R
tag által a gyógyszer árának 1 /s-ad része fejében
fizetett összeget, s így a tagoknak az átaluk fi·
zetett összeg helyességéről nem áll módjukban meg
győződést szerezni
F'elhívjuk a gyógyszertárak t. felelős vezetői':,
hogy a m. kiI Posta Betegségi Biztosító Intézel
vén)'ein 1nind a gyógyszer árát, 1nind annak 1/s-ad
része fejében a tagtól beszedett összeget - külön
felhívás nélkül - külön jegyezzék fel a vény másolatára is
Budapest, 1939 febrnár 17
németprónai Wólff Lajor;

Dr Tauffer Gábo1

elnök

elnök
Ko1it.sánszky Otit
ügyv igazgató

J(ovács Ődön
ügyv igazgató
40311939. sz

Éresités új „Nostra•• készítmények bevezetéséről„

A „Nostra" mozgalom keretében egyelőr·e
készítményeket 1939 március 6-tcii
f\:ua-a1ninobcnsolsulfa111id lOXO 40 és 20XO 40-es

1 e ndszeresített

csomagolásokkal egészítjük ki A 10 darabos CSO··
magolás eladási ára 1.20 P., a 20 darabos csomagolás ára 2 - P, úgy ·a magánfelek, mint a bt-!·
tegbiztosító intézmények részére
E készítmény ugJ anúgy, mint a többi „Nostra' kiszerelésű kon1pr.imáta rnagiszhális vénynek
számít és ezért a betegbiztosító intézmények teI ·
hére kiszolgáltatott vényeket e csoportokba kci.i
beállítani és a megállapodás szerinti engedményben részesíteni A magán-vényre kiszolgáltatott
ilyen készítmények a „Magánvény-nyilvántartó"
könyvbe bevezetendők
A „Nostra" cünkéket a gyógyszertárak a
gyógyszerárúnagyk.ereskedőktől 10 darabonként 2:-1
fillérért szerezhetik be. E comp1imalákat a IIf
é~ VII jelzésű üvegfiolába kell csomagolni
F·elhh' juk a gyógyszer tárak t tulajdonosait é<>
felelős vezetőit; hogy a Para-aminobensolsulfamid
, Nostra" cson1agolásait .sze1ezzék be, mert ezen
értesítésünkkel egyidejűleg a betegbiztosító intézetek vfzetőségét is felké1tük azon rendelésekre
Közöltük velük azt is, hogy amennyiben a ren··
delőo1 vos gyári n1egjelölést nem alkahnaz, úgy a
gyógyszerész a „Noslr a" csomagolást szolgáltat i;;.
ki és a fent niegállapítotl áron, a magisztrális vé
nyek csapot tjába állítja be és a fennálló egye.-:1nényeknek megfelelő engedményben részesíti

Budapest, 1939 febrnár 22
J(o1itsánszky Ottó
ügyv igazgató

Dl' Tauffe1 Gábo1
elnök

1
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498/1939.
L a gyógyszertárak üzemi rendjének és ügyeletes
szolgálatának,

1

1

II., az alkalmazott gyógyszerésxek munkaidejének

és fizetéses szabadságának tárgyában.
-

f:r tesítés. -

I. A belügyminiszter 16011939 sz alatt kelt
iendeletének 3 §-a értelmében március 11-től
kezdve mindazokon a helyeken, ahol két vagy több
gyógyszertár van·
a gyógyszertárakat - az ügyeletes szolgálatot
telje.sitők kivételével vasárnap és Szent l.stván
napján zárva kell tartani. E h6 12-én a nem ügyelete.s gyógyszertárak már egész napon át zárva
tartandók
Egyházi, nen1zeti, tehát a naptárban piros
betüvel jelzett más ünnepnapokon a gyóg:yszertárak rendes szolgálatot tartanak A rendelet
azonban 1nódot nyujt arra, hogy a törvényhatóság
első tisztviselője egy községben levő összes é1dekeltek előte1j.Csztésé1e a gyógyszeitá1ak 1endes
nappali üzemi idejét ugyanannak a vá1osnak, községnek minden gyógysze1tá1á1a nézve egyöntetűen
1övidebb időben is megállapíthassa. Ezeken az ünnepnapokon tehát az összes gyógysz.e1 tárak 1negállapodása alapján lehetőség van a11a, hogy csupán az ügyeletes g}ógyszertárak tartsanak szolgálatot vagy a gyógysz.ertárak csak délelőtt ta1tsanak
nyitva
IViiután a rendelet 9. §-a é1telmében az al-
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ispánnak \ ala1nennJ i gyógyszer lár ügyele_tes szolgálatának rendjét f évi március végéig n1eg kell
állapítania, mindazoknak a vá1osoknak (községeknek) g}ógyszertártulajdonosai (felelős vezetői),
amelJekben két vagy több gyóg)szertár van, az
alábbi minta sze1inti bejelentést legkésőbb március
20-ig cg} példányban az alispánhoz és két példányban a ~Iagyarországi Gyógysz·erész Egyesület ügyviteli irodájához tegyék n1eg. A budapesti gyógysze1 tárak ügyeletes szolgálatának rendjére vonatkozó bejelentést Budapest székesfőváros polgár··
mcste1éhez a Budapesti Gyógysze1ész Testület elnöksége teszi meg. ennélfogva ilyen bejelentést a
budapesti gyógyszertárak tulajdonosainak (felelős
\· ezetőinek) nem kell tenniök
A.z olyan községekben, ahol két vagy több
g)ógyszertá1 van, de váltott ügyeletes szolgálat
1nég nincs, ott az üg)eletes szolgálat rendjé1e nézve
a rendelet 4. §-ának 3. és 4 bekezdésében foglaltak figy·elen1bevételével sürgősen meg kell állapodni, s a megállapodást az alispánnak (törvényhatóságú városban polgá1mesternek) ugyancsak az
alábbiak szerint be kell jelenteni:
Helység (vá1os község) neve:
Vármegye:
A gyógJsze1tá1ak szá1na: .
1 A gyógyszer tá1 címe: Ű gyeletes beosztása
A gJ ógJ szertártulajdonros neve:
A g)ógyszertár felelős veztője
2 A gyógysze1tá1 chne: Ügyeletes beosztása
A gyógyszertár tulajdonos neve:
A g)·ógyszcrlá1 felelős vezetője:
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l'"igyázat· A. községben
g~ógyszertáral

(vá1osban) le\Ö minden
a fentieknek megfelelően fci

kell sorolni
Fonta.s! A gyógyszertárak ügyeletes beosztását tüzetesen meg kell jelölni. PI 1. az „Angyal"ho~ ?ín1zett gyógyszertár:
január, február,
marc1us, április, május, június, július, augusztus, szepten1be1, október, november hó
l-től bezárólag a hó 15. napjáig tartja ügyeletes szolgálatát 2 A „l\.fagyar Koroná"-hoz

címzett gyógyszertár: január, február, március, április, május, június, július, augusztus,
szeptember, október, novembe1, decembe1 hó
16-tól bezá1ólag a hó végéig tartja ügyeletes
szolgálatát
Ettől eltérő ügyeletes szolgálat, illetve be·
osztás a helyzetnek megfelelően j-elentendő be:
Pl : január, március, május, július, szeptember, noven1be1 egész hónap, vagy 10 naponként, vagy hetenként, szóval úgy, ahogy
abban a .. községben (városban) a gyógyszert~
rak az ugyeletes szolgálatukat tartják

Afindazokban a helységekben
gyógyszertár van

ahol csupán'

a gyógyszertárat vasárnap és Szent István
napján délelöt.t 10 órától zárva lehet tartani a
hétfői rendes nyitásig. A gyógyszertár zárvatartása
esetén valamennyi szaklapban megjelent jegyzékben felsorolt gyógy- és kötszereket a rendelet 7
§-ában meghatározottak szerint a község előljáró~

sága által inegállapított helyen, készletben kell
tartani
Felhívjuk az ilyen g:yógyszertárak tulajdonosait (felelős vezetőit), hogy amennyiben gyógyszertárunkat vasárnap zárva kivánják tartani, haladéktalanul lépjenek éritkezésbe a községi elől··
járósággal a gyógyszeres láda és kulcsának elheljése végett, annyival is inkább, mert ilyen láda
összeállítása nélkül a gyógyszertár vasárnap nem
tartható zárva.
Akár egy, akár több gyógy.szertár van a
hely.ségben
a gyógyszertárak rendes nappali üze1ni ideje
reggel 8 órától este 7 óráig tart Amennyiben a
helyi viszonyok a gyógyszertárak korábbi vagy
későbbi nyitását, illetőleg zárását netalán ·szűk·
ségessé tennék, vagy a gyógyszertárak tulajdonosai egyházi- és nem.zeti ünnepeken egész vagy fél
hapon át zá1va kivánnák tartani, akkor a tö1Vényhatóság első tisztviselőjéhez kell ennek
megengedése érdekében fordul ni. Ilyen esetben a
helységben levő összes gyógyszert.árak tulajdonosai (felelős vezetői) együttesen tegyenek lépést,
n1e1t az ilyen engedély csak a város (község)
valamennyi gyógyszertárára egyöntetű érvénnyel
adható
Azokban a községekben azonban, amelyekben
csak egy gyógyszert,ár van es az így állandéi
ügyeletes szolgálatot tart, nem kell a .gyógyszertár
tulajdonosának (felelős vezetőjének) a rendes nappali üzemi idő meghosszabbítását kérelmezni, mert
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a reggel 8 ó1a előtti, vagy az este 7 óra utáni nyi1vántar tás éjjeli ügyeletes szolgálatnak számít
A rendelet 6 §-a lehetővé teszi a gyógyszertáraknak 12 és 15 óra között, legfeljebb azonban
két órán át, ebédszünet céljából való zárvata1tását Sürgős szükség esetén azonban ebben az idő
pontban is rendelkezésre kell állania a gyógyszertárnak, s ezt egy táblán jelezni kell A déli zárvatartásra külön engedélyt kérni nem kell, de a kisés nagyközségekben levő gyógys.zertárak a déli
zárvatartás idejét a főszolgabírónak, a vá1osí
gyógyszertá1ak pedig a polgármesternek kötelesek
bejelenteni

Felhi'vjuk valamennyi

gyógyszertáz

tulajdo-

nosát
(felelős vezetőjét) a rendelkezések pontos betartására, annál is inkább, me1 t a rendelet megszegése pénzbüntetéssel büntetendő kihágás.
Minden gyógysze1tártulajdonos, (felelős vezető) állapítsa n1eg, hogy gyógyszertára a foglalkoztatott alkalmazottak száma és az ügyeletes
beosztás szeri.nt melyik csoportba ta1tozik En··
nek megállapítása után a városi gyógysze1tárak
tulajdonosai (felelős vezetői) az „Au, - a községekben levő gyógysze1tá1ak tulajdonosai a „B".
táblázatból kiolvashatják, hogy külön a gyógy··
szer tár ügyeletes szolgálatának hete és külön az
ügyeletes és ne1n
ügyeletes hetek átlagában
inennyi ideig foglalkoztathatják munkatá1saikat
A táblázat annak az elvnek a figyelembevételével van megsze1 kesztve, hogy az ügyeletes hé-

l

1.

ten az alkaln1azolt gyógyszc1ész1e legfeljebb négy
éjjeli szolgálat eshetik: egy alkalmazott esetén
tehát minden ügyeletes héten négy éjjel köteles
az alkalmazott g~;ógysze1ész szolgálatot teljesíteni, két alkalmazott esetén egyik ügyeletes hé
ten négy, a n1ásik ügyeletes héten három, há101n
alkalmazott esetén legfeljebb há1om éjjeli szolgálat1a kötelezhető az alkaln1azott gyógyszerész
Külön intézkedik a rendelet a nappali 1nunkaidő tekintetében. A nappali munkaidő városokban legfeljebb heti 45, községekben pedig legfeljebb 56 óra lehet A nappali munkaidő a g)'ógyszertár rendes nappali üzemi ideje ailatt teljesített szolgálat. (l:ásd: a 160/1939 B. ~f. sz rendelet 2. §-át) A nappali munkaidő városokban
a heti 45, községekben a heti 56 órát akko1 sen1
haladhatja meg, ha az alkahnazott kevesebb éjjeli
szqlgálatot teljesít, mint amennyit az „A" és „B"
táblázatokban foglalt ó1aszámok alapján telje·
síthet.
II A belügyminiszternek a gyógysze1észalkal1nazottakra vonatkozó 150/1939 szá1nú rendeletének hatálya a gyógyszertárakban és a gyógysze1tinakkal összefüggésben levő üzemekben foglaikoztatott záradékolt és nem záradékolt oklevéllel
biió alkaln1azott gyóg)szerészek1e terjed ki. Ne111
vonatkozik továbbá a gyógysze1tárak felelős vezetőire és azokra az alkalinazottakra, akiknek évi
illehnénye a .6000 pengőt 1neghaladja
1 Az alkamazott gyógyszerészek legmagasabb
lliun](aidejét a rendelethez csatolt táblázat fog-
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idő illeti ineg az alkáhnazott-g)'óg)'szerészt, ezt a
9 órai n1unkaidőt hetenkint 5 napon át vehetjük
figyelembe, íg)' a~ódik a heti 45 órai munkaidő
Közésgekben heti nlásfél nap szabadidő illeti meg az alkalmazott-gyógyszerészt és a gyógyszertár rendes nappali üze111i ideje is hosszabb
lehet, ha a község gJ ógyszerész·ei alispáni engedéi)' alapján egyöntetűen reggel 8 óránál korábban nyitnak és este 7 óránál későbben zárnak.
Ebben az esetben is legfeljebb heti 56 óra lehet
az alkalmazott gyógyszerész rendes nappali munkaideje
Miután az ügJ eletes hetek és az átlag tekintetében külön-külön intézkedik a. rendelet és
ezenkívül a szabadnapok és az étkezési időt is elő-.
írja, a g)'ógyszertár tulajdonosának (felelős Vezctöjének) ügyelni kell a1r-a, hogy
a) alkalmazottja az ügyeletes héten csak
annyi szolgálatot teljesítsen, mint a rendPlethez csatolt táblázatnak a „legmagasabb
heti munkaór a, ha a gyógyszertár ügyeletet
tart" jelzésű 1ovat alatt levő óraszám,
..
b) átlagban ne teljesítsen több szolgálatot,
mint ahogy azt a gyógyszert,á1 ügyeletes beosztásának megfelelő rovatban levő 61.asz~t
mok előírják,
e) a 1endes nappali munkaidő ne haladja
meg a vá1 osban a heti 45, községben a heti 56
órát,
d) vá1osokban heti 2 napot, községekben heti

lalja n1agában Az 1937. évi XXI. t.-c értehnében
az ügyeletes szolgálatban eltöltött idő beszámít a
n1unkaidőbe
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A táblázat a rendes nappali szolgálat és az
éjjeli ·szolgálat idejének összesített óraszámát
tünteti fel. Ennél a munkaidőnél többet - kivé'ie
a 2. alatt tárg) alt túlmunkát nem szabad az
alkalmazott gyógyszerésztől követelni, sőt az alkaln1azottal történt megegyezés esetén sem szabad
az alkalmazott gyógyszerészt hosszabb időn át foglfllkozlatni.
A táblázat - második _függőleges rovatában
- külön állapítja ineg azt a legmagasabb n1unka··
irlőt, a.mennyi ideig az alkalmazott gjógyszcrészt
a gyógyszertár ügyeletes hetében foglalkoztatni lehet A további négy függőleges rovat azokat az óraszámokat tünteti fel, amennviné1 több munkaidő
26 heti átlagban nem eshet ~z alkalmazott-gyógyszerészre.
.·
·°','~:
A táblázat vizszintes rovatai különböző óras1ámot állapítanak meg aszerint, hogy a gyógysze:
tár hány alkalmazott-gyógyszerészt foglalkoztat
Ez a munkaidő úgy adódik, hogy városokban a gyóg:yszertár rendes nappali üzemi ideje
napi 11 óra, an1iből le kell vonni az alkalmazottgyógyszerész két órai cbédidejét, marad teh'Í.t
naponta 9 óra munkaidő
A befejező munkáiatok elvégzése céljából a
munkaidőt 10 perccel ineg lehet hosszabbítani,
amely n1eghosszabbításért külön dí}azás nem jár
2 ~íiután városokban két teljes napi pihenő
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másfélnap szabadidőt kapjon az alkahnazollgyógysze1 ész,
e) 2 órai ebédidőt és inspekció esetén 1/2-1
vacsor aidőt engedélyezzen
A pihenőnap a 1endes nappali üzemi idő befejezésekor kezdődik és a pi~e~őna-p .u~~n követk.ező napon a rendes nappali uzeI?1 1do ke~det~
kor fejeződik be, községekben pedig az egyik pi-·
hr::nőnapot ugyanígy kell kiadni a félnap pedig
vag:y a rendes nappali üzen1i idő befejeztével kezdődik és a következő nap déli 1 órakor fejeződik
be vagy déli 1 Ól akar kezdődik és a következő
rc~gel a gyóg} szertár rendes üze1ni idejének kezdcteko1 fejeződik be. lia csak egy alkalmazott
van, inspekció esetén a 'á1osi gy~gyszertára~r~
előírt két szabadnap közül az -egy 1ket megelozo
És kÖ\·elő, a másikat megelőző éjjel az alkalmazott
szabad (há101n éjjel szolgálatmentes) Ugyanígy
szolgálahnentes 3 éjjel a falusi gyógysze1tár alkalrnazottja is
A~okban a hetekben, an1iko1 a gyógyszertár
\·asárnap üg:ye'letes, a gyógyszerész-alkal~azotta.t
az ügjeletes vasárnapon ~z~:gálat~.a leh~t ~otelezn1
Az .így, a rendes 111unka1don felul tel.1es1tett szoloálat pl 9 óra feleidejének megfelelő (tehát ebben
~z esetben 4.5 óra) pihenöidöt tern1észctben kell
a soronkívüli szolgálatban töltött vasárnapot kö\·ető hét vala1nelyik napján egyfolytában megszakítás nélkiB - kiadni Az ügyeletes vasárnapon
sG1onkívül teljes·ített szolgálat másik fele idejét
(4 5 ó1a) külön meg kell fizetni
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A rendeletben inegállapított munkaidőt csak
akkor lehet meghosszabbítani, ha élőre nem látható ese1nény, a g:yógysze1tá1 forgalmát a szokásost lényegesen meghaladóan növeszti, vagy ha
<-i g}'óRsszerészi személJzetébcn előre nem látható
és azonnal nem pótolható kiesés (pl a tulajdonos
\ags alkaln1azott gyógyszerész betegsége) következik be Az i1yen meghosszabbítás ,azonban éven.kint legfeljebb 12-0 óra lehet és nem eshetik 14-nél
több napra A rneghosszabbítást fel kell jegyezai
a nyilvántartókönyvbe és 24 órán belül be kell
jelenteni a tiszti orvosnak
Ha további meghosszabbítási a van szükség, a
törvényhatóság első tisztviselőjének (alispán, törvén-yhatósági jogú várüsokban a polgá1mester) engedélyt kell ké1ni. A törvényhatóság első tisztviselője legfeljebb 30 nap1a eső nleghosszabbításra
adhat engedélyt
A nleghosszabbítás minden esetben túlmunJ,át jelent Ezt a túil1nunkát külön kell díjazni
A díjazást óra szerint kell inegállapítani, még
pedig, úgy, hogj az alkalmazott-gyógyszerész egy
ha\i illctmé.nyét el kell osztani 180-al, az így
adódó összeget n1egszo1 ozni annyival, ahány óra
túhnunkát az alkahnazolt teljesített, ezt az összeg-el pedig 25°/o-al növelni kell; ez a túlmunka díja
Ajánlatos a túhnunkát pontosan nyilvántar
tani, nehogy a 'túlmunka igénybevételére aRko1
ue leg) en nlód, an1iko1 leginkább szükség lenne ri-t
3„ A legki.sebb fizeté.sről a munkabér-megállapító bizottság fog int·ézkedni. A fizetés tekinte-
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tében ezidőszerint még szabadon egyezkedhetik a
munkaadó és a munkaváUaló.
A fizetés tekintetében háron1 ''onatkozásban
van már most is rendelkezés; mégpedig;
a) a túhnunkát
a rendes fizetést 25°/o-a!
meghaladó n1értékbeu kell megfizetni;
b) a fizetésről nyilvántartást kell vezetni, ha
a munkaadó a társadalombiztosítási járulékot és
a kereseti adóját levonja; a nyilvántartást az a!kalmazott-gJ ógyszer ésszel esetenkint alá kell iI at·
ni Ila ezeket nem vonja le, a fizetésről nyilvántartást nem kell vezetni
e) Ha a munkaadó a tár sadaQombiztosítási járulékon és adón kívül mást is levon, pl. előleget.
akkor ir ásbeli elszámolást kell adni.
4 Az a1kalma!zott gyógysze1 észt ugyanannál
a munkaadónál -eltöltött egy évi folytonos szolgálat után fizetése.s szabadság illeti meg
A fizetéses szabadságot mindannak az alkal1naz-ott-gyóg-yszerésznek ki kell adni, aki legkorábban ez év április l-én egyévi ·szolgá1'atot ugyanannál a munkaadónál betöltött 11:eg kell adni ~
szabadságot akkor is, ha a szabadságra igényt
biztosító egy év felmondás esetén a felmondási
idő beszámításával telik ki.
Ebben az évben legalább eg~ éve ugyanannál
a munkaadónál' szolgálatot teljesítő approbált
gyógyszerészt 3 hét, ha inég nem approbált, 2
hét szabadság illeti meg. A rendelet ezt a szabadságot a vonatkozó törvény értelmében munkanapokban fejezi ki, n1e1 t a kötelező törvényes inun-

kaszüneti napokat a szabadságba nem lehet beszámítani
A nem approbált g:yógyszerész és az approbált gyógyszerész két, illetőleg három heti szabadsága az u~yanani;iá~ a munkaadónál te'ljesítetl
szolgalat minden evevel egy-egy nappal emelkedik.
IlJenformán 15, illetőleg 22 nap szabadság illeti
meg azt a g.yógy·szerészt, aki 1940 március 1-é.!l
legalább eg! éve. 16 illetőleg 23 nap a.zt, aki 1941
n1arciu_s 1-en le~al~bb két ~ve, 17 illetőleg 24 nap
azt, aki 1942. marcrsul-e utan 1na1 legalább három
éve ugyanabban a patikában teljesít szolgálatot. A
nem a?.prob~lt gyógyszerész szabadsága tovább
nem ,noveked1~, az appro'bálté azonban folytonos
szolgalat eseten tovább is növekedik mindaddia
egy-e~y. nappal, míg szabadsága a négy hetet ~;l
nem er1
r

-1?- sza~,adsá~ra járó. fizetést a szabadság megkezdese elott k1 kell fizetni. A szabadságra eső
illetmény megállapításánál figyelembe kell venni
a te1mészetben nyujtott élelmezés értékét is; az
alkalmazott ezt az élelmezést szabadsága alatt nen1
köteles igénybe \enni, a 1nunkaadó az élehnezés
értékét pénzben köteles n1egfizetni, ha az alkaln1azott ne1n veszi ter1nészetben igénybe, pl máshol tölti szabadságát
A szabadságot 1negosztva csak akkor szabad
kiadni, h~ az alk,aln1azott ebbe beleegyezett, vagy
h:i. a gyogysze1tar helyzete ezt elháríthatatlanul
szükségessé teszi.
A szabadságot megegyezés esetén sem lehet
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hétnél kisebb részletekben kiadni. A há101n
hétnél nem nagyobb szabadságot legfeljebb két,
a há101n hétnél nagyobb szabadságot pedig legfeljebb hárorn részre lehet tagolni
A. szabadság kiadásának idejét a 1nunkaadó
áJl.apítja meg, de ~ szabadságot az évnek április
1-tül október hó végéig terjedő szakában kel'l megadni. !\fás idöben csak akkor lehet, ha a törvényhatóság első tisztviselője ezt n1'egengedi Két egymást követö naptári évben azonban il)Cll enge··
délyt nen1 lehet kapni
Az alkalmazottal a megadott szabadságról, annak kezdete előtt legalább 15 nappal értesíteni kel\,
t['nácsos ezt félreértések m·egelőzése céljából
ÍI ásb 111 n1egtenni
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alkahnazottat szabadsága alatt egyáltalán nem szabad fogl<:ilkoztatni, vagy ha ez megtörténik, a szabadsúgot ineg nem adottnak kell tekinteni Ebben az
esetben az alkaln1azott a szabadságot inégegyszer
igényelheti. Szabadsága alatt az alkalmazott máshol
sein vállalhat n1unkát, kivéve azt a 1nunkát, amit
szabadsága előtt is rendszeresen az esetleges másik 1nunkaa<lónál ellátott
Ila a inunkaadó a szolgálati viszon:y t feln1ondja, a szabadságot a felmondás befejezte
előtt meg kell adni inég akkor is, ha a felmondás
az évnek nem a szabadság n1egadásá1a szolgáló
szakában (április --október 31.) következik be
5. Az eddig is vezetett sze1nélyzeti nyilvántartót ki kell egészíteni Fel kell tüntetni az alkal-

(.g)

tnazolt-g)óg) sze1ész szen1élyi adatait (név, születési hel3 és idő, sZiolgálatbalépés ideje (év, hó és
nap) .

A nyilvántartásban fel kell tüntetni az alka!·
1nazott gyógJszerészek munkabeosztását, a pihenőnapot, az étkezési időt és az ügyeletes szolgála··
tot Legalkalmasabb ezt egys·zer és mindenkorra
megállapítani, pl. pihenőnap: szerda és vasárnap,
ebédidő 12-2-ig, vacsoraidő ügyeletes
szolgálat
esetén 8-1 /29, illetve 9-ig, ügyeletes szolgálat hélfön, csütörtökön és pénteken
F'el kell tüntetni minden esetben a munkaidő meghosszabbítását A meghosszabbítás kezdő
és ·végpontját fel kell jegyezni, tehát pl 1939
március 11-én d u 2 órától 7 óráig
A nyilvántartásba be kell jegjezni az alkalmazottak fizetését, továbbá a fizetéses szabadsá~
gúnak időta1 tamát, a szabadság kezdetének é:s
végének n1egjelölésével
A személyzeti nyilvánta1 tó lapokat a fentiek
fig)elembevételével az Egyesület, illetve a T'estiilet elkészítteti. Ezek a nyomtatványok az ügyviteli irodákban besze1ezhetők
6. A rendelettől eltérő, az alkaln1azott háhánj ára szóló megállapodást nem lehet kötni A.z
alkaln1azott tehát nem mondhat le a 1endeletben
biztosított jogairól Ha. bá11ni olyant vállalna is,
anii reá nézve a rendeletben foglaltaknál hátrányosabb, a n1unkaadó egyrészt kihágást követ el,
n1ásrészt az alkahnazott utólag követelésekkel lép
het fel
18
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endelet inegszegése 'ag:y kijátszása ki

hágás.
Nem n1entesíti a gy,ógyszerlár tulajdonosát u
felelősség alól az, ha gyógyszertárát felelős vezetővel kezelteti és a felelős vezető szegi meg a
rendelkezéseket.
A
gyógysze1tár-tulajdonosán_ak
ebben az esetben is ügyelnie kell arra, hogy fe··
lelős vezetője a többi alkaln1azott rovására ne
szegje meg a 1endeletet, me1t ha gondatlanul jáT
el, kihágás miatt büntetik
Kihágás az is, ha az alkahnazottat elbocsátják vagy elbocsájtással fenyegetik azért, mert az
alkalmazott a 1endeleten alapuló jogait é1vényesíti
vagy megkisérli érvényesíteni

*

*

*

A fentiekben igsekeztünk részletesen tájé]>.oz-

tatni t Ka1társainkat a most megjelent két nagyfontosságú belügyminiszteri rendelet intézkedései„
1ől. 1'lyomatékosan felhívjuk valamennyi gyógy~zertár tulajdonosát (felelős vezetőjét), hogy a ren··
deleteket és a t6.jékoztatá.st behatóan tanulmányozzák
Budapest, 1939 inárcius 7
Koritsánszky Ottó
Kovács űdön
ügyv igazgató
ügyv. igazgató

BERETVÁS·

pasztilla fejfájás ellen

G28/1939 sz.
A személyzeti nyilvántartáshoz: szükséges
nyomtatványok beszerzése.

-- É1tesítés. Értesítjük a gyógyszertá1ak t. felelős vezetőit
- a gyógJsz.erészall{almazottak személyi adt;~
ta111ak,
beosztásának
és 1.11 et menye1nek
.
.
. , szolgálati
, ,
·
n11.vanta1tasahoz
szükséges nyo m t a t vanyo
•
k <:1z
1 ··1
·
ügyvitel'i 110
. da1a
•.• b
E'gycsu
d·
. b et,
k, illetve a. Testület
, ,
an
_„u a ok1~ ~n.~. klO f1llerert beszerezhetők. Utbaigazí.
tá 1 min
. d en egves
tnsu
, 1 ozo, JU , . hogy a g) ógyszei
.
•
g1ogysze1esz alkalmazottját a 150/1939 és
160·,
1~3? B I\f. számú iendeletnek megfelelöen ;(Ülönkulon lapon kell nyilvántartani

h~gJ

1

Budapest, 1939. március hó 22
[{ouács Ődön
J{orit.sánszky Ottó
Üg} v igazgató
ügyv igazgató
663/1939 sz
Magyarázat

al1'aln1azott .szen1élyi adatait sz lg'/ t. b
t' · 't '
·u t , .
,
'
o a a z eosz"
a~a e.s l e zneny1egyzéllét tartalmazó nyilvánt~rtá.si iv kitöltésére
CiZ

és 160/1939 · B · M · sza1nu
, • 1ende„
I t I· A1 15011939
"t
·
felel. ." {0 e1ez,~~- a gyógyszertá1 tulajdonosát, illet1re
e e os vezetoiet, hog}: az alkahnazott gyógyszerész
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szeinCo:\ i adatait, szolgálati beosztását és illetményét i{yilvánta1tásba foglalja

E 1 endeletek figye'l,embevételével e1készíttettük
a megfelelő nyilvántartó lapokat, amelyek a
260.520/1939 B M számú rendelet 16. §-a értelmében eddig vezetett Személyzeti nyilvántartási
napló adatait is tartalmazzák, tehát annak további
vezetését feleslegessé teszik.
A nyilvántartó íven fenn,
a gyógy-sze1tá1
címét, helyét és a felelős vezető nevét kell feltüntetni
Az alkalinazott személyi adatainak kitöltése az
eddigi módon történik
Az 1938:IV. t e alapján a Vitézi Rendbe tartozó és .a tüzharcos gJógysz·erészek nyilvántartására az 5-ik rovatot vizszintes vonallal ketté kell
választani A felső részbe a képesítési okn1ány (oklevél stb.) inegnevezését, számát és keltét kell beí1ni az alsó részébe pedig azt kell feltünteni, hog)
a·z ~lkahnazott g:yógyszerész hadirokkant, a Vitézi
Rendbe tartozik, vagy tűzharcos, az igazoló okn1ány keltének, számának stb beiktatása 1nellett
l\1inden alkalmazott gyógyszerésznek (okleve·
les, nem okleveles és gyakornok) sze1nélyi adatait ki kell tölteni
Az alkalmazott szolgálati beosztását feltüntető
rovatokba be kell írni a nappali inunka idejét,
pl. 45 óra, vagy 56 óra. Ha az okl. gyógyszerés_z
részszolgálatot teljesít, vagyis a hétnek csupán bizonyos napjain dolgozik .a gyógyszertárban, akkor

a rovatban a tényleges nappali üzemi idő alatt eltöltött heti munkaórák számát kell bejegyezni
A pihenőnapokat a 2-ik rovatban kell feltüntetni, ezek természetesen tetszés szerint kijelölhe„
tök és szükség esetén felcserélhetők Vagyis ha
pl az egyik pihenőnap vasárnapi a esik, a másik
szerdára, akkor a 1ov.atba e két napot kell bejegyezni Ha azonban szolgálati é1dekből egyik,
vagy másik .szabadnap megváltozik, akkor azt
ugyanezen rovat következő sorába kell bejegyezni
Nem szükséges bejegyezni azt a változást, amelyik
abban az esetben következik be, ha a gyógyszertár ügyeletes szolgálatot teljesít és .a gyógyszertár
felelős vezetője az alkalmazottat szolgálattételre
1endeli be.
Az alkalmazott étkezési ideje 2 óra ebédidő
ügyeletes szolgálat esetén pedig 1/2 órától-1
óráig terjedő vacsoraidő. Ebbe ia rovatba azt az
időpontot kell beállítani, amely idő e cél1.a az alkalmazott rendelkezésére áll
Pl ebédidő 1--3
óráig, vacsoraidő 1 /28-8-ig
A következő 1 ovatba az ügyeletes szolgálati
beosztásokat kell bevezetni, pl április 16-tól 30„ig
nlinden negyedik nap; vagy április 16~30-ig min
den második nap, vagy pedig hetenként 4 éjszaka,
slb
A szabadságidő kezdetét és végét kell a következő rovatba bejegyezni Ezt te1mészetesen ne1n
az év elején kell kitölteni, hanem a szabadságidő
megkezdésekor. Amennyiben az alkalmazott szabadságidejét két részletben kapja, úgy te1mészete-
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sen a szabadságidő 1nind a két iészletének kezdetét és végnapját be kell jegyezni
A n1unkaidő esetleges rneghosszabbításait keil
a hátralevő rovatban feltüntetni A rendelet értelmében egy évben 120 órát meg nem haladó és
lf,gfeljebb 14 napra te1jedő munkaidőmeghosszab
bításokat csupán az illetékes tisztiorvosnak keil
bejelenteni Ezeknek a meghosszabbításoknak nap··
ját, kezdő- és végpontját fel kell tüntetni, pl. április 12-én délután 2-4-ig. Abban az esetben, ha a
n1unkaidő
meghosszabbítása engedéllyel történt,
úgy annak napját, kezdő- és végpontját, valamint
az engedély szá111át a következő rovatokba kell feljegyezni Ilyen engedélyeket a 150/1939 B. ~f
szán1ú rendelet 5. §-a értelmében a törvényhatóság első tisztviselője a munkaadó megokolt kérelrr1ére adhat Ez azonban évenként legfeljebb 30
napra terjedhet
Nem kell feljegyezni a túlóra elszámolásba
azon állandó vagy ideiglenes g)·ógyszerész alkalma
zott túhnunkaidejét, akit 'a g~yógyszertár felelős
vezetője a 252 62711934 belügynüniszteri rendelet 7 pontja alapján a iendeletben 111egszabott
időre, mint helyettest a tiszti orvosnál bejelent
Az alkalmazott illehnényjegyzékéről szóló
hnrn1adik táblázat minden rovatának 12 sora van,
az év 12 hónapjára vonatkozó illetménykifizetés
bejegjzésére. Az első rovatba: a havi illetmény
Ö!':szegél kell beírni, a 1násodikba: az ügyeletes
szolgálatért kifizetett n1unfoadí jat, a harmadikbn:
az esetleges túlóradíjakat
A negyedik 1ovatb:1n
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ezeket összegezni kell Az így rricgállapított öszszegből le kell vonni az OTI. vag?r ~ l\iABI. jáiulék felerészét és az egész ker-esehadot, amelyeknek az összegét az e céha szolgáló rovatokba kell
külön-külön feljtgyezni és összesíteni. A következő
rovatba kell bejegyezni azt az összeget, amely a
le\onások után fennmarad és an1ely az alkalmazott részére kifizetésre kerül Ezt "az elszámolást az
alkalmazott aláírásával igazolja, amire az utolsó
rovat szolgál
An1ennviben az alkalmazott
illetményeinek
összerré,ből ~az 0 I I és ~IABl járulék, vagy kertseti'actón kívül is levonások történnek különt-öző címeken (így pl. fogyasztott gyógyszerek ára
vagy előleg címén), úgy azokról az alkahnazottnak külön írásbeli elszámolást kell adni
Felhívjuk a gyógyszertárak felelős vezetőinek
figyelmét arra, hogy a ~1avi illetmény öss~_egén~k
egyeznie kell a "l\1ABI-nal, vagy az OTI-nal _be.Jelentett összegekkel, valamint az alkaln1'azottI keiesetiadó vallomással Amennyiben tehát valan1el) ik gyógyszer tár tulajdonosa, va.gy „f clelős vez~
tője e ,járulékokat, vagy a kereset1adot nem VOllJ.'l
le, úgy a havi iUetmiények összegét ezz_el mc~ kell
nüvelni és ennek megfelelően megtenni a beJelerrtéseI;::et a betegbiztosító intézetekhez, valamint az
adóhatóságnak
.
Az alkalmazott szolgálati beosztása, valamint
az il1etn1ény jegyzéke cín1ü rovatok kötele_ző _v,e:
zetése a 150/l939 sz. rendelet é1t,elmében csupan
ai okleveles gyógj szc1é<5zekre vonatkozik Taná1
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969/1939 sz
A MAY. EBI terhére kiszolgáltatott vények

csos azonban a nem okleveles gyógyszerészek lH·osztását is megállapítani, n1áresak az üzemi rentl
érdekében is A nem okleveles gyógyszerészekre és
gyakorlatokra vonatkozóan, azonban a korlátozá·
sok nem vonatkoznak
Minden gyógyszerész alkalmazott részére évről-évre egy új nyilvántartó lapot kell kiállítani
Ha a g:yógyszertárban időnként kisegítő dolgozik, úgy részére egy külön nyilvántartó ív álliLandó ki. Ha a kisegítő alka'lm:azott pl április hónapban és augusztus hónapban teljesít szolgálatot,
akkor az április hónapban kiállított ívet augusztus hónapban, a szolgálati beosztás és az illetményre vonatkozó újabb adatok felvételével foly··
tatni lehet. Természetes, ha a fenti példából
kiindulva augusztusban inás kisegítő működik, a
gyógyszertárban, akkor annak a számára külön
lapot kell nyitni
A nyilvántartó íveket n1eg kell őrizni és ezért
célszerű azokat összehajtva egy irattartóban elhelyezni, vagy pedig a gyógyszertár szükségletéhez
mért megfelelő számú nyilvántartó lapokat könyvalakba beköttetni
A nyilvántartási ivek darabonként 10 fillérért
az Egyesület, illetve a Testület ügyviteli irodáiban
kaphatók
Budapest, 1939

J{ovács Ödön
ügyv igazgató

számlázása„

A MÁV. betegségi biztosító intézet ké1ésére
é1tesítjük a g)ógyszertár,ak felelős vezetőit, hogy
tagok által fizetendő 20 és 40 filléres térítési ösz
szeget a vényen kijelölt megfelelő helyre rá keli
,ezetni és a vényfüzetben bentmaradó 1násolati
lapon is számszerűleg fel kell tüntetni, de a szám
Iákra a vény bruttó összegét kell írni. A térítések összegét az intézet vonja le a szán1la """Végösszegéből.
Az -A. és B csoport vényeinek
bruttó összegét a számla végén össze kell adni
Budapest, 1939 május 9
[{orit.sán.szky Ottó
Kovács Ödön
ügyvezető igazgató
üg:y vezető igazgató
Értesítés az

arsenobensol·készitményekrői.

A m: kir belügyminiszter 1934. évi október
hó 29-én kelt 257 378-1934. B M számú ren
<lelete értelmében csakis olyan arsenobensol-készít1nények tarthatók raktáron és hozhatók forgalomba, amelyek állandó ellenőrzés alatt álla
nak. A belföldi gyártású arsenobensol készítményeknek mindegyik arnpulláját, illetve külső dobozát a ]\;f Kir Orsz l{özegészségügyi Intézet,
illetőleg az Arsenobensol Bizottság ellenőrző jegyével látják el

március hó 29

[{oritsán.szky Ott6
ügyv igazgató

,~:;i·
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nlkaln1azott g)ógyszerészek, általában gyógyszeré
szek, g} ógyszer ész jelöltek és gyógyszerészgyakor11okok, akik 1938. évi neven1ber hó 2. napján legalább 3 hóll'ap óta a visszacsatolt területen laktak, a visszacsatolást megelőző időben tanusított
ruagaviseletüket az állam érdekei, az erkölcsi megbízhatóság és a gyógyszerész hiv,atás tisztessége
szempontjából az illetékes igazoló bizottságoli- útján haladéktalanul felül kell vizsgálni Ezen igazol··
tatás iránt a kérelmet f. évi augusztus hó 31 napjáig kell előterjeszteni

Az utóbbi időben a Liszti 01vos vizsgáliatok
so1án egyes gyógysze1tá1akban olyan arsenoben„
sol-készítményeket találtak, amelyekről az ellenőrző cin1ke hiánJzott Voltak ezen ~ívül olyan
belföldi a1senobensol-készítmén:yek raktá1oni arnelseknek felhasználási ideje inár lejárt
Felhívjuk ennélfog\ a valamenn) i gyógyszer
tár felelős vezetőjét, hogy a raktáron levő belföldi g)ártású arsenobensol-készítn1ényeiket vizsgálják felül és mindazokat, amelyeknek határideje lejárt, vagy amelyekről a zellenőrző cimke
hián)'Zik, ne szolgáltassák ki, hancn1 az ellőállító
g)árhoz fo1duljanak és kivánják azoknak kifogástal1an és szahálysze1ií á1u1a való kicserélését

I~elékes helJen szerzet.t felvilágosítás alapján
felhív,Juk érdekelt K.artár:sainkat, hogy ig-azoltatásuk_ ir~nti kérelem benyujtásával várjanak addig
az 1de1g, a1níg az igazolóbizottságok elnökei erre
vonatkozó és részletes utasítást tartalmazó Hirdt;hnénye" m,eg. ne1n jelenik. Ez a „Hirdet~ény'
tartalmazza nia.Jd, hog) mely időpontban, hova
cín1ez\e kell az igazoltatás iránti ké1.e1'meket be·nyujtani. Előr·eláthiatóan a Hüdetm-énynek a Budapesti l{özlönyb~n való megjelenésétől számítandó 15 nap alatt kell majd a kérvényt az illeh-;~es bi~ottság elnökének címezve benyujtani. A
IIndctmeny pontosan fel fogja sorolni azokat az
okmányokat, amels.eket a bélyegmentes kérvényhez csatolni kell.
Szükséges leS:z ,az igazoltatás1a jelentkező életének rövid leírását, a főbb mozzanatok köz11'ésével
(curriculum vita·e) is csatolni, továbbá annak hatúsági igazolását, hogy a jelentkező 1938 évi no~
vr1nber hó 2 napját rnegelőző 3 hónap alatt és

Budapest, 1939 1ná jus hó 10
Iöche1e1 Tamás
[{01tisánszky Ottó
alelnök
ügyv igazgató

1196/1939 sz
A Magyar Szent Koronához: a bécsi határozattal
visszakerült országréz gyógyszerészei részére az
igazolási eljárás körüli teendőkről.,

----'- I ájékoztató
A magyar kiiál:yi miniszté1iumnak június 1-i
kelettel megjelent 5240/1939 I\f. E. számú és az
ahhoz tartozó 2440/1939 I\1 E. számú, továbbá a
180/1939 B I\1 szán1ú rendeletek akként intézktdnek, hog~: azok a gyógyszertártulajdonosok,
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J

azóta hol és n1eddig lakott, illetve 1938 ev1 augusztus hó 2 napja után mikor és hova költözött ·a visszacsatolt területen
Ezek elő1ebocsátásával figyehnébe ajánl,juk
érdekelt Kartársainknak: állítsák össze életük rö"id leírását és szerezzék be e1kölcsi bizonyítvá··
nyukat, \ ala1nin t .a tartózkodásra ,. onatkozó fentebb en1lílett hatósági igazolást
Szükségesnek
tart,iuk, hog:y az érdekelt Kartársak a csehszlovák
u1alo1n alatti magatartásának •és erkölcsi megbízhatóságának igazoló ilatait mielőbb szerezzék
he, hogy an1enn:yiben ~zükség lenne azok fehnutatására, vag:y csatolásá1 a, kéznél legyenek
A vizsgálóbizottságok elnökeinek hivatalos
hirdetményét a megjelenéskor a szaklapokban közölni fogjuk„ Amennyiben a Hirdetményben oly
rövid időt tűznének ki az igazoltatás iránti kéreln1ek benyujtására, hogy arról az érdekeltek a
szaklapok útján idejekorán nem értesülhetnének,
ez esetben egyesületünk [l visszacsatolt országrész
nlinden ér de kelt gy ógy.szer tár át kör levélben értesíteni fogja és n1ár inost felkérjük e gyógyszertárak tulajdonosait, felelős vezetőit, hogy annak tartahnát alkahnazottaival majd inegismertetni szíveskedjék
A.1nennyiben szükség volna további részletes
tájékoztatás nyujtásá1a, akkor azt az elnökség idejt>korán meg fogja tenni
Budapest, 1939 június hó 13

Koritsánszky Ottó
ügyv. igazgató

Dr Tauffer Gábor
elnök.
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1226/1939 sz,
A gyógyszertári munkadíjak után fizetendő általá„
nos forgalmiadó tárgyáb~n„
-

1

Értesítés

A visszacsatolt területek gyógyszertártulajdonosai és felelős vezetői közül többen kérdésseí
fordultak egyesületünkhöz, hogy az általános
forgalmi adó amennyiben terheli a .gyógyszertárakat és azokat milyen alapon tartoznak leróni
Szükségesnek látjuk t·ehá-t, hogy az erre vonatkozó általános tudnivalókat érdekelt kartársuinkkal ismertessük
„A gyógyszertárak az 1933 évi 158 OOO szá1nú
pénzügyminiszteri 1endeletnek megjelenése alapján általános forgalmi adót csupán a munkadíjakból szár1nazó bevételek után tartoznak leróni A
gyógyszereket, kész g:yógyszertermékeket, gyógy
szerkülönlegességek,et, kozm-etikai cikkeket, kötsze
reket, doboz-árukat, papírárut ugyanis ezen rendelet megjelenése után
gyógyszertárak fázisadóV[ll terhelten szerzik be és így az ebből származó
bevételek forgalmi adó alá nem -esnek A in. kir
pénzügyminiszter úr 1934 január 13-án a 178.938
VJII b szán1ú rendeletében úgy intézkedett, hogy
ctz orvosi
rendelet alapján gyógyszerkészítéssel
Lapcsolatos inunkálatok ellenértéke után járó általános forgalmi adót a pénzügyigazgatósá.gok
egyezségi alapon általán)Összcgben állapítsák meg
Ha az eg·yezségkötés iµe·ghiusul, a fizetendő álla
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l&nyösszeget kivetéssel kell megállapítani. Ugyan
ezen pénzügyminiszteri rendelet befejező részében azt tartalmazza, hogy ,,a gyógyszertáli munkadijakból eredő bevétel a gyógyszertári bruttó forgolomnak kb. 7-10°/o-ára· tehető"„
A fent idézett rendelet alapján a gyógyszertár bruttó bevétel ének 7-10°/o-a 1a forgalmi adóalap és ennek 3°/o-a a forgalmi adó összege.
Amenn1iben valamelJik forgalmiadó hivatal a
fenti kulcsnál n1agasabb alapon vetette ki .a forgal.miadó átalányösszegét, akkor - amennyiben a
fellebbezésre szánt határidő még le nem jár-t volna, - azt ajlinljuk a t kartársaknak, hogy ;a fenti
iendeletre hivatkozva, a forgalmiadó hivatal által
kivetett és sérelmes adóalapot fellebbezzék meg,
iHetve annak leszállítását kérelmezzék
1

Budapest, 1939 június hó 19-én
J(u1il.sánszky Ottó

Tauffer Gábor
elnök

ügyv. ig1azgató
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kisebb sérüléseknél a legalkaln1asabb, nyujtható

gyorssebkötés
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1273/1939 sz.
A gyógyszertári alkalmazottak szolgálati
jogvisz:onyair61.

-

fá jékoztató. -

A m. kir minisztérium a visszacsatolt felvidéki területen 5 400/1939 l\{. E szá1nú rende~
letével hatálybaléptette a munka és 1a szolgálati
10 gviszonJra vonatkozó jogs!Zab~l~~okat __ Ez~kne~
a jogszabályoknak a hatálybalcp.ese ·sz11;ksi:;ges~e
teszi, hogy :a g:yógyszertá1ak tula.idonosart
felelős vezetőit a szükséges tudnivalókról lá.]ékoztas:suk
Az 5.400/1939 M. E számú rendelet 1939
június 2-án jelent meg a Budapesti Közlönyben
A. rendelet 1. §-a szerint ezek a jogszabályok
1939 június 15-én léptek hatályba. Az eze~ ~dő
pontot megelőző időben keletkezett szo1gálat1 Jogviszonyokra még a régi - 1938. november 2-án
hatályb'an volt - szabályok az irányadók abban
az esetben, ha azek az alkalmazottra kedvezőbbek.
A rendelet inegengedi a hatá1ozott időta1tamra kötött szolgál1ati szerződés 1negszüntetését
is, ha a 1nunkaváUaló a jogvisz.ony tartama aiiatt
a munkaadó nen1zeti érzését súlyosan sértette. A
határozott időre szóló szolgálati viszonyt azonban
ebben az esetben is csak rendes felmondással
lehet inegszüntetni
A n1unkaidőre, ia legkisebb fizetésre és az

:s
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éyenkPnti fizetéses szabadságra vonatkozó 150/
1939. B ~f számú rendelet már előz8leg hatályba
lépett.
.
.
„.
,
h
Szolgálati Jogviszony JOil letre akkor; a „az
alkalmazott testi viagy szellemi munl~ae:eJét d1.~3:
zás ellenében valan1ely munkaadó reszere le~o:~
A szolgálati szerződés illetékmentes, ha a k1kotött iHetmény egy hónapra eső összege 500 pengőt
rne<Y nem halad Szolgál1ati szerződést írásban é~
szóbelileg lehet érvényesen kötni
A gyakorlati
életben azonban az írásban kötött szerződések váltak be. A. szolgálati szerződések nem terjed~etnek
ki a szolnálati viszony minden előre nem is 'látható Tészktére. A szo.lgálati szeiződésben nem szabályozott kérdésekben amennyiben arról téle1-es jogszabály nem itézkedik - egj:részt a szak1nai szokás, n1ás1észt az ugyanannal a munkaadónál eléizően fennál[otl rendsze1 az irányadó
Az alkaln1aztatás háromféle lehet; p1óbaidőr,e hatá1ozott, vagy határozatlan időre szóló.
p1óbaidő ta1tama alatt az _al~aln:azás, csa~
ideiglenes jellegű ·s inint. ~ly~n .bar~ely~k fel reszéről külön megokoláis ne1kul is, ba1m1kor megszüntethető A p1óbaidö tartama
a fontosabb
hntáskö11el nen1 bí16 alkalmazottaknál (ide tartoznak a nem okleveles gyógyszerészek is), . egy
hónap az okleveles gyógyszerészeknél legfelJebb
két hÓnap lehet. Az alkalmazo~t hátrányár~ e~tő,~
az időtől eltérni ne1n lehet es ha ~ p1oba1d~
hosszabb tartamban lett megállapítva, ugy a fenb
időpont lejá1ta után hatá1ozatlan időtartamú al-

A

kall11azás11ak szá1nít a111cl~ et csak szabálysze1íí
feln1nndússal lehet 111egszüntetni
,\ szolgálati 'iszon:y időtartamát előre n1eglehet halá1ozni Ebben az esetben a sze1ződés a
naptárilag előre n1egá1Japított vagJ rnegállapítható napon külön fehnondás nélkül n1egszűnik
l\'1eg lehet állapodni tetszés szerinti napra, hétre,
hónapra v1agJ év1e szóló szerződési tartamban
Hatá1 ozott időre kötött sze1 ződés az is, an1elybc:n a szolgálati vi·szon-J n1cgszíinését valamely
előrelátható ese1nénvhez kötik
Ha azonban a
szolgálati viszon} időta1tan1át olJ bizonytalan kifejezéssel jelölték n1eg (pl idénJre, kisegítés1e
stb.), 111elJnek alapj.án azt az adott esetben szabatosan megállapítani ne1n lehet. a szolgálati
sze1ződést határozaU<an időr·e kötö:\tnek kell tekinteni. (1910/1930 ~! E 4 §) A halá1ozott
időre kötött szolgálati sze1ződés, ha a munka'iszon) a kikötött lejá1ati napoP! túl is fennáJl,
határozatlan idő1e szóló 111unkaviszonnvá válik,
a1nil csak rendes f:Clmondással vagy az~nnali elbocsátásra jogot adó cselekmény esetén 1ögtöni
hatállJ al lehet megszüntetni
A hatú1ozotl
idötarlamra kötött sze1zűdést
egyolda,lúari joghálránJok nélkül nem lehel felhontani. Ha tehát a n1unkaadó a kikötött napnál
korábban bontja fel a n1unkaviszonyt, a hátralévő időre esö fiz·etés. ·ere.jéig kártérítéssel tartozik. Ez az összeg legfeljebb csak csökkenhet, ha
az alkaln1azott időközben ne1n ros-szahb feltételek mellett - állást kapott. A határozott idő19
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A szolgálat folytonosságát eg) évnél nem hoszszabb megszakítás nem é1inti
Feln1ondani csak valamel~· naptá1i hónap
utolsó napjára lehet A fe]mondásniak oly idő
pontban kell tö1ténnie, hogy a felmondás napjától
a felmöndási idő lejá1tának napjáig a teljes
felmondási idő elteljék. Ennek következtében
::i felmondó levelet legkésőbb a hó utolsó napján kell kézbesíteni.
A felmondásnak hásban kell n1egtö1ténnie,
mert ellenkező -esetben csak akkor hatályos, ha
azt az alkalinazott kifejezetten tudomásul veszi
A fehnondás időpontjának azt a napot kel1l tekinteni. amelyen a felmondást az alkalmazott tudo1násulvette, frásban felmondás esetén pedig azt
a napot, amelyen a felmondó levelet az alkalmazottnak kézbesítették, ki"éve, ha az alkalmazott
szándékos magatartásával hátráltrat.ia a felmondóle'\él kézhesítését
>\. feln1ondási idő alatt is já1 az alkalmazottnak n_ fizetésén felül az Hddig rendszeresen él'ezett pótlék, segél~·. te11nészetbeni szolgáltatás,
vag) 111ás mellékjáran<lóság i'lletőleg ezeknek, ha ne1n '1 fizetéssel eg-~ időben, hanen1 más esedékPs-ség szerint folyósított szolgáltatásról van
szó
<ll án)'OS része.
Az alkahnazott a felmondási idő alatt is köteles inunk1akö1ét ellátni, de a munkaadó - illet1nény einck fnTJ ósítása 1nc1Iett felmentheti a
szolg.álal alól A felmondási időre járó fizetés
111ég akkor is já1 az alkaln1azottnak, ha -a szol-
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gálat alóli fehnentés esetén - még a feln1ondási
idő le.iá1 ta előtt újabb állást kapott. Az egyébként jogsze1 üen követelhető felrnondási időre az
alkalmazott n1f.g akkor is igén-yt tarthat, ha elő
zetesen rö' i<lebh felmondási időben állapodtak
1neg, mert az 1910/1920 11 E számú rendelet
23 §-a ér,;énj tclennek 111ondja ki a szolgálati
szerződésnek a rendelett61 az alkalmazott hátrányáfla eltérő feln1ondási időre vonatkozó kikötéseit.
A munkaadó a szolgálati viszonyt azonnali
hatállyal is megszünt>E:lheti, ha az ipartörvény 94
§-ában felsorolt esetek ,.ala1nel:yike bekövetkezik
A„ munkavállaló is azonnal kiléphet és az össze.s
járandóságait jogsz,erüen követelheti, ha az ipartörvén) 95 §-áhan felso1olt esetek valamelyike
bekövetkezett
Az azonnali hatálvú elbocsátás
'agy kilépés .iogával nyon1ban 1akkor kell élni,
a1niko1 az azt előidéző dk a munkaadó, illetve a
munkavállaló ludo1násá1a jut Ha tehát a munkaadó nem él~ az azonnali elbocsátá's jogával, mert
ezt a szándékát később kívánta megvalósítani, a
cselelonén'.''l 1negbocsátottrnak kell tekinteni s a1ra
későhh azonna1i ha tál~ ú elbocsátást már nem lehet alapozni
A 1nunkaadó szabatosan és hatá1 ozotlan kötr les 1z elbocsátás okát és a szolgál1ati viszony
azonnali megszüntetésé1 e irányuló elhatározását
közölni. Ezzel a közléssel, illetőleg az azonnali
elbocsátással nen1 esik késedelembe a munkaadó,
ha a tudon1ásá1a jutott azonnali elbocsájtásta
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n1egváltoztatásával kapcsolatban igényt tart a f.:1inondási idö1c járó fizetés1~e és az esetleges "egkielégítésre, ezt a rrégi tulaj~~~o~sal ny~mban, a
,,áltozús bekövetkezes·ekor, kozoln1 ta1toz1k A felmondási időre járó illetn1ényeket, úgyszintén a
végkielégítést az alkahnazott a régi tu1ajd?no~t~l
követelheti Felelős azonban ennek megf:izetese8it -- inint üzleti tartozásért - az új tulajdonos
Íb az esetben, ha az alkalmazott ezt a követelését
az átvéteJkor szabál~yszerűen bejelenti
Ha a szolgálati vis·zonyt a munkaadó szünteti
meg, vags ha az alkalmazott ~zon?al~ kilépésre
iogot adó eset következtében _lep k1, ugy az alkahnazottat \·égkielégítés illeti meg az esetJ;ie~.,
ha ugyanannál a 1nunkaadónál öt é\ óta tel1es1t
szolgálatot
Nen1 jár végkielégítés az. esetben:
ba ,a munkaadó azdnnali ·elbocsátásra Jogot ado
okból szünteti meg a szolgálati a viszonyt,. vagy
ha iaz alkaln1azott rnondja fél állását \Tégkrelégítésr·e ~ megállapodás vag'j szerződéses kikötés
hiányában -- csak azok az alkaln1azottak t~rthat
nak igényt, akik az 1920/1910. M E. számu ~·en
delet hatálya alá ta1 toznak E :Szerint a gyogyszertári all~a1111azottaknak ~ a laboráns, 1a taka.rítónő cson1agolónő és kifutó kivételével, akik
ipari ;nunkásoknak tekintendők -- vé?kj.elégíté~!e
van joguk A végkielégítés összege m,1nd~n _betoltött háiom évi szolgálat után a ,szo1galiah viszony
n1egszűnéscko1 fennálló i1letményne~ .e~~ hón~p,ra
eső része legfeljebb azonban egy ev1 1arandosag
A f.elmo~dás ideje, úgyszintén a próbaridő, a vég-

kielégítésre való jogosultság megszerzésének szempontjápól hozzáadandó a szolgáliati időhöz A. felrnondási időt akkor is figyelembe kell venni. ha
a munkaadó alkalmazottját ·ezen idő a:latt -nem
foglalkoztatta, vagy ha a munkaadó azonnali hatállyal ugyan, de erre jogot nem szolgáltató ffkból bocsájtotta el alkalmazottját
A. számítás alapját képező havi átlagos illet111én) alatt nen1cs ak az alkalmazott rendes havi
fizetése, hanen1 te1mészetbeni járandós5'gának é1téke, renumerációjának, vagy bánnilv néven neyezendő rendszeres javadalmának e~y hónapra
kiszá1nított rész.e értendő
b
-lz alkalmazott elhalálozása esetén a véi:L
kielégítés annak eltartásra jogosult házastársá~
vagy kiskorú gyermekét is megilleti, feltéve, hog):
az alkalmazottat a végkielégítés elhalálozásának
időpontjában megillette
1

A végkiel-égítési igényhez szükséges öt évi
szolgálat folytonosságát nem érinti az egy évet
me,g nem haladó, bármely okból bekövetkezett
n1egszakítás, továbbá 1az 1939 évi honvéde'lmi törvény értelmében a békében vagy háborúban teljesített katonai szolgálat következtében beállott
bárn1ekkora n1egszakítás ·sem, ha az alkalmazott
kato~~i szol~~lata előtt legalább egy évig n1egszak1tas nélku~ a inunkaadó szolgálatában állott.
Nen1, szükséges azonban ez az egy éves előző
szolgalat akkor, ha a katornai szolgálat csak fegyveugyakorlat volt A megszakítások időtartamát
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<lzonhl~n a v15gkielégítés összegének inegállapításánál fig\ clen1he 'enni nem lehet
::\'t:~nknképtelenséggel já1ó betegség esetén a
betegség első hat hetében n 111~,nkaadó. telj~s fizetést köteles az alkalinazott.ianak kiadni Az
esetben azonban, ha a szolgáliati szerzödésben kikötöli&k, hog) a n1unka,á1Jlalónak betegsége ,es~
tére táppénzigtJ1;. e kÖ\·etkeztében n inunkaado f,1zEtés6t nen1 fol;.ósítja, úg~
csupán a hetegseg
11 ap 1a1g 1a10 illeln1én} t _kell fol) ósíttani és :~ bct.egsCg tar ta111ú1 a az
0 fl 'agy a ~'1ABI koteles
1á'µpén.zl kiutalni A_ szolgálati \ÍSZOll)~t a m~nka' fllilaló hetesége esetén is csak szabaly·szeru fel1nondással Jchct inegszüntetni A_ beteg alkalmazott azonnali hatályú felmondással osak akkor
bocsátható rl ha a nn1nka teljesítésé1e teljesen
képtelenné ,.álik, 'ag~ időleges inunkaképt~le~
sérre hat hé·t után is el61elátható·an hosszabb ideig
ta~t \._ végkiclégít(sie vonatkozó igénJ ~zo~ba?
ez e.setht:n sen1 szünik ineg, há1 a szolgalati v1.szon\ ol\ ok1Jól került felbontásra
a1nelJ' . a
unkaadót az azonnali elbocsájtás1a f.eljogosít.la
111
A nlunkaképtelenség idölegessége ~s , I~~m tul~
liosszú ta1tan1-a az alkaln1azott Jeszerol orvosi
hizonyítvánn)'a:l igazol,andó Az alkialm1azott be~
tegségc nen1 akadálya annak .. ho.gy a munkaado
a szabáh·sz.erü feln1ondással elhessen Ha azonban :'z ·alkalmazott betegségének tartan1a alatt
e~hocsátva nen1 lett - hár1ni1yen hosszú ideig is
tartott betegsége, - inunkaképességén~k vis-sziaszerzéseko1
állását is1nét elfoglalhatja Ennek
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n1egtagadúsa esetén fehnondási és ecryéb járandóságainak kifizetését igényelheti A ~unk~adó jogos~lt a he,tegsé? ok~?ól hoss~abb időre szolgálatkepte_lense?et ,Jelenlo alkahn-3zottjának betegségéről fa1zaln11 orvosn útján is meggyőződni Ha a
1nunkavállaló 1negvizsgáltatását megtagadja, ez jogot ad az azonnali hatályú elbocsájtásr a
A felmondási idő és a végkielégítés tekintet-éhen ugyanazok a sz::ibálJok érvényesek a nem
telj-es szolgálati időben foglalkoztatott ú n. ki-·
segítőkre is az e,setben, ha nem határozott időre
\-~n~ak, alkalmazva Ezt. nem befolyásolja az a
korulmeny sen1, hogj fizetését esetleg nem havonta. hanen1 het-enkét, vagy naponta kiapja m-eg,
fel.téve_ hogy fogl~lkoztatás:a visszatér() jellegű.
,;\'11nd.~zek . a s;ah.~lyok v-0nalkoznak a h~tósági
Kczelokr-e IS, ha1 ot a hatóság rendelte ki és illetn1:.énJét. i; a hatóság állapította meg, ha anyagi
ko:cteleset, nen1 ~ 1negbízó hatósággal, hanem a
gyogysze-1 tar tula 1dono.sával szemben ér vényesítw
heti.
Az alkaln1aztatás az alkahnazoltnak akái békében,_ akár , háború_ idején teljesített tényleges
k1aton:u szolgal~ta n:'.'--att nen1 szűnik in,.eg, i:llető
leg a n1unkaado a tenyleges katonai szolgálat befej-e::ése után , két, hét~n belül szolgálarf:ra jelentkezo n1unka \ allalot v1,sszavenni tartozik feltéve
hogy 1 közvetlenül a katonai szolgálatra' való be~
vonulá,sa elölt legalább e-gy-évig a munkaadó
szolgálatában állott
Fegyvergyakorlat (szolg:álati
gyakorlat) esetében azonban a bevonulás előtti
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szolgálati idő la1tamá1a tekintet nélkül vissza kell
\enni <a szolgálatia ielentkező alkalmazottat
Az 1938 év őszén kiadott 7 77 7. M. E szá,mú
rendelet úgy intézkedik, hogy a családos és nős
alkalmazottak. - ha legénységi állományban tel·
jesítenek szolaálalot,
munkaadójuktól ta1tási
0
i1ozzájárulást igén)elhetnek. A hozzájárulás eg:y
eltarloit esetében a szolgálati járandóságnak 50
százaléka, amihez nünden további eltartott után
10---10 százalék járul azzal a korlátozással, hogyha az alkalnr,azott tisztviselő, úgy a hozzájárulás
ö~szege nen1 haladhatja meg a havi 100, ha pedig a rendelet hatálya elá eső más személy, a
ha\ i 70 pengőt.
A munkaadó köteles feln1ondásban levő alkalmazottjának szolgálati bizonyítványt kiállítani,
hogy ezáltal inegkönnJ ítse elhelyezkedését. Ezt az
ideiglenes jellegű bizonyítványt a kilépéskor végleges bizonyítvánnyal kell ki cser élni
1939. június 26
LöcherLI T amá.s
l{oritsánszky Ottó
alelnök
ügJ
igazg.ató

1336/1939

--· Értesítés -

A. ~ag~ar királyi I\linisztérium 6200/1939.
liI. E ,szamu . r,endelete intézkedik a :!\{agyar Szent
l{oronahoz "\lSszatért kárpátalj:ai terület közioazgatásának ideiglenes rendezésé1ől Ez a jú~ius
22-éről keltezett kormányrendelet 19 §-a szerint
az 01 szágos ér• ényű közigazgatási jogszabályok
hatálya a kárpátaljai területre is kiterjed, s a rend:Iet ha.~álJb~I~pésének időpontját (22 §.) a m
k~r he~1:g~m1ni.Sz~er állapítja meg. A belügymi~
n1szter 1un1us 30-an kelt 14.499/1939 B. M számú
r~ndele~e s~ól a _h~;atkozott kormányrendelet ha' talyb1lepese11ek 1dopontjául az 1939 évi június
hó 7. napját állapítja meg
_I,lleté,kes ,h~~atalos helyen szerzett tá,iékoztatás
alaf.Jan er,tes1ki.1uk . a Ká1pátaljával visszakerült
gy gy.szertara tulajdonosHit a felelős vezetőit.
hogy„ ezen kormány és belügyminiszteri IendeleÍ
a~,ap,Jan a 260 500/934 B„ M számú 1-endelettel
kiadott Magyru
Gyógyszer árszabás 1nint orszagos
. '
k'. .
ervenyu oz1gazgatási jogszabálv is hat'l rb l'
.iúlius 7-ikével
~
a) a ep
r

•

Gyógyszerárut jól és olcsón
vásár elhal

T Ö R Ö K-1. A B 0 R-nál
Gyorsan, pontosan és jól szállít

sz

Az ors„.z:áfi!.OS •közigazgatási rendeletek érvényének
a Karpatal1a területére való kiterjesztéséről.

r

"

Budapest, 1939

[(orit.sánszky Ottó
ügyv. igazgató

július hó 4
I öcherer Tamás
alelnök

301
300
1-09/1939 sz
A 31 O. sz:ámú vénybélyegzőnek a forgalomból
való kivonásáról,
--- É1 tesítés -

Értesítés -

Értesítjük
a g,,óg\S""€tt·'Lrak
t f 1 1__
h
"1,,r
~
"
'"
•
e e O:, vez'(,;
01 ' Og} a lnagánalkahnazottak Biztosító I t,
zete „.,
a 364 számú, dr. ~furin J.asz
- 1o, OI\OS nbe~
Jyegzo1et, a forgalomból kivonta
A. fentemlített
''énvhélvegző,~el
ella"t o tt venve"
d
_,
"
,
k oz
.. J"es mecrJelcné
- ]~en
"t"J I·en
k de1t g\·ogvszerekel
" "
, ezen
,
se, o . kez \·e nen1 kell kiszolgáltat n1,· 1ne1 t az
b ilven
.
ven:ye en iendelt gvógJszerek á1át az
~ f
nem tériti n1 eg
"
Inteze~

Budapest, 1939

június 26

J{ouács Ődön

július 4-én

[(ovács Ödön
iig'.' v igazgató

t'„t

Értesítjük a gjógJsze1tárak. t felelős vezetőit,
hogy a l\Iagánalkalnn1zottak Biztosító Intézete dr
i\1aléter Laios orvos, a :110 szán1ú bélyegzőjét a
forg;alomból kivonta
A fenle1nlílett ''éllJ·bélJegzövcl ellátott vényeken I endelel g) ógyszereket, ezen közlés megjelené.sétől k,ezdve nen1 kell kiszolgáltatni, mert az
ilyen vényeken rendelt gJógyszerek árát az Intézet
nem lériti meg
Budapest. 1939

12 i4/19:10 sz
A 364„ számú vénybélyegzo""nek a forgalomból
Való kivonásáról

ügyv igazgató

f{o1it.sán.szky Olló
ü gyv igazgató

J(o1itsánszky Ottó
ügyv. igazgató

TÖRÖK-LA B 0 R
Sy r u p u s

Rubii Idei Ph„ Hg. IV.
Fadoboz, Aetherikus olajok, Parafa·
dugó„ lamprecht Uveg„ Ostyacapsulák.
Vágott ostyák.

Marosszéki Gyula gyógyárunagykereskedő
Budapest, IX, Üllői-út 59

330-851

Ielefon: 142_947

Gyógyáruna!'!yke~esk':dés

és Vegyészeti
Gyar Reszvenylársaság
Budapesl, VI., Király-utca 12. szám.
GYÁRTELEP: JIL, BÉCSI-UT 269
Telefon: *124-320 .
,~E:'\élciin: Budapest 4., Postafiók 160.
::iurgönycün: DROG1ÖRÖK BUDAPEST
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1275/1939 sz
A m. kir„ Posta Betegségi Biztosító Intézet terhére
rendelhető újabb gy6gyszerkészítményekréit
-

Értesítés

A
. kii. Posta Betegségi Biztosító Intézet
igazg.at:Ságának 206/1939 számú értes~;tése ala,?.·
· • k""OZO··1···k
a girói:rvsz·el
tárak t felelos vezeto11an
JU'
tlv'
vel, hogy a Sympatol inj., liqui~. ~s tabl., ,corpus
Luteum inj és tabl. g)ógyszerkulonlegess;g,eknek
az Intézet terhére való általános rend~leset, to:
"bb" a Biamin inJ'.-nak szakorvosok altal valo
\a a
,
„
I ··1·· 1
rendelését és a Zink-Protinsulin gyogyszerKU on egességnek országos főorvosi engedéllyel való rendelését engedélyezte
Budapest, 1939 június 26
Koritsánszky Ottó
Kovács Ödön
üigyv igazgató
ügyv igazgató

122/1939 sz.
A Máv, Betegségi Biztosító Intézet vényei után
fizetendő ármegtérítések.
-

Értesítés. -

l~i lesítjük a gyógyszer tárak l felelő? vez~
tőit, hogy a I\1áv. Beteg·ségi Biztosító Int~z~t venyei után 1938. évi július hónapb.~n, egy ,ev1 pr~
Laidő!e ehendelt 20, illetve 40 f1lle1es a11ne.gte-

rítések az Intézet válaszhnány·ának a n1 kiI DeliigyminiszteI UI áJtal jóváhiagyott határozata szerint további intézkedésig é1vényben 1na1adnak.
Budapest. 1939 július 14
Kovács Ődön
iigyv igazgató
1420/1939. sz
A társadalmi és

gazdasági

Ko1itsánszkg Ottó
ügyv igazgató

élet

egyensúlyánél!k

hatályosabb biztosításáról .szóló törvény
végrehajtási utasítása tárgyában„

-

Értesítés -

in. kir minisztérium 4350/1938. l\1 E sz
alatt rendelte cl, hogy minden munkaadó, aki üzletében, iize1nében, vagJ bár1ninen1ű eg_yéb vállalkozásban értelmiségű 111unk1akörű alkalmazottakat
foglalkoztt, köteles az 1938 március hó 1 napján szolgálatban állott ilyen alkalmazottait 1939.
évi július hó 31. napjáig a rendelethez melLékelt
XIll számú n1inta szerinti ürlapon bejelenteni
UgJ~anezen rendelet 12 §-ában a következő
ket ·re-ndeli el:
„i\finden 111unkaadó köteles az értelmiségi
1nunkakörben foglalkoztatott alkalmazottait érintő
szen1élyi változásokat is a 10 §-ban megszabott
n1ódon a XVI.. számú n1inta sze1int bejelenteni.
Ezt a bejelentést első ízben 1939. évi január hó
31. napjának n1egfelelő adaitokat feltüntető tartalo1u1nal az 1939. évi februá1 hó 15 napjáig, azon
A._

305

304
túl a januá1, illetőleg július hó 31 napjának
n1egfelelö adatokat feltüntető tartalon1mal _minden
év február és augusztus hó 15. napjáig megtenni"
.'\_ bejelentéshez szükséges, sárga színü X\TI
számú nyon1tatvány Budapesten a kel ületi elől
já1ós:ígnál, \'árosokban a po:lgá1111esternél, községekben az elöljáróságon szerezhetö be augusztus hó elseje után.
A bejelentések illeték1nentesek és augusztus
hó 15 napjáig az Értelmiségi Afunkanélküliség
l{ormánybiztnsál1oz (Budapest, V
Klotild-utca
10/c) kell hetei jeszteni
Budapesl, 1939 július hó 15

~iag:. arországi Gyógyszerész Egyesület
Koritsánszky Ottó
ügyv igazgató
Budapesti Gyógyszerész Testület
Kovács űdön
ügyv igazgató

icndelet 12. §-ának intézkedése értelmében ia 15-éig jelenlsék be a
s~amu, s Budapeste_n a kerül.eti ·előljáróságokon,
varosokba~~ .~ ?o}garmesteri hivatalban, községekben az elol,Jarosagon beszerezhető nyomtatványokon az alk aln1azottakat illető személvi "áltozás kat. Ez_ a felhívásunk
vált annak
vetkezleben, hogj az Ertelmisé"i l\{u-nkanélku"]"s'
, ·b· f
,
1 eg
]{_0:·111a nj· iz osa ~ zsidótörv-én:y végrehajtási utasítasanta1{ ineg 1eleloen a11kalmasint új nvomt t '
kat fog elkészíÍÍetni
"
a vanyo-

gu~zt-i;s

sárgaszínű xv~

1

~á1gytalanná

k~

. t A~t , Érteln1isé?~ ?\funkanélküliség Kormányf ]1)IZ asa o nJeit u1abb tájékoztatás al·ap'á
J'"
1n e
.uv.iuk t e h't
.a" \a 1a1ne,?-.~Yi gyógysze1tá1 tulajdonosát,
1lletv.e, f~lelos .v~z~to,Jet, hog)' a zsidótörYény vég1eha,Jtas1 utasitasanak inegjelenéséig az alkalmazottakra vonatkozó bejelentést mellőzzék
~ ~ejelent~s i?őpontjá1ól és a vele kapcsolalos. e~ye~ tudn1valok1ól annak idején újból értesíteni fog1uk ka1 tá1 s;ainkat

1

Budapest, 1939 július hó 31

1420/19:19 sz
A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának
hatályosabb bizt sításár61 s16ló törvény végre„
hajtási utasítása tárgyában
É1tcsJtés
A f. évi július hó 22-iki szaklapokban a
1endelell e val'ó hihatko4350/1939 M E számú
l{artár·sainkal, hogy a
zá,ssal arra hívtuk fel t

l\fagj a1 01 sz ági Gy ógysz.erész J-<:gyesület
Ko1itsán.szky Ottó
ügyv igazgató

-

Budapesti G:y ógy sze1 ész Testület:
Kovács Ődön
ügyv. i·gazgató
20

307

306

158011939 sz
Az anyaországhoz visszakerült gyógyszertárakban

egyes gyakrabban rendelt készítmények előirata

es árszabása tárgyában„
- f:rtesítés. !\. l\'1agya1 Szent Koronához visszacsatolt területek gyógyszertártulajdonosai és felelős vezetői, is1nétellen azzal a kérdéssel fordultak egyesületünkhöz, miként számítsák ki az olyan ké·
szítmP.nJ ek árát, a1nelyek a magyar gyógyszerárszab:S.sban felvéve nincsenek A ti:,ianoni országrészröl is többen fo.1dultak egyesületünkhöz és
kérték, adjuk meg egJ es készítményeknek az elő
i1 atát. mert előfordul, hogy ismétlés esetében
olyan orvosi rendelvén:yeket mutatnak be a gyógysze1 tárakban, amelyek a visszatért or sz_ágré·szböl
szárn1aznak és az azokon rendelt gyógyszerek elő
i13.tát nem ismerik.
l\iindez a11a indította egyesületünket, h9gy
az ilSen sílriíbben használatos készítmények elő
iratát beszerezze é_s azon árszabványozás,ra nézve
egységes utasítást adjon
E készítmények elöirata a csehszlovák gyógysze1taksa „Praescription€s" elöirata szerint a következő:

Tinct

ferri aromatic:

Ferri oxyd sacch 10°/o
Aquae destillat
Sy1 simpl

22 00
570.00
240 00

165 00
0 20
3 00

Spir. yini dilut
Acid. citric
Tinct aurant
r incl. cinnamorn
I inct. vanillae
Aether acetic

aa

0 .. 75
gutt II

Solve, filt1al

Syrup„ lactocreosoti con1p:
5 00
10 00
150.00
10.00

Calcii phospholactic. so1
Acid citric. cryst
Aquae destillat
Kreosot. lactic
01 cítri sin€ te1peno guit
Sy1up. shnpl ferv.
Ti,µct. acon:i.ti
Yini n1alag
Solve. n1iscc ~

xv.

810.00
4.00
20 00

Syrupus Bromof ormii ·
Aquac N aphae
Aquae lauroceraso1
Syrup. bals lolut.
Sy1 up, papaver i hocad
Bromoformii
Tinct aconiti
Spir 'ini conc
l\iiscel

30 . 00
20.00
700 . 00
200 . 00
aa

2 . 00
45 . 00

309
308
Syrupus Bromoformii.:
Tinct. Bals

tofut.:

(pro sy1upis)
100 00
200.00

Bals. lolutani
SpiI Vini conc
G-lycerini
A„quae dest
l\,fagn carb
F'. l. a tinct

aa

400 00
10.00
1000.00

100 gra1n1n ára a mag)aI árszabás szc1int: 2.14 P.
200
3.30 p
300
4 52. p

Tinct Bal.s. tolut·
100 gra1nn1 á1n a inagyar árszabás szerint: 1.40P
1.93 p
„
200
2 36 p
"

300
Syrupus tolutanu.s:
40 00
1000 00

I inct. Bal s tolutani
Syr. :3impl
Misce!

E készítmények árát a g}'ó,gyszerész mindaddig, amíg a m. kii belüg:y1niniszté1ium rnáskéni
nem intézkedik, 111agisztrálisan számítsa Az eg:yöntctű á1kiszá1nítás érdekében tájékoztatásul közöljük e készítmények 100, 200, 300 gra1nn1jának kiszán1Hott árát, üveg nélkül

)y1upus tolutanus ·
100 g1an1n1 á1a a magya1 árszabás sz.erint: 1.20P
1 71 p
200
2 25 p
300
11udapest, 1939 :J.ugusztus 14
Löchere1· 1 amás
alelnök

f(o1itsánszky Ottó
üg) v. igazgató
1644/1939. sz

fe11i aromatic:
1 59 p
ára a inagya1 árszabás szerint:
1 98 p
"
2
30P
„

Tinct

100
200
300

gra111111

„
„

"

Syrup !actocreosoti comp·
1 73 p
100 g1amn1 ára a 1nagya1 árszabás szerint:
225P.
„
„
200
2.78 p
"
„
:IOO

A gyógyszerész:alkalmaz:ottak változó javadalma·
:zásának á1talányban történő bejelentése, valamint
az alkalmazotti kereseti adó lerovása„

A m kii

Értesítés ··~

belügyminiszter

úr

176.572/1939

B. M. szá111 alatt megerősítette, a legkisebb munkabéreket megállapító bizottság határozatát s így

311
l-től az alkaln1azott okl gyógyszerészek
,,áltozó összegű dijazást llveznek aszerint, amint éjjeli szolgálatot teljesítenek, vag:y sem
Ennek következtében a kifizetett illetinények öszszege havonkén változik s így a váifozott összegnek megfelelően minden hónapban ~izetésváltozást
bejelentő Í\·eket kellene a gyóg~ szer í:Íl felelős vezetőjének kjállítani és beküldeni
Ennek a körülményes eljárásnak kiküszöbölés ·1e az 1927: XXI. t -e. 16. § 6. bekezdése és az
1928: XL t -e 3 §, \'alamint az intézet alapszahályainak 10. §-a értelmében kértük az OTI és
IvIABI igazgatóságát, engedélyezze, hogy az ügyeleti díjak összege egy évre kiszám1h a és 12-vel
elosztva az alapfizetéshez hozzászámítva, havi
egyenlő általányban kerüljenek bejelentésre
A nevezett intézetek igazgatósága engedélyezte, hogy a
gyógysze1ész munkaadók változó ke1esetű gyógyszerészalkalmazottaikkal havi fix ja;radalmazásuk
és az ügyeleti díj évi átlagának 1/12· ed részének
figyelembevételével javadaln1azástI ögzítő megállapodásokat kössenek
Felhívjuk ennélfogva a g)ógyszertárak t. felelős vezetőit, hogy a változó keresetű okl gyógyszerészalkalmazottaikkal a fentiek figyelembevételével javadalmazást-rögzítő megállapodást kössenek. A „Megállapodás' nyomtatványokat a MABItól kell beszerezni és azok a gyógyszertárak, amelyeknek g:yógy.sz·erészalkalmazottai az OTI-nál vannak biztosítva, ugyanezeket az ürlapokat töltik ki,
azzal a változással, hogy a MABI hé.lyett minde··

augusztus
időnként

nütt az OTI, illetve az Országos Tá1sadalombiztosító Intézete_t iktatják be A „Megállapodás' nyon1tatványok raktári .száma 15 A kitöltött „rviegállapodás" llJomtatványokat a javadalmazás-változásról szóló, a MABI-nál vörös színü, az OTI-nál
zöldnyon1ású, fehér színű bejelentő lapokkal együtt
kell kitölteni és az illetékes betegbiztosító intézetekhez beküldeni. A „Megállapodás nyomtatván) okat két példányban kell kiállítani és kitöltve
elküldeni
Az -egyik példányt az intézet záradékolja és visszaküldi A „Változást 1elentő lap"okat egy példányban kell kitölteni
Az alkalmazott gyógyszierészek Kereseti adóját a ténylegesen kifizetett összegnek n1egfelelően
kell az „llletményjeg)zék" rovatába bevezetni és
minden hó 24-én a ténylegesen kifizetett illetmény nek megfelelően az adót leróni. Ezek sze1int tekintet nélkül arra, hogy az OTI-val, '1.ABI-val általányösszegű megállapodást létesít-e, a munkaadó,
vagy sem, az alkalmazotti ke1eseti adót a tényleg
kifizetett összegnek megfelelően kert minden hónapban a benyujtásra kerülő „Illetményjegyzék"
alapján le1óni.
Budapest, 1939 augusztus hó 21

németprónai Wolff Lajo.s
elnök
Kouács Ödön
igazgató

Löcberer Tamás
alelnök
Koritsánszky Ottó
ügyv. igazgató
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H\99/1939
A gyakornokokat tartó gyógyszerészekhez a
Rozsnyay Mátyás tanulmányi verseny tárgyában„

:\Iag) aiországi G;i ó,gy szer ész Eg:yesület a taniig)i bizottság javaslata alapján Ro.t.snyay ~iátyás
htnuln1ányi versellj' ta1tását határozt'x el
A. versen:y feltételei külön felhí·, á:..ban foglalt::i tnak
A bíráló bizottság a pályázatok elbírálásánál
Hllll követel 1nagas színvonalú értekezést, hanen1
csak annJ i ehnéleti és gyakorlati isineret igazolását, a1nennJ it eg) szorgahnas és t.Jrekvő gyógJszerészg:yakornok a g)óg-yszertári munkálatok
közben elsajátíthat
Felhívjuk azon g:yóg:yszertá1 vezetőket, akik
g) akornokok kiképzésé\:e:J foglalkoznuk, hog) gyakornokaik figyehnét hhják fel a Rozsn:;.ay Mátyás
tr..nuhnán) i versenyre, a g)'ógyszerészgyakornoko~
kal pedig figyelmeztetjük, hogy saját é1dekükben,
lehetőleg. mindnyájan \'egyenek részt a pályázatok
kfszítésében
Budapest, 1939 augusztus 31

J(orit.sán.szky Ottó
ügyv igazgató

DI

i'auffel' Gábor
elnök

1700/1939
Rozsnyai Mátyás tanulmányi

verseny

feltételei:

1 A pál)ázaton 1észtvehel, :s.)~ kívánatos,
hogy r-észtvegyen saját érdekében :nínden II-od
é\es gyóg:yszer-észgyako1nok
A páí-vázni kívánó
lt·hetőleg röviden és tömören a kémi:_i, a botanika
vagy phar1nakognosia és a gyógysze1észet köréből,
saját maga választotta témakörbíH egy··egy írásbeli
dolgozatot készít
2. A dolgozatok beadási ideje 1940 1ná1cius
1 Beadhatók Bu~apesten a ~1agyarországi Gyógysze1ész Egyesület ügyviteli irodájában (VI., Hegedüs Sándo1-utca 17 ), Szegeden, Te111esváry Józ·sef
egyesületi társelnök, g:yóg:y·szerész ú1 címén~ (Szeged, „fi1egváltó" gyógyszertár) ~ tanfolyamra beiratkozhatók jelentkezésük alkahnával személyesen
i'l benyujthatják dolgozataikat a budapesti, illetve
a szegedi tanfolya111 vez.etöjénél
3 A pályázók, a1ról, hog:y dole,··Jzataikat maguk készítették, a választott té1nakörből, a gyako1noki vizsgát n1egelőzö napon kollok' iumot teszr.ek A pályázóknak tehát alkahnuk lesz a pályázat benyujtása és a kolilokvium közötti idő alatt
a tanfolyan1ok Iálogatásá,al hiányzó ismereteiket
kiegészíteni, s kollokviumon sikerrel résztvenni
4 Az érdeklődők a té1nakö1 Jnegválasztása,
forrásmunkák, irodalnli és egyéb útmutatás tekintetében az egyesületi ügyviteli irodáhot fordulhat-

nak.
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Jutalomdíjak: első díj: 60. - per.gő, második
díj 40 - pengő, harmadik díj 20.- pengő és dí-·
csérő oklevelek
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Koritsánszky Otió
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D1 Tauffer Gábor
Elnök

1739/1939 sz
Fontos értesités a gyógyszerek, $tb, :..r;:szer:z:ésérő(„

Az érdekvédelmi testületek elnöksege az ipa1-

ügyi- és pénzügyminiszterium ílletén.cs ügyosztályaiban eljárt abból a célból, hogy ,ájékozódjé<
arról, vajjon a gyógyszertárak zavartalan ellátása.
gyógyszer, cukor, szesz, benzin, stL beszerzése
biztosítottnak -tekinthető-e?
A nyert felvilágosítás szerint a nagykereskedők a gyógyszereket a zár alá vetel .:-ilenére is az
eddigi fogyasztásnak megfelelő n1ennyiségben kiszolgáltathatják. Cukrot és szeszt a k:ncstár elegendő mennyiségben bocsájt a ker0skedele·m rendelkezésé1e. Ifa ezek besz,erzése Körül -itt-ott mégis
nehézs égek inutatkoznak, ·az csak egyesek indokolatlan és megengedhetetlen készlethallnozására vezethető vissza Denatu1ált .szesz ko1l:.itiailul kapható A gyógysz·ertáraknak pehóleumma-l való ellátása· biztosítva van. Ha a beszerzt:sekben idő~
közben komoly nehézségek merülnének fel, akk-or

a forgalom szabályozására megfe:elő intéz:kedések
fognak történni Ez·en intézkedések svrán a gyógyszertárak ellátására, azok egészségügyi jellegénél
fogva, különös figyelmet fognak fordítani
Felhivjuk valamennyi gyógysze1 t{n t. felelős
vezetőjét, hogJ a beszerzéseknél az országos érdekekre való tekintettel a jelenlegi reildkívüli körülményekre legyenek figyel:em1nel h.fszl-eteket ne
halmozzanak fel.
Az érdekképviseletek elnöksége a besze1zések
körül mutatkozó nehézségek, vagy esetleges zavarok elhárítására minden tőle telhetőt el fog követni
Budapest, 1939 szeptember 6
n Wolff Lajos
elnök

Dr T1111ffer Gábo1
elnök

J(ovács Ödön
ügyv igazgató

Kout.sén.szky Ottó
ügyv igazgató

1

PARACALS
Parathyreoidea és calcium kombináció,
intramuscularls injectlók céljaira
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17.63/1939 sz
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt országrészen levő gyógyszertárak külföldi követeléseinek és tartozásainak rendezése„

-- l á jékoztató A ~'Iag)ar Ne1nzeti Bank értesítése alapján az
alábbiakban tájékoztatjuk a ~1ag:ya1 Szent Koronához visszacsatolt területen fekvő felvidéki és
kárpátaljai gyógysze1 tá1ak tulajdonosainak árutartozásaik kiegyenlítése és gyógyszerszámla követeléseik behajtásának lehetőségeiről:
A Magyar l{ü. Kormány és Né111et Birodalom_
Korn1ánya között Magyarország és a Német Birodalon1 \édnöksége alatt állott cseh-1norva területek
között árú- és fizetési forgalo1n lebon:yolítása tárgyábna folyó évi május hó 17-én létrejött és június l-én életbelépett 1negállapodással kapcsolatban a lviag)' ar N en1zeti Banknak a inegbízott pénzintézetekhez intézett 342 számú körlevélben foglaltak az üán~yadók E köilevél tartahnát az érdekelt gyógyszertárak tulajdonosai a pénzintézeteknél
isn1erhetik meg, ahol részükre a közelebbi tájékoztatást is megadják
A Magyar Nemzeti Bank értesítése szerint a
visszacsatolt területeken le,·ő gyógyszeitáraknak a
visszacsatolás előtti időpontban keletkezet~ áruügyletekből kifolyólag fennálló tartozásai és követelései a Cseh- és Morvaország Ne1nzeti Bankjánál vezetett „Sammelkontó A" elnevezésű szám-

lára való befizetés útján egyenlíthetök ki a ~42
zárnÚ körlevél előírásai szerint Az ugyanezen idő
s ontban keletkezett ú n. finánc tc1n1észetű tartopások és követelések ezidősze1int, - megállapodás
~iiányában - , ne111 utalh~tók át. A 1\i~~ya1. Ne~1:
ti Bank vélen1énye szerint a betegseg1 b1ztosrto
f ~tézetekkel szemben fennálló tartozások és követelések ilyen te1rnészetüek és ebbe a csoportba
tartoznak
}i.z 1939 év első negyedében a Protektorátus
területén levő betegbiztosító intézetek terhére kizol<táltatott g:yóg) szerek ellenértékét azonban a
s o
,
.
esei 1~'!agyar Nemzeti Ba~k tud?1nasa, szerint a
\lorvaország Nemz.eh Bank.Ja a nala vezetett „Spe~!alkontó" elnevezésű szá1nla javára történő
fizetés útján engedi átutalni a ''isszacsatoll teruletcn ]akó kedvezn1ényezelt részére. A. Protektorátus
tcrülcté1e eszközlendő hasonló átutalásokat, szabálvsze1ü igénylés benyujtása esetében, a lehető
sóghez képest, a ~{ag,:·a1 Ne1nzeti Bank is engcdél; czni fogja
.
Szlovákiá,al a fizetési fo1galon1 1939 rná1c1us
óla szünetel, s igy ta1 tozások és követelések átutalásá1a - vonatkozó fizetési 1negállapodás hiállj ában ezidőszerint nincs inód

1

.?e-

Budapest, 1939 szeptembeI 12-én.
Prcyer Dez.ső
titkár

Löcherer 1 amás
alelnök
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kedők e közlésü~k~el egyidejűleg minden gyógy-

17 72/139. sz.

szertárnak megkuld1k
, ,
Azok a gyógyszertárak, amelyel~ meg~1z~s
, g · szerződés alapján kórházi szállítok, a korhaz
\~s}ére szükségelt zár alá vett gyógyszerek menyre · 'aét az illetékes kó1házi hatósággal hivatalonyIBeb
, ,
b
·
kötelesek Szán1lazaskor
san igazoltatni
.
, - a , ,enyu]g
tolt számla egyik n1áso]atát ~ g):O?Jsze;ar~na, Y,~
kereskedőnek az iparügyi m.~n1szt.er1umnal torteno
bemutatás céljából be kell kulden1.
A g}ógyszerárúnagykereskedelem csak abban
az esetben tudja az eddigi hit~lfeltétel_eket beta.:tani, ha a gyógyszertárak tula1donosa1 és felelos
·ezetői a fizetési határidőnek pontosan eleget teszv 1e '1i"ndenkinek
saJ"át érdekében áll a fizetési
ne
l\
hatáiidők pontos betartása, mert ~ll_en esetben a
gyóg) szerárúnagykere.~k-e?elem _ne~ ~esz abban a
helvzetben, bog} a szukseges utanpotlas_ról gon~os
kodjék másrészt arra kényszerülne, hogy a ~yogy
szei,szállításokat készpénzfizetés ellenében, illetve
utánvéttel eszközölje.
.
. ,
Felhívjuk a gyógyszertárak t tula1donosa1t es
l felelős vezetőit, hogy a fenti é1tesítésbe? fogla!t
intézkedéseknek a legnagyobb gondossaggal es
pontossággal teg)'enek eleget

Értesítés a zárolt gyógysz:er~k beszerzéséről..

A„ in kir ~Iiniszt{~1iu111 12 113/1939 1\1 E
~zán1ú 1endeletc intézkedik az egyes anyagkészletek
zár alá vételéről E rendelet VIII számú melléklete
tünteti fel a zárolt gyóg:yszerek jegyzékét i\.. m.
kir iparügyi miniszter 46.908/1939. Ip 1\'1 számú
rendelete intézkedik a zár alá vett g}ógyszerárucikkek forgalomhahozataláról és felhasználásáról
A 1niniszteri rendelet célja az, hogy biztosítsák a gyógyszertárak zavartalan gyóg;y szer ellátását
és 1negakadálJ ozzák az áruhalmozást, nehogy a
kisebb tőkével rendelkező g)ógysze1tárak gyógyszer ellátása lehetetlenné ,. á ljék
Az iparügyi minisztériu1n illetékes osztálja a
végrehajtási utasítássa~ kapcsolatban ellenőrzési
levékenységet is fejt ki és ezé1 t a gyógyszerészek
a zár alá vett cikkeket külön megrendelőlapon
kötelesek hetenkint eg} sze1 a gyógyszerárúnagy~
kereskedőknek átí1ni. _A gyógyszerárúnagykereskedők a zárolt cikkeket hetenkint egysze1 szállíthatják és külön szán1lázzák A szán1Ia másolatát, valanlint kiyizsgálás esetén az el'edeti megrendelőlapot
is az iparügyi minisztériun1nak beszolgáltatják A
46 908/1939. iparügyi számú 1endelet 4. §-a szel int a zár alá vett gyógysze1á1 ú cikkeket a gyógyszerárúnagykereskedők eddigi vevőiknek szolgáltathatják ki és ezért céltalan e cikkek igénylésével
1nás gyógyárúnagykereskedőkhöz fordulni A zá10It gyógyszerek jegyzékét a g)'ógyárúnagykeres-
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57111939 sz
1802/1939. sz
Az ú„ n„ zsidótörvény végrehajtásával kapcsolatos
tennivalók„

Iá,jékoztató
A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának
ko1látozásáról szóló 1939:IV t -e. törvén) végrehajtása tá1gyában n1egjelent 7720/1939. ~1:. E.
szá1nú rendeletre vonatkozó tenni és tudnivalókról
az alábbiakban tájékoztatjuk a gyógyszertárak t
tulajdonosait és felelős vezetőit
A törvény 12. §-ának a hasznothajtó jogosít' ányokra vonatkozó rendelkezéseit a végrehajtási
utasítás 32 §-a szabályozza, 1negállapítván, hogy
ezek közé a jogok közé tartozik a gyógysze1tári
jog és az állatbetegségek ellen Ó\'Ó- és gyógyító
célokra szolgáló titkos összetételű gyóg) szerkészít1nények, állatorvoslás1a szolgáló gyógyszerkülönlegességek for galo1nbahozatalásr a kiadott engedélj-ek t:::zeknek a jogosítván) oknak a bejelentési kötelezettségéről a végrehajtási utasítás é1 !elmében
az illetékes 1niniszter (beliig), földmívelésüg)) fog
i endelkezni
E rendelkezések inegjelenéséig a
gyógyszertárak tulajdonosainak és felelős vezetői
nek tennivalójuk nincsen
A végrehajtási utasítás 32. §-a nem sorolja
fel a hasznothajtó jogosítváD)'Ok között a mesterséges édesítőszerek árusítására szolgáló engedélyeket, tehát azok nem tekinthetők a hatóságok szatan mérlegelésétől függő hasznothajtó jogosítvá-

nJoknak,

nyil\·án mert a saccharin hivatalos
E;tnélfogva a saccharin árusítási engedclyrol a gyogyszertár felelős vezetőjének bejelentést tennie nem kell
A végrehajtási utasítás 36. §-a értelmében
g)'ógyszernek, vagy betegápolási cikknek orvosi
vényre (receptre) egyes személyek részére történő
kiszolgáltatása közszállításnak nem tekinthető, feltéve, hogy a kiszolgáltatás nincs meghatározott
g) ógyszertárhoz kötve.
Az értelmiségi munkakörben foglalkoztatottakra
vonatkozó rendelkezésekről a végrehajtási utasítás
40 §-a a következőképen intézkedik:
g~ógJ'.,szer

~finden munkaadó, aki üzletében, üzemében
vagy bárminemű egyéb vállalkozásában értelmisé"Í
nlunkakörű alkalmazottakat foglalkoztat kötel:s
az 1~39 évi június hó 30 napján szolgál~tban állot! ilyen alka~mazottait és azoknak illetményeit
(penzben, termeszelben, vagy eg:yébként adott minde111:;~1ű jutalékot) az 1939. évi olctóber hó 15
nap1arg ~udapesten a kerületi előljáróságnál, vidé~
ken polg~rmesterné.l, községi előljáróságoknál besz.erezheto V sz minta szerint nyomtatványon bejelenteni.
.. "A bejelentés szempontjából értelmiségi 1nunkako1 u alkalmazottaknak kell tekinteni minden
oly~n ?l~al.mazottat, aki nem szolgai, vagy nem
testi {f1z1ka1) munkát végez, tehát Iaboránson tak,ar.ítónőn és kifutó fiún kívül minden gyógy~zer
tar1 alkalmazottat
Gyógyszerészgyakornokot a
gyakornoki idő alatt, de legfeljebb három évig, a
21
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gyógyszerész1nesteri oklevél megszerzésétől számítva nem lehet a törvény alkalmazása szempontjából alkalmazottnak tekinteni. Ezeket ~ehát ,a
végrehajtási utasítás 44 §-ában foglaltak e1telmeben ne1n kell bejelenteni. Ez a rendelkezés nem
vonatkozik azokra a gyógyszerészgyakornokokra,
vagy gyóg:yszerészsegédekre, akik nem ilyen minőségbe:ri vannak értelmiségi munkakörben foglalkoztatva A két évi, illetőleg három P, i időtartam
szempontjából a tényleges katonai szolgálatnak a
gyakorlati tanuln1ányi időbe be nem számítható
tartamát figye1menkívül kell hagyni. A kiképzési
rendelet értelmében a gyakorlati időből két esztendő az oklevél inegszerzése előtt tölthető ki. Az
ezen túlm·enő időben az alkahnazott bejelentése
kötelező

A végrehajtási utasítás 45. §-a értelmében a
bejelentések során elkülönítve kell bejelenteni:
a) a javadaln1azásban nem részesülő alkalmazottakat,
b) a g:yógyszertár tulajdonosának, bérlőjének
értelmiségi munkakörben foglalkoztatott házastársát, leszármazottait és felmenőit, vala111int ezek
házastársait, ha rendszeres illetményt ne1n kapnak,
e) a feln1ondás alatt álló és tényleges szolgálatot nen1 teljesítő alkaln1azottakat illetményük
feltüntetésével,
d) a ne1n éftelmiségi inunkakörben foglalkoztatott olyan alkalmazottakat, akik a középisko_la
neg) edik osztályát elvégezték, vagy akinek ennél
111agasabb iskolai végzettségük van
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A. b), e) és d) pontok alatt felsorolt alkalmazottak1a vonatkozóan egyáltalában nem terheli
bejelentési kötelezettség az olj an n1unkaadót, aki
éiteln1iségi inunkakörben inás alkalmazottat nem
foglalkoztat.
Az elkülönített csopo1 tokon belül külön-külön
egyn1ást követően betűrendbe kell sorolni:
a) a tö1 vény alkahnazása szempontjából nem
zsidónak tekintendő,
b) a törvény alkalmazása szempontjából zsidónak tekintendő,
l) a törvén)' 2. §-ának első és utolsó bekezdésében n1eghatározott valamely kivétel alá eső személyeket (tűzha1cos, hadifogoly, hadirokkant,
stb.)
A vég1ehajtási utasítás 47 §-a sze1int minden n1unkavállaló köf.eles Budapesten a kerületi
előljáróságnál, vidéken a polgáimesteri hivatalban,
illetve a községi előljá1óságon beszerezhető VI
szá1nú n1inta sze1 int, sze1nélyi lapot kiállítani és
a sze1nélyi lapon bejelentett adatokat igazoló okiratokat a munkaadónak be1nutatni A n1unkaadó
köteles a neki bemutatott okiratokat a személyi
lapon 1észletesen felsorolni és azok alapján nyilatkozni a11a vonatkozóan, hogy nézete sze1int a
n111nkavállalót a t01 vény alkahnazása szempontjából nem-zsidónak, vagy zsidónak tekintendő szen1él) nek ta1 tja-e? ).,!inden olyan esetben, an1iko1
a munkaadó a he1nutatott igazoló okiiatok alapján
kétséget kizáróan nem tudja eldönteni, hogy az
alkahnazott a törvény szcn1pontjából zsidónak te-
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kintendő-e vagy sen1, ajánlatos az alkalmazottat
a vég1ehajtási utasítás 64 §-ában szabályozott hatósági tanusítvány beszerzésére utasítani és ezt a
körülmén:yt a bejelentési lap {kimutatás) „1'1egjegyzés" ro\atában feltüntetni. Aki a szen1élyi lapon bejelenti, hogy az izraelita hitfelekezet tagja,
, agy a törvény l. §-a értelmében egsébként zsidónak tekintendő, annál ezt a bejelentési lap (\T sz
ininta) „~legjegyzés" rovatában be kell jegyezni
Ezenfelül az ilyen személyeknek csupán az illet1nén)'IC vonatkozó adatokat kell a bejelentési lapon
feltüntetni. l\. bejelentéseket a végrehajtási utasítás
48. §-a érteln1ében a gyógyszer tár felelős vezetője
aláírni, a személyi lapokat pedig Jllegőrizni köteles Az V. sz. minta sze1inti bejelentőlap (kimutatás) kérdőpontjainak kitöltése alkalmával figyelembe kell venni az ü1lapra nyomatott tájékoztatóban foglaltakat, inert azok a végrehajtási utasítás
kiegészítő részét képezik.
A. végrehajtási utasítás 49 §-a sze1int a bejelentéseket az Brtehniségi ?\{unkanélküliség ügyeinek Korrriánybiztosságához (Budapest, V., Klotildutca 10/c) kell benyujt:ini. Az \ 7 sz minta szerinti
bejelentési lapot (kilnutatást) tanácsos két példányban kitölteni és az egyik példányt 1negő1izni
Minden munkaadó köteles 3-z é1telrniségi munkakö1ben foglalkoztatott alkahnazottainak személyében, munkakörében és illetményeiben beállott
változásokat az V sz. rninta szerinti bejelentő
lapon (kilnutatás) első ízben az 1939 évi július
hó 1 n'apjától 1939. évi dece1nbe1 hó 31-ig terjedő
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30 napja után kezdte incg, vagj é1tch11iségi
1nunkakörben álkalmazottakat csak az 1939 évi
június hó 30 napját követő időtől kezdve foglalkoztat, ugyancsak az 1939 évi október hó 15. napjáig, illetőleg az üze1n, vagJ egyéb kereső foglalkozás megkezdésétöl szá1nílott 15 napon belül kell
bejelentést tennie, úgy:, hog~y az adatokat az üzem,
vagy a keresö foglalkozás inegkezdésének időpont
jára korlátozva kell bejelenteni és ezt az időpontot
a bejelentésen külön fel kell tűntetni Az olyan
n1unkaadó, aki ke1eső foglalkozását az 1939. évi
június hó 30-ik napja előtt n1ár folytatta és a
n1ult évben a bejelentést nen1 tette meg, illetőleg
bejelentésre kötelezve eddig még nem volt, köteles .
az -v. sz nlinta szerint külön íven bejelenteni azokat az értelmiségi 1nunkakö1ű alkalmazottait, aki- ·
ket az 1938 n1árcius hó 1. napján, illetőleg ha kereső foglalkozását e napon túl kezdte n1eg, a megkezdés napján foglalkoztatott
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A végrehajtási utasítás 40 §-a sze . t
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Budapest, 1939 szeptembe1 19

n Wolff Lajos
elnök

Löche1er Tamás
alelnök

Kovács Ödön
ügyv igazgató

Koritsánszky Ottó
ügyv igazga~ó.
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181211939 sz
A zárolt gyógyszerek beszerzése.

-

Értesítés -

Több hely1ől b-eérkezett kérdésre értesítjiil{ a
g:yóg)szertárak t felelős vezetőit, hog) a vonatkozó korn1ányrendeletek értehnében zá1 alá vett
g)ógyszerek nemcsak a g:yógysz.ertá1al- nak szcptc1nber ti-én szétküldött körlevelén szereplő 6
gj óg:ysze1árú nag)ke1eskedésben, hanem n1inden
engedéllyel bhó g-yógjszerárú nagykeres 1...:eclósl1cn,
hasonló feltételek mellett beszerezhetők
németprónai \Volff Lajo~
elnök
Kovács Ödön
ügyv igazgató

L öcber er I am,ls
alelnök„
Korit.sáns:I~u Ottó
ügyv igc1zgató

1904/1939 sz
Figyelmeztetés a gyógyszerrendelésnél tapasztalt

helytelen gyakorlat tárgyában„
A m kir iparüg) i nünisl'.ter 46.908/1939 sz
rendelete intézkedik a zár alá vett gyógyszeranyagok forgalo111bahozataláról és felhasználásá·
iól E rendelkezés következtében tö1tént ellenő1zés
so1án arról szereztek illetékes helyen nleggyőzŐ·
dést, hogy számos gyógysze1tár tulajdonosa,. illetve
fele16s vezetöje ne1n közveUenül szolgáltat ki egyes

g} óg} szert, hanen1 a g; ógJ szeráiúnagykereskedők
útján postán küldeti el magánfelek részére
Felhívjuk ennélfogva a gyógyszertárak t. tu·
lajdonosait és t. felelős vezetőit, hogy ezt a jog·
szabályba is ütköző és g,yógyszerészi felelősséggel
össze nem egyeztethető, a kari érdekeket veszé·
lyeztető és a g:yógyszerészi hivatás tekintélyét csök·
kentő eljárást szüntessék n1eg, annál is inkább,
me1t az érvénj-ben lévő tö1vénves rendelkezések
alapján a gyóg:yárúnag:ykeresk~dők 1nagánfelek
részére sem·miféle gyógyszert nem adhatnak ki,
még g)ógyszertár részéről történt n1egbízás alap·
ján sem
Budapest, 1939 október hó 2·án
J(o1itsán.szky Ottó
ügyv. igazgató

Lüclle1 e1 T amá.s
alelnök

A pénzUgyminiszer 148.600/1939. számú rendelete
a mesterséges édesítőszerek állami egyedárusíR
tására kiadott engedélyek felülvizsgálására„

A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának
korlátozásá1ól szóló 1939:IV t ·C 12„ §·a, valamint
a 7720/1939. M. E számú iendelet 32 és 35 §-ai
alapján a fogyasztRsi adókkal és a meste1 séges éde·
sílősze1ek
állall_li egyedárnságával kapcsolatos
pénzügyígazgatósági engedélyek és jogosítványok
tárgyában a m. kir pénzügy1niniszter 148.600/1939.
szá1nú rendelete a Budapesti Közlöny október 3-i
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szá1nában jelent n1eg Ez a icndelet 1. §-ában felso1 olja azokat a fogyasztási adókkal és 1neste1 séges édesítősze1ek állami cg} ~dárúságával kapcsolatos hasznothajtó engedélyeket, a1nel:yeket a törvén~y 12 §-ának rendelkezése alá eső hasznothajtó
engedélyeknek és jogosítvánj-oknak kell tekinteni
Az 1 §. 1 pontja a következőket tartalmazza: „a
n1esterséges édesítőszer nagyban való árusítására
jogosító engedély" A fentiekből megállapítható,
hogy a gyógys.z.ertáraknak, amel)eknek csupán kicsinybeni árusításra van engedélyük, semmiféle.
bejelentést tenniök nem kell A bejelentési kötelezettség csupán az il-yen nagybani árusításra szóló
engedéllyel bhó, gyógyárúnagykreeskedőkre vonatkozik

2265/1939 sz
új „Nostra" készítmény
-

bevezetéséről.

l~I tesítés

A „Nosh:a'' mozgalom keietében egyen:lő1e rend·
szeresített készíhnényeket 1939 december hó 4-től
25X0.10 gr -os csomagolású Chininpor-labdaccsal
bővítettük ki E készítmény előirata a következő:

Rp Chinini sulfurici
grammata duo et .se mi.s ( g. 2 ..5)
Dextrini
gramma unum et°'!' semis (g. 1 5)

Glycerini
guttas tres ( ll l)
Aquae destiHatae qu s. ut. f. 1 a pilul No
XXV. Consp e. pulv sacchari

u

K

0

p

1..
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Magyar gyártmány!
a közgyógyszerellátás,

a MABI,
OTI és

az összes közkórházak részére
szabadon

B E

rendelhető .

E R S D

0

R F,

Budapest.

A 5 yógys1ertá1ak e Chininpor-l·abdacsokból 25
darabot a IV szán1ú 60X18/19 méretű phioLába
cson1agolják és egyöntetűen 1 70 pengős á1ban szolgálják ki úgy a magánosok részére, mint a. betegbiztosító intéz.etek vényeire
E készítmény ugyanúgy, nünt a többi „Nostra" kiszerelésű comp1imáta
n1agisztrális vénynek számít és ezért a betegbiztosító
intézn1ények terhére kiszolgálatott vényeket ebbe a
Csoportba kell beállítani s a megállapodás szerinti
engedményben részesíteni A m:agánvényre kiszolgál-
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tatott ilyen készítinény·
könyvbe" bevezetendő.

a

)Jagánvénynyilvántartó··.tf .'"'

Az Acid. a cet salicyl 20 X 0 50 g1 , az Amidazo~-·:.0i'
phen 10Xo 30 g1. és 20Xü.30 gr-os csomagolása re-.--:~
szére gazdasági okokból kar tondobüzokat készíttet- X•
tünk. E „Nostra" készítmények ára ugyanis alacsony; /$
és így szükségessé vált a drágább üvegphiola mellő- ~}
zése, illetve egy olcsóbb kar toncsomagolással val~ „>(
helyettesítése A „NostI.a"-cín1kével ellátott és 10 drb:·'];\
comprimátát befogadó dobozokat a gyógyszeráru--'~:~
nagykereskedőktől 10 darabonként 32 fillérért, a 20 _,J
da1abosakat pedig 10 darabonként 36 fillérért sze: 1ezhetik be Az eddig fo1galon1ban levő „Nostra"-cím- ,:;~
kék további a is felhasználhatók az esetben, ha v1alami oknál fogva az üvegphiolában való kiszolgáltatás a gyógyszertárr.a nézve előnyösebb E címkék :~
továbbría is kaphatók lesznek

·}t

Felhívjuk a gyógyszertárak t tulajdonosait és fe- ;5
hogy az új „Nostra" csomagolásokat- 7,
szerezzék be, me1t ezen értesítésünkkel egyidejüleg aJef
betegbiztosító intézetek vezetőségét is felkértük a
lelős vezetőit,

!:;~~~edér;:~~:~;;

Chininpor-labdacsok

Budapest, 1939 november 27

Koritsánszky Ottó
ügyv

igazgató

Lőcherer

rendeléc

1

Tamás ·-&~--r
alelnök.

Mit kell tudni a gyógyszerésznek a zsidótörvényről
és annak végrehajtásáról ?
Bevezetés.
A gyakorló gyóg.)-sze1észnek nincs ideje arra,
J1ogy olyan bonyolult és sokfelé ágiazó jogászi
1nunkából, 1nint amilJ-en a zsidótörvény, hosszas
lanuln1á11Jozás után há1nozza ki az őt érdeklő rendelkezéseket. Ebben a kis 1nunkában kérdések -és
feleletek alakjában gyógyszerészi sze1npontból úgy
dolgoztuk fel a zsidótörvén-yt és a végrehajtására
kiadott 1endeleteket, hog)' a gyógyszerész teljes áttekintést kapjon mindenröl, ainit a törvényről tudnia és annak alapján tennie kell. A gyakorlat sok
olyan kérdést is felvet, amit a törvény ·és a végrebajlási utasítás bizon~:os fokig hon1ályban hagy ott i\.z ilyen vitás ké1 désck1e is igyekeztünk
a tö1\ény: szellemében r.s a 1cndelkezés1e álló szakirodalom felhasználásával a helyes 1nagva1ázatot
inegadni *)
"
~')

Magyarázatainkban <l1 Jlfakkai
láno~ orsz
a tö1,ényja,·aslat képviselőházi eiőadó·

gyűl kép\isdő,
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A. törvén) t és a végrehajtási utasítást nem külön-külön. hanem egJÜltesen, a következő csoportosításban tár g)' aljuk:
I. A leszárn1azás igazolása.
II. Kivételek
III. 1\ltalános ko1 látozások
I\T, A hasznothajtó-jogosítván:yok
V. l{özszállítás.
\71 Értelmiségi n1unkakö1ben alkalmazottak1 a
\onatkozó rendelkezések
VII. A bejelentési kötelezettség
VIII A személyi lap
IX A kor1nánybiztos végrehajtó hatásköre
Nen1 tértünk ki annak a kérdésnek bővebb fejtegetésére, hogy a törvény szerint ki tekintendő
zsidónak és ki nen1; annyiféle változat lehetséges
ebben a tekintetben, hogy fölöslegesnek tartottuk
jának és dr. 1\Témethy Imre kii. ítélőtáblai bíró, az
igazságügyminiszté1iu1n tÖI\'ényelőkészítö Jsztálya tagj5nak „A zsidótörvény' cín1ű inunkáját vettük irányadónak Ehhez a könyvhöz n1aga dr Tasnádi l'•lagy
András igazságügyminiszter üta az előszót, a munka
tehát a legilletékesebbnek tekinthető a törvény kom1nentálásá1a
A végrehajtási utasítást (7720/1939 11. E. Sz.) a
szövegben sok helyen rövidítve: \í U-val jelöljük
A tör\·énynek és a vég1l:J1ajtási utasításnak a
gyógyszerészeket közvetlenül érintő részeit szósze1inti
szövegünkhen lás<l .a 18 olda1on!

nÖ\·clni _\ele e munka terjedeln1ét. Erre a kérdés1e ainúgyis ntindenkinek magának kell megfelelni, vitás esetben pedig a hatóság dönt. IIaSonlóan a korlátozott terjedelem n1iatt ne1n tárg~·aljuk
a büntető rendelkezéseket, egyébként
t:zonban a zsidólö1vényt és a vég1ehajtási utasítást
83 óg)'szerészi szen1pontból kimerítően feldolgoztuk
Ug)' hisszük, szolgálatot teszünk a karnak
E-zzel a lehetőleg minden felme1ülő kérdés1e feleletet adó Összeállítással, inelyből minden gyógyszerész - beleé1tve az érdekelteket is - -n1eg-i_sn1erheti jogait, kötelezettségeit és a törvény véarPhajtására előírt tennivalókat
'---'

I„ .4.

Jesz1rn1a~ris

igazolása„

1. Kinek kell a leszármazását igazolnia-?

A ~végrehajtási utasítás érteln1éhen leszá1n1azásukat, helyesebben azt a kö1ülményt, hogy
nen; esne~ az. 1?39: I\7 t -e {a zsidótörvény)
hatal)'a ala, mindazoknak igazolniok kell, akikIe nezve ezt a törvény, illetőleg a végrehajtási
utasítás előírja
2. Gyógyszc1"észeI\rc '\Onatkozik-e a lesz<bmazás iga·
iohísának kötelezettsége?

Igen.
A törvény 5-i'k §-a a közszolgálatban álló
g) ógysz·el észeket, szakiskolában oktatást végzö
g?ó~yszer~_szeket, 12 §-a a gyógyszertári jogosilvan) hntokában lévő g)ógyszerészeket, 17
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§-a pedig az alkalmazott gyógyszerészeket, be~
vonja abba a körbe, ahol a zsidótörvény intézkedéseinek szintén érvén\·esülniök kell Ennek
n1egfelelőcn az itt fel,so1~lt csopo1 tokba tartozó
gJ óg) szerészek valan1ennyiének igazolnia kell
leszárn1azását
3„ Hogy történik a leszát'mazás igazolása?

A leszár1nazás igazolása bejelentés útján
történik A végrehajtási utasítás é1tehnében az
előbbi kérdőpontban fel.sorolt
bejelentést ta1tóznak tenni A
jára hivatalos nyomtatvány
felelő adatokat, különösen pedig a zsidótörvény
alkalmazása szempontjából azt a legfontosabb
ténykö1ühnényt, hogy valaki zsidónak tekintendő-e vag} sen1, a bejelentéskor hiteles
nyakkal kell igazolni
,
A bejelentési és igazolási eljá1ás az egyes
gyógyszerész-csopo1 tok1a vonatkozóan más és
inás.
Közszolgálatban álló gyógysze1•észnck miko1' és
hogyan kell bejelentést tennie?

4„

E11ől a vég1ehajtási utasítás csak annyiban
iendelkezik, hogy a bejelentési
1negálla-pítására az illetékes miniszle1nek ad
hataln1azást.
l(özszolgálatban álló
(esetleg
szerződéses) gyó.gysze1ész tehát csak akkor köteles bejelentést tenni, ha e11e szolgálati főnök
sége -~~- a miniszter rendeletéből ~

5„ Szakiskoiában lanál'i működést végző gyógvszeré~z
nek mikor és hogyan kell bejelentést tennie.? ~

A tö1 "i·ény .5 §-a értelmében a szakiskolában oktatást végző zsidó tanárokat 1943. januá1 1-ig IlJugdíjazni kell, illetőleg a szolgálatból végkielégítéssel el keH bocsátani
A
g) óg:y szerészgy akornoki iskola ilyen szakiskolának tekinthető. A_z ott működő tanerők tehát bejelentési kötelezettség alá esnek A bejelentés hatá1 idejét a kultuszn1iniszte1 állapít ja
· meg (V U 8. §. 2 bek )
~~csjeg.'ezzük, hogy a törvénJ 1 §-a 3 hekezde,senek a) és d) pontjában n1eghatározott
s~:n1elJ ek1 ,e az elbocsátás, illeh.: e nyugdíjazás
kotelezetts,ege nem vonatkozik
6„ G~ ógyszertáf'i jogosítvány tulajdonosának mikOI' és
hogyan kell bejelentést tennie?

A bejelentés időpont}a a V U-ban nincs
n1egállapít"i'a A V U. 35. § 7-ik bek. értelméb:n a b~j:lentési kötelezettségről a belügyinin1szter kulon rendeletben fog intézkedni. An1íg
€Z a rendelet mc.g nem jelenik, a jogosítvánnyal
kapcsolatban semmi tennivaló nincs
7. Alkalmazásban álló gyógyszerész inikot és bugyan
esik bejelentési kötelezettség alá?

l\TyiJvános gyógyszer tárban alkaln1azásban
álló g) ógysze1észt első ízben 1939 október hó
15 nnpüiig kell hej~Jenteni
Azontúl ::i beje1ui-il~s1 0venként kétsze1 111eg kell isn1ételni A_;:
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tai igazolásul nem fogadhatók el
Az anyakön\· vi kivonatnak az anvakönvvi bejegyzéssel ;zósze1int egyezőnek k·~Il len;1ié.

eire \'onatkozó tudnivalókat az érteln1iségi
munkakörnél tá1gyaliuk részletesen

s.

1\-livel kell a leszármazást igazolni'?

A leszá1111azást ~s általában a törvény alkahnazása szen1pontjából jelentős ténykörülmén\'eket a V U. 1 §-a értelmében állam~
aiiy;könyvi kivonattal kell igazo'lni
~la.~1
anyakönyvi kivonat hel:yett, ha annak ide1e:1
állaini anyakönyvet 111-ég nei_n vez;t~ek, a szobanforgó tén:ykö1ülmények 1gazolasar·~ fe~cke
zeti anyakönyvi kivonat (keresz.tlevel, hazas~
ságlevél) is n1egfelelő
Ha pedig Í·~l-~kezet~
anyakönyvi ki" onatot sem. lehe~ - ~nya~onyve~
hiánya miatt - kiállítani, n1as }utelt erdemlo
közokirat is elfogadható igaz-olásul

tt. Zsídó gyógyszerésznek kell-e magát igazolnia?

Az előírt bejelentések során a leszá1mazásra vonatkozóan a \T. U. 2 §-a érteln1ében
rendszerint semmiféle igazolás nem kívánható
attól, aki bejelenti, hogy az izraelita hitfeleke·
zel tagja, vagy őt 'a törvény értelmében zsidó·nak kell tekinteni.
12.

Annak igazolására, hogy valaki a tö1·vény
é1 telniében és annak alkalmazása szempontjából ne1n tekintendő zsidónak, rendszerint elegendő, ha kimutatj'a, hogy az 1895. évi október hó 1 napja előtt keresztény hitfelekezet
tagjaként született, vagy ha később született,
1nind maga, mind pedig szülői keresztén) hitfelekezet tagjaiként születtek Ezenfelül a büntet() jogkövetkezménsek terhe alatt hásbeli ki,ielentést kell tenni arról, hogy nem tekinthető
zsidónak (V U 3 § 1. bek.)
Az igazolás a 13 kérdőpontban tárgyall
ható~ági tanu.sífvánnyal is eszközölhető.

9„ l\.livel kell a vallásváltoztatást igazolni?

Az iz1aelita hitfelekezetből ke1esztény hitfelekezetbe áttérést az e11e vonatkozó bejegyzést taitalmazó anyakönyvi !kivonattal (k,eresztlevéllel) kell igazolni
.
(Arra az .esetre, ha az átté~és i~őpo~tja az
anyakönyvi kivonatból nem allap1thato meg,
az intézkedést lásd a V U. 1 § 3 bek)
10„ Milyen okiratok fogadhatók el igazolás céljá1'a?
13,

Igazolás céljára csakis eredeti okiratok fogadhatók el, tehát okiratokról ~észített !ényképek (fGtokópia) és okiiatok 111telcs 1nasola-

lehet igazolni azt, hogy valaki nem tekin··
zsidónak?

~fivel

tenclő

J\li a hatósági tanusítYány?

A V. U 64. §-a sze1int bárki kérheti a lakóhelye szerint iUe!ékes törvényhatóság első tiszt-
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viselőjétől annak megállapítását és tanusítását,
hogy a tö1vén:y 1 §-a értelmében zsidónak nem
tekintendő
A kérvénJhez mellékelni kell az

igazoláshoz szükséges okiratokat. A hatóság
az igazolás alapján tanusítványt ad:
"
.
(Jia a kérelmező, bár nem tekilnlen~o, zsidónak de a törvény 1 §-ának 6 bekezdeseben
megh;tározott kor1átozások alá esik, ezt a körühnén:yt a tanusítványon feltüntetik.)
14„ Tanusítvány felmutatása esetén lehet-e külön
igazolást kö' etelui?

Aki hatósági tanusítványt mutat fel arról,
hogy őt nem lehet zsidóniak tekinteni, attól leszármazásár a vonakozóan külön igazolást nem
lehel követelni

II. Kivételek.
15„ A zsidónak nem tekintendő személyek közül kikre kell a zsidótö1·vény egyes korlátozásait alkalmazni'?

A zsidótö1vény 1 §-a hatá1ozza ineg, hogy
ki tekintendő zsidónak és ki nem
Általában
az izraelita hitfelekezethez tartozás vagy ilyen
szülőktől szá1mazás határozza 1neg ·azt, hogy
valaki a tö1vény szerint zsidónak minősül Ez
alól azonban a törvény bizon:yos kivételeket léte.sít. Igy az 1 § harmadik bekezdés a) pontja
értelmében nem tekinthető zsidónak az, aki 1919
augusztus 1 előtt keresztény hitfelekezet t~g
jává lett, a1nennyiben zsidó feln1enői 1849 1a-

nuá1 1. előtt ~íagyarország területén születtek
lTgyanígy az 1 § harmadik bekezdés d) pontja
érteln1ében nem tekinthető zsidónak az 1939.
évi január 1. előtt keresztény felekezetre tért
szülők születéstől kezdve keresztény
ivadéka
ha felmenői 1849 január 1. előtt Magyarorszá~0
területén születtek.
Az ekként zsidó származású, de a törvény
sze1int zsidónak nem tekinthető személvek és
ivadékaik azonban bizonyos tekintetb;n épp
olyan korlátozások alá esnek, mint a zsidók
Igy pl közszolgálatban nem alkaln1azhatók s
az egyetemi felvételeknél a zsidókkal egy tekintet alá esnek, stb Ellenben a többi korlátozás alól mentesek, így például ne1n vonatkozi~, r~juk ,a „ gy6~yszer~ári jogosítvány n1egvonasa1ol szolo 1ntezkedes sem, továbbá nem
vonatkoznak rájuk a közszállításokról és a inagánalkalmazásban felállított arányszámokról
szóló intézkedések azaz ezekben a vonatkozásokban ko1látozás nélkül a keíesztényekkel
egyenlő elbírálásban van részük
16. Kire nem lehet a zsidótörvény eglcs rendelkezéseit alkalmazni?

A zsidótörv·ény egyes rendelkezéseit nem lehet alkalmazni azokra az egyébként zsidónak
tekintendő személyekre, akiket a törvény 2. §-a
felsorol
Ezek a .személyek a zsidótö1vény
számos rendelk,ezése tekintetében kivétel alá
esnek A törvény 2. §-a pontosan felsorolja n
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kivételes elbánásra alapol adó jogcin1eket Ezeket a jogcímeket az előh l bejelentés során megfelelő módon igazolni kell

17. Hogy kell a tűzharcos minőséget igazolni?
l\ tűzharcos minőséget ezt feltüntető házassági anyakön5vi kivonattal, vagy pedig a 9500/
1938. sz. honvédelmi miniszteri rendeletnek
inegfclelő, illetőleg az ezt módosító 29 9 70/
1938 sz. honv„ min rendeletnek n1egfelelő iga-

zolvánnyal kell igazolni (Károl}-csapatkereszt)
18 Mh-'el kell kiegészíteni a tüzha1·eos igazolást?

A tűzha1cos rninőség igazolása mellett szükség van rnég annak erkölcsi bizonyítvánnyal
való tanusílására, hogy az érdekelt tűzha1cnst
bünteti miatt, vagy az állami és társadalmi
rend ·e.llen elkövetett vagy vagyon elleni vétség iniatt a bhóság ne1n ítélte el, nüután ilyen
cselek1nények elkövetőjére a tűzharcos kedvez1nény nem terjed ki
19. Mivel kell a sebesülési é1:1net és kitüntetést
igazolni?

Sebesülési ére1n viselésére való jogosullsá
got az illetékes katonai parancsnokság által kiállított igazolvánnyal, a kitüntetés adományozását erről szóló okirattal, énnek hián)'lÍhan a in kir hadilevéltá1 föigazgatósága által
kiállított igazoh·ánnyal kell igazolni

20, Mivel kell u hadifogságot igazolni?

. ~ hadifogság elszenvedését a honvédelmi
mnnszterT által kiállított értesítéssel,hadifogol'
?emulta_to lappal, vagy hadifogolv leszerelé~i
1gazo vannyal kell igazolni
"
21„ Mivel kell a hadirokkanfságot igazolni?

A. hadirokkanlságot a rokkantsáa f k, ak
n1egállapításár a is alkalma-s egy . bél o an ,
'
evn nem reg. ibb kel. et"u lia d'1gondozási bizonyítvánniral
kell
igazo 1111
22. Hogy kell a

hősi

halált igazolni?

At .. h_ősi
állami·
1 ha.Iált n1 agvar
.J

anyakönyvo a tal kiállított olyan halotti anyak „ ' •
kivonattal
vagi· a h onve"d ehn1. n11niszter
.
Ollj VI
,•, ,
által
kralhtott olyan ért,esítéssel kell .
1 .
ből k"t" 'k h
igazo n1, amelj I unr ,
ogy az apa va.gy férj a harct,
\'agy ott szerzett sebesülés vagy megb t c~-e,n
következtében vagy ellenséges h· d'f e e_ge es
halt
a 1 ogsagban
, , ?1eg, vagy ho~y őt 1nint eltüntet a ·áTásb11osag holtnak nyllvánítotla
J
v~ze

23„ HogJ-· kell a nemzeti mozgalmakban
vételt igazolni?
való I"éSz-

Az 1918. és 1919 évi forradalmak ide"
ez-ek ellen irányuló nemzeti moz al
Jen a~
I észvé_lelt az Országos Vitézi S~ékm~~~t~ .'::il?
tolt b1zonyítvánn)'al kell igazolni.
iallI-·
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(A törvén) 2 §-a utolsó bekezdése érlehnében a kivételezés kedvez111énye azokra is kiterjed, akik a világháború befejezése után az országér l vívott harcokban részt vettek. Ennek·
igazolásáról a V U„ nem tart~lmaz intézkedést
Ilyennek tekinthető pJd a nyugatmag:yarországi harcokban való részvétel. Ezt a körülményt
közelebbi intézkedés hiánvában a rendelkezésre
álló hiteles bizonyító irat~kkal kell igazolni l

24, Mire terjednek ki a zsidótörvény korlátozásai?

A zsidótörvény korlátozásai a közjog területére (állampolgárság, honosítás, országgyű
lési választójog, .stb.) terjednek ki, továbbá a
közszolgálatra, közn1egbízásokra, az egyetemekre és főiskolákra, a társadalon1biztosító intézetek önkormányzati szerveire, a kamarákra, a
sajtóra, színházra és filmre, az állami jogosítványokra, közszállításokra, az ipar gyakorlására, ingatlanokra, a közgazdasági élet különféle területeire, a vállalatokra, a magánalkaln1azottakra stb.
A zsidótörvénynek és a vég1ehajtási utasításnak a fentiekre vonatkozó intézkedései közül ehelyen csak azokkal foglalkozunk, amelyek v1alamely szempontból a g:yógyszerészt is
érintik.

25. Gyógyszcrész1e m('nnyihen lOnatkoznak a közszolgálat kö1·ébcn tett intézkedések?

A törvény 5. §-a szerint: tisztviselőként vagy
egyéb alkalmazottként zsidó nem léphet az állam, törvényhatóság, község, úgy.szintén hárnlilyen más köztestület, közintézet vagy közüzem szolgálatába. {E rendelkezés szempontjából a törvény 1. §. 3. bek a) és d) pontja alá
tartozó, egyébk·ént ne1n zsidónak tekintendő
személyek a zsidókkal egy tekintet alá esnek )
A törvénynek ez a rendelkezése bizonyos
csoportoktól eltekintve - csak az új alkaln1azásokr a vonatkozik. Ennrélfogva az említett
körben (köz.szolgálatban) alkalmazásban álló
zsidó gyógJ sz·erészek helyzetét a szakasz nem
érinti
A törvénynek ugyanezen §-a rendelkezik a
szakiskolában oktatást végző tane1őkről Ebben a körben a gyógyszerészgyakornoki iskola

A legdiszkrétebben közveti1

'J\Ja.gy Samu
gyógyszertá1ak, drogériák
adás-vételét, bérletét, berendezését közvetítő ügynöksége

Budapest, VIII., lózsel-körút 65. T.: 145·263.
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jöhet tekintetbe
Itt ? szolgá~atból .''al~ el~o··
csátást 1943. január l-1g kell vegrehaJt~n1 EbDen a vonatkozásban a törvény 2. §-ában felsoroltak se1n esnek kivétel alá, iníg az 1 §. a)
és d) pontja alá ta1 tozó személ) ekre az elbocsátás nc1n vonatkozik
"ennyi zsidó hallgató 'ehető fel az egyet-emekl'e
'"
•
és főiskolákra'?

26

Az cgyete1nek és főiskolák első évfolyam~'dót csak ol' an arányban lehet felvenni,
raz sl a zsidó hallgatók
.J
'llt"k
száma az l e o arra
110 g)
•
•
k
6'/
felvett összes hallgatók szamana
o-a. t ne h a- ,
ladja meg
l{ivétel a müeg)'ete~, ,amely~e~.
közcrazdasági és kereskedelmi osztalyan a zs1do
hall~atók szán1a 120/0 lehet Ezt a rendelkezést a törvény 'i §-a tartalinazza E, szakasz
végrehajtása tái.g) ában ~300/1939 sz.am al~tt
„l„
korniáni·rendelet 1elent meg, amely az
k uon
·
· 'kd'
egyetemi felvételekkel kapcsolatos intez e eseket és tudnivalókat részletesen tartalmazza.
Az eg)etenli és főiskolai felvét~lek tek1nt~
tében a törvény l. §. 3. bek. a) ~s d) P?n!Ja
alá tartozó nen1zsidók és ivadékalk a zs1dokkal egyenlő kor láto~ás al~ ~~n~ik, ~acsak nem
tartoznak a 2. § kivételei koze Viszont ;-zok
'd 'k akik a 2 § alapján kivétel ala esa zs1 o , •
h t"k
A
nek, az arányszámon fe:ü~ is. fel':e ~ o
z
lyen kivétel alá esö zs1dok zvadeka1r;i azonban a kedvezn1én) iná1 nem vonatkozik

27„ Gyógyszerészre mennyiben \.Onatkoznak az ina1·jogosítványokról szóló intézkedések?
A törvény 14. §-a szerint új iparigazolványt

'agy iparengedély_t addig nem kaphat zsidó,
amíg a községben a már kiadott zsidó iparigazolványok és iparengedélyek együttes száma
6°/o alá nem csökken A kereskedelmi, illető
leg az iparügyi n1iniszter közérdekből kivéL„dt
tehet
A meglévő iparigazolványokat és iparen~e
délJeket a rendelkezés nem érinti
Ha tehát
g) ógyszerésznek valamely ipar igazolván)' vagy
iparengedély vm1 a birtok.ában, annak alapján
iparát ko1látozás nélkül tovább folytathatja A
V U 37. §-a é1telmében azonban 1939. évi október hó 15-ig az előírt minta szerinti (IV. szán1ú) nyomtatványon bejelentést tartozik tenni

IV. A hasznot!Jajló jogosílván~ok„
28. Hogy intézkedik a tÖ1'vény a gyógy'izertári jogo·
síh'ányról?

Az 1939 : IV t -e 12. §·a szerint
hatósági engedélytől függő hasznothajtó olyan jogosítványt, ainelynek engedélyezése vagy engedélyezésének megtagadása a hatóság szabad
méilegelésétől függ, zsidónak nem lehet adni
A jelen törvény hatálybalépése előtt zsidóknak
kiadott (zsidók által n1egszerzett) ilyen engedé1) eket (jogosítványokat)
gyógyszc rtári jogot
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a tö1 vény hatálj balépésélől szá1nított három é~
eltelte után kezdődő öt év alatt meg kell von··

30„

Ennek megfelelően zsidó gyógyszerész a jö\Őbcn nem kaphat sze1nél;es gyógJ szertári jogosítványt, a 111eglévő szen1élyes jogosítványt
pedig z·sidóktól - akár maguk kapták a jogot,
akár átruházás útján szerezték - a fenti i-:lő
alatt meg kell vonili Az ötéves meg\' onási idösz-ak kezdete 1942 május 5., végső határideje
1947. május 5
29„ Reálgyógyszertári jogosítvány is megvonás alá

kerül-e'/

1

1

a

me~ont

jogosítYánnyul?

A. törvény nem tartalmaz határozott intézkedést arra vonatkozóan, hogy mi történjék a
fentie'k szerint nlegvont jogosítvánnyal A1ra
az esetre azonban, ha a visszavont jogosítvány
újból engedélyezésre kerül, a törvény 12. § 3
bek intézkedik
Esze1int újból engedélyezés
esetén az új engedéljeS köteles _a korábhi Pngedélyesnek, illetőleg örökösének kívánságára
a gyógyszertá1 berendezését és anyagkészletét
az 01 szágos Közegészségügyi Tanács megfelelő
szaktanácsa által a tényleges viszonyok figyele1nbevételével megállapított becsértéken átvenni, ezenfelül a gyógyszertári jogosítvány ellenértékét is megfizetni

ni "

Az 1876 : Xl\' t -e értelmében „reálgyógyszcrtári jog ezentúl nem ado1nányozható." „A
reáljogú gyógyszertárak valamint eddig, úgy
ezentúl is szabadon eladhatók
." stb. A
reálgyógyszertá.Ii jog tehát semmi tekintetben
sen1 függ a hatóság mé1legelésétől, ennélfogv:t
mint hasznothajtó ,jogosítvány, a zsidótörvény
alapján megvonásra sen1 kerülhet Ezt különben a képviselőház együttes bizottságának jelentése (754. sz képviselőházi iromány) expres.:
s.is verbis is kimondja: „A reálgyógyszerlári jog
nem tartozik az első bekezdés ér tehn ében megvonható jogosítványok körébe "
(A zsidók jogszerzése tekintetében azonban a
korlátozás a reáljogú gyógysze1tárra is kiterjed. Lásd a 31 kérdöpontot)

}fi tö1 ténik

31..

~lennyi

a gyóg;yszertál'i jogosítYány ellenértéke?

A inegvont és újból ado1nányozott gyógyszertári jogosÍt\·ány .ellenértékéül azoknak az
összegeknek egy évre eső átlagát kell tekinteni,
a1nelyek az elvonás évét megelőző öt évben a
vagyonadó kivetésének alapjául szolgáltak
32., l\1ilyen feltételek mellett lehet a beesél"téket és
a jogosítvány ellenéI'tékéi: ntcgfizetni?

A tö1véns sz·e1int a becsértéknek és a gyógyszertá1 i jogosítványért já1ó ellenértéknek megfizetésére a hatá1időt, to\ábbá a fizetés 1nódozatait a belügy111iniszter állapítja rneg
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33. Zsidó g;yógyszerész lehet-e üzemtárs?

A tö1vény 12. §-ának 7-ik bek. szerint hasznothajtó jogosítvány hasznosítása tárgyában
zsidóval kötött társulási szerződést jóváhagyni
nem lehet Zsidó gyógyszerésszel tehát üzemtársi viszon) a törvén)' hatálybalépése után n-em
létesíthető
A tö1 vény hatálybalépése előtt jóváhag:yott társulási szerződést a miniszter felhívására meg kell szüntetni; a társulási szerződés ilyen esetben egy évi felmondással akkor
is megszüntet.hetö, ha a szerződés ezt kizár ja,
vagy hosszabb f.eln1ondási időhöz köti
(Az üzen1társi szerződések nem tekinthetők
jóváhag:yott szerződésnek,
mert személj es
gyógyszertá1i jogosítványra, mint azt kúriai
döntés is kin1ondotta, társulási szerződés jogérvényesen nem köthető
Kérdés tehát, hogy
el nem ismert társulási szerződések megszüntetésére az illetékes uliniszter fog-e felhívást kiadni
I\finthogy azonban a valóságban mégis létezőnek kell tekinteni az üzem.társi szerződé
seket, s mivel a törvény szövege szerint állami.
jogosítvány hasznosítására zsidóval társulni
nem lehet, a társulási szerződés m.egszüntetésére vonatkozó intézkedést értele1nszerűen ai
üz·en1társi szerződésekre is alkahnazni kell A
szerződés megszüntetésének alapfeltétele a nániszter errevonatkozó felhívása
Nyilvánvaló
tehát, hogy ebben· a tárgyban belügyminiszteri
intézkedésnek kell tö1 ténnie. I\1ivel a n1egjelent
\'égrehajtási utasítás ,a g)ógysze1tári jogosít-

,.án:y1a vonatkozóan egyébként sem tartalmaz
közelebbi végrehajtási rendelkezéseket, fel kell
tenni, hogy mindezeket a kérdéseket a kiadandó
belügyminiszteri rendelet fogja sz.abályozni E
rendelet n1egjelenéséig tehát a társulási szerző
désekkel kapcsolatban nincs semmi tennivaló )
34„ Zsidó gyógyszerész lehet-e

bérlő?

Erre :nézve sem a törvény, sem a végrehajtási utasítás nem tartalmaz intézkedést, ennélfogva változatlanul a régebbi jogszabályok vannak érvényben
A 29.-000/1924 sz népjóléti
1nin rendelet 5. pontja érteln1ében szen1élyjogú
g) ógyszertár haszonbérbeadása a belügyminiszter jóváhagyásától függ
35, Reáljogol szerezhet-e zsidó gyógyszc1•ész?

A törvény 12 §. 4-ik bek értelmében 1eílgyógyszertári jogot zsidó élők közötti jogügylet
alapján egyáltalában nem szerezhet.
(Reálgyógyszertári jogot a zsidótörvényt
n1ege!őző helyzet szerint bárki szerezhetett, akkor IS, ha nem volt gyógyszerészi képesílése
A.. reáljognak ez a természete továbbra is n1eg1narad azzal a korlátozással, hogy ebből a szerzési jogból a zsidók ki vannak zárva, természetesen akár van gyógyszerészi képesítésük,
akár nincs)
Végintézkedés jogcímén azonban zsidó is
sze1ezhet reálgyógyszertári jogot abban az esel-
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ben, ha az ÖI ökhagyónak eg:y enes ágon
vagy házastársa.

1 okona

36„ ~Iilyen hasznothajtó jogosítvány \'an még kapcsolatban a gyóg~rszet'észettel?

A V U. 32 §-a felsorolja mindazokat a hatósági engedélyeket és jogosítványokat, amel]'cknek engedélyezése a hatóság szabad mérlegelé~
sétől függ s an1elyre a törvény 12 §-ának rendelkezései vonatkoznak A gyógyszertári jogosítványon kívül ezek közé tartozik az állatorvoslásban használt bakterológ~ai természetű
oltó és diagnosztikai szerek, állatok irtására
használt szerek, állatbetegségek ellen óvó vagy
gyóg; ítási célokra szolgáló titkos összetételű
gyógysze1készítmé1i:y ek, állatorvoslásr a szolgáló
gyógyszerkülönlegességek, va1amint állatokra .
nézve kedvező ·élettani hatás kifejtésére szolgáló készítmények fo1galo1nbahozatal.ára az
állategészségüg~yi törvény alapján (1928:XlX.
t e. 119 § 1 bek 13. pont) kiadott engedély.
l\z állalegészségügyi törvény érteln1ében ugyanis ezeknek az engedélyeknek inegadása a hatóság sz,abad n1érlegelésétől függ, il;yen jogosít·
ványt tehát zsidó nem kaphat, a meglevőt
pedig a tö.ivény hatálybalépésétől számított 5
év ,alatt meg kell vonni
Az ezek1e vonatkozóan előírt bejelentési kötelezettség hatá1idejét a földmívelésügyi mini...,z~
ter külön rendelettel állapítja meg

37. Khéiel nélkül nlindcn zsidó1·a 'onatkoznak-c a

§ rendelkezései?
12.
A , törvén)
12 §-ának rendelk ezesc1
, . 1 •1
t ··
'J ~
ao a
oJ \ en) - ;:,-a kiveszi mindazokat, akik az ott
felsorolt ~'a!~nne~j jogcímen kivétel alá esnek
()1) an, 7;s1do ,gyog) ~zerész tehát
aki igazolja.
hogj ,a 2. §. f'rteln1eben li.i\·étel alá esik. kanhrlt
sze1nel\eS
<JjÓg\SZ"tl'
.
'
'
.
·•
.
ei
•.
a11· Jogositvan\
L ha
pedig
il:ennek birtokában
, 311 , azt
..
<
1o.. 1•e · n1eg,onn1.
1,ehet. llzern1ársai szerződést (az dd . .
11€D1
<.J'
•
• k
'" e ig1
1_~1aban}o~1
eretek között) köthet; ha inegl-t~\ ő
uze1ntars1 szerződése van annak megszu·· t
t'
11 ees~re ~ zs1dót?1.v~nJ alapján nem kötelezhető
Realg) og) sz-erta11 1ogot is szerezhet
".L-
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38„
·
,
11ozzáta1·tozóh·1
l Kh·étel alá eső zsidó gyó"~~sze1•esz
~
( esza1ma~oll'~) is 'onatkozik-e a mentesség?
r'

,.

'.

;4. tOJ'i-ell) 2. §-f~ alapján kivétel alá .eső szen1el~ hozzata1 tozóna (özvegy al'erineJ-)
1 ..
'etk<:
t kb
'a(nen1
co.
zo" eset:
- en 'i-onatkozik, 'a bmentesséa
esr~~k a 12 ~. halál) a alá):
b
o_zuegyzc ha a fé1j a világháborúban hllsi
halalt halt, vaa,
ha az azt ko·· 'i·e t"o nemzell
'.
1'.>u
n1ozga 1inakban eletét vesztette
",
Felew'[!J'(, ha a férj a'tör\'éll\ hatálJ'bal'
seko1 15-1000/0-ban hadhokkai'.i.t
,
epE, ha a íé1 j a uen1zeti mozgalmakban részi -t
e~_ ezzel ,életét kockáztatta vagy enliatt szabvac~
sagvesztest szenvedett.
Gye1'n1ek1(_,
ha atvj.át a világha'b 01u'b an arany
l
;agy egalább kétízben nagy ezüst
•t {> ••1
ere1n1nel, illetőleg a kardokkal ékesí;: ~z~Í1
r

u

1

r

23

354

355
'] u' 'asko1ona1enddel tüntették ki yagy
osz \ a )
' .
„lt
·;·
ennél magasabb kitüntetésben ie~z~su , 75ha az ;pa a törvénJ hatál~ybalepesekor
1000/0-ban hadirokkant,
" .
hos1 halalt halt
ha az apa a '1'la' ghábo1 úban
.
']
1 _ •• _ to" nemzeti mozgaln1akban e evagJ az az \ 1'.0\'e
r

r

tét vesztette
" „
től
~ fenti 1'ogcín1ek birtokában le\O ,ozvegy,
tar
az .~özv·egvi haszonélvezet b en l evo„ gvogvszer
J
•
haszonél;ezeti joga nem vonhat~ meg t~~ l~z
Öz\eg)' inaga is g)'ógyszerész, gyogysze1 a
.
gosítván\'Í szerezhet stb
"
~ A fenti jogchnek birto~{.ába~ 1e~o feles~.~t~l,
ha idöközben - 1947. n~a.Jns D el?tt - ~lo~=~
g) ül, a haszonélvezeh 1og nen1 vonhato - b
r

"

stb
„
· kiöl
i\. fenti i'ogc.:hnek birtoka.'ban le\O gyeim~ll ,
·
1
t'
mea
meg1
eh
a haszonélvezeti iog nem ,. on ia o . 'E"
,
a törvén:yben. biztosított valamennyi inentesseg
felül felvehet.ö az eg?'e~emr~),
1P 1 aránvszá1non
0
ha
gyóg)- szel ész lesz, g~·· 0'gJ·szertári JOO'OSil, ánJ' t sze1 czhet stb

Bayerla:x a megbízha,\ó hasba itó

Contratussin

köhögés ellen

Rec:tal arnnyérnél
BA VER A N T A L gyógyuert6r
Budapest, VT, Andrássy-út 84 szám

A mentesített személy ivadékaira azonban a
melltesség már nem vonatkozik Pl. a 100°/o-os
hadhokkant unokája vagy a hadiárvának a
gyermeke már ne1n n1entes a törvény hatál)'. a
alól
39, Kivétel alá eső zsidó gyóg~szerész áhuházás útján
szerezhet-e gyógyszertári jogosítványt?

A_ törvén) 2 §-a szerint kivétel alá eső zsidó
gyógyszerészre ne1n vonatkozik az a rendelkezés, hoITT gyógyszer tári jogosítYányt ne1n
kaphat. Az ilyen szen1élyekre ennélfogva változatlanul az 1876:XI'1
t.-c idevágó rendelkezései alkalmazandók Ha tehát kivétel c;J{t
eső zsidó gJóg)szcrész átruházás útján g)'Óg:vszertárí jogosítványt kh·án szerezni, az átruházást a miniszter az 19:J9:I'7 t e -re hivatkozásS1al nem tagadhatja meg
40, A 15/a kérdőpontban tál'gyalt nen1zsidó szen1élyekt·e vonatkoznak-e a 12„ § . rendelk<'~ésci?

Sem rájuk, sen1 i\adékaikra nem vonatkoznak

(Törvény 1

~

6 bek )

41. Hasznothajtó ,jogosítvány-e
engedély?

a

saccha1 in-ál'nsítási

A 1neste1st'gcs édcsítö szer kicsinybeni á1usítására vonatkozó engedél) ne1n tekinthető a 12
§ alá eső hasznothajtó jogosítványnak, m01t
az ilyen e11gedélynek a pénzügyi hatóság részéről Yaló megadása nem függ a hatóság szahad
inérlegelés€töl. A saccha1in ugyan~s a IV -ik
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?dagJ .a1 G:-, ógJ szerkön)' '' bcn hivatalos g; ógyszer, incl~\ct olyan alakban és csomagolásbnn
kell készletben ta1 lani, amint azt a pénzügvi
hatóság e11e \·onatkozó 1endeletében előírta,
illetőleg forgalon1bahozta \ih,el az említett rendelet értehnében 111estcrséges édesítőszer kicsin:yben 'aló á1 usításár a csak gyógyszertár
kaphat engedél)'t, de a saccl'!_a1innak, mint hivatalos gsóg)'szernek tartása ininden g~yóg:yszfr
tár1a kötelező, n:. ilván\aló, hog)' az árusítási
engedélyt külön n1é1legelés nélkül Jninden
gyógyszertárnak incg kell adni Szabad 111ér1egelésnek tehát nen1 lévén helye, az il; en engedél) nem tartozik a 12 § hatálya alá A \7
U„ 32 §-a nem is sorolja fel a saccharin á1usitási engedé1~ t a hsznothajtó jogosít\ányok
között
"\Tégleg igazolta ezt a felfogást a 1-±8.600Í
1939 sz pénzüg) nliniszteri rendelet, mely a
zsidótÖr\ énJ nek a finánc-jogosítványokra vonatkozó iendelkezéseit hajtja végre A_ rendelet
szerint csak a n1este1sé.ges édesítőszer nagyban való árusílásá1a jogosító engedély tartozik a zsidótÖJ\'é.11) hatál;.:a alá, a kicsin)ber:i
(gyógyszerPszi) cngedt'Jy nen1
42„ Bejelentési kötelezettség ahí esik-e a mesterséges
édesítőszer á1 usítására szóló engedély'!

J'vlinthog; az előző kérdőpont érteln1ében a
1nesterséges édesítőszer kicsinybeni árusítására
~zóló engedély nem tartozik a megvonandó

hasznothajtó jogosítványok közé, nem is esik
bejelentési kötelezettség alá.
43, ~!eddig i'Uházhatja át zsidó gvógyszef·ész a gyó;:tyszet'tári jogosítványát?
~
A_ ~ö_r~ény 12. §-a szerint zsidótól a O'\·óavsze:.ta1! J_ogot _(feltéve, -ha kivt',tel alá nen~-esf1:)
a ~ 01: en) h~tal;.· balépésétöl ( 1939 inájus 5-től)
~z~m)ll~tt ~-ar.?n~. é~ eltelte után, (1942 inájus
~-~n
--czdodo ot e\ alatt {tehát 1947 n1ájus
ü-Ig) kell n1egvonni
. _:\ i~ndelkezés a figJ-ele1nhejövő idöpontok t~
k1nteteben két fázist állít fel A tö1vénv ha,tálvbalépését köv-etö el.sö há1on1 eszte1~dőben ·
szertári jogosít' ány-okkal sen11nis-e1n
ten1k, ez tehát türelini idő, melvnck J.etelté,,Pl
~ez~ődik a inásodik fázis On~1an számított
ot_ ,e' alatt kerülnek inajd inegvonásra a zsiaó
gJ;ogysz-~1~sz~!( kezében lévő jogosítványok. ~>\
h~1om e:'I turelnli idő gyógyszerészi közfelfngas ,szc11nt azt célozza, hogy a zsidó g)-Óg\s~ereszek ezalatt önként ruházzák át jogosÍt\UllJ ukat A .gyógyszerészi szakírók is csak az
első háro1n évi türeln1i időt vették tekintetbe
a, szabad, önkén~es átruházás szen1pontjából
Ez azonhan nen1 ig)- van, n1ert az önkéntes ál1_nház{t5 ~zal?adsá~a 1nindaddig fennáll, a hf101.n - . . o~ e\· egcsz ta1tama alatt, amíg csJk
a .1ogos1tvanJ inegvonásra nen1 kerül. Ezt igazolja a_ I:épv~se~őház eg)esített bizottságának ~z
1939. ev1 marc.1us 17-én tartott ülése alapján a

g~ ~g)

tör~
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zsidótö1vényjavaslat tárgyában a képviselőhí.z
elé te1jesztelt eg)Ütles jelentése (754 sz. képviselőházi homány), mely e részében így szól:
„Viszont a gyógysze1tári jognál, a nagyobb
beruházás1a v:aló tekintettel és egyébként is
a főiskolai képesítésű zsidó gyógyszerészek
inéltányos é1dekéből az együttes bizottság kivánatosnak látta biztosítani azt, hogy a zsidó
gyógyszerészek a tö1vény hatálybalépését követő
első há1om év alatt, valamint később is addig,
amíg a gyógszertá1i jogosítván~ megvonására
sor ke1ül, maguk kisé1eljék meg gyógyszertári
jogosítványaiknak nem-zsidó gyógyszerész 1észére átadását, illetőleg n1ódot adni arra, hogy
a zsidó gyóg}'Szerész az említett idő alatt még
a gyógyszerészi pályán rnegmaradva kísérelje
n1eg azt, hogy az önálló gyógyszerészi műkö
désről más gyógyszerészi vagy egyéb n1unkakörre térjen át"
A bizottsági jelentés a törvény inagya,rázatára vonatkozóan irányadó Ennélfogva kétségtelen, hogy a zsidó gyógyszerész mindaddig szabadon ruházhatja át g}'Ógyszertárát, amíg a jo-· !
gosítvány 1negvonására sor nem kerül.
A. bizottsági jelentés minden körülmények
között Ílányadó a törvény rendelkezéseinek, ill<::tőleg a tö1 vény intencióinak magya1ázata ~e
kintelében Ugyanilyen szellemben világítla
meg a kérdést dr. iVémethy Imre kir„ ítélőtábll:!i
bíró az ig,azságügyminisztériun1 törvényelőké
szitő osztál)·ának tagja: „A zsidótörvény" című,

dr. Makkai János orsz. g)·Ül. képviselő, a tö1vény„
javaslat képviselőházi előadójával együttesen
írt munkájában, melyhez Tasnádi Nagy AnC1ás igazságügyminiszter írt előszót.
A munka 244-ik oldalán a zsidótö1 vény rnagyarázatát tartalmazó fejezetben d1 Némethy
Imre a következőket Íija:
„A gyógyszertári jog kérdésével 1észletese1-.ben kell ehelyütt foglalkoznunk. A tö1vény 12
§-ának kiindulópontja ebben a tekintetben az,
hogy csak akkor kerüljön so1 a zsidó gyó~y
szerész gyógyszertári jogának megvonását eredményező hatósági beavatkozás1a, ha a tö1vény
hatálybalépésétől számított háromé' alatt (amíg
a törvény' alapján gyógyszertári jog megvonásának nincs helye), illetőleg az ezt a három
évet követő öt év folyamán inindaddig, aung
a gyógyszertári jog visszavon.ásá1a sor kerül . a
zsidó gyógyszerész maga nem ruházza át .gyógysze1tári jogosítványát a törvény hatálya alá eső
személyre Ila ilyen önkéntes átruházás nem
következik be
" stb
A 245-ik oldalon pedig ezt írja:
Ennek az ellenértéknek 1negfize(ésére
tei'mésZetesen csak akkor keiülhet Sor, ha és
a111iko1 a visszavont gyógyszertári jog új engedélyes részére adományozás1a kerül Nyilvánvaló
é1deke tehát a törvény hatálya alá eső zsidó
gyógyszerésznek, hogy hatósági beavatkozás
nélkül igyekezzék a gyógyszertá1i jogosítványt
átruházni, Ihert ezzel hamarább juthat jogo-
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\„ Közszállítás„

sítván~

ának ellenér lékéhez és nincs kitéve annak sen1, hogy a vagyonadó kivetés alapján
esetleg túhnaga.san 6-rtékell gyógyszerészi jogosít\ án~ áh ételé1 e ne111 le·sz alkahnas jelentkező"

A inagu-nk részé1ől a f.entiekhez azt is hozLáflízzük, hog} a zsidó g~óg~ szer észnek azért
é1 deke jogosÍt'\án~·ának a rendelkezés1·e
idő ahttt \aló önkéntes átiuházása, inert a tör:
vény a 1neg\ ont gyóg) sze1 tári jogosítvánv
ujraado1nánjozását ne1n teszi kötelezővé a h~
tóság szán1ára,. hanen1 csak arra az esetre állapítja 1neg az ellenérték nag) ságát ha a jogosít' ány ujabh ado1nán) ozásr a kerül \'ilágosan
következik ebből hog) a hatóság (a bclügyn1iniszter) szabad 1néilegelésétől függ. hogy valarnely ineg\ onl jogosítván~ t újból ado1nán) az-e
'\.1nennJihen a inegvont jogosítván) ne1n kerülne újból adon1án)OZás1a, f.ern1ész€tesen a meg\ ont jogosítván) birtokosa ncn1 is juthatna
hozzá a be1endezés és felszerelés értékén kívül
g) ógj sze1 lárának ellenér l&kéhez Ennek aZ el1néleti lchetöségnek fig) elen1be\ <:'telével véle1nónj ünk szerint célszerííbbnek látszik az é1in!ett g~yógyszerészek részéről j0:gosítvánvuknak
idejében való önkéntes áh uházása
.

HYPEROL
száj- és

torokfertőtlenítő.

44, Közszállításnak tekinthető-e a gyógysze1'kiszolgáltatás?
A. V. lT 36. §-a 3. bek érteln1ében gyógyszernek vagJ betegápolási cikknek orvosi vénvie.
egyes ~zen1él:yek 1észére kiszolgáltatása köz~
szállításnak ne1n t·ekinthető, feltéve, hogv a
kiszoLgáltatás nincs 1neghatározott g) ógvs.z8rtá1hoz kötve
·
Bár a g)ógysze1tár, amikor \'alan1ely betegscgélJző intézn1énn:yel kötött szerzödés érteln1éb~11 az intéz1nény tagjainak vagy jogszabál:_\
alapJán pl a kögyógyszerellátás terhére ;_:z
igén~ jogosult
személ; nek gyógyszert szállít,
alapjában v~ve közszállítást végez. a
U f"Zt
az esetet mégse1n tekinti a törvény korlátozása
alá es6 köz.szállításnak, n1e1 t a gy:ógyszerkiszc.1gáltatás a gy ógy sze1 tárban egjeS sze1nélyek rPszé1e történik
A. vénynélküli (kézieladásbnn
történő) gyóg\ sze1kiszolgáltatás ipso facto nern
közszállítás

,r.

45. l\lely esetben

tekintendő

közszállításnak a gyógy-

szel'kiszolgáltatás'l
\ltalában közszállítás az, a1nikor a szállítasi
1negbízás kiadása a közszállítási szabályokban
1neghatározott eljárás szerint (versenytárgyalás) tö1ténik
~
Ezekben az esetekben a gyógyszer szállításra
is irányadó a törvény 13 §-ának rendelkezése,

31ÍS

362
inel~ szc1 inl a zsidónak odaítélt közszállítások
összege nen1 haladhatja n1eg az intézménJ öszszes közszállításai összegének 1939/40-ben 20
0
/o-ál, 1941/42-ben 10°/o-át, 1943-tól kezdve pedig 6 °/o-át Ettől a szabálytól csak abban az
esetben lehet eltérni, ha a közszállításra más
nen1 jelentkezik, vagy ajánlata lényegesen ked,. ezőtlenebh

Közszállítást zsidónak a fenti mé1téken túl-·
azon a címen, hog}' ajánlata lényegebesen kedvezőbb, nem lehet odaítélni, ha :=. z
ajánlat a teljesítendő szállítással vagy n1unkálattal nyilván.valóan arán:yban nen1 álló alacsony ártételeket tartalmaz, vagyis az ajánlat
\ alószerűtlen. Ennek elbírálására az 50 00(!/
1934 évi K M. számú rendelet 47 §-ában fvglalt elvek irányadók (V. U 36 § 1 bek )
A közszállítást idaítélő hatóság, hivatal Vagy
intézn1én:y felhivására -erkölcsi bizon) ítványnyal kell igazolni azt, hogy a pályázót a bíróság a zsidótörvényhen n10ghatá1ozott vétség
iniatt nen1 ítélite el

inenően

1

46„ Közszállítást

'"égző

natkozó ké1dőpontját kitölti és a bejelentést
ízben 1939 október 15-ig inegteszi
A nyomtatvánJ szerint arra a kérdésre kell
feleletet adni, hogy a vállalat (jelen esetben
gyógyszertár) által az 1936-38 években lebonyolít,ott közszállítások az 1936-39. évi üzleti
f~rgalmának 20°/o-át elérték-e Ennek a hejelentésnek abból a szempontból van jelientő
sége, hogy az olyan v:illalatnak (gyógyszertárnak), ahol a közszállitás az ev1 forgalorn
20°/o-át túlhaladta, az alkahnazottak aránvszámára vonatkozó korlátozó rendelkezések-~t
nem 1943-ig, hanen1 rövidebb idő alatt, 1941
június hó 31-i.g kell végrehajtani
első

47„ Kivétel alá esnek-e közszállítás sze1npontjából a
törvény 2. §-ában felsorolt személyek?

\. törvény 13 §-ának (kö~szállítási szakas~)
iendelkezései nem vonatkoznak a törvény 2
§-ában felsoroll személyekr·e, vagyis a V U
szavai szerint a kivétel alá eső személyek ~1
nem-zsidókkal esnek egy tekintet alá Enn~k
n1egfelelően: kivételnek tekintendő zsidó gyógyszerész korlátozás nélkül végezhet közszállítást

gyógyszer-ész bejelentési ki).

telezettség alá esik-e?
A fentiek
értehnében közszállítást végző
g.)ógysze1ész a V. U 40. § i bek. rendelkez.~
se értelmében közszállításairól oly n1ódon köteles bejelentést tenni, ho.gy az alkalmazottak
bejelentésére szolgáló n:yorntatványnak erre v::-

Vl. Értelmiségi
munkakörben alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések.
48. Kit kell a gyógyszertárban értelnliségi alkaln1a.
zottnak tekinteni?

<\. V U 43 §-a sze1 in l ér teln1iségi munkakörben foglalkoztatott alkalmazottnak kell te-
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kinteni általában iniuden ol~ an alkalmazottll.1,
aki nem altiszti. vag~' szolgai, avagy nem testi
(fizikai) n1unkát \·égez Ennek megf.elelően a
gj ógy sz-ertárban alkal1nazott pénztárosnőt, technikát és hasonló rnunkát \ égző inás alkalmazottat is é1tehniségi alkahnazottn:ak kell tekinteni és a szá1narán~ tckintetéhen figyelembe
kell 'enni

49„ ~filyen arányban lehet a
alkalmazni?

g~ógyszerhít„ban

zsidót

A tÖ1\énj 17. §-ának 2. bek. szerint, ha ;:::z
értehniségi inunkakörhen foglalkoztatottak sza1na tizenötnél kevesebb, de négynél több, legfcL
jebb két alkahnazotl; ha pedig az alkalmazQttak szán1a ötnél ke\'esebb, legfeljebb egy alkalmazott lehet zsidó
A. gj ógj sze1 észi és az é1 tehniségi 111unkakörü
ne1n gyóg) sz e részi sze1nélj zet (pénztárosnő,
technika, stb) szá1nát eg)'üttesen kell szá1nÍ··
tásba venni
50„ Van-e ki\'étel .az értehuiségi munkakötben fennálló korlátozások alól?

Az értehniségi n1unkakö1ben alkalmazottri.k
szempontjából a törvén) két egy1nástól elkülönülő csoportot különböztet ineg. Az egyik
csoportba ta1 toznak azok a vállalatok, üze1nek,
stb, ameljek 14-nél töLb értelnliségi munkakö1 ű alkaln1azottat foglalkoztatnak Ezekben a
zsidók arán) a 12°/o, a 2.§ alá eső kivételekki:l
együtt 15°/o lehet

A. 111ásik csopo1 tha azok a kisebb vállalatok,
foglalkozások sth
tartoznak (pl a
g)óg:ysze1!á1), amelJek 15-nél kevesebb éitelmiségi munkakö1 ű alkahnazottat foglalkoztatnak Ebben a csoportban khételnek helye
nincs, azaz a 2 §-ban felsorolt "\'alamel) jogcímmel rendelkező zsidó személyt is csak a
zsidók1 a inegállapftott szá1naránJ on belül Jeht t
alkalmazni
:J..findamellett az említett sz,e1nélyeknek a tórvény bizonyos előnyt biztosít. És pedig a z~i
dókra megállapított arányszá1n keretén belül
a 2 § valamely jogcín1ével rendelkező zsidó
személ~·t egyébként egyenlő feltételek inelJelt (szolgálati idő, képzettség) ~ az alkaln1a.zás
és szolgálatban inegtartás szen1pontjából előny
ben kell részesíteni
Ez azt jelenti, hogy a
zsidó alkalmazottak számának előírt csökk::: ltése so1án a 2 § szerint kivétel alá eső szt1nélyt csak akko1 lehet elbocsátani, ha n1á1
iajta kívül n1ás elbocsátható zsidó alkalmazott
nincs \7iszont, ha az engedélyezett szán1a1ány
ke1eső

Minden

időszerű

gyógyszerészi kérdést felölel

a Gyógyszerészi Közlöny
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keretében zsidó alkalmazott felvételére kerlilhet sor, a jelentkezők közül előn)'ben kell Il~
szesíteni azt, aki a 2 §. kedvezményezettjEi
közé tartozik (Törvény 17 § 2. bek)

50/a) A 15a) kérdőpontban tárg~'alt ne1n:.-;sidó személyek korlátozás alá esnek-e a magánalkalmazás kö"
t'ében?

Nem Ugy maguk, mint ivadékaik minden
korlátozás nélkül alkalmazhatók
(Törvény
1 § 6. bek)
51„ Mit kell illetmény alatt érteni?

A törvény végrehajtása szempontjából javadalmazásnak (illetménynek) kell tekinteni minden, akár pénzben, akár .természetben megha:
tározott juttatást. I-gy különösen: minden rendszeresített és összegszerűen előre megáll'apítol!
akár pénzben, akár természetben járó illt:tményszerű szolgáltatást, az esetleg külön fizetett Iakáspénzt, külön munkadíjat, működési
és egyéb pótlékot, és más hasonló természetű
javadalmazást (g)ó.gyszertárban az inspekciós
díj); Az időszakonként visszatérően fizetett,
rendszeresített jutalmakat {remuneráció, karácsonyi vagy újévi ajándék stb.) és minden
egyéb
mellék javadalmazást még abban :iz
esetben is, ha az rendszeresítve, vagy összegszerűen előre megállapítva nincsen is; továbbá
a nyereségrészesedést vagy bármely egyéb,

kulcsszerint járó, összegszerűen előre meg ne1n
állapított javadalmazást (százalék a forgalomból); továbbá segélyt, jutalmat
52. Az illetményekl'e is vonatkozik-e az
számal'ány?

előírt

A törvén)'ben inegállapított szán1arány az
kalmazottak illetményeire is vonatkozik Ennek
inegfelelően a zsidó munkavállalók illetn1ényci
a munkaadónál é1te1nliségi munkakörben foglalkoztatott összes alkalmazottak illetményeín~k
egy alkalmazottra eső aránylagos részét nem haladhatják meg PI : ha eg)' g) ógyszertárban
az alkalmazott gyógyszerészi és ne1n gyógyszerészi személJzet összes létszáma öt (két gyóg,-szerész, két pénztárosnő, egy technika), akkoJ,
ha azok közül - tegyük föl - az egyik gyógyszerész zsidó, a zsidó gyógyszerész fizetése az
összes javadalmazások egyötödénél nem lehet
több
A javadalmazás kiszámítása példával illusztrálva a következőképen történhetik:

Keresztény gyóg~'szerész havi fizetése a20 -Zsidó gJ ógyszei ész
280Pénztárosnő
60Pénztárosnő
60.Technika
80-Összesen:

p
p
p
p
p

800.- p
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A zsidó alkalmazott fizetése 800:5 = 160 P.
lehet, vagyis a fizetését 5 év alatt fokozatosan
160 pengö1e kell leszállítani. LTgyanakkor azonban a leszállításnak n1egfelelő összeggel emelni
kell a ker·esztén:y alkahnazottak fizetését, eg)1észt azért, 1ne1t az arán)' csak így rögzíthető,
111ásr-észt azért, inert a törvén) intencióinak
semmiképen sem felelne meg az, ha a zsidó alkalmazottól elvont fizetéskülönbözet nen1 jutna
a keresztén) alkalmazottaknak
53 . Milyen alap'\-'ető megkötöttség áll fenn az a1·ányszámon kíviil?

A. fentiekben inegállapított arányszá1non l{tvül a törvény 17. §-ának 6 bek. szerint a
zsidó alkalmazottak szá1nának és illetményeinek az összes alkaln1azottak számához és illet1nényeinek összegéhez viszonyított, az 1938
évi má1cius hó 1 napján fennállott aránvsz<lmát a zsidó alkahnazotlak ja vár a xnegv~ltol'
tatni nen1 szabad E rendelkezés é1telmében ott
ahol 1938 március l-én zsidó alkaln1azott n0~
volt, il)'et alkalmazni -egyáltalában nem srabad Ahol pedig, bár az alkalmazottak összes
szán1.a ötnél több, de közülük 1938 március
l-én csak egy volt zsidó, nen1 lehet két zsidó
alkalmazottat tartani 'i·agy felvenni, annek eilenére s·em, hogy az arányszám egyébként megengedné Ezzel ugyanis az 1938 március 1-i
állapot a zsidók javára "áltoznék meg

54. Mi a

teendő

akkor, ha a legkisebb munkabérek

hatósági megállapítása következtében a zsidó alkalmazott javadalmazása a megengedett a1 ányt túlhaladná?

Számos foglalkozásban, ígJ a gyógyszerészi pályán is hatóságilag szabályozták a legkisebb munkabéreket. Ennek kö,,etkeztében igen
sokszor az a helyzet áll fenn, hogy a zsidó :dkalmazott fizetése nagyobb annál, mint amenvnj i-t a törvény az 1938. március elejei állapottal szemben arányosan megenged Ilyen hel~v
zetre \ onatkozóan a v~ u 58 §-a úgy intézkedik, hogy „a ne1nzsidó alkalmazottak illetmé1nényeinek emelésével vagy a törvény rende~
kezéseinek inegfelelő n1ás intézkedésse"i kell
gondoskodni a11ól, hogy a zsidó alkalmazott
illetményeinek felemelése következtében a nen1zsidó és a zsidó alkalmazottak illetményeinek
a1ánya a zsidó alkaln1azottak javára meg ae
változzék "
~ gy óg) sze1 tá1ba11 euuiek a rendelkezesnek
végrehajtása különösen nehéz azért, mert J.z
illchnények aránylagos megállapítása szeinpontjából a ne1n ·S,zakképzett és jóval kisebb
javadalmazást élvező személyzet il1Letn1ényeit is
figyele1nbe kell venni. A ké't csoport illetményei között igen jelentékeny a különbözet T-"!a
1nár inost az iUetn1ényeik ar ánylaigos megállapítására kerül sor, a gyó,gy15z.ertár nagy nehézségekkel kerül sz·e111be, amit legjobban e~y
példa viiagít ineg Tegyük fel, hogy a gyógysr.~1

24
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tárban nég-y alkalmazott van. Ezek közül egy
keresztény_ okl. gyó.g.yszerés-z, egy zsidó okl
gyógyszerész, egy keresztény p~nztár~s"?-~ és egy
keresztén\' technika A négy ertelm1seg1 alkaln1azott kÖzül egy zsidó. A nem szakk,épzeit alkalmazottak száma kettő,
240 p
Egy okl gyógyszerész min fizetése
240
Eg} "
80 "
Egy péntár:osn()
80"
Egy technika
összesen:

640 P.

Az arányszán1 szerint egy zsidó g)ógyszerészre 640: 4 = 160 P. fizetés eshet Mivel az'Jnban a legkisebb fizetést megállapító rendelet
következtében a zsidó gyógyszerésznek nem h~
het 240 pengőnél k,evesebh fizetést adnii, a
törvény szerinti arány úgy volna hely1eállítand,ó
hogy_ a keresztény alkaln1azottak fizetését
felelően fel kell emelni Ahhoz, hogy a zs·1do
gyógyszerész ·megkaphassa a 240 fizetéS't, az alkalmazottak összillctményeit 640-ről 960 pengőre kellene felemelni Az arányt tehát vagy
ilj en felemelés útján vagy pedig a törvénynek
m·egfelelő más intézkedéssel {elbocsátás; kisebb
te1jedehnű igénybevétel: részkondició, stb-v~l)
lehet elérni A zsidó .gyógyszerész alkalmazottnak kisebb terjedelmű igénybevételével, részkondicióban való foglalkoztatásával célszerűen állítható hely1e a megengedetit fizetési arány.

m:g:

Pl. a fenti esetben a zsidó gyógys~rész fogl1lkoztatása akként szálHtható l!e, hogy csak a
160 pengő fizetésnek megfelelő heti óraszámú
munkát teljesítsen. Ez heti 28 órának felel
meg. l\1egjegyzendő azonban, hogy a leszál!ításnak nem egyszerre, hanem öt év alatt fokozatosan kell megtörténnie, a keresztény alkalmazottak fizetését pedig annyival kell emelni,
amennyivel a zsidó alkalmazott fizetése csökkent
A számítások megkönnyítése végett közöljük,
hogy az óradíj a minin1ális fizetésből kiindulva
és a 10°/o-os pluszt figyelembevéve: 1.35 pengő

VU, bejelentési kötelezellség,.
55. Kit kell bejelenteni?
~Iinden munkaadó köteles értelmíséai 1nunkakö1ben foglalkoztatott alkalmazottját, vagy
alkahnazottait és azo1{nak 1ninden111emű illet1nén·y·eit elsőízben 1939. október 15-éig a v50"1ehajtási utasításhoz mellékelt V számú 111in~a
szerinti nyomtatván)'on bejelenteni
{V LJ
40. §)

56.. l\Iiko:r' kell a váilozást bejelenteni?

Minden 1nunkaadó köteles az ért,e'hnisér:ri
1nunkakö1ben fogl:aLkoztatott alkaln1azottain~1J{
SZ€,mél~ ében, 1nunkakörében és illetményeihen
bealloH vá'ltozásokHt félévenként b€jelenteni

372
59. Társas viszon;\; esetén mi a teendő a bejelentés
tekhitetében?
:\ \T U. 40 §-a utolsó bekezdés szerint a

első félévi {január 1-től
te.rjedő) változásokat minden év

A.z

június 30-ig
július hó 31
napjáig_. a más-odik féLé>-i (július l-től december 31-ig te1jedő) változásokat minden év ('!letve a rákövetkező év) januá1 hó 31. napjáig
kell bejelenleni (V U 41 § 1

57.

n1unkaadó (a vállalat tulajdoriosa) az alkalmazotti bejelentés so1-án a saját sz·emélyé1ől is bejc1'entésl tartozik tenni
Ila egy vállalatn1k
több tulajdonosa van (reál jogú gyógyszertá1),
illetőleg tá1 sas viszony áll fenn (üzemtársi viszonJ), akko1 az alkahnazotti kin1utatás rovatait az ill:ehuén) kivételével y-alainennvi tulajdonosria, illetőleg üze111tár sr a vonatkozóan is
meg kell tenni Te11nészetesen a bejelentés-en
fel kell tüntetni a társtutajdonosi, illeí:őlcg
társi (üzem lát s, üzlettá1 s) minőség-et
.(Az üzemtá1 sra vonatkozó bejelentési kötelezettség a 43 §. 6 be'kezdés·éből is ért€lemszerűen következik

Ha változás nem volti ktll· l· be.jelentést tenni?

A bejelentést akko1 is meg kell tennii, ha ·1z
félévben változás nem történt. Ez esetben azt kel'l a beje1'entőlapon felrtüntetni, hogy
a kérdéses időben "á'llozás nem volt (V U
H §. 2 bek)
íllető

58. A munkaadónak saját
kell-e bejelentést tenni?

szcn1ély~1·e

1

'onatkozóan

:!\{inden 1nunkaadó köteles az alkahnazottak
bejelentésére szolgáló nyo1ntalván3 (kin1utatá"'l)
adatait saját sze1nélyére vonatkozóan is kitöl~
teni, az illetmén3ek1~e vonatkozó ro"\at ki,,ételével (V. U 40 § 6 bek.)
A. n1unkaadó saját sze1nélyé1e vonatkozó c1ne
hej-elenlésl a változások alkaln1á' al is n1;:;g
kell tenni, vagJ is a inunkaadó saját szc1nélyé1e vonatkozó adatokat a változást jelentő
lapon ininden félévben új1a ki kell tölteni
(V U n § 4. bek.)
(A n1ost táig) alL bejelentés független a
gyógysze1 tá1 i jog.osít" ánj tnlajdonosaü a előfrt
bejelentési kölelczettséglől,
inelynek határidejét a belüg\n1iniszte1 külön iendclettel állapítja meg.)

·1

60. Javadalmazásban ne1n
kell-e jelenteni?

részesülő

alkabnazottat be

Javadaln1az-ásban nem részesülő alkalmazott is bejeJ,cnlé-si kötelezettség alá esik. (V U
43§8bek)
61,

Családtagot be kell-e jelenteni?

Egyéni cég tulajdonosának (gJ ógyszertártulajdonos) érteln1iségi munkakörben foglalkoztatott házastársat, leszármazóit és felmenőit, valamint ·ezek házastársait, ha rendszeres
illetményt nem kapnak, a be.jelentések soI"án
elkülönítve kell bejelenteni V U. 45. § 4
bek)

;:;';j

..„."-.}~j&!
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munkakörű

alkalmazottja azonban nincs
U 45. § 2. bek)

(A felsoroltak az arányszám inegállapítása_
szen1pontjából ncn1 jönnek figyelembe Iía
azonban rendszer,es illetményben részesülnek,
akkor nem elkülönítve, hanem a többi alk'Llmazotti bejelentések között kell őket bejelenteni és ez esetben az arányszám szempontjából is számításba veendők )

64, Gyógyszel"észgyakornokot be kell-e .jelenteni'?

Gyógy5ze1észgyako1nokot a V U. 44. § 2
bek szerint a kétévi .gyakornoki idő alatt nem
kell bejelenteni Az idézett szakasz a gyógy·szerészgyako1nokot a tö1vény -alkalmazása szempontjából nen1 tekinti alkalmaz.ottnak
Ha azonban a gyako1noki idő bármely oKból két éven túl te1jed, vagy ha a gyógyszerészgyako1nok n-em gyakornoki minőségébPn
v~n értelmiségi munkakörben alkalmazva (pl.
orvoslátogató), az esetben bejelentési l{_ötelezettség alá esik

62. Nem éf'telmiségi munkakörben foglalkoztatott, de
iskolázott alkalmazottat be kell-e jelenteni?

A középiskola vagy a középfokú iskol~ negyedik osztályát elvégzett vagy ennél magasabb iskolai végzettséggel bíró alkalmazottat,
aki nem értelmiségi munkakörben van foglalkoztatva, be kell jelenteni és pedig éppúgy,
inint a családtagot, elkülönítve. (V U 45. ~·
7. bek)

65. Nem apprubált gyógyszer-észt be kell

63, Alkalmazottat nem foglalkoztató gyógyszerész köteles-e bejelentést tenni'?

Azt a gyóg) sze1 észt, aki alkalmazottat nem
foglalkoztat, bejelentési kötelezettség nem
terheli, mé.g abban az esetben sem, ha rendsze1es illetn1énJ t nem élvező családtagot foglalkoztat
Ugyancsak nem kell bejelentést tenni annak
a gyógysze1 észnek se1n, akinek négy középiskolát végzett vagy ennél inagasabb végzettséggel

~~.:;~:;, "";;,,\';~~::'
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jelenteni?

A V. U. 44 § 2. bek szerint: „
gyógysze1észsegédet a gyako1lati segédidő alatt, de
legf,eljebb három évig a gyógyszerészmesteri
ok~evél_ megs~erzésétől szán1íh- a, nem lehet a
törvény alkalmazása szempontjából alkalma~
zottnak tekinteni és -ehhez képest ,az a gyógyszerész, akinek gyógyszertárában a segédi gyako1latot folytatja, őt bejelenteni nem köteles"
A végrehajtási utasítás úgy a gyógyszerészgyakornok törvényes két évi gyakornoki idejét, mint a nem approbált gyógyszerész (a V
lT szövege szerint gyógyszerészsegéd) előírt három évi gyakorlati idejét tanulmányi időnek
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tekinti s íg~ az alkailn1azottak közé nem szán1ítja, a bejclen tési kötelezettség alól pedíg
n1entesíti őket
T e11nészetcsen ez a inentesség szigo1 úan c.sak
a gj'akornoki, illetőh~g gyako1lati időre vonatkoz-ik Azt a g)a'ko1nokot tehát, aki a gyako1noki ide,jének inegkezdésétől számítva két -~' nél hosszabb időt tölt, bá1 gyako1nokként valamely g) ógyszertárban s éppen úgy azt a nen1
app1obáll g)'ógysz·erészt, aki az oklevél meg··
szeizését01 szá111ítva háron1 évet túl-haladó g\'qkorlatot folytat, anélkül. hogy megszerezte
\'Olna az approbációt, a \T. U értelmében alkaln1azotlnak kell tekinteni és szabályszerűen
be kell jelenteni
Nen1 approhált gyógyszcrésznél figyelenunel
kell 11enni arra, hog)' a gyako1lati időből két
esztendő a kiképzési rendelet é1lelmében az
oklevél n1eg-szerzése clött is kitö~thető, ez az idö
azonban a há1on1 évi gyako1lati időbe bele sz'Ín1it. Annál a nem approbált .gyógyszeJésznéJ
tehát, aki .g:yako[lati idejének egy iészét niár az
oklevél inegszerzése előtt kitöltötte, a három
évi 1nentességet úg) kell számítani, hogy :1Z
oklevél 1negsze1zés.c előtti és utáni gyako1!at
ideje összegezendő A hát om é': letelte ut :ln
beáll a bejelentési kötelezettség
A két évi gyako1noki és háron1 évi gyako1lati
idő tartama sze1npontjából, n1intho,gy ez tanulmányj időnek tekintendő, a tényleges kato·
nai szolgálatnak a ·gyakorlati tanulmányi időbe

bele n.em számítható tartaniát figyelmen kívül keH hagyni. Ez azt jelenti, hogy a hon-,rédeJemről szóló 1939:11 törvénycikk 40 §-ának
(2) bekezdése alapján a ta1talékns gjógyszerészi kiképzési e bocsátott hadköteleseknek a
honvédkórházak gyúgyszertáraibah végzett szolgálata, a gyógyszertár önálló >ezetésére feljogosító vizsgához 1negkívánt gyakorlati időbe
beszámít
66. Katonai szolgálatot
kell-e jelenteni?

teljesítő

alkahnazottat be

A ténjleges katonai szolgálati kötelezettségét
a'lka1mazott nem v,ehető fel a bejeientésbe inég akko1 sem, l1a az alkalmazási viszon) a katoniai szolgálat teljesítése -alatt is
fennmarnd (V U i4. §. 3 bek.)
A„ katonai szolgálat teljesítése után a munkaadóhoz vissziatért alkalmazottat a félévi változások során kell bejelenteni (V„ U. 44 § 3
bek..)
teljesítő

Ajánlja a

BAEDER
OVENALL fog- és
széjápol6 szereket
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A ne1ntényJ.eges állományú, hane1n tartaléka"
szolgálatot teljesítő, fegyvergya~QI1atra bevonult alkalmazottat a rendes be,jelent_ések során
szabályszerűen be kell jelenteni, minthogy ily;.:n
esetben az alkalmazotti szolgálati viszony érintetlenül fennáll

6-i„ HogJ

b) a törvény alkahnazása szerupontjábó1
zsidónak tekintendő,
e) a törvény 2. §-ában meghatározoti kivétel alá e.ső személyeket
69. Hová kell a bejelentéseket benyujtani?

A bejelentéseket az Értelmiségi ::\funkanélküliség Ügyeinek Kormánybiztosához (Budapcs!,
\T, l{lotild utca 1-0/c ) kell benyujtani, vagy
beküldeni

kell a bejelentéseket esoporh}Sítani?

i\ végrehajtási utasítás 45 §-a értelmébr.:1
a bejelentéseket csoportokra osztva, elkülönitve kell megtenni. Külön csoportba kell fogJa!ni
az alkalmazottakat, külön csoportba a csalácitagokat, ha rendszeres illetményt nem kapnJ.k;
külön csoportba a feln1ondás alatt álló alkaL
mazottakat; és külön csoportba a nem értelmiségi munkakörű, legalább négy középiskolát
végzett alkalmazottakat
Az egyes csoportok elkülönítése ugyanazon
az íven is történhetik, nagyobb létszám esetén
külön iveken
A bejelentési ív kiállítása a személyi lap alapján történik. Er1e vonatkozóan lásd a 70--7,"t
ké1 dőpontokat.
68„ l\Iilyen sorl'endet kell követni az egyes csoportokon belül?

Az egjes elkülönített csoportokon belül ~LÜ
lön-·külön egymást követően betűrendbP. kell
sorozni:
a). a törvény alkalmazása szempontjából ne1n
zsidónak tekintendő,

VIII. A személyi lap.
70. Kinek kell személyi lapot kiállítani?

A V. U 47 §-a szerint nlinden bejelenté<>i
kötelezettség alá eső n1unkavállaló köteles a
\TI szán1ú minta szerinti személyi lapot kiá1lítani és a s.zemélyi lapon bejel1entett adatokat
igazoló okiratokat a 1nun:kaadónak bemutatni
71.. Kinek nen1 kell személyi lapot kiállítani'?

i
j

Rendszeres illet111éllyben nem részesülő családtagi.lak és nen1 értehniségi mUnkakö1 ű a.1kalmazottnak (pl. négy középiskolát végzett
laboráns) nem kell személyi lapot kiállítani.
Nem kell továbbá sze1nélyi lapot kiállítani a
bejelentési kötelezettség alá nen1 eső gyógy·
szerészgyako1noknak és 11em approbált gyógyszerészn<ék. N,em ken szen1él)i lapot kiállít'.lri.i
az üzen1társnak sem, mivel a személyi lap
kiállításának kötelezettsége a 47.-ik §. értelm}ben csak a munkavállal6kra vonatkozik
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72„ Mi a muukaadó -kötf'lessége a személyi lapokkal
kapcsolatban·?

l\. munkaadó kölel1cs -gondüskcíd~i ari:'Ói, hog:'>
a munkavállaló a személyi lapon a n1egfelelö
adatokat bejegyezze. Köteles továbbá a inunk&adó a r:_eki bemutatotl okiratokat a szf:::mé!) i
lapoli részlete-sen felsorolni és azok alapjár:.
nyilatkozatát felfeg~-czni a11a '\·onatkozóar1
hogy .nézete szerint a munkavállalót a tör vén\
alkalmazása szcn1pontjából nem zsidónak va.g~
zsidónak kell-e tekinteni
A sze1nélyi lapokat a n1unkaadó megőriz"!li
köteles
73„ }fit kell a sze1nél~·i lap adatai alapján a bejelentési ívre feljegyezni?

1 A.ki a személyi lapon bejelenti, hogy az
izraelita hitfelekezet tagja va.gy a törvény 1
§-a értelmében egyébként zsidónak tekintendő
ar1ól a bejelentési ív (V :SZ. mint,a) „megjegyzés" rovatába ezt a bejelentést be kell jegyezni
2 !\ki a személyi lapon feltünteti, hogy a
törvén) 2 §-a szerint kivétel _alá eső szem~ly
és ezt a körü11nényt n1egf;elelően igazolja,- arra
nézve a kivétel tényét és az igazoló okiratok IÖ··
vi"d megjelölését a bejelentési íven fel kell tüntetni.
3 l\z alkalmazás (munkakör) minőségére es
a munkavállaló járandósiágaira vonatkozó ada-

tokat a tényleges juttatásnak megfelelően kell

a munkaadó kön) vei, a fennálló Szolgálati szc1 ..
vagy az idevágó egyéb okiratok alapján a bejelentési lapon féltüntetni
4 Ha a munka\·állaló járandóságainak egy
része tényleges kiadásként felmerült költség
n1egtérítése volt, ezt a bejelentési Í\en a „m-eg
jegyzés" 1ovatban összegszerüen fel kell tüntetni (V U 47 § 4-7. hek)

ződések

74„ Zsidónak adatait
feltüntetni?

hog;y kell a bejt!Jentési íven

Aki a !'.Ze1nél)i lapon kijelenti„ hog} az iZI}lélita hitftJekezel tagja vu.gy egyébként zsid0·
nak t<:kir!lendő, arra nézve a bejelentési íve11
csupán <lZ illetn1ényeire vonatkozó adatolcll
kell feltüntetni, s ezenk·h:ül, ha fennállanak az
7
előző (i4) kPrdőponthan felsorolt tén)eket ('
F ii. § i bek)
i5 Hol

szerezhetők

be a

n~o1ntahányok'?

\ bejelentéshez szükséges n:yon1tatván\·ok és
a szen1él}ilap Budapesten a ke1ületi clőlJá16sá
gon, 'árosokhan a polgáunesteri hivatalban.
községekben az elöljáróságon darabonként 10
fillé1c~1l !'.Zcrezhctők be

B ER ETV A S- pasztilla

fejfájás ellen
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IX„ A kormánybiztos

végrehajtó hatásköre„

76„ Mi a kormánybizt-os feladata a lÖ1'vény végf'chajtása köriil'l

A kormánybiztos a hozzá befutott bejelentések alapján megállapítja a zsidók és nemzsidók arányát, illetményeik ar-ányát és megállapításait közli a n1unkaadóval Ugyancsak
megáHapítja azokat az arányszámokat is, melyeket a törvény és a végrehajtási utasítás értelmében a kijelölt n1ódon és idő alatt' el keil
érni s az erre vonatkozó útmütatásait megálla
pításában közli a munkaadóval (V U 5051 §.)
77„ Kit nem lehet az a1ányszá1n megállapítása szempontjából számításba venni?

A zsidó és nem-zsidó alkalmazottak s ezek
a1ány:ának megállapítása szempontjából a munkaadó házastársát, egyeneségi rokonait és ezek házastá1sait, amennyjben iendszeres illetniényben nem 1észesülnek, figyel1nen kívül kell hagyni (V U. 50. §. 2 bek}
Zsidónak tekintendő gyóg) szer ész-munkaadó
házastársát és előbb említett 1okonait tehát, ha
1endszc1ts illetn1ényben _nem 1észesülnek, nem
lehel az alkalmazottak közé számítani
Ne1n lehet az alkalmazottak közié szá1nítani
a gyako1noki, illetve gyakorlati idejét tölt{}
gyógy:..ze1ész,gyakornnkot és ne1n app1obált
gyógysze1észt
illetmt~nyei

r'•,T.e1n lehet az alkalmazottak közé számítani
az üzemtársat; reáljogú gyógyszertá1nál a társtul<1jdonosokat
78. Hogy kell a megállapított arányszámokat
elétni'l
·

Ha a munkaadó értelmiségi munkakörben
15-nél kevesebb, de 4-nél több személyt foglalkoztat, a zsidó munkavállalók számát 1943.
évi január hó l-ig egyelenletesen kettő1e kell
csökkenteni, ha pedig a inunkaadó ötnél kevesebb értelmiségi munkaköríí személyt foglalkoztat, a zsidó munkavállalók számát ugyancsak 1943 január 1-ig szintén egyenletesen
egyre kell csökkenteni Ennek megfelelő arányban kell csökkenteni a zsidó ·alkalmazottak
illetményeit is CV U 51 § 2 bek.)
79. Mennyi lehet a zsidó alkalmazottak
illetménye?

.Ha a 1nunkaadó értehniségi inunkakö1ben ötnél keveSebb személyt foglalkoztat, a z1sidó
n1unkavá1lalók iUetn1ényei az ért-€;ln1iségi munkakörben foglalkoztatott összes alkahnazottak
illetn1ényeinek egy alkaln1azottra eső a1ánylagos részét nem haladhatják nteg Ugyanez a
rendelkezés é1telemszerfren alkahnazaiidó azok1 a az esetekre, amikor a 111unkaadó 4-nél több.
de 15-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat,
I-ía az átn1eneti lidő alatt - ami alatt a vég1ehajt::isnak 1943. január 1-ig terjedő Szaka értendő a zsidó alkalmazott illetménye a rá
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eső a1án)lagos résznél nag)obb, akkor az illeménvt fokozatosan kell a megfelelő szintre leszálÚ!ani (V. U 51. § 3 bek 1

Az :-löírt aráll)'t nen1 csak a zsidó alkaln1azottak számának vagy illetn1ényeinek csökkentésével,. hanem csökkentés helyet~ a ne1nzsidó
alkalmazottak számának vagy illetményei öszszegének megfelelő einelése útján is el leh.et
érni 1\7 U 51. §. 8. bek.) Ezzel kapcsolatban
utalunk az 52 és 54 kérdőpontban foglaltakra
80„ Az arányszámok elérése tekintetében be kell-{·
vá1•ni a kor1nánybiztos inf.ézkedéseit?

Az clöírt arán~ számok elérésének inódozataila vonatkozó útmutatást a korn1ánybiz~os
megállapítás-ában közli a n1unkaadóval, vagyis
a teendőkre vonatkozóan a bejelentés alapján
a korm·ánybiztos útasítást fog adni A. V U 51
§. 9. bek értelmében azonban a munkaadó a
kormánvhiztos közléstnek hc\áiiísa nélkül is
köteles "a tö1 vénJ és a
t: 1 endelkezéseinek
vég1ehajtása végett szükséges intézkedéseket a
kellő időben 1negtenni
Ez azt jelen ti, ho.gy ha a zsidó alkahnazottak
szá1nát elbocsátás útján kell csökkenteni, akko1
a 1nunkaadó köteles gondoskodni arról, hogy
a fehnondás kellő időben történjék n1eg A szakasz rendelkezéseiből következik, hogy az elhocs·át _u1dó alkalmazott fel mondásból eredő és
esetleges végkielégítési igényeié1 l a 111unkaadó

'r

'

i '

fclelös all.;,_ko1 is, ha a kellő időben való felmondást elmulasztotta
Ugyanez áll arra az esetre is, ha elbocsátásról nincs szó, csak a zsidó alkalmazott illet1nényének csökk·entéséről Az alkalmazott illetményeit annak beleegyezése nélkül csak szabályos felmondás útján és folytatólagos alkalmazással lehet csökkenteni
81. Mely esetben lehet zsidót új alkalmazottként
felvenni?

A V. U. 52. §„a é1teln1ében zsidónak tekinszemélyt abban az esetben lehet új alkalmazottként (meg.üresedett állás betöltésére) felvenni, ha ezáltal a zsidó alkaln1azottak száma
és illetményeik nem lépik túl a megengedett
arányt és ha ezáltal az 1938 március l-én
f,ennállott arány a zsidó alkalmazottak javára
nem változik meg.
Gyakorlatilag ez az jelenti, ho.gy zsidónak
tekintendő személyt csak zsidó alkalmazott ~e
lyébe lehet felvenni Tudvalévően ahol az alkaln1azott helyett, ha a szolgálatból kilép,
alkahnazott lehet zsidó Ehelyett a zsidó alkaln1azott helyett, ha az szolgálatból kilép,
más zsidó alkalmazott felvehető. Ahol az alkalmazottak száma négynél több, de tizenöt~
nél kevesebb, ott két alkalmazott lehet zsidó
Ezek helyébe, amennyiben a s:lJolgálatból kilépnek, zsidónak tekintendő személy ugyancsak
alkalmazható; 1nindkét esetben feltételezve azt,
tendő

25
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hogy a gyógy:sze1tá1nak iná1 1938 n1árcius
1-én js volt a fenti arányban zsidó alkalmazottja

82. Uj gyógyszertár alkalmazhat-e zsidót?

A V U. 56 §-a értelmében annak a munkaadónak, aki a zsidótörvény hatálybalépése után
(1939. május 4. után) kezd bárminemű vállalkozást vagy kereső foglalkozást, az é1telmiségi
munkakörben foglalkoztatottak első felvétele
és javadalmazásának első 1negállapítása alkal1nával is figyelembe kell vennie a törvény
17. §-ának megfelelő rendelkezéseit, kivéYe az
1938. rnárcius 1-i állapot fenntartására vonatkozó 1 endelkezést
Ujonnan létesülő ,g:yógyszertár tehát alkal1nazhat zsidót (négy közül egyet, tizenöt közül kettőt), n1crt a végrehajtási utasítás új vállalkozásoknál eltekint attól a következménytől, hogy zsidó alkalmazott csak ott lehet, ahol
ilyen alkp,lmazott 1938 március l-én is szolgálatban állott
83. Ábuházás útján szcl'zett gyógyF-zertár új vállalkozásnak minősül-e?
Ennek a kérdésnek az előző (82) kérdöpont-

ban tárgyalt eset .szempontjából van jelentő
sége. U j vállalkozás, illetőleg olyan munkaadó,
aki a tö1 vény hatálybalépése után kezd bárminen1ű vállalkozást vagy
kereső
foglalkozást,
:·sidöt alkahnazhat a inegengedett arányban,

tekintet nélkül az 1938. iná1cius 1-i állapotra
a szempontból nézve eldöntendő kérdés,
hog:y a törvény hatálybalépése után át1ul1ázá.s
útján szerzett gyóg.) szertá1 úgy tekintendő-e,
mintha a munka.adó új vállalkozást, kereső foglalkozást kezdene
:O.finden vitán felül áll, hogy ha olyan gyógysz~Iész szerez átruházás útján gyógyszertárat,
akinek addig g.)óg)sze1tára nem volt (bérlő,
gondnok, alkalmazott), az kereső foglalkozást
kezdő n1unkaadónak tekintendő, tehát zsidó
alkalmazottat az 1938 március 1-i állapotra
tekintet nélkül tarthat, illetőleg alkalmazhat.
Azt az esetet azonban, ha olyan gyógyszerész
szerez átruházás útián gyó.g:yszertá1at, akinek
gyógyszertára n1ár volt, 111€gnyugtatóan sen1 a
t~_rvény, sen1 a végl'ehajtási utasítás alapján eldonteni ne1n lehet, iniután erre vonatkozóan
egyik sen1 ta1 t.aln1az útmutatást IIasonló ese··
tek azonban ne1ncsak a gyógyszerészi pályán,
hane1n m.ásutt is előfordulhatnak A kérdés
eldöntése céljából, ha ennek szüksége felmerül,
lcghel:yesebb tl korn1ánybiztoshoz, vagy a ko1rnánybiztos útján az illetékes miniszterhez
fordulni.
Ebből

84. A zsidók közül az alkalmazás szempontjából kit

keJI e!íJnyben

~"és7esitenf?

Tizennégy nél több alkaln1azott esetén a követkczö szabályok állanak fenn:
Azokat a zsidónak tekintendő személyeket,
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akik \alamely ke1esztén:5-' hitelfelekezet tagjai,
az értelmiségi munkakörre vonatkozó rendelkezések szempontjából, a meghatározott arányszám tekintetében legalább is annak eg)negyed
részéig kell - egyébként egyenlő előfeltételek
közt -- figyelembe venni (1939:IV t-c 17. §
7. bek)
~\ zsidó hadirokkantat, valamint tűzharcost a
meghatározott arányszán1 keretében más zsidókkal szemben ~ egyébként egyenlő előfel
tételek közt - előnyben kell részesíteni (1939
IV t e 17 § 7 bek)
Ez a r·endelkezés egyaránt vonatkozik a törvény alapján foganatosítandó ·elbocsátásokra,
valamint megüresedő állásnak zsidó "személy
által való betöltésé1e Vagyis elbocsátás esetén
keresztény hitfelekezetű, zsidónak tekintenő
személy elbocsátására csak akkor kerülhet sor,
ha már más elbocsátható izraelita felekezetű
sze1nély nincs
Zsidó hadir.okkant, valamint
tüzharcos elbocsátására csak akkor kerülhet
sor-, ha már előtte más izraelita felekezetű személy Pincs
Viszont megüresedett állásnak
zsidó által \aló betöltésére a következő sorrendet kell - egyébként eg)enlö előfeltételek között - figyelembe venni:
1. Zsidónak tekintendő, de keresztény hitfelekezetü személy (az alkalmazható zsidók egynegyed részéig),
2 Zsidó hadirokkant.
3 Zsidó tüzharcos

4 Olyan zsidó személy, aki az előbbi 1-3
pontok közé nem tartozik
i\findezek a rendelkezések a gyógyszertárakat
gyakorlatilag nem érintik, minthogy 14-nél
tobb alkalmazottat foglalkoztató gyógyszertár
nincs, csupán tájékoztatásul említjük föl
A 15-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató v~Halatoknál (gyógyszertárban) az állásnak zsidó sze1nély által való betöltése esetén.
az arányszám keretében a zsidók közül előny~
ben kell részesíteni azt, aki a 2 § kedvezmén;ezettjei közé tartozik Ezzel kapcsolatban
lasd az 50 kérdést is
85, Külföldi állampolgárt lehet-e 3.lkalmazni?

A zsidótörvény

végrehajtása következtében
külföldi állampolgárt az
1lletekes m1n1szter (gyógyszertárnál a belügvminiszter) előzetes hozzájárul1ásával lehet ~1kalmazni. Ez a J·ende&ez.és újonnan létesülő
gyógyszertárakra is vonatkozik (1935:IV. t e.
17 § 7 bek.)

~ne.~r-esedő. ~llá.Jsokra

86„ Mit kell tudni a hivatalos

névjegyzékről?

A kormánybiztos a zsidótörvény alapján meg*
ur esedő állások betö1tésér e hivatalos névjegyzéket állít össze. A megüresedett állások felét
(csak a havi háromszáz pengő törzsfizetést
nieg nem haladó javadalmazású álJások éS nem
vezető állások tartoznak iide), a hivatalos névjcgj zékben feltüntetett szen1élyek sorából kell
„
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hoz híven 1nindenki 1neg.adni köteles. (\T U
53 §)
A kormán,hiztos és a mellérendelt személyzet tagjai köÍelesek a tudon1ásukr.a jutott üzleti
vag) üzen1i titkot hivatali titokként megőrizni
(V U 54. §)

betölteni Ha a né\jeg)zékbcn alkaln1as szé1nélJ nincs, az állást a korn1ánybiztos hozzájárulásá•al mással is be lehet tölteni. (V U
59. §.)
87. Milyen módon lehet zsidói: az
különös kivéielképen alkalmazni?

al'ány~;zámon

fcHil

A rnip_isztériurn az illetékes miniszter elő
terjesztésére kivételesen n1egengedheti azt,
hogy különleges szakértelmet kivánó inunkakörben zsidó, - a1nennyiben a munkakör ellátására alkalmas nem-zsidó 1nagyar álla1npolgár r:cndelkezésr·e nem áll - a 1ncgengedett
arányszán1on felül és meghatá1ozott időre aJkaln1azásban n1a1adjon. Erre vonatkozó kérel1net (éppúgj n1int a í7-ik kérdőpontban tárgyalt esetben) .a kormánybiztos útján kell a
belüg} 1niniszter hcz előterjeszteni (1935 :I\T l e
17 § 9. bek és V U 60 § )

ss„

:!\-!ilyen
tosnak?

~llenőrző

jogköre van a

kor.r.nán~· biz-

!\. bejelentett adatok ellenőrzése céljából a

ko1mánybiztos mind a munkaadótól, mind a
munkavállalótól a bejelentés alapjául -szolgáló
okiratok, vállalati könyvek, feljegyzések feln1utatását követelheti és a szen1élyi lapot m.eg~ekintheti. 'A kor1nányhiztosnak vagy kiküldöttJének a törvény vég1ehajtása körében feltett
kérdéseire a kivánt felvilágosításokat a valóság-

89„ I\filyen igényt t.ámaszthat az elbocsátott zsidó alkalmazott a munkaadóval szemben?

1
1

1

A zsidótörvény alapján elbocsátásra kerülő
alkalmazottat a inunkaadóval szemben a tö1vén~y·es felmondási idő és a törvényes végkielégítés. illeti meg.
Ha az alkalmazás esetleg hatá!1ozott időre
szólt, a szolgálati viszonyt ilyen esetben is a
rendes felrnondás.sal Lehet megszüntetni, anélkül, hogy az alkalmazottnak a felmondási
időre eső járandóságon és a törvényes végkielégítésen kívül egyéb igénye lehetne
A nyugdíjigényt ezek a rendelkezések nem
érintik (Törvény 21 § )
90. Hogy érvényesítheti a töl""\"ény alapján elbocsátott alkalmazott a Mabi-val szemben fennálló
igényeit?

1„ Önkéntes továbbfizetér;.sel, mely esetben a
biztosítási szolgáltatásokhoz való joga érintetlenül fennmarad.
2. A szerzett jog fenntartásával, amiért havi
50 fillér elismerési díjat kell fizetni Erre akkor
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ke1 ülhet sor, ha az elbocsátott alkalmazott
anyagilag képtelen az önkéntes továbbfizetésre
1\Iindkét esetben a biztosítási viszony megszünésétől :számított 3 hónapon belül kell a
l\fabinál bejelentést tenni. A közelebbi tudnivalókról a Mabinál lehet felvilágosítást szerezni
vagy pedig lásd Kovrig-Nádujfalvy: Társadalombiztosítási Kézikönyv

Kérdések és feleletek
a gyógyszerészi gyakorlat

köréből

(Harmadik sorozat)

~ ':.

f

,,

:.-:

.,_'
'i1'

Bomlik-e az 3midopyrin vizes oldata?
A gyógyszerészi működés és eljárásról szóló
rendeletnek a gyógyszerek elta1 tásáról szóló fejezete (4. § 14. pont), úgy intézkedik, hogy
bon1lást szenvedő szereket tilos oldatban készentartani A rendelet a dimethylamidoantipyrint (amidazophen, amidopyrin) említi példaként.
Egyes forgalmasabb gyógyszertárakban szokásban volt az amJdopyrint 1:20 arányban
készletben tartani Az oldat külsőleg n1ég hoszszahb idei állás után sem mutatott elváltozást
s így általános volt az a feltevés, hogy az amidopyrin oldat nem bomlik el A bomlás lehető
ségére a fenti rendelkezés hívta fel a figyelmet
A külső látszat alapján sokan nlegmaradtak abban a nézctükben, hogy az arnidopyrin vizes
oldata nem bomlékony s a rendeletben tévedés
fol}lán nyert n1egemlítést éppen a dimethyl-
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a1nidoantip) rin Eg) esek tehát hajloltak a1 I'a,
hogy az a1nidopyrin-oldatot továbbra is készletben tartsák, mert ez a recepturában határozottan könn) ebbséget jelent
A hel)'zel azonban az, hogy a dimethylan1idoantipJrin \ izes oldatban valóban bom··
lást szenved DI Dózsa az Or.sz közegészségi
Intézetben végzett \'Ízsgálatok alapján a Gyógyszerésztudo1nán) i Társaság Értesítőjének 1933
évfolyamában n1egjelent dolgozatában kimutatta, hogs a din1elh:ylamidoantipyrin vizes oldatban clbon1lik Részben ox:ydáció hatására
diox:ypy1amidon keletkezik és vízben oldódó
aminok válnak le„ A hon1lás 1nég ste1 ilezés nélkül is bekö\·etkezik s az elborulás mértéke cca
háron1 hónap alatt már 10~40°/o között változik A bomlási fo},,amat előidézője a vízben elnyelt oxygen, s az~ elbomlás mértéke az elnyelt
OX) gen mennyiségétől függ
l\1iv-el az elmondottak szerint az amidopyrin vizes oldata állás közben kétségtelenül
bo1nlást Szenved .s a keletkező bo1nlástermékek
(aminok) nem is éppen közömbös anyagok,
inindenkinek ludo1násul kell venni, hogy az
anüdop) rin
bon1lékonyságának megemlítése
nem tévedésből keiült a rendeletbe. Ennek folytán a rendelkezéshez ebben a tekintetben is alkalmazkodni kell, vagyis a1nidopyrin-oldatot
ne1n szabad készen tartani

*
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Mi okozza a sósavas pepsin-·oldat megvÖI'Ösödését?

Az orvosi rendelésben gyakran előforduló
vén:yösszetétel sósa1' és pepsinnek aa partes
mennyiségben való felírása. A rendelés elhibázott, inert a víz incllőzésével készített sósavas
pepsinoldat célszerűtlen gyógyszerkeveréknek
nlinősül. Dr Halmi Pál, a budapesti Egyetemi
G; óg) szerészeti Intézet tanár segédének vizsgálatai szerint a sósavban oldott pepsin órák alatt
inaktiválódik, fehérjeoldó képessége megsemmisül. Igy a sósavas pcpsinoldatból a gyomorban
legfeljebb csak a savi hatás érvényesül
Az il;en oldat állás közben gyakran megvörösödik, illetöleg sötét vörösbarna színűvé
válik, néha inár egy llét alatt. Ennek a szinező
désnek oka legnagyobb valószínűség szer-int az,
hogy a pepsin higítására használt cukorból sósav hatására oxy1nethyl-furfuról hasad le A
szineződést ó 0 /o glyce1in hozzáadásával lehet
megakadályozni. Ebből a célból azonban glycerint csak az 01vos előzetes hozzájárulásával tehetünk az oldatba

*
Mikor kell az Or\'Osi vényen rendelt zinechloridoldathoz sósavat adni?

1

Zincchlorid-oldatot leginkább hüvelyöblítés
céljára rendelnek, ritkábban a fogászati gyakorlatban foghús-edzési e. Az .előbbi esetben a zincchlorid, helyesebben az oldás közben keletkező
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zincoxychlorid, tökéletes feloldása végett ieridsz;1int higí~ott sósav hozzáadását is előh ják,
m1g a foghus-keze!ésre szolgáló oldalnál a sós_aval természetszerűen kerülik Néha azonban
megesik, hogy hüvel:yöblítésre rendelt zincchloridos vényen akár feledékenJ ségből, akár más
okból az orvos nem írja elő sósav alkaln1azását
sem a szokásos „ad perfectarn s~lutionem" ki~
fejezést
Vannak, akik ilyen esetben is - önkényesen ·- sósavat adnak az oldathoz Ez helytelen
?Y,a~orla!, mert a gyógyszerésznek a vény elő1rasat kenyszerítő szükség nélkül nem szabad
megváltoztatni. A rendelvényből g\·akran ki sern
tűnik, hogy a gyógyszert milyen Íherápiás területen fogják alkalmazni és éppen ennél a szernél hagyomán)OS gyógyszerészi tapintatból
nem is szokás ilyen irányban kérdést intézni a
gyógyszert készíttetőhöi A sósav mellőzése
szándékos is lehet, esetleg az oldatot foghúskezelésre vagy más gyógyító célra használják,
am~kor föltehető, hogy az orvos szándékosan
nem rendelt hozzá sósa\·at Tiszta oldat készítése nem lehet kizárólagos célunk, egyéh szempontokra is fig)elem1nel kell lennünk Éppen
ezért úgy járunk el hel)esen, ha a sósav segítségével való oldáshoz csakis akkor folyamodunk, amennyiben ezt az orvos a vényen kifejezetten elrendelte

*

Mi

tekintendő

tázóke\"el"éknek?

A gyógysze1készítéstan (gyógyszerészi mű
tan) meghatá1ozása szer-int rázókeveréknek ne\'ezzük azt a gyóg:yszeralakol, melyben oldatlan
szilárd alkatrészek vannak valamel;;i folyadékban fínoman eloszlat\ a A keverékben levő szilárd an:yagok állásközben leülepszcnek, használatkor a g3ógyszert jól fel kell rázni, hogy a
szilárd alkotó részek a fol)adékban ismét
egyenletes eloszlásúvá váljanak E keverékeket
1násként - készítésük módja után - suspensionak nevezzük
A gyógyszerészi gyakorlatban a suspensiok
a g3:ógyszerá1szabás idevágó intézkedései folytán két csoportra oszlanak. A munkadíjtételek
I 2 pontja szerint „egy vagy több alkatrésznek egy vagy több folyadékban oldás vagy eldörz.sölé.s (.suspensio) útján \aló elkészítéséért
:300 gr mennyiségig 60 fillér számítható." Ezzel
szemben az árszabás „jegyzet"-ének e) pontja
szerint „a kenŐCí;ként vagy kül<;Öleg használt
egy vagy több szilá1d alkahészt tartalmazó ú.
n. rázók-everékek elkészítésért is a kenöcskészítés munkadíja számítható f:Cl." A gyógyszerárszabás idézett két pontja tehát a suspendált
g:yógyszerkeve1ékeket két csoportra bontja,
aszerint, hogy a készítmén:y külső vagy ..belső
használatra szolgál A gyako1latban, megkiiJönböztetés végett, csak a külső használatra szolgáló rázatokat nevezzük 1ázókeverékeknek, míg
a belső használatra szólókat suspensionak
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A szóbanforgó ke>·erékeknek ekként két
csoportra való bontása független attól, hogy milyen mennyiségű szilárd alkotórész van oldatlanul a keverékben„ Ig~ suspensionak tekintjük
az olyan keveréket is, mcl}'ben pl. 0.10 g1 szilárd anyag suspendálandó 100 g folyadékban,
de az olyat is, n1elyben pl 40 gr bolus albát
kell 100 gr ví:iben elosztani
Ezzel szemben a gyóg)' szer á1 szabás idézett
pontjára támaszkodva a másik csoportba tartozónak, azaz rázókeveréknek kell tekinteni ugyancsak függetlenül a benne levő szilárdanyag n1en_nyiségétől - n1inden olyan keveréket,
an1elynél bizonyos folyadékmennyiségben - az
illető folyadékban oldhatatlan szilárd anyagot kell, külr;;őlege.s használat céljára elkeverni
Kétségtelen, hogy a gyógyszer készité.stan
(gyógyszerészi_ inűtan)
tudományos fogalon1meghatározásai szen1pontjából a suspensio és
r ázókever ék ilyen kettéválasztása nem helytálló,
n1ert a rázókeverék minden esetben sus.pensio,
akár külső, akár belső használatra szolgál a
gyógysze1 A gyógyszerek á1szabása tekintetében azonban a műtani n1eghatá1ozások nem mindíg jönnek szá111ításba. lg:y a .ielen esetben sem
A gyógyszerészi gyakorlatban az árszabványozás terén a gyógyszcrá1szabás szabályaihoz
kell igazodnunk és ezen az alapon kell a gyógyszeralakok között különbséget tennünk. A
gyógysz·e1árszabás munkadíjtételei a pénzbeli
értékelést illetően, elsösorban a végzett n1un-

:;gg
kálatok 11agyságá1a és eg)éb lern1észetére vannak figyelemmel. A külső használatra száµt, a
bőrfelület bekenésé-1e szolgáló rázókeverékCk elkészítése igen gondos és hosszas n1unkát igén:yel. Ezen alapul a rázókeverék inunkadíjának
inegállapílása Ennek 111egfclelöen rázó kever éknek kell tekintenünk minden olyan külsőleges
használatra szolgáló gyógyszerkeveréket, melyben egy vagy több szilárd alkatiész van oldatlanul, de fínornan elosztva, bá1n1ilyen fol~yadék
ban, függetlenül az alkotórészek mennyiségétől
Tehát rázókeveréknek tekintendő pl 1 gr, sulfur, 100 gr alcoholban, de ugyanígy 1ázókeve1ék zincoxyd és talcu1n aa 25 g1, 100 g1 vízben
eloszla_tva :l\Iindegyik esetben a kenőcskészítés
inunkaideje számítandó, fig)'ele1nmel ar1a is,
hogy 100 gr-on felüli keveréknél a 100 gr-on
felüli kenőcskészítés díja számítandó fel
:~viegjegyzendő, hogy a nagyobb betegbiztosító intézetekkel az egységes taxálásra vonatkozóan létesített egyesületi megállapodás értelmében rázóke\·eréknél a kenőcskészítés munkadíja
az illető pénztárak terhére csak akkor szá1nítható fel, ha a ke\·e1ékben levő szilárd anyagok
n1ennjisége az összmcnyiségnek legaláhb 20°/o-a
Ez a megállapodás azonban a fent mondottak
érvényét elvileg ne1n érinti
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Mi a Castellani oldat

előirahr?

Spergely a következőkben közli a solutio
Castellani előiratát és készítés módját (Budapesti Gyógyszerész Testület gyógyszervizsgáló
szervezete 1939 október havi jelentése):

Rp. Sol Fuchsini basici alcohol
Sol acidi carbolici 5°/o-os
?\lisce, filtra, dein adde:

satur. 3 cm3
30

gr 0.30
.i\cidi bor ici
Digere per horas duas, dein add e
gr 3 0
Resorcini
Misce, detur in vitro nigro cun1 epistomeovitreo
„A vény elkészítéséhez a kereskedelen1ben
kapható Fuchsint használjuk, ez ugyanis bázisos Fuchsin. Ezzel ellentétben kapható savanyű
Fuchsin is, amely Fuchsin S jelzéssel jön forgalomba. A Fuchsinból 0 80 gr-t egy kémlőcső
ben 5 cn13 96°/o-os Alcohollal öntsünk le és
rázogassuk gyakrabban kb. egy ó1án át és ebből
mérjük 3 cm3 -t a carbolsav oldathoz. Rövid
szünet után kis szií1őn kell filtrálnunk az oldatot, amelyben a 0 30 gr acidum boricum hide·
gen könnyen oldódik A recept további elkészítése magyarázatot nem kíván, csak felhívjuk
a figJelmet arra, hogy a kétszer 2 órás digerálás feltétlenül szükséges, inert az oldatban bizonyos reakció folyik le."

A_ közeljöYőben az
előirat
megjelenik a
„Fo1111ulac Normales"·-ben Ez az előirat a kö\'etkező:

Solutio fuchsini cu1n re.sarcina
(Sal Caslellani)
Rp

Fuchsini basici
centigranrmata uiginti quinque (g1 0.25)
Spiritus concentrati
gramnrata quinque (gr 5 0)
Acidi bor ici
gramnra se mi.s ( g1 0 5)
Resorcini
g1ammata duo ( g1 2. 0)
Acetoni
g1ammata duo et .semis (g1 2.5)
Aquae carbolisat (20/o)
g1ammata quinquáginta (gr 50.0)
M f sol. D S. Külsőleg. Ecsetelésre

*
Mire ügyeljünk a „pulvis contf'acidottcus" rendelésénél?
_A nor1naliter rendelhető vényminták közül
az orvosok sűrűn rendelik a „pulvis contracidoticus"-t A tapasztalat azt mutatja, hogy ennek a vényfo1n1ulának r·endelésénél, illetőleg
kiszolgáltatásánál óvatosságot kell tanusítani,
mert a porkeverék használata után a betegek
gyakran látási zavarról, kábultságról, zsibbadásról, a száj és torok erős kiszáradásáról, aza2
25
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kisebbfokú atropinn1é1gczés tüneteiről panasz·
kodnak
A pulvis contr'.lcidoticus összetétele a következő:

gr 3.0
Belladonnae fol. pulv subt
gr 47.0
Natr hydrocarbonic
A keverék bevételét az orvosok késhegyenkint rendelik
Tudni kell, hogy a belladonna por maximális adagja 0.10 gn„ A keverékből egy nem
nagy késhegynyi mennyiség súlya 1.5-2 gr, tekintettel arra, hogy a natr. bicarbonic. elég
nagy fajsúlyú anyag. ~íásfél grammjával számítva is, a beteg körülbelül a maximális dózisnak megfelelő belladonnát vesz be egyszerre
Rendszerint azonban nagyobb késhegynyit vesznek be (2-3 g1-ot) és így egy-egy bevételko1
a maximális adagnái nagyobb mennyiségű belladonna jut be a szervezetükbe. Természetes tehát, hogy kisebb atropinmérgezés tünetei jelentkeznek Nagyobb baj eddig nem történt, de ha
nem vagyunk elég óvatosak, esetleg komolyabb
mérgezés is előfordulhat. Ezért pulvis contracidoticus rendelésénél isohase mulasszuk el figyelmeztetni a beteget, hogy csak egészen kis
késheg:;nyit (zsebkésbeggyel) vegyen be belőle
A veszélyes vényformulát célszerű volna revízió alá venni, vagy osztott por alakjában való
kiszolgáltatását elrendelni

Rp

[1f
I
1

t
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~I~ko1

kell kiCsel'élni az évente megújitandó dtogot?

A IV

l\fagjaI Gyógyszerkönyv bizonyos
vonatkozóan előírja, hogy a készletet
evente meg kell újítani Ezek a drogok a követ~1ogok1a

kezők:

Belladonnae fol
Digitalis fol
f<"'ilicis ma1is rhiz
Ilyosciami fol
Lini sem
Menthae pip fol
Secale cornutum
Str amonii fol.
A felso1olt drogokból 1aktáron levő készletet tehát minden évben ki kell cserélni Nem
1endelkezik azonban a gyógyszerkönyv arról
~1~?Y a ~icserélésnek (megújításnak) az év-mel;
1doszakaban kell n1egtörténnie A rendelkezés
~~l ja nyilvánvalóan az, hogy a gyógyszer tár az
UJ termés betakarítása után minden évben már
az azévi termésű drogot vegye raktárra. Ennek
n1egfelelően a kicse1élést az őszi időszakban kell
végrehajtani, aniiko11a az új termés droggá feldolgozva forgalomba kerül Közelébbi rendelke~~~ !1iányában nem látszik- hibának, ha a megUJitas a naptári év végéig húzódik el Ennél tovább azonban nem halasztható, n1ert akkor inár
kétéves _lenne a raktá11inkon levő drog. Mindenesetre 1dvánatos volna, hogy a készlet n1eg-
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újHásának kötelezettsége a gyógyárú-, illetőleg
gJ ógynövénynagyke1eskedőre is ki terjesztessék,
mert csak így válik lehetővé új tc1 mésű drog
beszerzése A nagj kereskedői árun pedig feltüntetendő volna, hogj a drog idei vagy tavalyi termésű-e
A készlet megújításának időpontját éppúgy,
mint általában a lejá1ati időhöz kötött készítményekét, célszerű előjegyzésbe >·enni. Erre jól
használható a IIavas-féle határidő táblázat, melyet lapunk „gyakorlati tanácsok" 1ovatában
1938 január 8-án a 34 oldalon közöltünk

Osztott porokat szabad-e készlclhen tariani'l

A gyógyszertári forgalomban nyert tapasztalatokhoz és a szükséglethez mérten a gyógyszerész bizonyos egyszerü és összetett porokat-- ez
utóbbiakat a gy,akran előforduló orvosi vények
előiratainak m-egfelelő összetételben - előre fel~
dolgozva, készletben tart Az a ké1dés, nem kifogásolható-e ez az elj:í1ás
A jogszabályok leggondosabb átvizsgálásával S'em találunk ,olyan rendelkezést, mely az
egysze1ű vagy összetett elosztott porok készletben tartását tiltaná E1„ől annál kevésbbé lehetne szó, mert szán1os engedélyezett gyógyszerkülönlegességet ismerü1.k, an1elJ· egyszerű porcapsulában vagy ostyatokban elosztva kerül
forgalo1nba. IIasonlóan adagokra osztva kerülnek forgalo111ba a tabletta-alakú különlegessé-

gek. Semmi sem szól tehát az ellen, hogJ a
gyógyszertár célszerűségi okokból ne készíthessen el elő1e bizonyos összetett porkeverékeket
Természetesen vannak figyelembeveendő
szempontok, így szem előtt kell tartani azt a
rendelkezést, hogy „a gyógyszertárban készletben tartott mindenne1nű gyógyszernek hamisítatlannak, zomlatlannall szennvezéstől n1entesnek és legjobb minö~égűnekv kell lennie"
(260.510 - L §. 2 pont.)
, Bomlék~ny, nedvszívó, külső tényezők
(~eny, levego, nedvesség, stb) hatására változast szenvedő anyagokat osztott por alakjában
nem sza_bad készletben tartani. Igy digitalis,
thebrom111, b1óm és jódsók, extr belladonnae
stb tartalmú porokat semmieset1e sem lehet
előre elkészíteni.
„. A no~ma pauperum vénymintáiban foglalt
~lonatok is ar1a utalnak, hogy vénysze1ű elő
uatok előre feldolgozva készletben ta1thatók
amennyiben állásközben nincsenek bomlásnak'
változásnak kitéve. Igy az orvosi 1endelésbe~
igen g:yakran szereplő pul,is antirheu1naticus
pulvis antineu1oticus is akadálytalanul késze~
tartható .
.Az elmondottakat egybevetve, véleményünk
szerint te1n1észetesen kellő körültekintéssel
és szigo1ú figyelemmel a fennálló 1endelkezések1e - a szükséghez képest egysze1ű é5 összetett porok (így például két-ke1eszles 5ze1eket
tartalmazó porkeverékek csupán zár alatt, előre
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elkészítve készletben tarthatók és alkalo111 adtán a inegfelelő 01 vosi vényre hátrányos jogkövetkezmény nélkül kiszolgáltathatók

*
Hogy kell árszabYányozni
injekciós ampullákat?

a

darabonkint

rendelt

Az eg)ik gyógyszerészi szaklapban - 1938
évi kötetének 224 oldalán - megjelent szerkesztő üzenet
a fenti kérdésre vonatkozóan
téves magyarázatot adott Az üzenet így szólt:
„Calciu1n chloratum injekció, ú n. kon1merszcikk lévén, orvosi rendeletre darabonkint is kiszolgáltatandó. Tehát 10°/o lxl cm 3 ampulla ára
40 fillér, vagyis kiszolgáltatási díj nem számítható fel"
Ez: a magyarázat téves, inert a gyógyszerárszabáshoz csatolt „jegyzet" g) pontja szerint
„a magya1 gyógysze1könyvben előírt vagy más,
készletben tartott, de nem kiszerelt labdacsok,
lepénykék, tabletták, g1::latin tokok vagy ampullák kiszolgálásánál csakis az \'. pont alatt
előht inunkadíj számítható fel" (!O fillér kiszolgáltatási díj)
Ennek megfelelően, ha aká1 calcium chloratu1n, akár niás készletben levő injekciós a1npullát orvosi rendeletre darabonkint szolgáltatunk ki, azaz nen1 kiszerelve, akko1 a kiszolgáltatás 40 filléres munkadíja szán1ítandó fel
EJvétel nz az eset, ha az injekció a norma
pauperum vényn1intái között darabonkint szere-

pel, pl. coffein, morphin inj., mert ezek az ampullák egyes darabonkint kiszerelve ta1tandók
készletben s áraik is il; en értelemben vannak
megállapítva

*
Üf'eS keresztes altatósze1't tartalmazó vény újabb
orvosi aláírás1·a meddig ismételhető meg?
Tudvalevő, hogy a~ üres keresztes altatószert tar tahnazó vény, amennyiben a rendelt
gyógyszerben az altatószer egész mennyisége a
napi adagot meghaladja, csak úgy ismételhető
meg, ha az orvos újabb keltezéssel és .aláír ássa! látja el Az a kérdés, hogy az ilyen vény az
orvos aláírásától és keltezésétől szárnítva menJnyi ideig ismételhető meg.
A kérdés azért látszik p1oblematikusnak,
mert mint ismeretes, a két keresztes szerek ·újabb orvosi aláírásra - csak a rendelés napján vagy a rákövetkező napon (oly helységben
lakók részére, ahol gyógysze1tár nincs, háro1n
napon belül) adhatók ki Az analógia alapján
merül fel a probléma, hogy ez az időbeli kor··
lálozás az üres kere~ztes szerekre is vonatkozik-e, azaz az orvos által aláírt üres keresztes
szert tartalmazó vény is csak a rendelés napján
és a rákövetkező napon (illetőleg három napon
belül) ismételhető-e rneg?
Az üres keresztes altató sz·erek megismétlésére vonatkozóan a jogszabályokban időbeli
korlátozás nincs (Lásd 260.510-1934 sz. bel-
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ügy min rendelet 6 § 6 pont). Különben is
az u1es keresztes altatószerek tulajdonképen

egy kereszttel jelölt szerek s éppen ezért minden
tekintetben en:yhébb elbírálás alá esnek, mint
a két keresztes mérgek Az üres kereszttel való
jelölés figyehneztetés ~ura, hogy kábítótermészetük _miatt fokozottabb
óvatossággal kell
bánni ''ellik, n1int a többi egy keresztes szerrel
Ezt célozza a napi adagot meghaladó mennyiségek megismétléséi1ek újabb orvosi aláíráshoz
kötése is Az ekként újból aláírt vények azonban egy-egy alkalommal időbeli korlátozás nélkül ismételhetők, nem csupán két, illetőleg háiOn1. napon belül; vagyis az orvos aláüásától
es keltezésétől számítva - te1n1észetesen csak
egyszer - akár hetek vagy hónapok n1ulva is
elkészíthetők. l\Iagától értetődik, hogy a vényt
az 01 vos aláír ás ára csak egy ízben lehet megismételni, újabb elkészítéséhez újabb 01vosi aláírás szükséges

*
HiYatalos szert szabad-e kézieladásban a gyógyszerkÖDY\'től Cltérő összetételben vagy 1ninőségben
kiszolgáltatni?
A kérdés1e a gyógyszerészi működést és eljá1ást szabályozó 260 510-1934. sz belügymin.
1endelet következő szakaszai adnak fele'letet:
„A. gyógyszertá1i edények és ta1tályok nem
tartalmazhatnak n1ást, mint an1it feliratuk je-

lez" (4 § 1 pont )

„A hivatalos gyóg)szerkészítmények csakis a I\T 1'.iagyar G:yógyszerkön:yv előírása szeIint készíthetők el" (! § 2 pont)
A gyógysze1ész .,kCleleS az érvényben levő
~.fagyar Gyógyszerkönj Vben foglalt gyógyszereket az elöírt nünőségbE 1 1 a fennálló törvéIljeS 1endelkezések betc.rtása mellett orvosi
iendeletre, illetve a kéJ.ieladásban a közönség
részére kiadni" (1. § 1 pont)
Ezek a rendelkezések világosan inegszabják, hogy a hivatalos gsógyszereket kézieladáshan nem szabad inás ö:oiszetételben vagj minő
ségben kiszolgáltatni, mint ahogy a gyóg) szerkönyv előhja.

Kiadható-e a két keresztes szert tartalmazó, mál' elké-·
szített vén~ az engedélyezett idő letelte után'?

Két ke1esztes sze1t ta1tahnazó vényt, n1int
is1ne1etes csak a 1endelés napján vagy a rákö~
vetkező napon szabad kiadni (oly helységbeliek
részére, ahol orvos nincs, 3 napon belül}. 11á1most megtörténik, hogy az előht időben ben1utatott v~nyt a gyógyszerész elkészíti, a fél azonban csak napok mulva jelentkezik a gyógyszerért, olyan időben, amiko1 a két keresztes szert
n1ár nen1 szabad kiadni. A gyógyszerésznek kö~
telessége ilyen esetben a gyógyszer kiszolgáltatását megtagadni. Ezzel azonban ká1 t szenved,
inert néha drága anyagokat dolgoz fel; miután
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pedig hasonló eset nent ta1 tozik a ritkaságok
közé, kára igen tetemes lehet
A jogszabályok nea1 lehetnek tekintettel a
gyakorlatban előforduló minden aprólékos lehetőségre, ezért néha maglinknak kell kielégítő s a szabályok szellemének megfelelő megoldást találni
Ha a vényt bemutaió fél nem várja meg a
helyszínen a gyógysze1 elkészítését s föltehető,
hogy csak hosszabb id0 mulva fog jelentkezni
érte, a g)ógyszerész károsulásának elkerülése
céljából, tanácsos a vén:\ árának előre kifizetését kérni S hól azután az illető tényleg csak a
két keresztes szer kiadására engedélyezett idő
letelte után jelentkezik a gyógyszerért, a kiszolgáltatás megtag;idásával egyidejűen a vénynek
újabb orvosi aláhásá1a kell felhívni
Enyhébb elbfrálás sze1int, ha a fél a vériy
á1át elő1e kifizette, ezzel legalább is jelképesen
átvette a gyóg) sze1t s a gyógysze1ész csak az
idegen tulajdonnak bizonyos ideig való ineg~
őrzésé1e vállalkozik E felfogás szerint a vén,
újabb orvosi aláírása - n1indenesetie azonba~
nen1 túlhosszú ideig - mellőzhető Figyelembe
kell venni az idevonatkozó rendelkezés tulajdonképeni intencióját is, a1ni aligha irányulhat
ar1a, hog;y a beteg az idejében elkészíttetett, de
valan1ely okból át nem vett gyógyszerhez ne
juthasson hozzá. l\iegtörténhetik az is, hogy a
beteg a szon1bati napon 1endelt és elkészített
gyóg)'szert aznap nem tudja kiváltani s vasár-

l

nap a g~yóg~ sze1 tá1 zá1 \a lévén, csak hétfőn jelentkezik a gyóg3·szeré1t, amikor a szabályok
szerint a gyógyszer mái nem volna kiadható. Ez
a példa is arra utal, hogy a szabályok szószerinti értelmezése mellett a jogszabályok szellemére és az élet kívánalmaira is figyelemmel kell
lenni.
Érdekes jogkérdés az is, hogy 1ni a helyzet, ha a beteg a kifizetett gyógyszerét közigazgatási intézkedés következtében nem kaphatja
nleg. Ennek tárg)· alása azonban nem ta1 tozik
feladataink közé

*
Kiadható-e a régi keletű OTl··t·ecept és meddig?
Előfordul néha, hogy ol3an OTI-vényt mutatnak be a gyógyszertárban elkészítés végett,
amelyet az orvos régebbr:n, hónapokkal azelőtt,
sőt né1nely esetben még a megelőző évben vagy
még régebben 1endelt Kiadható-e az ilyen vény
az OTI terhé1e? Hiszen megeshetik, hogy a
vényt benyujtó fél a ben1utatás időpontjában
már nem is áll biztosítási viszonyban az OTIval és a szolgáltatások1a n1ár nem jogosult?
Jogszahályainkban vagy az. OTI-val kötött
g)'ógyszerszállítási egy~zményben nincs olyan
intézkedés, mely a vény érvényességét valamilven határidőhöz kötné (Kivéve természetesen
~ két ker csztes sze1 t tar ta1mazót.) Ezenfelül isme1ünk ol\'an bhói döntést, melv szerint a ki~
állítás időPontjáhan jogosan nye~'t vén) a beteg

413

4-12
tulajdona, 1ne1lycl s:t.abadon 1endelkezhetik
Sen1miféle rendelkezés nE.ID kötelezi a vény tulajdonosát, hogy receptjét mel) idöpontban készíttesse el és mikor haszná.lja fel a g>·óg-yszert.
Éppen ezért az OTI-vén:y a 1endelés keltétől
függetlenül bá11nikor, esetleg hónapok vagy
évek 1nul\·a is, elkészíthető,. n1ég akkor is. ha
a beteg netán 1nár nen1 tagja az O'I'I-nak
(an1ihez különben a gyógyszerésznek nincs
köze), - mel't a \ ényt a kiállításkur iogosan
kapta s ezt a jogát tetszése szerinti ic:r.}lJeH 1~r
vén' ·e sí theti
- Ugsanez áll n1indcn 1nás \·énj're, hacsak
ettől elté1ő intézkedés nem áll fenn, mint pl: a
fővárosi Segítő Alapnál.
A fenti megállapítás jogilag feltétlenül
hel-ytálló ilfégis azt 2jánljuk, hogj túlhosszú
idö eltelte után a g:yóg) szer ész mérlegelje azokat a körülménveket. amel\ ek miatt a beteg
nen1 nyujtotta be ell~é3zítés;e a vényt
1

*
~fi

a teendő, ha sürgős Ol'vosi segítségre van szükség,
rl(' a betegbiztosító or\os nincs otthon?

A gyógysze1észl elég g)'ak1an keresik fel az
OII vagy l\.íABI bizlosítoltai különféle tanácsé1t.. Igy különösen, ha :.-.ü1gős 01 vosi segítségre
volna szükség (baleset, 'érzés, hirtelen rosszullét, slb ), de az intézeti 01vos nem található, a
beteg hozzátartozói a gyógysze1 tárba rohannak
azzal a kérdéssel, hog) nlitévők legyenek Ilyen

esetben a tá1sadalombiz.tosítási szabályok szerint bármelyik (nem intézeti) orv?s i~ igény~e
vehető, aki köteles elsősegélyt nyu1tan1. (Kovr1gNádujfalvy: T'í.1sadalombiztosítási kézikönyv 67
old.) ,Az orvosi segély költségeit az in~ézet ~e?,
téríti (az orvos lakásán nappal nyujtott ~ls?
segélyért 1.12, éjjel 1 68 pengőt, a bete?..lakasan
nyujtott első segélyért nappal 2.24, e11-e~ ?.36
pengőt) A sü1gős szüksf;g-et azonban az 1genybevett idegen orvosnak igazoltlia kell és ennek
az igazolásnak alapján kell az intézettől a megtérítést kérni
Sürgő.s orvosi ,segítség szüksége esetén tehát
a gyógyszerész a fentiek éTtelmében adhat tanácsot a hozzáfordulónak

*
~fikor

kell az OTI tagnak

ú.i

beteglap'?

Ez is olyan ké1dés. amely1e a biztosítottak
gyakran a gyóg)'sze1tálban keresn~k feleletet
A közönség felfogása szerint ugyanis a gy?gyszerész mindenről felvilágosítást tud adni A
beteglappal kapcsolatba11 nem ~~ i~dokola!lan a
feltevés, hiszen a 1nunkaado1 igazolvany a
gyógysze1 tárban is hesz,3rezhető
A társadalo1nbizlosítási szabályok é1telmében minden egyes n1egb·2tegedés esetén, ha nem
ugyanabba a betegségbe visszacsésr ől va1.1 ·szó,
új munkaadói igazolváry . szüksé~e-~ A_, ~.1ztosí
tott tagnak és családtagjainak kulon-kulon beleglapot kell kiállítani I-Ia az igényjogosult
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folytatólagosan beteg, a munkaadói igazolvány
ugyanazzal a betegséggel kapcsolatban az igényjogosultság törvényes tartamáig, azaz egy évig
érvényes Ha a beteg közben meggyógyul, de
28 napon belül rccidivál, a munkaadói igazolvány továbbra is érvén) es, amíg csak az előbb
említett egy év le nem telik. Ug:yanazon betegségből eredő többféle szolgáltatás (orvosi kezelés, kórházi ápolás, fél áppénz, haskötő), megszerzéséhez e[.Y és ugyanaz a beteg lap elegendő
Ha valaki egyidőbe:r két- vagy többféle betegségben szenved s pl a rendelőintézet másmás osztályán kell magál kezeltetnie, mindegyik
kezeléshez külön-külön 11eteglap szükséges
Az alkalmazásból kilépés esetén a munkaadó a kilépés napjától számított há1om hétig
köteles munkaadói ig·:lzolványt kiállítani Ez
időn túl ugyanis a biztosítási szolgáltatásokra
való jogosultság megszűnik

*
Fiókgyógyszertár' rendelhet-e közvetlenül kábítószert'?

Adott esetből kifol-yóan me1ült föl az a kérdés, hogy a fiókgyógysze1tá1 felelős vezetője
vagy bérlője jogosult -e közvetlenül a gyógyá1únagykereskedőtől
kábf~ósze1 t
beszerezni Az
egyik vá1megye tiszti föo1vosának álláspontja
szerint az anyagyógyszcrtá1 útján kell a fiókot
kábítószerekkel ellátni Gyóg:y szerészi felfogás
szerint ez az álláspont nem helytálló. A gyógyszerészi miíködés és C'ljárás szabályozásáról

1

szóló rendelet (260 510 -1934 E. M. szám) 1
§-a sze1int a 1eál- és személyjogú, valamint a
fiók- és házigyógysze1tár tulajdonosa, illetőleg
felelő.s vezetője, köteles a gyógysze1eket állandóan készletben tartaa:, az 5 §-a szerint „az
árukészlet kellő időben való utánpótlásáról a
gyógyszertár tulajdonost (felelős vezetője) kö-·
teles gondoskodni". A 2 222-1934. M. E. számú
ko1mány1endelet IV. fejezetének (kábítószerek
gyógyszertá1i forgalma) 7. §. 4 pontja szerint
„a gyógyszertárak a kábítószereket a gyógyszertár felelős vezetőjének aláírásával ellátott külön 1endelőjegy alapján la kábítószerek) fo1ga~
lombahozatalára engedéllyel bíró vállalattól,
közvetlenül sze1zik be 11
Amennyiben tehát a fiókgyógysze1 tárnak
külön felelős ,.ezetője ~ran bejelentve, az a kábítószereket saját felelősségére, az anyagyógyszertár kikerülésével köz,· etlenül is jogosult beszerezni s nem kötelezbető arra, hogy kábítószerszükségletét (vagy egyéb gyógysze1ét) az
anyagyógyszertár útján szerezze be

•
Mit kell tartalmaznia a

mentőszckrénynek?

A Gyógysze1észek -r;·:vkönyve 1938 évi kötetének 134 oldalán ug~ anilyen kérdés alatt
közöltük, hogy a c.sép[(';gépeknél gyakran elő
forduló .sérülések elsősegélyben részesítése céljából az 1904. évi 2150 sz B l\'1 rendelet alap-
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ján nülyen szereket ke-! a n1entőszekrényben
készletben tar tani
1939. október 7-én 7400 szám alatt a m.
kir iparügyi n1iniszte1 a belügy- és keresk_edel1ni miniszteri el cg} efértésben rendeletet adott
ki az ipari és kere~kedelmi vállalatok telepén az
elsősegélyn) ujtáshoz szükséges eszközöknek és
szereknek -készletben tartásáról. Ez a rendelet
a Gyógyszerészi Közlöny 1939 évi noven1ber
11-i számában jelent D?eg
A cséplőgépek mentőszekrén:yeiről szóló
1endeletet az utóbbi, iparügyi nii-niszteri rendc- let ne111 érinti, az tehát továbbra is érvényben
van s a cséplőgépek inentőszekrényeit ezentúl is
a régi rendeletnek n1egfelcl6en (Gyógysz Évkönyve 1938. évi kötet 134 old } kell felszerelni.
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lnlluen::z;a és

meghiiléses betegsé{f esetén

Panaflu . . C.fjinoin
tabletta és suppositorium

Gyógy.szerészgyakornok biztosítási kötelezettség
esik-e a betegségi és öregségi bizto>iításban?

al~i

Gyógysze1észg~ akarnok a társadalombizto·
sítási jogszabályok érteln1ében beteg<;égi biztosi·
tásra kötelezE.tt, 1nég abban az esetben is, ha
kötelező g) akornoki idejét atyja g~ óg)sze1 tárá··
ba tölti. (1250-1936. M E 3 §)
Öregségi biztosításra azonban a gyóg)sze1észgyakornok csak abban az esetben van kötelezve, ha természetbeni vag) n1ás javadahnazásban részesül. A szülő által nyujtott ellátás
javadalmazásnak nen1 tekinthető

Vidéken ho\a kell a biztosítandó alkalmazotial

bejelenteni?
A 111agánalkahnazottak betegségi és öregségi biztosítását (ideértve a g):ógyszerészeket is)
a fővárosban és közvetlen környékén (ú. in
Budafok, Csepel, I{ispest, Pestszenterzsébel,
Rákospalota é~ Ujpest) a Magánalkaln1azottak
Biztosító Intézete látja el
\ 1idéki alkahnazottak hetegségi és ö1egségi
biztosítását a :;\1ABI végzi, azonban a vidéki magánalkalmazottak nyilván tar lását és a járulékok
beszedését - a MABI számára - az OTI helyi
szervei látják el Ennek megfelelően vidéken az
alkaln1azottakat az OTI illetékes helyi sze1véhez kell bejelenteni. (A bejelentés úgy is teljesíthető, hog) a 10 fillé1es bélyeggel ellátott be27
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jelentő-, kijelentő- vag)' javadalmazás-változást
jelentő lapot a postán továbbítás végett benyujt-

juk A posta a lapot átveszi és az át" Ptrli kel eltel ellátott igazoló szelvénJ t a feladónak
,. isszaad ja.)
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l\fit kell tudni a "\idéki :t'\fABI-tagQk gyógysze1·cllátásá1:ól'!

:'\ \Iagánalkalmazoltak Biztosító Intézetének a fő, áras és közvetlen környékén kívül_
lakó biztosított tagjai megbetegedésük esetén a
?-.:1ABI által megbízott társpénztári (legtöbbször
OTI) orvost veszik igénybe. _A._ 1negbízott orvos
gyógyszerrendeléséhen az OTI szabályai szerint
köteles eljá1ni. A_ vénJcn az or\osi szán1bélyegzőt alkalmazni kell
A szán1lát a vényekkel
együtt a MABI-hoz kell benyujtani
<\.. vidéki
I\1ABI-tagok gyóg)sze1n1egté1ítést ne1n fizetnek,
az OTI-nál fennálló 30 filléres inegtérítés tehát tőlük ne1n kÖ\·etelhctö

*
I'\-ienn~.ri

a betegségi és ÖJ"egségi biztosítás já1'uléka?

A inagánalkalmazottak betegségi biztosítási
já1uléka ar. átlagos napibé1 5 14°/o-a, öregségi
járuléka az átlagos napibér ·4.28°/o-a, összesen
az átlagos napibér 9 42°/o-a
:\ betegségi és öregségi járulékok együttes
összegét az alábbi (Kovzig-Nádujfalvy.: _Társa-

dalombiztosítási
mutatja:*

'~",,,•
~

e

""'
1

2

3
4
5
6
7

1 A 1 B 1
:;;:

.,

OlJ

"'0.

"o

"'

18
34
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1 00
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34
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LOO
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L98
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2 20
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Kézikönyvből
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~
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1 E
OlJ
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78
1.54
2 32
3.08
3 86
4. 62
4.62

1 00
1. 98
2. 98
3. 96
4. 96
5.94
5.94
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1 F
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táblázat

1 G
M

~J

1 H
OlJ

~ cI

.co

..e 0

co

"°

"

"'

122
2.42
3.64
4.84
6 06
7 26

1 53
3.08

1. 98
3. 91i
5.. 93
7.92
9.901
1188
11881

0

7 26

0

4.62

616
7.70
9 24
9.24

0

\. táblázat alapján az eg_y-egy hónapi járulékok összege úgj szán1ítandó ki, hogy a megfelelö fizetési osztályban 7 napra eső járulékot
n1cgszor ozzuk 4-el ( 4x i = 28 nap) és hozzáadunk inég 1-2-~~ napi
já1ulékot aszerint,
hog~ hánj nap \-an az illetö hónapban Az így
adódó összeg felél a n1unkaadó a munkavállaló
illehnén) eiből havon la levon-hatja (I\.fegjegyez* J\fegjegyczzük, hogy a :\fABI a betegségi biztosítás járulékát 1938 dcc l-től kezdve csek€1J öszszeggel, osztál~ onkint havi 10---62 fillérrel felemelte
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biztosítással
og) a betegségi
és öregségi
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,
k d'
egyÍitt khótt balesetbiztosítás1 d11at a _mun aa o
köteles fizetni s ígJ az alkaln1azott Javadalma~
zásából ezen a chnen sennnit se111 lehet le7
\·Onni.)
r •

l:logy kell a kisegitiJk (t'észkondiciósok, sustt·nhínsok)
\áltozó illetményeit kiszániítani?

A gyógJ szcrészi 111unkabé,1l.neg~~lapító _bizottságnak a belü~~ n1inis_zter altal J?vah~g)o.~t
határozata 4-. pont Ja szerint „a szokas?snal 10,•ct bb 1·do''1e alkahnazott g}Og) szer eszek (_az_
'l e
"
' k d'
úgynevezett „állandó kisegítők , „IC~Z _on ,lCIOban foglalkoztatottak) legkisebb_ l;iav,i _fizet~,se ,a
2 pontban 1neghatározott (1111111mahs). f1z:tes ~
ellenében követelhető inunkanapok, , 1llet?leg
1nunkaó1ák és az ezen pont alá tartozo gyo?yszeiész-alkahnazott \ alóságos foglalkoztatasa
aiánvában a 2
pontban n1eghatá1ozott .. legkisel;b fizet~.s a1ányos részének 100/0-al novelt
r

r

összege."
,
d' ·, k
Szán1os g) óg:y szel tá1 ban a 1esz~on ic1.oso
111 unkaideje "\áltozó, ennek inegfclelocn a J~Va
dahnazás is változik . .\ fizetésnek ol~y~n aranyban kell állni a legkisebb fizetéssel, in1nt ahogy
a tényleg teljesített szolgálat a rende~ munka.d .. h.. ,1·szonilik A. kartá1sak helJ·Zelenek'''b
meg1 o oz "\.,
könn"\'Ítése végett közöljük - az I kateg,or1a a
eső, ;pprobált alkalmazottak1a vonatkozoan ~
a kiszámítás módját
,
.
.
~!Jindenekelőtt meg kell hata1ozn1, mennyi

.a_ rendes ha' i munkaidő Az előírt heti inunkaidő városokban 45 óra. li:z egy év1e .52x45
2340 óra Tizenkettővel elosztva: 2340 : 12 =
195. A rendes havi munkaidő tehát 195 óra
Most azt kell kiszá111ítani, menn) i az eg)
órára eső munkadíj
240 : 195 = 1.2.3 Ezt
10°/o-al nö,clni kell, 123 + 0.12 = 1 35 pengő
Tehát az eg) órára es6 inuhkadíj 1 35 pengő
Ez az az alapszá1n, mel} nek segítsegével a fizetést Yáltozó teljesítmény esetén kiszá1níthatjuk
Ugy-anis az cg)-eg:y hónapban tén3-Ieg teljesített n1unkaó1ák számát n1egszorozzuk az eg)
órára eső n1unkadíjjal,. 1 35 pengőv-cl .\z íg~
kapott összeg adja az alkalmazott fizetését Ebben az előh t 10°/o-os növelés te11nészetesen 1ná1
bennefoglaltatik
PI Ha a 1észkondíciós alkaln1azot1 Yala1ncl) hónapban 130 órai szolgálatot teljesített,
111inimális fizetése: 130xl 35 = l'i5_5Q pengő
Az alapszám segítségével szükség esetén
iögzítcni is lehet a fizetést, an1ennsiben a 1észkondíciós eg)enletescn visszatérő beosztásba~}
dolgozik, pl n1inden hétfőn, szerdán és pénteken. Ezt olymódon vihetjük ke1esztül, hogy az
egész évi e kiszámított inunkaó1 ák szán1át szorozzuk az alapszámn1al, 1.35-tel s az e1edn1én)t
elosztjuk 12-vel A kapott összeg az egy hónap1a járó átlagos fizetés Igy a 1észkondíciós
alkahnazottnak egyenletes havi fizetést adhatunk, an1i azonban a teljesített szolgálattal és
az előírt legkisebb fizetéss·el arányban áll
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I eTmészetes, hog) ha a kisegítő éjjeli szolgálatot is teljesít, az esetben az éjjeli szolgá··
latért már nem a fent inegállapított óradíj jár,
hanen1 a belügy1niniszter által jóváhagyott megfelelő éjjeli ügyeleti díj
e, ,

Hogy lehet nagyobb koncentrációjú oldatot kisebb
koncentrációra beállítani'?

A gyógyszerészi gyakorlatban könnyen keés egyszerií Inódszerekre
•·an szükségünk, akár számításról, akár valan1el) problén1a megoldásáról van szó Gyakran
is1nétlődő feladat a tára mellett az, hogy eg)
adott menny iségü, nagyobb töménységű oldatot
kisebb töménységüre kell beállítani. Ennek legtipikusabb esete a koncentrált H202-ból kisebb
törnénységű hydrogen hyperoxyd oldat előállí
tása, de sok más eset is előfordul
Nem1ég történt egy gyógyszertárban, hogy
az aethylmo1phin n1u1
állványedénye összetörött. A drága ansag n1egmentése céljából a
port feloldották vízben s megfiltrálták Meghatározták az oldat százalékos aethyhnorphin
tartalmát: 4 25°/o volt A jobb és könnyebb felhasználhatóság céljából a 95 gr-n:yi oldatot
2°/o-osra állították be Mi volt az eljárás'I
A nagyobb koncentrációt
jelző szán1ot,
4.25-öt elosztották 2-vel (az elérendő koncentrációval) 4.25 : 2 = 2 125 Igy azt a számot kapták, amellyel a felhigítandó folyadék mennyiséresztülvihető, gyors

1

1
1

1
1[!.

'1 ;

gét (95 gr-ot) meg kell szorozni, hogy a 2°/o-os
o~dat
elérendő
n1ennyiségét megkaphassuk
9;Jx2 125 = 201.88 gr A 95 gr 4 25°/o-os oldatot tehát 201.88 g1-1a felhigítva, 2°/o-os oldatot nyertek. A.z ismételten elvégzett tartalmi
meghatá1ozás, valanlint az ellenpróbák igazolták
a számítás hel!ességét, az oldat 2°/o-os volt
M á.s péld<1 A hivatalos solutio jodi spi1 ituosa 6 5°/o színjodot tartahnaz 5°/o-os jódtinktú1ára van szükségünk Hog~ já1junk el?
6.5 : 5 ~ 1.3
1.3 az a szorzószán1, inclhel a hi\.alalos
jódtinktu1a valamely menn:yiségét, n1ondjuk 20
g1-ot meg kell szorozni, hogs 5°/o-os jódtinkturát nyerjünk_ 20x1 3 = 26 'fehát 20 gr. 8 50/0os jódtinkturát szesszel 26 g1-ra kell felhigítani
s akkor a kapott tinktúra 5°/o-os lesz
1lfás példa. Iinctura malatis ferri-t aka1unk
készíteni
Rendelkezésünk1e áll 80 gr. 5 20/0
\asat ta1laln1azó extr. 1nalatis fe11i. Az egész
extraktumot fel kívánjuk dolgozni. Nienn,;i tinctú1~ .1:sz belőle? (Előírás szerint annyi "szeszes
fahe1v1zben kell feloldani, hogy a n)1ert tinctura
vastartahna 0 5°/o legyen )
A feladat lényegileg az, hogy az 5.2°/o-os
anyagot kisebb töménységűvé (1/2°/o-ossá) kell
átalakítani J\fi a számítás menete 1
5.2:05~10.4

A szorzószá1n tehát 10.4, ezzel kell a 80
gr-l :negszorozni: 80x10.4 = 832 gi. Azaz 80
gr kivonatot 832 g1-ra kell szeszes fahéjvízzel
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„felhigítani" (vagj is 832-80 = 752 gr szeszes
fahéjvizet kell felhasználni )
A. szabálJ tehát az, hogJ a nagyobb tö1nénj·Ségü oldat koncentrációját jelző számot elosztjuk az elérendő koncentrációval A hányados lesz az a szor zószán1, n1elly el a nagyobb
konc-ent1ációjú oldat is1ne1t 1nenn)iségét ineg
kelI szorozni hogJ
köz\ellenül a kívánt tön1énJ ségü oldat gran1n1okban kifejezett menynJiségét kapjuk n1eg
Képlettel kifejezve;
x -

-

_a_ p
b

ahol x =

a kisebb koncentrációjú oldat keresett 1nellnj isége,
a = a nagyobb Lö1nén)'ségű oldat koncentlációját jelző százalékszán1,
b = a kisebb tömény ségü oldat koncentrációját jelző százalékszán1,
P = a felhigítandó oldat isn1ert n1.enn:viségc
l\lcgjeg)zendö, hogJ
szeszhigításra ez a
képlet nen1 használható. -.A. szeszhigításra szolgáló képletet és számítási n1ódot lásd a Gyógysz
EvkÖllj \· 1939 évi kötelének 260 oldalán

Hol találhatók a fontosabb g,vógyszc1'szállítási
szerződések?

A. betegbiztosító intézelekk.el kötött gyógyszerszállítási egyez1nényre (szerződésre) a gya-

ko1lathan su1un lehet szükség
Kartársaink
munkájának megkönnyítésére az alábbiakban
közöljük, hol találhatják 1neg az eg:yes szállítási
sze1ződéseket

A Magánall<almazottak Bizto'iiiló Intézetével kötött G::. óg) szer szállítási Szabályzat; lásd
Gv Évk 1938 !9 old
<\z Or~szágos Tár.~ndalombizto~ító Intézettel kötött gy óg:. szer szállítási eg:.· ezmén:y 8 : lásd
G) Évk 1938 65 old.
<\ JtA.V Beteg.ségi Biztosító Intézettel kötött
gj óg} szerszállítási eg) ezn1énj : lásd G:-.
Évk. 1939 52. old
.\. m. kir Posta Betegségi
Biztosító Intézettel
kötött gyóg)' sz·el szállítási eg)· ezn1én) : lásd
Gy. Évk. 1939 62. old
A Székesfővárosi
4-lkalmazottak Segítőalapja
gyógyszcrszállítási feltételei a főváros1a vonatkozóan a Budapesti Gyógj-sze1ész Testület kö1le,,eJében jelentek meg, a \idékre vonatkozóan a tárgy.alások n1ég fol)·Hak
J{özgyógyszertllátá'ii (minisztc1 i rendelet): lásd
Gi Évk 1939. 185 . old.
Egysége8 ár.~zabványozásra vonatl;_ozó megállapodás. lásd Gi Évk 1939 185 old
Dohánygyári Bf'tegségi BiziO'iiÍtÓ Intézettel kötött sze1ződést Jásd a 1nostani évkönyv 230
oldalán
8
.Jelenleg
nincs hatál)--ban

111eg!tllapodás hiányában

4~7
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Milyen fontosabb rendeletek jelentek meg az utóbbi
években és hol találhatók azok'?

A Gyógj-szerészek Evkönyve 1939 évi kötetének 250. oldalán közöltük az utóbbi években
rnegjelent fontosabb rendeletek jegyzékét, a rendelet cünével, számával és közöltük azt is, hog}
ezek a rendeletek hol találhatók meg
Kiegészítésű! alább közöljük, hogy nlilyen
fontosabb rendeletek (törvények) jelentek meg
az 1938 évben
Tűzharcos törvény
(1938:IV t.-c), lásd:
Gy Évk. 1939 15. old
Felvidék visszacsatolása
(1938:XXXIV
t-c ), lásd: G) Évk 1939. 170 old
Dental depot-k gyógyszerá1usítása. 236. 159
-1938 B. M., 1: Gy Évk 1939. 30 old
Szublirnátkészítrriények eltiltása a bábag)akoilatban, 242 110-1938 B. M , J : Gy.
Évk 1939 32 old.
Szérun1rendelet 245 300-1938 R M 1:
G; Évk. 1939. 40 old
Az 1939. év folyamán megjelent tö1vényeket és rendeleteket lásd a n1ostani, 1940 évi
kötetben

*

Leukoplast
ragtapasz
a z o n n a 1 tapad
nem izgatja a bőrt
ragadó képessége
kifogástalan !

MAGYAR GYÁRTMÁNY!

vegyészeti gyár r.-t.
Budapesi,
XIV., Komócsy-uica 41. s:.
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4l!ll
Kötet

Betűrendes

tárgymutató az 1938-1939
és 1940 évi kötetekben megjelent
kérdés-feleletekről .
Kötet

Alkahnazott felvétele
1938
Amidop)Iin vizes oldatának bonilása 1940
Állatgyógyászati vénJek taxálása
1938
Bejelentése alkalmazottnak, bé1 lönek,
kezelőnek

Betegségi és öregségi biztosítási járulékok táblázata
Biztosítandó alkahnazott be.jelentése
vidéken
Castellani oldat előüata
C.hlorogeniurn oldat készítése
Darabonként 1endelt injekciós a1npultak árszabványozása
Dextrines kivonatok egyszeres 1nenynyiségben \'étele
gyógyszel'könyvi
e lői1 a toknál
Digitalis-levél 1negújítása
l)ióola.i
kiszolgáltatása
üzletzáróra
után
Egyleti recept 111é1egkön) vbe bevezeté-

se és visszatartása

old

126
393
118

1938

132

1940

418

1940
1940
1939

417
400
262

1940

406

1939
1939

266
256

1939

232

1938

115

Ellenminta vétele gyógyszervizsgálatnál
1938
Elsősegély nujtási kötelessége gyógy szer észnek
1938
J~rythroltetranitiát kiszolgáltatása
és
árszabvánJ:ozása
1939
1938
Éjjeli taxa
Évente megújítandó drogok kicse1 élése 19!0
Fázisadó-mentesség kombinált po1nál. 1939
Felmondási idő
1938
Fiola adása és szán1ítása
1938
F iókgyógJ szertá1 káhítósze1 l endelése 1940
F olyadékhigítás.
1940
Fontosabb 1 endeletek felsorolása
1938
1939
Fontosribb iendeletek felso1olása
Fontosabb iendeletek felsorolása
1940
Gázsebcson1ag tartaln1a
1939
GYOJA-járulék alá eső 1nagánvények 1938
GYOJA-járulék lerovása utólagos átüásra kerülő magán\éllJnél
1939
G.Y ógyszeres folyadékok konze1 válása 1939
Gyógysze1ész eltávozása a gyógyszertá1ból
1938
G) óg) szel ész felelőssége
1938
Gyógyszer észg) akornok biztosítási kötelezettsége
1940
Gyógyszer kiszolgálta lás
1negtagad ása
orvosi bélyegző hiánya esetén
1939
GyógySzerkülönlegesség
meg1on1lása
esetén gyógyszerész teendője
1938

old„

143
146
243
119
403
234
126
121
414
422
109
250
425
279

139
238
262
131
108
417
263
130

430

431
Kötet

Gyógyszer szállítási szerződések
Gyógyszerszámla bélyegilletéke
Gyógyszertár nyitvatartása
G}'ógyszertári jogosítván) visszavonása
az 1876:XI\T t.-c alapján
Gyógyszertárban tartandó könyvek
Gyökreáljogú g} ógyszertár
jogképessége.
l-Iasznált gyógyszeres üvegek visszavásárlása.
Házi különlegesség fogaln1a
Háziszer árusítása
Háziszer fogalma
H áziszer vagy házi különlegesség orvosi vén;yen nem rendelhető
Házta1 tási alkalmazott (túlnyomóan

háztartási munkát

1940.
1938
1938

424 127
145

1939
1938

278

1939.

273

1939
1939
1939
1939

254
276
276
276

1939

227

111

végző) minősítése

az OTI-bejelentés szempjont,jából.
}1elyettesítés nen1 approbált munkatárs által 3 napi eltávozás tarta1nára
1-Ielyi hatóság kifogásolható intézkedése esetén a gyógyszerész teendője
Ilibahatár gyógyszereknél
Iiivatalos szer kiadása gyógyszerkönyvtől elté1ő
összetételben vagy
minőségben.

old

1939

252

1939

230

1938
1938

125
142

1940

408

Illatsze1árusítási jogoultsága gyógyszertárnak
1938
1\.ábítósze1 ek felsorolása
1938

124
135

Káliszappan kiszolgáltatása
Két ke1esztes szert tartalmazó gyógyszer kiadása az engdeélyezett idő
után
E„ézi gyógyszertár gyógyszerbeszerzése
Kisegítő (Löbb gyógyszertárban műkö
dő) bejelentése a MABI-boz
Kisegítő bejelentése a ~iABI-hoz
Kisegítők
változó illetményeinek kiszámítása.
Kiszerelve ta1tandó hh·atalos gyógyszerek
Kór házi szállítási joga g) ógysze1 tárnak;
Közszállítási g.) óg) szer számlák szerző
dési illetéke
Külföldi képviselet vállalása gyógyszer tá1 nak.
Külföldi szé1um fo1galombahozatala
gyógyszer tár által.
Lab0Iató1ium előírt nagysága
Lejárati idő ellenőrzése gyógysze1kötszer-, szérun1nál, stb
Lejárati időhöz kötött gyógyszerek kicserélése
Légoltalmi irodalo111.
l\faxirnális adag szabálytalan túllép(~se
es·etén a g)'ógysze1ész teendője
:\Ientőszekrény tartalma
~lentőszekrény (ipari) tartalma

Kötet

old

1938

144

1940
1938

409
145

1939
1939

246
245

1940

420

1939

248

1938

128

1938

128

1939

2 71

1939
1939

273
257

1938

129

1939
1939

246
285

1938
1938
1940

134
415

115

483
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Köttt

old

termékenység meggátlására szolgáló sze1 ismétlése.
1939
Olajos phosphoroldat levonása a
ő-

253

'i'

Oldatok tön1én;ységét

kcifejező

Ópillm tinktúra isn1étlése
OT'I-beteglap érvénye
OTI-recept érvénJ'ességének

1939

268

1939
1938
1940

237
13i
413

1940
1939

411

arán)

(1 :10, 1 :20) értelmezése
időtarta

ma

Özvegyi haszonélvezet megszűnése
Pepsin sósavas vizes oldatának helyes elkészítése
1939
Porok készletben ta1 tása
1940
Pulvis contracidoticns
rendelésénél
óvatosság szüksége
1940
Rázókeverék fogalma és árszabványo-

zása
Reáljogú gyógyszer tár bérletéhez, kezeltetéséhez nem szükséges n1iniszteii
jóváhagyás
Heál- vagy gyökreáljogú gJ ógy szertá1
telekkön)vi bekebelezés·e
Heál·· vagy gyökreáljogú g)'óg:ysze1tá1
lekötése bankhitel fedezetéül
Heceptismétlés
Receptek visszatartása és a n1é1egkönyvbe bevezetése
Sósavas pepsinoldat megvörösödése

1940

old,

1940

412

1938
1938

147
133

1938
1939

260

1938
1939
1938

120
270
148

1938
1940

122
407

1939
1940

418

1939
1938

258
124

1940

395

1939

233

1938

117

1938

122

Süi gős

Női

szerből

Kötet

277

244
404
401
397

orvosi segítség betegpénztári
tag számára
Sötét üvegben kiszolgáltatandó gyógyszerek.
Számla kiállítás egy receptről
Szegény beteg
(községen átutazó)
g) ógyszerének n1egfizetése
Szeszhigítás
Szublimál pasztilla expediálás·a és taxálása
Ung. kalii jodat e jodo taxálása
Továbbképzésre alkahnas szakmunkák
Uradalnü vény retaxálása ellen felszólalás
Üres keresztes altatósze1ek ismétlése
\'ények kifizetésének megtagadása bélyegzőhián;, esetén
Vidéki MABI-tagok gyógyszerellátása
Vizsgáló g:yógyszerész 1niíködéséért felelősség

1939

240

1939

274

1939
1938

274
136

1938
1940.

113
395

Zá1óra utáni á1usílás.
Zincchlo1id-oldat készítéséhez sósav al~
kalmazása
4°/o engedménj közgyógysze1szállíf.ási
számlákból
25°/o engedménnyel szán1lázandó V·ények
40°/o engedn1ény 50-szeres gyógyszern1ennyiségekből

125

265
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A szabad jód és jodid-jód meghatározása egymás
mellett jódkáliumos szeszes jódoldatban és jódkáliumos ~ j6dkenőcsben.

)chulek El.en1é1, Rózsa Pál és )zilyné-Sztéhló :'.\lárla

Gyéigyárunagykereskedés.
!\fegbízható Ininőségű drogok és galenikus
készíhnények. \ 7eisenyképes árak Pontos és
előzékeny kiszolgálás

Budapest, V., Hold-utca 8.

Sü1gönychn: Ph;.lrmacheniia Budapest
Ielefűn:

125-189, 125-190,
és 114-756

125-191

A SZL'SZes jódoldat szabad jódta1 tahnának biztosítására -- a különbözö gyóg) szerkönyvek - a
brüsszeli II. nemzetközi értekezlet határozatainak
inegfelelöcn 2.5°/o kaliun1jodid, esetleg natrium;cdid hozzáadását üják elö
A IV. kiadású mag~ial gyógJszerkönyv -;zeszts jódoldata 2 5°/o kaliumjodid hozzáadásá\al készül
Az ilyen jódoldal ellenőrzése ezek után érthetiien nem csupán a
~z:J_bad jód, de a ,jodid-jód -ellenőrzésére is kite1j•.:<l
A.z ide\ ágó i1odalo111 szán1os -eljárást is1ner
Ezeket ilIE::tően a különböző gyóg~szerkönyvekre,
a né1net g)·(>g) szerkön)' ko1nmentá1já1a és 1nás
:{ézikön-y \ ekre utalunk
E helyt csupán a küiönbözö eljárások alapgondolatát is111erletjük azz;tl a 111egjegj-zéssel. hog) eg:yikünk (Schulek Eletn•~r) szinlén dolgozott n1á1 ki és közölt eljár.ásokat a szabad jód és jodid-jód meghatározására
i\. kérdést tá1gyaló dolgo.zatokat, illetve a ké1c~és n1egoldásá1 a javaslatba
hozott eljá1ásokat
alapgondJlatuk szerint tö-bb csoportba oszthatjuk
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A.z el~ő csoportba .azokat az eljá1ásokat so1ozzuk, nielyekben úg-y .a szabad, mint a különböző
r)xvdáló-szerekkel
{ferrichlorid, hydrogénhyperOX~'d stb ) szabaddá tett jód0t vízzel nen1 elegyedő
oldószerekkel (chloroform, széntetrachlorid) kiiázz11k és :-iátriumthiosuUát-oldattaJ titráljuk. Ebbe
a csoportba sorozhatjuk a VI
kiadású német
g)ógyszerkönyv módszerét :is, 1nelJ szerint a jodidjódot sa ,'anyú közegben káliu1nhypermang.anatoldattal színjóddá OXJ dáljuk, majd a káliun1-h:ype1n1anganát feleslegét oxalsav\ al redukálva a szabad
iódot náhiu1nthiosulfát-oldatlal inér jiik Ez utóbbi
~1 járás bizonytalan
A kálium-hyper111anganát
ugJ anis ;:i jodid-jódot a kísérleti körüln1ényektől
függően :i..:isebb-na.gyobb
rnértékben könn~en jodáttá OX) dálhatja
E bizon)' talanság mi.alt a né!aet g}'óg)szerkön:" additamentuma az eljárást kizarasos eljárással (h)'diogénhyperoxyd, chloroform) helyettesítette
A_ m'Í.sodi]( csopu1tba so1olt eljá1 ásokban úg}'
szabad, mh1t a jodid alakjában kötött jódot erő
~.en sósavas közegben chloroform vagy széntetrachlorid jelenlétében iázogatás közben jodát-oldatlal, vag: elegendő ln ón1káliun1 hozzáadása után
bro1naloldattal 1né1hetjük E tihálást addig folytatjuk,. nlíg az organikus oldószer heves öss.zerázás után színtelen, illetve bron1át-oldat hasz:iálata e'5etén amethyst színűvé ne1n \·áll
Az
c!;<;ő esetben JCl, a inásodikban JB1 képződik A_
káliu1nbro111át-oldattal való jodid-titrálás egyébként
1 1 l'~hai V1'inlde1 professzortól szá1111azik s gyógy~
i
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szerkönvvünkben a káliu1njodid, iII nátiiumjodid
értékri1eghatározására szolgál Ezt az _eljárást, tekintettel arra, hog:y ·g: ógyszerköny... ünkhen is szerepel s a jódtinktu1a ellenőrzésére is alkahnas, a
J;::f,\ etkezőkben ismer letjük.
100 kc111-es Ü\ egdugós iné1őlombikban kézi
n_1_é1legen inért 5 g b1 omkáliumot 20 kcm vízben
oldunk I.:z oldatba tá1a1nérlegen ctg pontosság~r..l kb 2 g szeszes jódoldatot n1érünk, majd 5
ke111 széntetrachloridot \agy cblo1ofor111ot és 10
kc1n legtöményebb sósavat leszünk hozzá \.fost
gyakori rázogatás közben addig csurgatunk, illetve csepegtetünk 0 1 n. l{B103-oldatot a reakí;ós elegyhez, 1níg a ch!o1ofo1m, illetve széntetr~tchlorid mél~ ihol~· rr színe an1ethy·st-.színt nem
öltött -·- Külön p1óbáhan 111-eghatározzuk a jódfinktura ~zabad jód ta1 tahnát. E két adatból
a jodid-jód n1enn)'iségét a következőkép szá111ítiuk ki. I:.1ne1 \·C tinkturánk szabad jód-tartalmát
fuszámítjuk, bog) a h1omátos titráláshoz bemért
tinktura i11ennyisé.gére 1nennyi 0.1 n„ nahiumthiosulfat-oldtit fogyott volna Ezt levonjuk az elhasznált 0. 1 n kalilnbromát-oldat kcm-einek .szán1ából.- _A_ különbség 8.3-del nlegszorozva n1g-ban ~dja
a jódtinktur.a be1né1 t n1enn)' iségéhen jelen volt
t\ J mennyiségét
A. n1o:;;t ehnondottak inegé1 tésére tudnunk kell,
hog)' a szabad jód tit1álása KBrOs-tal a következö
egyszerűsített reakció-egyenlet szerint megy 1égbe
1

J•

+ 2HBr + 0

= 2 JBr

+ füO

4S8

1!'j"·
"(~'
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Ez azt jelenti, hogy az e1nlítetl esetben a szabad jód egy ené1 téksúly a annak ató1nsú_l) a. A_
káliumjodid bromátos titrálásánál két részletLcn
lezajló reakciót össze,,onva a következőkép érzé-

~ 2JCN + 1120 és
HJ + HCN + 0 ~ JCN + füO
Iudikátorul kernényítő-oldalot, ln omáttal tör lé.n.:S
ox)dátio esetén O 2°/o-os szeszes p-aethOXJChr) soidin-oldalot is használhatunk, A.z első esetben az
eleinte kék színű oldat a titráló folyadék utolsó
cseppjének hozzáadására színtelen lesz Ha p-aethoxychr) soidint használunk j.elzőül, a titrálás végén az oldat téglavörös színe I·eve1zihi1is módon
alig észrevehető sá1ga színbe nlegy át

'2 + 2HCN + 0

kífhetjük:
~ JB1 +H20
a káliun1jodid egyené1léksúlya a
f€le CélrSze1ünek tart.iuk inega gyóg):szerkönyv szerint pontosan
jódtinkturá1a 0 1 n káliumbro1náttitráláskor 19 6 kcn1 1né1 őoldatnak

Hl+ HB!+ 0
E szerint
inolekulasúh
jegyezni, hog~
elkészített 2 g
0ldattal való
kell fog) nia

Nen1 hag) hatjuk en1lítés nélkül a VIII dán
az V. heh ét és az l~szaka1ne1ikai Egyesült .Á.lJa111ok XI g)ógyszerkön)'vének eljárását se111.
Ez·ek a g) óg) szerkönJ vek a jódtinkturában le\·Ő
káliunrjoditot rnint szárazanyagot, illetve nünt
izzítási 1na1adékot méretik. Ez volna a jód- és joclidmeghatá1ozások ötödik csopo1 tja

t!Z cljárá.~of; harn1adik l.~oporiját azok a n1ódsze1ek alkotják, 1ncl) ekhen úg) a szabad nünt ~
kötött jódot erős OX)dáló szerekkel (chlo1, brom,
hypobro1nit) jódátlá oxydáljuk, n1ajd az OX)dálósze1
feleslegének (forralással, halo.gen-megkötő
anyagoknak hozzáadásával történő) eltávolítása.
után a jodátot a szokott n1ódon jodo1net1iásan
rnérjük t\. jodáttá való oxydátio lúgos káliumper1nanganattal is könnyen sike1 ül, n1elynek fe··
le~legét kevés alkohollal inangandiox:-.·ddá iedukáljuk Ez utóbbit szü1éssel távolítjuk el a reakciós

A most vázolt eljá1 ásokban a szabad jód
külön kisé1lethen történik
Ha a jódlinktuia, \ag) a kaliun1jodido<; jódkenőcs
összes
jódlartahnát
a1gento111etiiásan
óhat juk n1cghatározni, gondoskodnunk kell a11ól,
hogy a szabad jódot jodid-ionná 1edukáljuk Ezt
többféle inódon is elérhetjük: íg) pl
nat1iu111thiosu'lfát vagy híg hydrogenhypc1oxy d-oldathozzáadásával Az utóbbi esetben a jödofo1111-képződés
clke1ülésére az alkohol-ta1 taln1ú jódtinktúr át kell
a lúgos h)drogenhyperoxyd oldathoz csurgatnunk
és nen1 fo1dítva Az ilyenkor végbemenő 1eakciót a
következő egyenletekkel é1zékíthetjük:
nv~.ghatározása

közegből

Külön! a negyedik. csoportba sorozzuk az ú. n
jodc)'anon1ehiás eljárásokat Erősen savan)Ú közegben h)drogencyanid jelenlétében úgy a szabad,
1nint a jodid-jód oxydáló szerekkel simán jod-·
cyanná oxydálható a következő leegyszerűsített és
összevont reakció-egyenletek értelmében:

'
{~'tfy
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I. J2 + 2NaOH ~ NaOJ + NaJ + H20
II. NaOJ + H202 ~ Na T + füO + 02

ElőnJ·ÖS a
szabad jódot natriun1thiosulfátoldattal való iitrálással redukálnunk, mert ez a
szabad és kötött .iód egy bemé1ésből való meghatá1ozását jelenti.
Ila a 1edukálás után az összes jódtartalmat
l'olhard közismert 1nódsze1ével kívánjuk meghatiüozni, úg) először a képződött natriumtetrathior:.át zavaró hatását kell kiküszöbölnünk A nat1iun1tetrathionát ugyanis az ezüstnitr át feleslegév el ezüstsultid képződésével 1eagál
E reakciót
ki'iérleteink sze1int a következő egyenlettel fejezhetjük ki:

Na2S<06 +2AgNOs + 2H20 ~ 2NaNOs +
Ag2S + S + 2H2S04
(E 1 akció egyenlet helJességét a következőképen
bizonyítottuk Le Pontosan isn1ert 1nennyíségű káliumjodidot tartalmazó 0 1 n jódoldat részletét
keményítőt használva jelzőül 0„1 n natriumthiosulfat-oldattal gondosan inegtitráltuk A inegtitrált
és vízzel felhigított oldathoz chlo1oformot, majd
fol-ytonos rázogatás közben feleslegben, ismert
1nennyíségfí 0 1 n ezüstnitrat-oldatot tettünk A
reakciós elegyet egJ· óiára félre tettük s gyakrabban összeráztuk A vizes oldatot vízzel m_egnedvesített szürőpaphon megszürtük, s a szűrőt, a
csapadékot és a chloroformot vízzel több ízben kin1ostuk A szűrletet kiforralás után először phenolphtalein jelenlétében - 0. 1 n nátronlúg~

gal --1negtitrálluk, majd salét1omsavval megsavanyítottuk és 10°/o-os fe11initrat-oldattal el-egyítet-·
tük. Az ezüstnitrát feleslegét 0 1 n káliumthiocyanáttal állapítottuk meg Az összes jód meghatár ozásá1 a, helyesebben leválasztásá1 a kiszámított
ezüstnitiát mennyiségén felül ezüstnitrátot fogyasztott még a szabad jód redukálásako1 keletkezett
nátriumtetrathionát is Ennek a 0 1 n. ezüstnitrát
1nennJiségnek azonban reakció-egyenletünk szerint
pontosan ann:yinak kell lennie, mint ahány kcm.
0 1 n nátliu1nthiosulfátot használtunk fel a jód
iné1ésére Az ezüstnitrát és nátriumtetrathionát retikciójakor viszont kénsav is keletkezik, melynek
inennyisége kétsze1 ese a tetrathionát elbontásár'a
i;;ziikséges ezüstnihát mennyiségének Kisé1leteinkben a fent elmondottak érteimében tényleg annyi
kc1n 0. 1 n. ezüstnitrát használódott el, mint
an1ennyit az összes jód mérésére kiszámított-Q.nk
hozzáadva a szabad jód n1éi:éséuél elhasznált 0 1
11
nátriumthiosulfát kc1n-einek számát A keltkezett sav mérésére viszont kétszer annyi kcm
0 1 n nátronlúg fogyott, inint amennyi 0. 1 n
nátriumthiosulfát a szabad jód mé1ésénél
A kísérletben használt chloroform a kiválott
kén oldására szolgált s az a chloroform elpárologtatása után kimutatható és meghatározható volt.
J\fegjegyezzük, hogy a 1eakciós elegyet a leírt' ki„
sérletben melegíteni nem szabad, mert ilyenkor a
kiválott kén az ezüstnitráttal könnyen reakcióba
lép 1
A nátriumtetrahionát aránylag köiuiy_en oxy-·

,,
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dálha tó, ha a jód titrálása után a I eakciós elegye;.
lúgossá tesszük, s h) d1ogenh)'perox)ddal forralj11k A_ hyd1ogenhyperoxJd feleslegét azonban hUzamosabb forralással el kell bontanunk, mert a
jodid n1eghatározásánál za\art okozhat
Ha a szabad jód redukcióját lúgos hJdrogenhyperox)ddal végezzük, a hydrogenh~yperoxyd féleslegét szintén forraláss·al bonthatjuk el s akkor
azután a Folhard-féle jodidn1eghatározásnak 111ár
ini se111 áll útjában. }fár e hel.Yen n1egjegyezzük,
hog} a tetrathionát hyd1oge11h:yperoxyddal való
oxvdátiója jóval lassúbb, mint a jódnak, illetve
hypojoditnak ug)'ancsak hydrogenhyperoxyddal
'aló redukciója
·
Hogy a hy di ogenhyperoxyd kissé körülmén:yes -elbontását, 1nelj a 1'olhard-féle jodidmeghatározás előfeltétele, elkerüljük, olyan közvetlen
argento1netriás eljárást kerestünk, 111elyet tetrathionát 1nellett is használhatunk A ..:1fohr-fé1e közveh:n titrálás káliumchroinát indikátor jelenlétébe•1
nem volt használható, n1e1t a végpont ne1n volt
el.ég éles·en 1negfigselhető. A.dsorptiós indikátorok
a!kahnazásá\ al próbálkoztunk tehát Vizsgálataink
sze1int a p-aethoxych1ysoidin e célra nagjon alkaln1asnak bizon:yult, még 0 01 n oldattal való dolgozás esetén is Ezt az indikátort, 1nint u n.
multifor111 indikátort sav-bázis tihálásokra, de
oxydin1eh iás titr álásokr a is ajánlottuk [Zeitschrift
fiir anal)tische Chemie 115.189 (1939 )] s különösen bromatometriás mé1éseknél bizonvult előnyös indikátornak
"
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A.z elmondottak alapján három ar.genton1et11as eljárást isn1e1 tetünk, inelj ek közül az utolsót, mint legegyszerűbbet, különösen ajánljuk a
jódtinktura és jódkáliun1os jódos kenőcs vizsgálatára, már csak azért is, inert egjetlen be1nérésből is lehetővé teszi az említett gyógysze1ek teljes
'izsgálatát Az eljá1ások a következők:
l A n1egvizsgálandó anyagból (jódkáliun1os
jódoldat, jódtinktúra) a n1integy 50-75 n1g-nyi
szabad jódnak s nüntcgj 100-150 ing jodid-jódnak 1negfelelő 1nennj iséget pontosan le1nérjük
olyan parafadugóval elzárható 101nbikba, melybe
rnár eleve kb 100 keni \'Ízel, 1 kcm 10°/o-os natronlúg.ot s 1nintegy 10 csepp 30°/o-os hydiogenhyperoxj d_ot tettünk A. bevezetés·ben I. és II -vel
jelzett reakciók pillanatszerűleg n1ennek végbe s
ígj· oldalunk 1nost n1ár csak jodid-iont tartaln1az
A reakciós ke\·eréket 10 percig élénken forraljuk
Ez az idő teljesen elég a hydrogenhyperoxyd feleslegének elbontására, a111it a jodid-ion egyébként is e16sen kataljzál A. forráseln1aradás meggátlására kev~s dur\·a horzsakőport szórunk a
tolj adékba
A lehűtött oldatba 20 kcnl. 0. 1 n eziistnitiáloldatot, 5 kcn1 10°/o-os salétromsavat és 2 kcm
10°/o-os fe1rinitrát oldatot csorgatunk, majd újból forrásig melegítjük azt, hogy a leváló ezüstjodid összeállását elősegítsük
Lehülés után az
ezüstnitrát feleslegét 0. 1 n. káliu1nthiocyanáttal
rnérjük vissza ..Az ezüstjodid képződésére elhasznált 0 1 n ezüstnitrát-·oldat (20 ~ fogyott 0 1 n
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KCNS-oldat kcm-einek szá1na) minden kcm-re
12 ,692 m.g jodnak felel meg. Nen1 szabad elfe~
lejtenünk, hogy a most leírt eljárással a vizsgá··
landó anyag összes jódját mérjük A szabad jódot
külön kell natriumthiosulfáttal meghatároznunk
Ennek is1nc1 etében a 'izsgálandó anyag I{.J-tar·
tal1nát kiszán1íthatjuk
11 ,.\ vizsgálandó anJ ag (jódkáliumos jódoldat-. jódtinktu1a) mintegy 50-75 mg-nyi szabadjódnak és niinteg3 100-150 mg. jodid-jódnak
1negfelelő, 200 kcm-es parafadugóval elzárt Erlen
1neyer lombikba pontosan bemé1 t_ mennyis·égét
0.1 n. nátriumthiosulfát-oldattal pontosan megtitráljuk Indikátorul keményítőoldatot alkalmazunk
_A_ most 1nár csak jodid-jódot tartalmazó oldatba
100 keni vizet, 5 kc111 1-0°/o-os náhonlúgot és 3-0
csepp 30°/o-os hj-drogenhyperoxyd-oldatot teszünk
és élénken fo11aljuk (Ho1zsakől) 5 pe1c mulva
ismét 20 csepp hydrogenhype1oxydot juttatunk a
folvadékba és 10 percen át élénken forraljuk_ Ez
az "idő elegendő, hog:y a hy dr ogenhype1 oxyd feleslegét elbontsuk A. hydrogenhyperoxyddal való kétszeri főzés ollvetlenül szükséges ahhoz, hogy a
tetrathionátot sulfáttá oxydáljuk A lehűtött alkalikus oldatot 10°/o-os kénsavval éppen megsavanyífjuk (célszerűen kis szeletke lakn1uszpapirt dobunk az oldatba a kémhatás ellenőrzésére!) s feleslegben 20 kcm 0 1 n ezüstnitrát-oldattal, m,ajd
5 kcm 10°/o-·os salétromsavval, végül 2 kcm 10°/oos f.er_rinitrát-oldattal elegyítjük Az oldatot for-rásig melegítjük, hogy a leváltott AgJ,ból álló csá·

padékot tön1ö1ítsük A lehűtött oldatban az ezüstnihát feleslegét 0 1 n káliun11hodaniddal mérjük
vissza
Egy kcn1 O 1 n. Na2S20a, illei\'e 0 1 n Ag~Os
oldat 12 .692 nig jódot jelöl _A tihálások adataiból
szabad-, a kötött- és az összes jód lllcnnyisége
könnyen kiszámítható

a

111 A vizsgálandó an3ag (jódkáliurnos jódoldat, jódtinktura, jódkáliumos jódos kenőcs)
niinteg) 50-75 mg szabad jódnak s 1nintegy
lü0--150 ing jodid-jódnak megfelelő -· 5ü0 kcmes üvegdugós E1lenmeye1 lombikba pontosan be1nér! 1ncnn\iségé,t O l n Na2S203-oldattal megtitráljuk T~lzőül ken1én~ítő oldatot használha!unk. Ha jódos kenőcsöt ,jzsgálunk, ú.g! azt 30
kcn1 petrolaethe1ben vagy chlorofo1mban és 30
kc1n vízben oldjuk s a szabad jódot rázogaiás
közben titráljuk Kernényítöt ez esetben is előn:y 11\el használhatunk
A. 1negtitrált folyadékot inast
n;'intev' 300 keni dest vízzel elegyítjük, s 0 5
kcin Ű"2°/o-os szeszes~= p-aelhox:yclnysoidint használva jclzöül néhán~ csepp 0 1 n . NaOI--I,-dal
gyengé,i1 n1eglűgosítjuk (a fol~ adék c1tI01nsa1~a
színíí lesz) Az ígs elökészít.e1t oldathoz addig
csurgatunk, illet\·c csepegtetünk 0.1. n AgN03oldatot, 1níg a folyadék egyre erősödő borvö1ös

* O2

g

sósa' as

p-at:lhoxJ- chrysoidint 100 kc1n

Uöü/ 0 -os alkoholban oldunk
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színe az ezüstnitrát-oldat utolsó cseppjétől is·rnét
citromsárga színű lesz**
Századnormál oldatokkal való dolgozás esetén a vizsgálandó anyagból a föntebb jelzett menvn~y iségnek kb cgJ tizedét mérjük be A titrálandó
folJadék térfogatát ugyanekkor kb. 100 kc1n-hen
állapít,juk n1eg
i\.z indikátor
n1ennyisége 5-6
csepp
Eg) kc1n 0 1 N2S20s, illetve 0 1 n. Agl'\üs-oldal
12 692 ing jódot jelöl - 1 kcn1 0.01 n. Na2S20s,
illetve 0 01 n A.gNOs = 1 2692 mg jód. A titrálások
c1 edménJ éből a szabad, a kötött és az összes jód
mennJ isége könn)'en kiszá1nítható
A két titrálás eredményéhól a szabad jódot és
ft kaliumjodid mennyiségét O 1 u oldatok használata esetén egyszeJÜen a következő n1ódon számíthatjuk ki.
Az elfogyott Na2S2()3-oldat kcn1-einek szá1na
12.692-vcl szo1oz,,a a hemért an)ag mennyiségének szabad jo<lta1 talmát 1ng-ben adja Az elfog) ott ezüstnih át-olda.t és nátriumthiosulfát-oldat
kc1n-ei számának különhsége 16 6-dal szorozva viszont a ben1é1t anyag inenh?„isfgén-ek. l{J-tartal1nát inutatja ing-okban
A p-aelhoxychr) soidinnek 1nint adso1ptiós
indikátornak használata 1ná1 azért is elönyös e

** Chlo1oforn1 használata t:st:lén összerázáskor a
h stékbázis a gytngén lúgos víz1;s oldatból a chlorofo1111ba 1negy át Ez a körühnénv azonban - érdekes
1núdull - nen1 za\arja az -\gNVOs-al való tiirálásl

447
feladat nv-goldásánál, n1-e1t csupán jodid- vagy
1hodanid-ionok mérésé1e alkalmas s így bizonyos
fokig szelektív
Az indikáto1-festéknek, mint adsorptiós indikátornak n1űködését a Fajans-féle teoria segitségé' el a következőkép mag) arázhatjuk.
Isme1etes, hogy a le\·áló ezüsthalogenidek
eleinte a halogenid-ionokat adsorbeálják A titrá··
lás elő1ehaladtával, n1időn az ezüst-ionok jutnak
túlsúl) ba, az ezüsthalogenid ezüst-ionokat adsorbeál s cg>·idejüleg ki is flokullál Az ezüstjodid a
p-aethOX) ch1ysoidint a citron1sá1gától eltérő bor"
'örös ~zínnel c:rősehben adsorbeá1ja, mint a jodidi0nt vag} is n1ás szóval a p-a-ethOX) ch1 ysoidin az
adsorheált jodid-ionokat kiszorítja, a
fol)adék
színe borvörös lesz A.z ezüst-jodid azonban az
ezüst-ionokat a p-aethoxychrysoidinnál is e1őseb
be::u adsorbeálía s íg) a titrálás végén a túlsúlyb.1
jutó ezüst-ionok a p-aethoX) chr) soidint szo1ítják.
ki, n1inek c:.redn1ényc, hog) a folyadék bor\ örös
színe ísrnél az: c1 edeti citro1nsá1 gára változik
A leüt cljá1ások használhatóságát a csatolt
t<;hlázat adatai n1eggyőzően bizon)ítják .\z utolsónak leírt eljárást különösképen ajánlhatjuk, inint
könn>cn, nPhán) perc alatt elvégezhető eljárást
LTg)·anckko1
isn1étrJten hangsúl)ozzuk, hog) a
p-aethoxych1ysoidin ne1ncsak inint adsorpliós indikátor, hane111 1nint sa\-házis indikátor a n1ethyl-·
\ örö~ hel) ett, söt n1int 1edoxindikáto1 is - különösképen az arsen bro1nato1netriás rnérésnél t lőnn)'el alkahnazható
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Áztatott és pe1kolált tinkturáknál a kivonásra
szolgáló alkohol százalék tartalmát a legpontosabban állítsuk be Egy-két százalék alkohol
hiány vagy többlet a sűrűségben olyan eltolódást
okozhat, hog:y annak javítása, mint az a hivatkozott közlemén) bői is kitűnik, igen nehéz feladat
A drogok aprítása hasonlóan nagy szerepet játszik, olyannyira, hog)' a legjobb minőségű drogból sem kapunk megfelelő készítményt, ha ·az nen1
volt kellőképen aprít,,.a
Itt az az aprítási módszer látszik alkalmasabbnak, mikor a drogokat,
kivéve a nyálkatartalmuakat Rheu1n, Senna stb ,
az aprítás után kissé n1ozsárba megzúzzuk, mert
a szövetek ezáltal sokkal jobban fellazulnak, mint
a sima vágásnál l{ülönös·en áll ez a kérgekre és
a gyökerekre Nem szab.ad figyelmen kívül hagyni
továbbá az áztatás hőmérsékletét sem
Télen hi ·
deg helyiségben áztatott tinkturák száraz n1ar:1dék tartalma messze elmarad a 1nclegebb helyen
tnrtott készítmények mögött
Szabálynak keli
vennünk, hogy olyan hőmérsékleten készítsük a
tinkturákat, amilyen hőn1é1sékleten fogjuk azt
raktározni Nem nélkülözhetünk az áztatáshoz
e1re a céha készült léginentesen záró üvegedényt
sem Ne1n engedhető 1neg a tinktura készítés papírossal lekötött egyszerű széles szájú porüvegben,
n1ert ennek használatánál az alkohol veszteség
igen nagy, ami a sűrűséget éppen úgy befolyásolja,
ndnt a rosszul beállított alkohol. Végül meg kell
en1lítenünk azt is, hogy a hatósági eUenőrző /vizsgálatoknál szán1talanszor kifogásoltak olyan ké-

A gyakorlatban előforduló előállítási nehézségek
néhány gyógyszerkés:zítménynél.

I1 ta: Spergt ly Béla
A. laboratóriu1ni n1unkálatok közben gyakran
tapasztalhatjuk, hogy készítrnényeink, bármennyiie
gondosHn járunk is el a készítés alkalmával, nem
ftJelnek meg a követeln1ényeknek. Az eltérések
ne1n olyan nag)'ok, amiért a készíln1ényt rossznak
-kellene minősíteni, de e preparátu1nok teljes értékűvé tétele, ja\ ítása, sokkal több munkát és szakérleln1et kíván, inint inaga a helyes elkészítés
Ezért kÍ\·ánatos, hogy megtá1gyaljuk a hibaforrásokat, n1elJek az egyes készít111ények előállítás-a
kor felmerülhetnek, hog) ezek figyele1nbe vételé\ el sikei·esebhcn foghassunk hozzá a készítn1énJek
előállításához

Tinkturák

Ezen készíhnénJ eknél iendelkezünk a legtöbb
t~1 pasztalattal, n1ert n1a inár a legtöbb gyógyszerUa n1aga állítja elő a készíhnényeket. Az előállí
tásnál felmer~lhető hibák javítás.fl_t a G)ógyszcrészí
Közlöny 1938-39. szán1ában 1észletesen is1nertettük, 1nost felsoroljuk a készítés alkalmával összeg~ üjtött tapasztalatokat
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sJ.;íü~1én) ~ket, n1el:yek az előállítást követő vizsgfihi_ tnal mindenben n1egfeleltek a gyógyszer-könyvnek. Ennek iniagyarázatát kivétel nélkül abban
triláljuk, hogy a szobahő1nérsékleten készült, beállított és levizsgált tinkturát hideg pincében raktározták és itt az állás alatt több-kevesebb üledék
~~elekezett a készítményben
Természetes, hogy a~
uledékről
leöntött tinktu1a sürűsége és száraz··
anyag tarlaln1a nem lehetett azonos a készít1nény
inás körülmények között n1egállapított adataival
Alkaloida tartalmú készítmények perkoláció\al történő clőáJilításánál az előbb leírt hibaforráso~ s~intén előállhatnak
Olyan nagy g)-akorlat
szukseg~s egjes drogok kivonásához, hogy majdll(ffi minden drognak megvan a sajátos kivonási
módsz:re. I{ülönös gonddal kell a perkolációt
"e~etn1
~lyan
drognál, mint a digitális, ahol a
g)ogJs~eresznek nem áll n1ódjában a hatóanyagot
n;enny,Il:gesen . elenö1zi és a készítn1ény megb1zhatosaga tel.Jesen a gyógyszerész lelkiisme1eté„
t61 .~ügg
i\ragy feladat elé állítja a gyógyszerészt
a I1nktu1~ Strychni készítése is. A tapasztalat
azt n1utatJa, hogy az előüás sze1int készült tinkturánál az alkaloida tartalo1n mindíg alacsonyabb
a gyógyszerkönyv által 1negkívánt 0.250/o-nál
~1;ne~ két oka ,is lehet
Az első, hogy a drog nem
e.egge van po11tva l\1ég 111a is szokásban van az
ú n raspatun1 h-asználata. Ebből nem gazdaságos az előállítás, n1ert az ilyen nagy szen1cséket
csak igen hosszú idő alatt és sok oldószerrel lehet
~ökéletesen kivonni
A. gykv a készítménJ elő-
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állítá-sához a I'; sz porítást í1ja elö, a1nelsnél
viszont sokszor azt t:aláljuk, hogy a por legnag~y otib részben a magot borító szőrképletekből áll,
1níg a nehezen porítható endospermium arányla5
kevés van a porban. A szörképletek stI)'Chninbrucin tartalma átlagosan 0.5 °/o, míg az endospermium 2 3-4°/o alkaloidát tartalmaz Igy világos,
hogy a drog alkaloida tarbalma a helytelen por'Ítiis után egészen más er·edn1ényt ad, niint ap:ienyIIJ it az ~gész drog vizsgálatánál kaptunk
Ezért
eiengedhetctlen a d1ogok alkaloida ta1talmát a besze1zéskor, vag:y ha azt mi porítottuk, a porítás
után ellenőrizni. Ha a d1og a gykv-nek megfelelő
(2 5 O/o) alkaloidát tartalmazott, akko1 azt teljesen ki kell meríteni az extrakcióval, hogy a készítmény 0:25 O/o alkaloidát tartalmazzon
Ilyen
tökéletes kivonást nem lehet könnyen elérni. Erre
a célra vékony csőpe1koláto1t alkalmazhatunk,
amelybe a cseppsebességet percenként legfeljebb
2 cseppre állítsuk be Ilyen óvatos, de hosszú
ideig ta1tó, kivonással sikerülni fog a drogot tökéletesen kivonni De ne feledjük el, hogy a hosz~
szú ideig tartó pe1kolációval együtt jár a sok alkohol veszteség, amit meg kell akadályoznunk
A pcrkoláto1t úgy kell felszerelni, 1nint az a
Gyógysze1észi Közlöny 1938-26 szán1ában a
Iinkt. Au1 confe1t -nál van leÍiva
Ex,tractum belladonnae é.s Stiychni A készítmények előállításánál a gykv hasonlóan az előbb
leírt tinkturákhoz tökéletes kivonást feltételez A
folia BeJl,adonnae kivonása általában sikerülni

459
szokott, de az extract Str)chninél az ext1actiót
éppen olyan gondossággal kell végezni, mint a
tinktu1ánál. I-Ia azonban az extractiónál vak1m1
hiba csuszott be, vagy a d1og volt g:yengébb minő
stgíi, úg)' a kés6bbi javítási inunkálatokat elkerü.
l.endő, a megszürt és már besűrítés alá ke1ülő vizes kivonatban ne oldjuk fel a gykv-ben előírt
menn_yiségű dextrint, hanem sűrítsük azt be előbb
spissu~ állományura
Ebben határozzuk meg ·az
alkaloida tartalmat és csak ennek ismerete után
higítsuk fel a 1negfelelő mennyiségű dextrinne1
Az extractuin Strychni készítésénél ezenkívül
nt: felejtsük el, bog)' a vizes oldat hepároloatatása
elött a kihüléskor a felületen meggyűlt olaj~t szürőpapirossal távolítsuk el, mert különben az extractumot tökéletesen kiszárítani nem lehet és az
inin_díg e~y kissé tapadós n1arad, sőt az olaj avasodasa 1n1a tt kellemetlen szagot is kap
, Az ~rték ineghatározást úgy végezzük, mint i-1
szaraz k1vonatnál, de előbb 1neg kell állapítani ,,1
nedvesség tartahnat és annyit kell lemérni a spissum extractú111ból, hogy :annak szá1az kivonattar··
t~lma a g)kv nienn}iségének a fele legyen
Az
cxtractun1 víztartalmát pedig a f.el,oidáshoz előírt
5 kcm vízből le kell vonni.
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.s:áj- és

torokfertötlenitő

.._~z exhactu111 kiszá1ítását alacsony hőmérsék,
lclen kell végeznünk
Inkább hosszabb idő a1'att
száradjon ki a készítn1ény, n1intseru esetleg 7080 0-on szárítsuk. Régi tapasztalat, hogy pl az
exhactum Belladonnae 60 °-on történő szárítás
n1ellclt alkaloida tartalmából 10°/o-ot veszít A!
e:xtractuin Str)"chni sokkal höállóbb
Exiractu1n chinae fluidum„ Tökéletes kivonást
csak hosszabb ideig tartó pcrkolációval érhetünk
el
Ez alatt azonban megpenészesedik -a híg kivonat Ezért szinte elkerülhetetlen, hog) ne kon
zcrváljuk Nipagin nagyon alkalmas erre a céha,
n1ert a nipaginos sósavval \'agy vízzel a china kéreg heteken keresztül is perkollálható anélkül,
hog)' a incgronllásfól tartani kellene.
A kész extractun1ot apró üvegekbe lég111entesen elzárva kell elta1tani, azonban még így s-en1
állandó készítn1énJ
Eg:y-két év alatt erős üledék
képződés niellett alkaloida tartalma erősen megcsökken. Pld. cg) ellenőrzés alatt lévő készítmény
4.3 alkaloidata1taln1a leesett egy év ,alatt 2.8 °/o-ra
Ext1actum Liquiritiae depr11 aquos .subspi.ss.
A kivonáshoz ne111 célsze1ű apró1a tört succu3t
használni
A nag} obb darabokat kifőzött szal111.l
közé ágyazva sokkal cél szerübben lehet kivonni
Ennek a módsze1nek az előn)e, hogy a succusbaa
ll'.VŐ H)álkás an)agok a nagyobb succus darabokban vissza1nar adnak és a lecsepegő oldat teljesen
tiszta lesz
A. kivonást addig folytassuk, in.íg a lec.<.:epegö oldat sötét szinü
Ez az oldat rendesen
tiszta és átlátszó I-Ia tovább extraháljuk, úgy .i
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i60
n~ár lecsep,egő oldat h,~r,i1a és zavaros, amit cgy-

Syrupu<J ferri jodati. l\. va·sjodid tartalom sokszor nem felel n1eg a gykv-nek és annál valamivel
alacsonyabb
Ezt n1egakiadályozandó a vaspor és
a jód ta1 tahnat kissé en1eljük (Gyógsyzerészi Közllöny 193'7--36 szám.) Ezen kívül azonban ügyelnünk kell arra is, hogy inegfelelően kis szűrő
papiroson szűrlézzük az oldatot, mert a nagy szűrő
olyan sok vasjodidot ta1t vissza, hogy a készít1nény észrevehetőleg gyengébb lesz
Comprimata nitroglycerini. A gykv előirala
szerint igen jó készíhnény állítható elő
A kész
tablettákat azonban azonnal csomagoljuk be üveg
fiolákba, de nem elegendő a kupakkal való elzá1ás, hanen1 kis parafadugót is alkalmazzunk az elzá1áshoz, végül mártsuk be a fiola végét parafinba A nitrogljcerin ta1talom ellenőrzés€ céljából
tegyünk egy fiolába lű d1b tablettát és tartsuk
ezt az ellenőrzésre szánt fiolát a vele egysze1re készült többi tabletta között. Ezekből a n1inta-tablettákból havonta 1 darabot vizsgáljunk 1neg a
gykv szerint és jegyezzük fel az eredményt a fiolára e1ősített ellenő1ző lapon.

~eszt

n.en1 erden:e~ besur1teni, inert száraz anyagot
igen kis n1cnny1segben ta1tahnaz, másrészt az ebben lévő DJ álka fol)'tán az extractum romlékonv
lesz ~ze~ 3 készíhnények azok, amelyek hamar~
siin CIJedesnek n1ennek. A jó készíhnénv sterile,
zés nélkül is sokáig eltartható
1lfel, drP.~~?t1:n1, i:e~ szab.ad elhanyagolni a
mez suruseg1nereset Igen sokszor a forgalomba.~ .lév~ méz ~űrű.sége nem felel ineg a gykvnek, tobbnyne annal h1g.ahb Az ilyen méz a gykvb:n, ~eg~dott higit~~ után sokkal alacsonyabb sű
rusegu, ugy hogy U}abb nyers n1éz hozzáadásával
kell azt inegjavítani„ Bepárolni ugyanis nem szabad, mert a vízfürdő hőn1é1 sékletén hosszabb ideig
ta1 tva megbarnul.
_Afucilagó gummi arabici.
A gykv előírása
szerint a gununi arabicu1n szemcséket előbb lepárolt vízzel l€ kell mosni és csak azután oldani
á megadott 1nennyiségű vízben
A mosás után
azonba;i ,~~nd,íg visszama1ad a gummiban bizonyos
1nenny1segu v1z. Ez a gyakorlati tapa sztalatok szeri.~t.. az apró sze1ncse nagy~ágú gu1nn1inál 20 0/0
korul van
~zt ia, víz!n~nnyiséget azonban pontosan kell 1negallapitan1 es az oldáshoz felhasznált
víz~ől l;vonni, _(:: ~u1n1nit egyelőre l1emért por?cllai; _talba 11:~rJuk es a le1nosás után újból megallapit~uk az os·szsulyt, a két 1né1 és különbsége a
gunmuban ma1iadt víz 1nennyisége.) Csak az ily
n1ódon előállított mucilágónál lehet a gykv sűrűsé
gét elérni
nyer~

1

Pld

1

'

1939 nov 6. készült
1939 dec 10 ellenő1zés
1940 jan 17 ellenőrzés

20

x

25 drb

+
+

l

1940 ápr 12
1cakció gyenge
Ebben az esetben 111á1 a tablettát forgalon1bahozni
ne1n lehet
Ilyen rendsze1es ellenőrzés mellett
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n1indenkor nyugodtan adhatjuk ki a készítménye-

ket
Emplastrun1 diachylon Sok kartársunk nem
szívesen foglalkozik H tapaszfőzéssel, piert egyrészt hosszadaln1as munka, n1ásrészt a főzés utolsó
szakasza kissé bizonytalan és nem kapunk mindig
olyan jó áJ101nányú lap.aszt, a1nilyent várunk Ennek oka, hogy a főzés vége felé sok vizet adunk
~ tapaszhoz
~,Iindaddig, míg víz van a tapaszban,
a főzést befejezni ne1n lehet A tapasztön1eg elszíntelenedésc után nem szabad több vizet adni a
tapaszhoz, hanem lassan 111elegítve addig főzn_i,
míg nehéz glycerin gőzök ne1n távoznak. a tapaszból Ilyenkor kell mintát venni, ami mái hideg
vízbe téve ken1énJ állománJÚ lesz
Apró n1egfigj-elések ezek, de mégis ez,ekből
tevődik össze a laboratóriunli munka és az ehhez
hasonló gyakorlati tapasztalatok adnak biztonságot és kedvet a gyógyszerek házi előállításához.

„LABOR"tincturák és extractumok
-

originalis csomagolásban - legjobb, legmegbízhatóbb, élettanilag titrált készítmények

Gyógyuerészek a politikában.
a

Összeállította: Löchecec Tamás,
?\fagy a1 országi GyógySzerész Egyesület alelnöke

A régn1ult idők politikai élete igen sok magyar értéket termelt ki magából Ha csak a kieg:yezésig megyünk vissza, akkor is olyan neveket találunk a Sürban, amelyek nünden nemzetnek díszéie
Yálnának, s an1elyek élén áll a haza bölcse, Deák
Ferenc. A nagy miniszterelnökök s miniszterek
kbzött ott látjuk Tisza Kálmánt és a világháború
alatt a n1onarohia politikáját irányító tragikus
sorsú Istvánt, a nagy képzettségű Széll l{álmánt, a
pénzügJi zsenit, 'Vekerlét, a legnagyobb mag:ya1
elnék egyikét, Szilágyi Dezsőt, a világhhű fizikusnak br Eötvös Lórántnak édesatyját, Eötvös
Józsefet, a hhneves diplomatákat a két Andrássy
(iyula g1ófüt, a magyar parlam·ent legragyogóbb
szónokát s egyik legtisztább jellemét Apponyi
Albertet, a vasminisztert Baross Gábort, a Közigazgatási bíróságnak és a Főrendiháznak későbbi
nagy elnökét br. Wlassits Gyulát és a többieket. De
a tehetségnek g)'önyörű bokrétáját lehetne összes..;edni azokból az álla1nférfiakból, akik ne1n visrltek miniszteri, hanen1 csak képviselői sa1zsi!
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s n1égis kie1nelkedő értékei \ oltak a magyar életJlE'k. A lánglelkű szónok Ugron Gábor, a kiváló
ÍJ ó Eöt\ ös Károh, a feliilmulhatatan elbeszélők
Jékai 1iór és ~Jik;záthk Káhnán, a művészeti kérdések elsőrendű szakértője Pulszky Ferenc, a
nag)' szerü boncoló eln1·e Falk ~íiksa s a remektollú zsurnaliszta Bartha 1\:fiklós európai nivójuvá
tették a parla111entünket
Ez a né\'SOI persze csak rövidkivonata a ki' áló tehetségű férfiaknak s csak arra való, hogy
trthető"\é teg)e azt a nagy súlyt, amit a magyar
képviselőház jelent C.sak ízelítője tehát annak a
nívónak, amit fontos kérdések tárgyalása során
a parlament mutatott, s n1agyarázata annak, hogy
nüér t volt a képviselőség is igaz dísz és súlyos
l<'·kintély. A közjogi, katonai és gazdasági kérdések
szónokainak gondolatait, terveit, az ellenzéknek
finom éllel, de mindíg nagy szaktudás·sal elmondott beszédeit Európa ininden parlamentje megirigyelhette s ez·ek tették letagadhatatlanul valósággá azt a tapasztalatot, hogy a világháborút megelőző években már ne1n Bécs, hanem Budapest
volt a nlonarchia politikai életének súlypontja
Egy ilyen parla1nent tagjának lenni igen nagy
inegtisztcltelés volt. Ehhez nemcsak lehets-ég kellett, hanem jellem.szilárdság is Abban az időben
is inegtörtént, hogy különböző választási trükkök
í olytán ne1n az került be a t. Házba, akinek háta
n1ögött a választók igazi többsége állott, de azt nem
Jr-hetett kétségbe vonni, hogy mind a hataln1on
ltvő párt nünd az ellenzék azokat küldte harcba,
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~~kiknek ncrncsak tudása, hanem jellemének tisztasága is ineglámadhatatlan volt.
Ilyen körülmények között kétszeresen kell értékelnünk azt, ha inagyar g:yógyszerész ért el politikai sikereket Ezek a sikerek ugyanis nen1csak
ezt mutatják, hogy a gyóg)'szerészi pálya szinte
ininden té1en és inindig kitermelte a maga érté·
keit, hanern azt is, hogy a néppel - mindenkinél
jobban - a gyógyszerész volt abban a szoros kapcsolatban, amely alkalmas az igazi bizalom ki> áltására s ennek kapcsán a nagy magyar érdekek
szolgálatá1a is
Nem hangulatkeltés az, amikor azt állítjuk,
11ogy a g:yógyszerészi kar minden téren tudott igazi
trtéket p1odukálni. A Tudomány-egyetemen ott
:,aláljuk például Than Károlyt, a :rviííegyetemen
Zipernovszky l{árolyt. A ini vérünkből való a később politikussá lett nagy tudós !Ilosvay Lajos,
uz európai hhű törvényszéki vegyész
Felletár
Emil, az akadémistának jelölt kunsági főorvos
K álay Gábor és Say 1fór az Akadémia tagja, a
l!agy magyar író Tö1nörkény Istvá,n, az új utakon
haladó, ina inár emlékszobrot kapott festő Rippl··
Rónai, a templorni áhitat kiváló i-nterpretáló.i<?
Schmidhauer ~aj-os orgona1nűv-ész és mindezekkel
egysorban Rozsnyai 1fátyás, a legújabb idők elllunytait (I{azay, Kabay, Deér, Winkler, stb) s
a 1nég élőket nem is e1nlítve Ez a díszes névso1, a
gyógyszerésznek tudo1nányhoz, n1űvészthez és a
köze.gészségügyhöz való kapcsolódása teidnlél:y~
<•dott a g') ógyszerészi pályának s így é1 thető, hog)
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egJeS helyeken g)ógyszerész került a polgárság
élére, am·ely azután reá bízta legnag}'obb értékét,
azt hogy érdekeit a parlamentbe képviselje
A nagy angol államférfi, Disraeli n1ondta,
bogy minden nép annjit .ér, mint amennyi szellemi és lelki értéket képvisel a parlamentje Ha
ez igaz - mint ahog}' a népek politikai történetének tapasztalatai ezt bizonyítják, - akkor a mag) ar nép rövid, átineneti időktöl eltekintve mindíg valeur volt Ebbe a pa.rlamentbe bekerülni
vlyan nemességet jelentett, amely kötelezővé tette
a nemzet önzetlen szolgálatát, a puri.án életet, a
tudás fokozását s azt, hogy a képviselő igazi atyj.1
legyen annak a kerületnek, an1ely őt az ország
házába beküldte.
Ezek a megálLapítások tették érdekessé annak
a vizsgálatát és összeállítását, hogy kik voltak
r zok a gyógyszerészek, akik az idők s·orán tagjai
lettek parlamentünknek. E kis tanuhnánynak
e tlja tehát az, hogy felkutassa az efanult idők
politikus gyóg3 szerészeit és n1egen1lékezzék azok·
1ól, akik ma politikával fogLalkoznak. A cél kettős.
Az egyik, hogj ezzel a n1ai nemzedék ir ott emléket
állítson azoknak, akik valamikor érdekeikért a
legilletékesebb forúm előtt harcoltak, a nlásik,
hogy a talált adatokat átmentse a jövő számára.
I--Iazánkban kb. hatszáz év óta lehet gyógyszerészetről beszélni Sajnos az okmánysze1ű bizonyí·
ték a1án)lagi nagyon kevés, a gyóg)sze1tárak pedig
ne1n őrizték meg azokat az adatokat, amelyeket a
történethó oll gondolt 1negtalálni Ez nagy vesz·
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leség és szinle lehetetlen feladat elé állítja azt, aki
az összefoglaló képen felül az ese1nén)ek részletei'-·E'l is foglalkozni sze1·elne Ez a helyzet akkor i-s,
a1nikor a politikai sikert clé1t g~yógyszerészek élet~
1ajzát szeretnők n1egüni. A legtöbb adat elveszett
ri mull ködébe, ami pedig megmaradt, az sokszor
homál-yos, töredezett, részletekben nen1 bővelkedő,
>:agyon szép és értékes feladat lenne tehát azok
~!lettörténetének a rnagyar sorshoz és a parlamenti
élethez való kapcsolódásának és politikai tevé·
kenj ségének felkutatása és részletes megírása, akik
- mint pál-yánk r·ep1ezcntánsai jutottak poli·
t~kai szerephez. Erre a nag3, nehéz és sok utánjá·
1ást igénylő kutató munkára 'azonban a inai idők
nen1 alkaln1asak I\'1eg kell rna1adnunk tehát a szŰ·
kcbb kcretCk között abban a n1eggyőződésben,
hogy ezzel is értékes adatokkal bővítjük ki a ma··
f:)' ar gyógyszerészet tö1 ténetét.
Az elsö politikus gyógyszerész, akit felkutatni
sikerült Hléber János eperjesi gyógysze1·ész. Nen1
foglalkozott künondottan politikával, de abban az
időben, háron1száz évvel ezelőtt, a közigazgatási
( ~ politikai tevékenység tH:n1 volt egyn1ástól olya11
t!lesen elhatárolva, inint a mai idökben Az akkori
városbírák, városkapitán3ok, tanácstagok, polgár·
inesterek és 111egyei követek jellege és hatásköre
~nnyi1a egyn1ásba fol3t, s annyi hasonlóságot n1u·
tat, hogy nyugodtan sorolhatjuk a politikusok közé
\\:.ébe1t is, aki Eperjes főbírája lett.
Eperjesen született 1612-ben \Véber orvos
1-D ógj szerészi képzettséggel rendelkezett s főiskolai
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(anu~ 1 nányait Bécsben végezhette, 1~e1t ~643-ba.1~
rlvette Breithaup János Frigyes, a nemetbnodalm1
ügyvivő özvegyét, Erzsébetet. Ne~ sokkal e~1:tán
már mint eperjesi gyógj szertártulaJdonost talaljuk
\'árosában nagytekintélyü ember lehetett, ő az
eperjesi evangélikus gin1názium felügyelője is. I
l,ipót császár és király 1650 körül Felső-1fagyar
ország királyi gyó.gy·szerészévé nevezi ki. 1661-ben
~\Téber János Eperjes város polgárainak bizalma
1olytán a szabad királyi város főbírája lesz.
~670-ben a prütestáns üldözés idején, Pozsony
han ő is fogságot szenvedett \Véber János tevé
keny életének alkonyán húnyt el 1683-ban.
Polgármester volt Bö.singel' Ferenc Ignác bu
dai gyógyszerész, aki 1688-ban jött Budára I\fiután
patikáját megnyította és polgárjogot nyert, ,élénk
1észt vett a városi életben Hamarosan tanacs,tag
lett, majd később 1695-1'705-ig is1nételt;n Bud~
polgármesterévé választották ineg A polgarn1ester1
székbe népszerűsége mellett aulikus érzeln1ei miatt
ültette a budai kamiaraigazgató Ugyanezért kapta
1698-ban a kiiály.i tanácsosi cÍlnet is
Pest-belvárosi gyógyszerész és városbí1ó volt
blun1enfelsi neme.s Iierold János Szigfrid, akinek
~zületési helyét és idejét nem isn1er jük. Oklevelét
1667 körül szerezte n1eg. Pesten telepedett le
1688-ban. hogy itt gyógysz·e1tárt nyisson. Folyaniodásáb~n kérte a felállítandó patikát kiváltságos joggal is fehuházni, me~yne~{_ érte~1n,ében, ha
Ezt 1negkapja, Pesten egy: masod1k pahkanak felállítása lehetellenné válik Az udval'i ka1nara a j·o-
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!!Ot ugyan megadj-a és 1688 évi feb1uá1 hó 14-én
kelt rendeletével utasítja a budai kamara-igazgató~ágot, hogy Heroldnak
a gyógyszertá1 céljaira
rgy alkalma.s telket jelöljön ki, a kiváltságos jogra
nézve azonban megjeg}:zi, hogy csak addig míg a
lakósság szaporodása egy második patika felállít6sát szükségessé nem teszi, hajlandó He1oldnak és
ö1ököseinek, illetve utódainak ezt is 1negadni
Herold a polgárjogot 1689-ben sze1ezte meg s
Vilerlein János István, a budai kan1a1aigazgató,
1689 évi februá1 hó 6-án máris pesti bírónak nevezte ki. Herold 1705-ben bekövetkezett haláláig
tagja volt a pesti tanácsnak. 1689-1692-ig, továbbá 1694-ben, 1B97-ben és 1701-ben, mint városbíró, a közbeeső években elhalálozásáig mint
tanácsos szolgálja Pest városát
Dz. zólyomi 1Vágne1 Dániel sem volt kimondottan politikus, de az első rnagy ar minisztérium
kebelében betöltött sze1epével, korát túlhaladó szociálpolitikai elgondolásaival inéltán sorolhatjuk a
politikus gyógyszerészek közé Dr \Vágner Dániel
1800-ban született Breznóbányán Középiskolai tanulmányainak elvégzése után a gyógyszerészi pályára lépett, mert ifjú korában is szorgalmasan
foglalkozott természettudományi kérdésekkel A
gyógyszerészi iskolát 1820-21 tanévben Pesten
E:lvégezte s utána a bécsi egyetemre iratkozott be,
ahol 1825-ben megszervezte a chemiai doktorátust s így ő volt az első magyar gyógyszer.ész, aki
ycgyész-tudor címével dicsekedhetett.
Előbb Pozsonyban gyógyszertár bé1lő, majd
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cryógyszer tár tulajdonos lett
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n1űködés'ének jutalmául a mai Andrássy-út 1 sz.

alatt lévő „Nádor gyóg:yszertár" jogosítványát
k::ipta A gyógyszertár engedélyezésével egyidejü1eg az 1834 évi március hó 1~-~?. kelt 740ó/1~24.
szá111ú helvtartótanácsi leirat k1kot1, hogy a gyogyszertár n1~llett n1űködő laborató1iu111ban készített
piaeparátun1ok csak szakmab~liek~ek és g3ógv.~
szerészeknek szolgáltathatók k1
Ez volt az elso
gy óg) szerészi labo:r:atóriunr 11.:ag,) ar or_szágon. Sok
cikket írt különböző kérdésekról, n11nt a cukor
termelésről, a gyógyforrások 'izeiről, nJ.estcrséges
Ó!'.váll'\'vizekröl, ércek pörköléséről, stb, rnelyekkel a" 1nagya1 ipar n1cghonosítását igyekezett elő
n1ozdítani Külkel'cskedehni tá1 g:yú n1unkájával
1844~ben akadén1iai pályadíjat nyc1t Az 1848-ban
n 1egalakult első n1agJ a1 fele1'ős ininísztériun1 ke1cskedelen1ügJ i szakminisztériun1ának egészségügyi
osztályában előbb, inint titkár, a gyógyszerészi
iigyek 1eferens,e, n1ajd csakha111ar tanácsos és ~z
egészsógügyi osztálJ vezetője lett. Rövid íde1g
tartó 111iniszte1iálís elfoglaltsága alatt törvényter\'czetet dolgozott ki,. an1cllyel a gyógyszerészetre új
virágzó korszakot aka1t tere1nteni lVIajdne111 100
Évvel elözt,e ineg a javaslataival korát, mert a
g) Ógyszerészek új kiképzését s a. gyógyszertá,rak
\'lzsgálatát srh-t célzó javaslatainak nagyresze
inégcsak ezután fog nlegvalósulni A szabadságharcot kén1iai tudásával igyekezett szolgálni s feltünést keltő robbantószereket állított elő Tudo1113-n~yos nn1nkássága sokoldalú és több 1nunkája
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könyv alakban is 1negjelent Munkásságát a legf'::!lsőbb hely.en is elismerték, inert 1886-ban kapott
nemességet „zólyon1i" előnévvel.
1890 januá1
10-én halt Ineg Budapesten 90 éves korában
A közelebbi mull politikusai és képviselői között elsőnek bogdándi Sztupa György gyógyszer"
lártulajdonos szereplését ismertetjük
Lángoló
lelkű hazafi, aki a szabadsághar e leverése után
is dacos magJar maradt, aki bátran szállt szembe
az abszolutiz1nus uraival A nemzeti ellenállás lelkes harcosa. 1865 után a király és a nemz·et közti
kibékülést sürgette A vá1osi közgyíílésen ehnondott nagyszerű beszéde arra bírta a magis1:ratust
és Pest város köz.önségét, hogy addig soha nen1
látott fénnyel fogadja az Ul'alkodót és Erzsébet
királynét 1868-iki évben megkapta a III osztályú
vaskorona rendet, s UgJ·anezen évben régi n1agyar
nemességének elis1nerése m·ellett a „bogdándi" elő
I•evet I\{int a szabadelvű párt tagját Fehérten1plomban 18 75-ben 01 szággyíílési képviselővé választntták 1884-ben halt meg
A gyógyszerész társadalmi 1nozgalmakban is
élénk riészt vett Egyike volt azoknak, akik or szágos é1dekvédelmi sze1v alakítását szorgahnazták
A !\fagyarországi Gyógyszerész Egyesület n1egalakulásako1 és ezt követően annak jegyzője volt
Szakirodahni té1en is fejtett ki elismerésreméltó
1nunkásságot
A budapesti „I\íagyar Korona'
tD ógysz·ertár tulajdonosa volt
A gyógyszer.észtá1sadalon1 egyik kimagasló
alakja Ráht Péter Budán született 1812 március
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:l2-én, n1eghalt 18i3 október 7-én. ~dár édesapja
is gyógyszerész volt a Tabánban. 1826-1828-ig a
budapesti egyetemen a bölcsészetet hallgatta s
ekkor lép.ett a gyógyszerészi pályára
Életének egész folyamán vezető poziciót
töltött be, nemcsak pályánkon, hanen1 a magya1
t(nsadalmi, közgazdasági és politikai életben is
A Budapesti Gyógyszerész Testület alelnöke s az
általa állandóan szorgalmazott s végre 18'72ben n1egalakult l\Jagyarországi Gyógyszerész Egyesiiletnek t lső elnöke, majd később első tiszteleti
tagja Egyik legnagyszerűbb ha1cosa a n1agyar
egészségügyi törekv-éseknek Az e téren kifejtett
n1unkás·sága terelte rá az illetékes körök figyelmét is. Igy azután az 1868··han m·egalakult Országos Közegészségügyi T·anácsnak m·áI kinevezett
tagja lett s ő képviselte a gyógysze1észek ügyeit ~
különböző hatóságok előtrt Tekintélye oly nagJ
"olt, hog) amikor az abszolutiz1nus alatt a mag) a1 gyógysze1 észek nagy 1észét rnegaka1 ták foszhJni a rcáljogtól, sze1nélyes összeköttetései révén
f,jkerült küldöttséget vezetni a khályhoz és 1negvédeni a r·eáljogokat. Politikai súlyát bizonyítja,
hogj 1848-ban polgártársai bizalma őt választotta
rneg Buda város tisztújítási elnökének, mely minő
ségben a budai városi hatóságot ő szervezte meg
az 1848-iki tö1viényck alapján. J\fajláth Gyula tár-·
~okmester 1860-b:ln újra őt bízta ineg Buda vá1os szervezésével, s az alkotmány helyreálltával
helyet foglalt a vá1osi képviselőtestületben is.
Legszebb kitüntetése azonban az volt, amikor a
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polgá1tá1sai őt választották ineg egj hangúlag Budan, a Vizivá1os és 01szágút kerület országgyűlési
kö"\etének A mandátun1ot fényes ünnepségek kö
zött adták át neki
Közel negyven évig volt vezető tagja ka1unknak s a 1nag~yar közéletnek A hosszú idő alatt
U::kintélje egj piHanatra sern csökkent, arni biz
los 1nértéke kiváló képesség.ének és ·elhivatottságá1 ak
Éppen ezért halála mély n1egdöbbcnést váltott ki s 18i3 október 8-án megtartott végtisztességen ka1unk tagjain kívül impozáns számban
jelentek meg a m.ag)· a1 közélet kiválóságai is
A XX század küszöbén több .g)' ógyszc1ész ját~7ott komoly sze1epet a politikai életben Ezek
közül _Buzríth Fe1enc, aki Beregszászon szülelell
1857 dcccmbel' hó 3-án, nyert lcgclöbb inandátu
n1ot Atyja g)ógyszcrtá1tulajdonos volt Ber·egszászon s fiát is g)'ógysze1észnek nevelte Girn
náziumi tanulmányainak elvégzése után atyja
g")ógJszertárába lépett be gyako1noknak, majd
187 5-ben beiratkozott az egyctemr e I\fint iná~odéves hallgató elnöke volt a Gyógysze1észettanhallgatók Scgélyegyletének s már it<t is kitünt szel'vtző erejével Az ö elnöksége alatt alakult át a segélj' egylet „segél) és önképző egyletté;' Oklevelét
1877-ben nyerte el s visszaté1t Beregs·zászba édes'tlyja gyógysze1tárába Élénk részt vett a megyéje
és szülővárosa közéletében és 1897-ben Rumon
(Vas ·n1eg:ye) fellépett országgyülési képviselőnek,
rhol néppárti progran1n1al 875 szótöbbséggel vá
lasztották n1eg Buzálh Ferenc 111int képviselő sem
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lesz hűtlenné pál.) ájához, hanem mindenko1 fel~zólal a képviselőházban, ha gy.ógysze1ész vonat··
kozású üg:y kerül tárgyalásTa
Kortársa Sttiner Ferenc 1856-ban született
I em:svá_r ott Gi~~áziumi tanulmányait ugyanott
hefeJezven a Qun1ny .gyógysze1tárba Lépett be
g)akornoknak
Egyetemi tanuhnánJait a gráci
c'gyet.e1nen végezte, s mint okleveles gyógyszerész
Lugoson, Budapes,ten, Tatán és laibachban műkö
dött 1879-ben vette n1eg a „Fekete sas"-hoz cín17:ett temesvári g?'ógyszertárt, amelyet néhány éven
:-tt vezet,ett. A k1sbecskereki kerület 1901 augusztus 19-en országgyűlési képviselóvé választotta.
1910-ig képvis,elte ·ez·t a kerületet Az összeomlás
után na.gs szerepet játszott Temesváron az irred,enta ,~o.zga_In1,~kban. 'Több e1nlékiratot juttatott
e1 a pa11s1 hekeertekezlethcz és részt "\ett az ottani
lt~ente össz,eesküvésben is, úgyhogy a megszálló
ülah csapatok letartóztatták és súlvoSaai bánt-aJ1nazták Budapesten 1negalapította a bélvidéki Otthont, a1nelj nek haláláig alelnöke, illetőleg társelnöke volt 1928-ban Budapesten gyóg3szertár felállítá;ár_a l~apot~ jo?osí~ványt A. gyógyszertárt volt po;.ohka1 :ezc1e e~, bizalmas barátja tiszteletére „g 1óf
Appon31 Albe1t"'-hez cín1ezte és a Baross-téren állította fel. 1936. április hó 3-án hunyt el 80 éves
korában

Fus.s F. Nándor Villachban {Karinthia) 1853l;an sz~,I~te~t l{?zépiskolai tanuhnányait Pajzán
e~ Felsolovon vegezte, gyógyszerészi oklevelét ,1
grázi eg) ete1nen nJerte el 1885-ben vette át az
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E:isólend,ai (Zala vn1.) „Szentháron1sághoz" cín_izett g)'ógyszertá1al, ahol n1int ,tulaj.~onos 1919-ig
n 1 üködöU ~Jegn)erő inodora es kozvctlen egyéníségénPJ fogva olj nag.) népszerűségnek örve1!-detL ho<Y\ 1909-hen szabadel"\ű progarmmal AlsolencÍván t:>~nszággyülési képviselővé választották A
szerb n 1egszálláskor g) óg)' szer tár át elvették s oly
<;ok zaklatásnak lett kitéve, hogy kén:ytelen volt
sz{íkebb hazáját, Alsólendvát elhagyni Több he1} en próbálkozott a csonka hazáj.ában. ~lhel?Te~
kedni, míg végül a :,\foson megyei ~a,Jka1~ alla-.:odott meg s mint 1ajkai gyógysz·ertartula1donos
halt meg '-1924-iben. Jelent~sehb sze_repe,t ak,ko1
iátszott a kari közéletben nudőn a V1dek1 Gyogj~ze1észek Országos Szö\etségének élén állott
A gj óg) s,zerésztá1 sadalo~ kivé.~eles egyéniségti közé tartozott dr Bernady Gyorgy a maros~rásárhe1' i ,A 1a.ny szarv''-hoz címzett gyógyszertfn tula]do~osa. Gyógys,zertárát at:yjától, ~ernády
Dánieltől öI"ökölte s attól csak 1907-ben vall meg
1fá1 1nint gjógysz·ertártula,jdonos is nagy né~s~e
iüségnek ÖI\'cndett, a1nit bizol~)Ít .az a korulménj', hogy 1896 november 28-an mint a ..sza?adelvű pá1 t jelöltjét 1.fantonvásárhely .II; ke1ulete:-i-ek
tnszággyűlési képviselőjévé választot,tak ,A ke~u;;
let 1902-ben történt polgárn1esterre valasztasa1g
kl:pviselte 1v1int polgárn1ester he,r~adha~a~~an é1dcn1eket szerzett a város fellcnditese korul Ezt a
tisztségét 1912-ig. viselte, ar~~iko1i~ 1\Iar~s~,r?rda
v3rinegye főispánJa lett. Az o nevehez fuzod1k a
székelyföldi kultúrpolitika kezdeményezése Nyolc
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i~kolát,

katonai ah eáliskolát létesített 1:farosvá··
s,~rh~lyei; , K~t ~zben . vál~sztották országg}űlési
l~epv1selő\e es erden1e1 elismeréséül udvari tanáC'Sos~. chnn1el, ~üntették ki. A főispáni n1éltósigot
az osszeomlas1g viselte
-.~ A román ~e.gszállás ut~n is jelentős szerepet
Jcdszott az e1dely1-1nagyar partban ő volt az első
"?1ag)ar "képviselő, aki a ro1nán parlamentbe beJUtott, sot 1926-ban .ismét l\Iarosvásárhely poJaár1n:st~r~. lett, a1nel:y tisztségben 1nég három évig
~~ukodott Kult~r-~j~, , sok rétű, színes egyénisége,
kiapadhatatlan uiitokeszsége és munkaszeretete
a~ er,d~lyi városaiakító polgármesterek Iegkiválób~
~~ki~a'a,. ;va,~ta 1929-bei~ v~ssza~'onult a közéleti
_e~ e~eny seg_tol. 1~34-ben 10-1k sztiletésnapja alka:·
rnabol Erdely egesz 1nagya1 társadalma nieleg ünneplésben részesítette 1938 október 22-én 74 éves
korában halt me.g. ~r, Bernády Gyöigy, aki egyike
'o~t azoknak a k1valo magya! gyógysze1észeknek
:ikrk pályafutásuk so1án hírt és dicsőséget sze~

reztek pályánknak
A gyógyszerészi kar tekintélyének növelésébe'!J.
~-iervadhatatlan érde1neke~ szerzett llJuzsa Gyula.
... 862-ben Bu~arestben sztiletett, hová atyja, mint
~agy~1 honvedez1 edes emigrált Kora ifjúságában
tc1t .v1ssz~ 1.f_agyarországra s középiskolai tanulmányai, elvegzese után a Sztupa-Kriegner gyógyszer tar.ha került mint gyakornok Oklev,elét a budapesh, -T u~ományegyet_emen nyerte el Egyeten1 i
t~nulman~ a1.i:-a~ befejezése után majdnem egy évtizedet kulfoldon s ,ebből hosszabb időt Angliá-

han és F1anciao1szágban- töltött 1898-ban állította fel Budapesten a !v!ester utcában a „~1adon
na"-hoz chnzett gyóg) szertárát, amel:yet csaknen1
két é\·tizeden át vezetett A dunapataji kerület 1907hen 48-as függetlenségi prog1 a1nn1al 01 szággyűlési
kép\'iselőjévé választotta A kerületet az ö.ssz·eon1lásig 1919-ig képviselte
lldint képviselő is hiien védelmezte a gyógysze1 Csz vonatkozású üg:y·-eket s 1észe volt az Andrássyflle szerencsétlen g;-ógyszertári 1efo11nte1vezet
n1egbuktatásában. A. 1Iag-y aro1 szági G:yógyszerész
Egyesület az 1918 évi közgyülésén eg-yhangúlag
clnöké\·é \ álasztotta, 111c1) tisztséget azonban ne1n
\ áilalla. Ilosszú idejü képviselősége alatt pályánkon 1nüködőknek nlindcn jogos kérését támogatta s a háború elején az ő nagy befolyásának
volt köszönhető, hogy a hadvezetőség a gyógysze1észek hadbavonását inegszüntettc 1917-ben ::i.
kii ály 111 kii udvari tanácsosi címmel tüntette
k~ s a felsőhéz n1egalakulásakor 1927-ben annak
l;inevezett ö1ökös tagja lett. Érdemeire való tekinlc>ltcl 1928-bar\ az Eg)ele111-térre kapott engedél)· t
i;:) ógyszcr tár fe:lálUtásá1 a, 1nelyct „Páz·mány Péter "-hcz cín1zetten állított fel
~Iint
a 1\IagyaI

1
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TABL. OVARll „RICHTER"
Az ovarium hatóanyagait tartalmazza
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Atlétikai Clubnak elnökét, a club félszázados jubileun1a alkalmával a Korn1ányzó a I\fagyar Érdemkereszt II-od osztályú jelvényével tüntette ki.
I\fegalapítása óta tagja és alelnöke az Országos
Testnevelési Tanácsnak, valamint másodelnöke a
Nen1zetközi Ül}mpiai Bizoitságnak A I\fagyarországi G_yógj szer ész Egyesület díszelnöke Számos hazai és külföldi érdemrend tulajdonosa
Jllán Lajos 1850-ben született a l\fáramaros
megyei F elsővison Középiskolai tanulmányainak
befejezése és az érettségi letétele után g}ógysze1észg):akornok lett, inajd a budapesti TudománJegyetemen szerezte meg a g)'ógysze1észi oklevelet
1884-ben átvette a Szatmár megyéi Nagvsomkuton
iévő „Solyom"-hoz címzett gyógysze1tá;at. Ugyan
ehben az évben beválasztották a Kő\á1-Vidéki takarékpénztá1 igazgatóságába, amelynek 1898-ban
vezérigazgatója lett 1892-ben Felső és Középvisó
nemesi közbiltokossága n1elynek 26 üOO kataszt1ális holdnyi
fenyveserdő és ha\'as bi1toka
\Olt elnökének ,·álasztotta
Gyógyszertárát
1902-ben bérbcadta, hogy n1üködésének nagy rét.~ét a közügye~ tSZolgálalába á11íthas.sa A_ n1agyar
tar sadalo1n egyik oszlopos tagja volt s ez irányhan a nemzetiség lakta vidéken eredményes munk~sságot fejtett ki. A vá11negyc törvén3hatósági
b1z'?.tt.ságának, több évtiz·eden át volt ta.gja, később
elnoke az allan1i iskolaszéknek. !\fint a szabadelvű párt elnöke 1910-ben lépett fel Vajda
~·ándor román nenizeUségi jelölttel sze1nben nen1Yeti 1nunkapár ti progranunal; f <ílényesen győzött,
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s lett k1 épviselője kerületének s tagja az 01szágg)'ű
lésnek !\{andátumát az összeomlásig 1negtartotta
Régi Bihar megyei nemesi családból származik Paksy Béla, ak.i 1849. december 10-én szüle·
tett Budapesten. Atyja ezidőhen Pest vármegye fő
ügyésze volt J{özépiskoláit Budapesten V'égezte s
ennek befejezése után J.á1may Gusztáv .gyógyszertúrában lett gyako1nok. Egy évtizedig tartó alkal1nazotti minőségében töltött gyakorlat után gyógyszertár felállítására kapott jogot, az akkor még
I'\.erepesi-útnak nevezett Rákóczi-út külső részén
Gyógy,szertárát „Genfi J{ereszt"-hez címezte és a
leggondosabban vezette azt három évtizeden át
Gyógysze1tárától 1911-ben vált meg
Paksy Bé'1a a magyar gyógyszerészi kar egyák
legkiválóbb és legtevékenyebb tagja volt. Amikor
r,vugalomba vonult kitüntetésképen királyi tanác;osi címet kapta. Az akküri szaklapok hasábos
c~kk,eket közöltek Pak.sy Béláról, de legjobban néhai l{arlovszky Geyza adott róla a Gyógyszerészi
Közlönyben össz.efoglaló jellemképet: „1fint kartárs és ha1át egyike Paksy Béla a legrokonszen" esebb, általános tiszte'lethen és szeretetben részesülő egyéniségeknek.
l{itünö judicium1nal bíró,
higgadt, józan fő: kari ügyeink egyik l,egalaposnbb is1ne1ője !\íint szónok legkiválóbbjaink közé
tartozott. Beszéde mindenkor kif.ogá,stalan logikai
l:cirtalom mellett 1nintája a szaI;iatosságnak, elokvenciának. Jelleme egyenes, nyílt, őszinte 1
Paksy Béla hosszú időn át irányított:i a tanügyibizottság n1űködését, 1nelynek 111egalakulása-
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Lor n1indjárt elnökévé is \álasztották. A vallás~
és közoktatásügji 1niniszter 1899-ben a budapesti
g:; óg)'szerészgyakornoki vizsgálóbizottság tagjává
nEvezte ki 1915 április hó 7-én a Székesfőváros
VIl kerülete országgyűlési képviselőjévé válasz ..
totta meg, n1unkapárti programmal A kari köz~letben jelentős szerepet vitt. Titkára volt a 1-fag~:arországi G)ógyszerész Eg)esületnek, elnöke a
~yugdíjintézetnek. Nyugalon1ba vonulása alkalmáYal az Országos Eg:yesület tiszteleti t.agjává választotta s közgyűlési határozattal életnagyságú képét
megfestette. 1926. február hó 10-én hunyt el Nyíregyházán
_ Bá1.sony Elernér 1879-ben Budapesten született
I:desapja Bársony István a nagy magya1 te1n1észetíró volt s tőlie ö1ökölte írói talentumát Gyógysze1észi oklevelét a budapesti Tudomány-egyetemen
.<.ze1ezt.e, majd 1914-ben Csepelen és 1930-ban
Budapesten gyó.gysz.ertári jogosítványt nyert.
Politikával az 1918-as for1adahni időkben
kezdett foglalkozni
Válaszhnányi tagja volt a
Függetlenségi pártnak s mint iljen élesen szembefordult a felforgató törekvésekkel. A kommuniz1nus kitö1ése után 1övide-sen Aradra ment szer-:
,.~zni az. ellenforrada1mat és mint népjóléti min1szt.er, illetve később álla111titkár, tagja lett a
gróf Károlyi Gyula miniszterelnök vezetése mellett 111űködő a1 adi és szegedi ellenfor 1 adahni ko11nánynak. A ko1nn1unizn1us bukása után visszajött Pestie és élénk politikai 1nűködést fejtett ki
Az 1920-as é'i nen1zetgyülési választásokon Buda-
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pesten \ :í.llalt jelöltség.et, de kevés sza\·azaltal ki~ebbségben 111ar.adt JeIIe1nzö azonban, ho,gy n1ásodik ellenjelöltje az akth kereskedehn·i 1niniszter
n{g:yezer sza\'azattal kapott kevesebbet, 1nint ő
Az ugyanez évben n1egta1 tott törvényhatósági váiasztásokon Budapesten VIII -ik közigazgatási ke1 ületének
listavezetője 'olt
Listája ekkor nláI
tlzennyolceze1 szavazatott kapott, úg)hO.g) tíz tár<;ával vonult be a törvénjhatósági közgyűlésbe,
ahol éveket át vezető poziciót töltött be. A_ \Tidéki
<J-yóg3 szerészek Országos Eg) esületének ügyvezető
elnöke volt. Ő írta 111eg , . .\ ::\f.agJar G)ógyszerésztt Története'' című 111unkának hétszáz oldalra
1er jedö 1násodik kötetét Ő alapította a „Gyógyszerészi Sze111lét", később a „Gjóg)SZerészi Értesítő"
nek éveken át volt szc1kesztője. 1938 május 2-án
11nll 1neg Budapesten
A Nagyatádi-féle kisgazdapártnak egyik alapító és jelentős sz.e1epet vívő tagja volt dr huszti
Gaál End1·e, aki 1878-ban Tiszabecsen született
G-) óg) sze1észi oklelelét és doktori cünét a budapesti Tudo1ná1T)eg)ele1ne11 szerezte 111eg
1'.fá1 30
t~\ es ko1 ában gJ ógysze1 tári jogot kapott Budapesten az A_ndrássy úton l\. politikai életben a
kisgazdapárt befol) ásának ideje alatt jelentős sze1epet játszott Szat111ár vármegye tö1vényhatósági
bizottságának és kisgjűlésének tagja és kormánybiztosa volt a Tisza-Sza111osközi _Á.r1nentesítő Társulatnak A fehé1gyar1nati vál:asztókerületet képviselte mindkét nemze~gyűlés·en s 1926-1935-ig
a képviselőházban is 1920-ban 1övid ideig népjó31
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léli államtitká1 volt Politikai szer·eplésének kö\ etkezmény·e képpen 1921-ben a Magyarországi
G) ógyszerész Egyesület, majd 1922-ben a Budapesti Gyógyszerész Testület ('lnökévé "\ álasztotla
n:ieg. E tisztségeit 193í, illetve 1936-ig viselte s befolyásá\'al tevéken1en segítségére volt a gyógyszerésztársadalon1 Üg) einek előbb1evitelénél A
Gyógyszerészi Érlesítő, a ~Iagyar Gyógyszerész és
a Gyógyszerészi Helitlap kiadótulajdonosa volt
A .g-yógysze1észi karnak ezidőszerint is kép,,iselő tagja dl'. Tauffe1 Gábor, a magyar közélet
1nunkás és jelentős tényezője
Régi kolozsvári
gy ógy sze1 ész-csaláaból szárn:i-azik
Balmazújvár oson született 1884-ben, ahol abban az időben édesatyjának g)óg1szertára volt Hajlamai az ügy".í'di pályára ,.onzották, édesatya azonban gyógysLerésznek akarta nevelni s így mindkét képesítést
inegsze1ezte A budapesti egyetemen 1908-ban
gyóg}szerészi, 1910-ben üg~yvédi oklevC:let szerzett.
Atyja elhúnyta után átvette a budapesti családi
gyógyszer tá1 :vezetését. Részt vett a világháporű
ban, több kitüntetést kapott, s mint tüzérföhadIcRgj szerelt le
A l\fagya1országi Gyógyszerész
Eg;esü1et 1918-ban al;eJnökévé választotta meg s e
tisztséget 16 éven át 1934-ig, az Egyesület elnökévé
,·álasztásáig, n1egszakítás nélkül viselte„ 1919-ben
tagja lett a Fridrich-pártnak, illetve a J{eresztény
N-e1nzeti Páitnak Részt vett az 1920 évi nyugatrnagyarországi harcokban, amely a trianoni békediktátun1111al szállt szembe s így része volt Sopron
'á1 os és köinj ékének megmentésében-.
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Keresztén) elleilzéki progra1n111al a fővárosi
pOlitikában játszott szerepet, majd 1931-ben Budapf'st északi kerületében országgyűlési képviselő
lett, ahol 1935-ben újra meg,.álasztották ,\z 1939
i:;, i választásokon a zala1negj ei lajstromos kerületben a I{ereszfétT\ Ncn1zeti Szoeialista Pá1t listáján nj e1t újból .kép,·iselöi n1andátu1not. Budapest székesfÖYá1os tö1vényhatóságának 1926 óta
jel-entős sze1epet játszó bizottsági tagja. Bár ügyvédi gyako1 latol is folj tat. munkásága legnag)'obb
lészét a g)'ógjsz-e1észi közüg~eknek szenteli Nagy
szeretettel s ügj buzgalon1n1al DJ últ mindenkor a
;zakkérdésekhez s fái adhatatl.anul szívós kitart;issal igyekezett a kar jogos és igazságos érdekeit
ér,ényre juttatni
Jogászi ludásá\ al és gj óg) sze1 észi szakkép1'.:fttségével nag) segítségére 'an az ecr'i·ete1ncs
bu
gyogyszereszetnek az ugyancsak iégi gsóg-yszerész
t~alád sarja dr vitéz 1'árady László is, aki 1895hrn Szenlesen született
A. gyógjs.zerész pályára
1911-ben lépett, 1920-han nverte el oklevelét a· buJ3pesti egyete1nen Középiskoláit Szenlesen végezte
-' nen1sokkal az érettségi után 1915-ben bevonult
r
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gasabb hel.' ről újabb kitüntetés érte: a korn1ánvzó
n1 kii kor1nánJfőtanácsossá nev·ezte ki
.
A gyógysze1észtársadalo111 nagJ; ren1ényekkel
néz politikai pályafutása elé, 111ert ráter1nettsége,
szónoki képessége, úri nlodora, fellépése p1edesztinálják erre„ Eddig is nag} buzgalomn1al tán1ogatta közé1 dekíí és igazságos kari kivánságainkat
és reniéljük hog)' felfelé i\elő pályafutása rendünk szán1á1a újabb díszt és tö1ekvéseink n1indíg
nagyobb befol;yású tá111ogalóját jelenti
~ feltörekvő ifjabb generáció tagja Szöllősi
Jenő 1913-ban Ka11sruheban szerezte e ~nca0 a veg~ ész1nér nöki diplo1nát, s egJ évig Párisb an volt
állásban A háború kitörésekor hazajött, bevonult
s végigküzdötte a világháborút Egyfol' tában 30
hónapot töltött tűzvonalban, szán1os kitüntetést
sze1zett . Ezután a budapesti egyetemen jogot is végí:'(-;tt, 1naJd a háború után, nlÍvel inint inérnök nem
il_1dott _áll~st kapni, n1egszerezle a gyógyszerészi
dtplomat is Budapesten a Csillag patikában kondicióskodoll. 1922-ben megvette a 111akói Poó 1
End1·e-féle ieáljogú patikát s annak azóta is tulajdonosa„
Élénk részt vett ~Jakó \·áros. valamint Csanád
\·Ó.1r.:iegye közéletében Tagja a városi képviselő
t~stulelnek . és a meg)ei tö1 vényhatósági bizotl<.;~gnak, lag.1a .v.agj elnöke szán1os társadalnli egyesuletnek Pohhkai, gazdasági és szociális téren
egyaránt fá1adhatatlan tevékenységei folytatott. A
gyógysze1észi közéletben is élénk szerepet visz,
elsősorban otthon a kerületben, ahol már fiatalon

" 1nint tüzé1 tiszt küzdötte veg1g a világháborút
Számos kitüntetést kapott, köztük az I o vitéz~:f:gi ér1net és hösiességének elisn1créséül a ko1n;ánjZÓ 1925-ben \ilézzé avatta Az ellenfor1adal1ni szervezkedésben is tevéken"\ i-észt "\ett. A komn1unizn1us idején Szegedre s;ökött és belépett a
~1e1nzeti hadseregbe
Hábo1 ús érdemeinek jutalmául 1923-ban g)ógysz.ertá1i jogot kapott Szentesen
Élénk részt 'ett Szentes 'á1os és Csongrád
m.egye közéletében, sokat foglalkozott s.zociológiával, közben - 1931-bcn ·- jogi doktorátust szerzett. Érdekes n1unkáss::i.gá&1 t Csong1ád vn1 tiszteletbeli főszolgabírájává ne,:ezték ki, 1najd 193.5hen Szentes \·árosa nagJ szótöbbséggel a Nen1zeti
EgJ ség Pártjának pr ogra1nm iá" a] 01 szág~?'~lés~
képviselőjé\·é választotta
Ettől kezdv·e
kozeleh
n1unkássága nlég fokozottabb e1ő1e kapott s úgj'
uz országos politikában. 111int a \'á11negyei életben, valanlint a gj·Ógj sze1észi közéletben :;;zéleskörű tevékenységet folJ tatott ·Ennek elis111eréséiil
J 937-ben a ~.f G.'. E. Szegedvidéki kerülete h e]r;ökévé, inajd az 1938-iki halatonfü1edi közgyűlés
~,z országos eg)'esüle1 alelnökévé választotta meg.
A.z 1939 évi választásokon a Csongi ád inegyei
lajstromos ke1ületben
egyhangú 1nandátu1not
uye1 t A tisza-n1a1 osi ke1 ületben pedig a kisgazdapárt vezérével, Eckha1dt Tiborral sz·en1ben nagy
küzdelen1 után 54 szótöbbséggel ugyancsak képviselővá választották 'rehát két mandátum bi1toJ~osa lett. Egy nappal a vá;Iasztások előtt legma1
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az éhe ke1ült és a Makói Gyógysz.erész Testület
elnöké\ é \ álasztotta, de az 01szágos közgyűlése
ken is, ahol világos logikájú, talpraesett beszédeivel vonta magára a közfigyelmet. ~'Iind e munkáj;inak e1edményeképpen a város népének bizalrna ol) mértékben fordult feléje, hogy közkivá•1atla vállalt jelöltséget az 1939 évi választásokon,
<inlikoris pá1tonkí,üli p1ogrammal igen komoly
eilenfelekkel szemben 48°/fi-OS szavazataránnyal féTlJ es gjőzehnet aratott
Szentmiklósi és óvári Pongrácz Lajos 1884-ben
l békés1negyei G:1doroson született tanulmányait
::t budapesti Pázn1ány Péter tudoinányegyetemen
,egezte 1910 óta tulajdonosa a bátaszéki személy~
jngú gyóg)' sze1 tárnak Bátaszéken nyomban belekapcsolódott a község életébe és kezdettől fogva
1 észt vett ininden társadalmi, szociális, jótékony··
sági, ni.űvészi és politikai megmozdulásban Szán1os tá1sadalmi egyesületnek elnöke lett, 1911 óta
elnöke a bátaszéki kaszinónak 1912-óta tevékenyen
\esz részt a gazdasági életben, amikor is igaigató!'ági tagja, n1ajd pedig 1919-ben vezérigazgatója
lett a Bátaszék-Sárközi T·akarékpénztár és Hitelbanknak Két évtizedes pénzintézeti vezetőmun
kája alatt szakavatott kézzel és kitünő üzletpolitil::ai é1zékkel hán:yította intézetének_ tevékenységét,
felvirágoztatta a gondjaira bízott intézetet. Rengeteget áldozott és áldoz ma is jótékony célra A
hábo1ú alatti szociális tevékenységéért a \'ö1öskereszt hadiékítn1ényes érdemé1mét nyerte el A
~zerb megszállás alatt ízzó hazafiassága ~iatt több-

~zöri börtönbüntetést szenvedett el, de ennek ellenére hősies magatartással segítette a demarkációs
\onalon is átnyuló ellenforiadalmi szervezkedést
Ek~~r kapcsolódott bele szorosabban az országos
P?htikába .. 1921 óta elnöke az országos kormányp:nt ~ttan1 szervezetének s kiváló tulajdonságaival
az e?esz ~~ye legtekintélyesebb, legsúlyosabb
szavu :gyen1sege lett. Az országos egyesület Iolna
ruegye1 és Baja-vidéki kerülete 1938-ban elnökévé
választotta Aíint kc1üJ,eti elnök a gyógyszerészi
k~zéletben
is nagyértékű inunkásságot végzett
Paratlan népsze1űsége végül is odavezetett, hogv
~ ~o1n,a me?yei választókerület polgársága az 1939
c:,1 val~sztasokon a \íagyar Élet Pártjának p10g1amm,Jával a inegyei lajstromon az országgyűlés
bt. küldte képviselőjeként
A gyógyszerésztársadalom tagjai közül politikai pályafutásuk során ketten érték el a főispáni
1nél tóságot.
A Kormányzó (Tr Őfőméltósága ugyanis 1939
n~árcius 14-én dr Tukats Sándor oki gyógyszeresz~, eg~retemi m taná1 t, a szegedi egyetem gyógy~ze31s~e: tanszékén.ek tanárát, Szeged város fő1span1ava nevezte k1 Tukats Sándor 1893-ban szüle tett Szegeden, közmegbecsülésben álló törzsgyökeres szegedi családból Gyógyszerészi oklevelét
1918-ban Kolozsváron szerezte m·eg és 1922-ben a
g)ógyszerészet doktorává avatták 1933-ban lett
:g~etemi ?1 t~ná1 1,93,7-ben
a szegedi egyetem
gyogysze1eszeh tanszekenek tanárává nevezték ki
Ezenkh'ül előadó tanár a sz·egedi gy6gyszerészr
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~~akornoki lanfol}~ll11on is é.s <l g}óg}szcrészhallgatók szigor lalainál, nlint ccnsor müködik. A_ Ma,<:.;} a101 szági e;, óg} szC'rész Eg} esülcl tanüg} i bizott'iftgának 198-t- óta tagja. a g} óg:- szerészképzés refo11njának cg:-ik lelkes harcosn A. g:-ógyszerész!ú1sadalon1 1ninl \issza\onult f>lctet élö tudóst is··

n1crt-e, dt a he:n atottak jól tu<ltúk azt, hog:- a sze'.-;'"-di cllf·nfor 1 adnlon1 n1egszrr' czésébeJ1 tevékeny

,,·sz! \ett \ to\áhbiak sorún pedig az cg}eterni
ifjúságnak a kcresz:tén} nen1zeti n1ozgalon1ba \·aló
l1ekapcsolásánál igen élénken 1nüködött közre
Ezl'khen szú1110Jhalunk be azoktól a

k~utár-

s;iinkról akik politikai te\ék<:n:-séget is folytattak
Bizon\ os hog\ ha 1nód lenne a különbözö
1 :.iinr·g)e:i
[s 'úrosi lr'éltárak átkutatására, sok
{ idEkes ndat kr1ülnc tnég felszínrt '1_ történetíró

lcladata lC'nnc hog~ sok száz r, cnnladékai alól
Liiissa azokat az adatokat.. an1el~ek 1égi feli1ások
ban, kézzrl í1otl feljeg~zt1 sekbcn sárgult le,lJii
1· ön~' ckhen 'á1 júk a felt{nnadúsl ])e 1nc1 t ez ina
if leg haziink nag) I észPnek 1negszrillása 1niatt nen1
lchets·égcs, n1eg kell n1enleni az adatokból annyit
a111ennyit lehetséges Lehetetlen ug) anis, hog:-. neallítsunk ö1ök en1lékel azoknak akik a szo1osan
\C'lt g~óg)szt:1észi 1niíködés k('tetén kí\'·Ül 1nás té·
1en s íg~ politikai téren is becsületet sz€1eztek
ka1 unknak
A inai értelernben 01 szággyíílési kl~pviselövcl,
aki gyóg) szer ész volt, 18H8-ban találkozunk elő
ször. Ez Ráth Péter I\:élségtelen, hog~· az ő és kor··

nőtt nagg) á
ős1nagyar erő és

lársai milködése 11) on1án

a magyar
tehetség akkor lendült igazán szá111yra, attól kezdve élt és él
5-Ü1Ün eg:yn1ást követő kultú1ális és gazdasági alkotásokban .\ n1ag) ar életnek ekkor niinden lé··
?fn száin)ai nőttek s a g)ógsszerészi ka1nak nen1
kell szég) enkeznie, ha \ ezetőit n1ás pályák irányífói\;al hasonlítják össze Hisz az ehnúlt évszáf·ad, a Ráth Péterek kora 1endezte ininden vonat:zozásban a g)óg)·Sze1észetet, szabályozta azt tör\ én) ekkel és 1 endeletekkel, 1negte1emtette az első
hivatalos s eu1ópai nivón álló magyar g}ógysze1kön) \·el s a tudornán) as gyóg) szerész irodalmat
l:J-.ko1 lán1adt fel ka1tá1sainkban a tá1sulási szellr-111, 1nel) nek legszebb g) ümölcse a i\'Iag) arországi
.~) óg) sze1 é_sz Eg) esület 111egalapítása s ekkor lett
,,g)ell1angú téll)·ezője annak a közegészségügynek,
1ncl)el addig szinte teljes egészében az 01vosi
1 r nd tagjai sajátítottak ki n1aguknak
I agadhatatlan, hogy e sike1ekben n.ag) részük van azoknak,
rikik ~ö1·ekvéseinket a pa.1 la1nentben is tá1nogatták
1;_:rdernes n1unkát \'égcz n1indenki, aki eljutl;lt,ja hozzánk azokat az adatokat, 1111:1yek n1ég
r<ldig feldc1ítetlen.ek, s an1el)'ek g)·ógyszerész-poltlikus1a vonatkoznak
Ezeket 1negfelelő időben
1(\ ilvánosság1a
hozzuk
Addig e cikk keretében
:,io;.artunk eml&ket állítani azoknak, akik megmu1atták, hog)· a 1nag)aI g)ógyszerész, bárhova ál~
lítsa is sorsa 1ni11denütt 1negá1lja a he1)'ét
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árulékokról.

Illeték-mutató
Lásd Gyógyszerészek Évkönyve 1939. évi k5letének 372-381. oldalain, azzal a módosítá:isal,
hogy a -Köz.szállítási Szabályzat hatálya alá eső
.szállítások cím alatt említett jegyzőkönyvek 1. íve
után nem 1, hanem 2 pengő jár
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Hatóságok, egyesületek, testületek.
Magyar királyi belügyminisztérium.

1
1

I\1iniszte1: vitéz Keresztes-Fischer Ferenc dr
kir. titkos tanácsos.
Politikai államtitká1: dr. vitéz Bonczos I\fiklós
A minisztériu1n beo.sztása ·
Igazgatási csoport: Elnöki-, I. törvényelőké"
szítö-, II. közjogi, III vármegyei és községi-, I\1
városi osztály
Rendészeti csoport: (ig:;-1zgatási 1endészeti) "\ll
karhatalmi-, VII.. közbiztonsági, VIII rendőii bün··

111

tető-osztály.

Közjóléti csoport· IX. közjótékonysági-, X
gyámügyi-, XI társadalo111biztosítási-, XII alapít
ványi-osztály
Közegészségügyi csoport· 'tezető: dr Johan
Béla államtitkár.
XIII. oszt. (általános egészségügyi), vezető: dr.
Grosch Károly 111in tan, helyettese dr Pöltzel
Jenő min. o. tan
XIV. oszt (egészségügyi igazgatási), vezető: dr
Szemerjay~Kovács Dénes nlin tan., helyettese dr
Atzél El€mér min tan e. és jell , dr Kovácsics
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Gyula 1nin oszt tan
nün. osztál! tanácsos di
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dr. Ken) e1 es Györ g)
Páris László 111in titkár

X\' oszt (egészség\·édelmi l's jáiványüg)i)
vt·zető: d1 To1ncsik József n1in 1an e helyettese
dr Sajó Lajos 111 kir tiszti főo1vos, dr Siegler
János 1nin titká1. di N"\ár\ Béla _\nd1ás nlin :;
litkár. szolgálattételre beos;,h a d1 Gaál Andi ás
közeg. föfclüg! elő, di Petrilla ;\ladá1 közeg felügyelő. Siinon Arnold és Székelv Jenő gyógyszeré··
szek
„
XVI oszt (betegellátási), vezet(): dr Rolosváry Sándor n1in o5ztálJ fönök, helyettese dr Dávid 1-fihály n1in tan., dr Lukács hnre és dr. Ne1nes Tibor inin o tan . di \ itéz Takács\ La.jos
inin titkár di Szarka Ödön n1in s. titká1 SzolgálattPtel1e heoszh·a: d1 \fanninge1 \'iln1os egyet
rk tanár
X\'II oszt
(gJ ern1ekvédelmi), vezetö: dr
I--Icpp Baján Erni:í nlin tan hel) cttcse: dr Föld\ áry Béla inin o tan Elúadók: dr. 1\T\ 0111árka\
Ká;111é1 n1in o. tanácsos, di Szentklá1:a\ En1Ú
1nin titká1, dr B1uck Fe1·enc 111in s titk~r Szoigálattéteh-e bc1endel\'e: dI. Bielek Iihor közeg„ f;)felügyclő,
\ itéz Rozsnok) Antal áll ó'·Ón6képz.J
int taná1
XIII osztályhoz szolgál tttétclie beosztva: d1
l\o\·ách G)Öig) közeg főfelüg)elő, d1 lénáit Imre
áll. szen1kórházi főorvos és <l1 \fargittay-Becht
Dénes tanársegéd

Kábítószerek

központi

ellenőri:ő

szerve

Belügyminiszté1iu111 \'. osztálya, Veres Pálné-utc~~
24 III em 24 Telefonszám: 182-920 és 182-929
.\ szerv főnöke: Fol; ovich József n1in tan, helyettese: dr Szöllőss) Alfréd 1nin tan A szerv üg3-\ czetője, RajtzJ Géza főkapitáll)·heJ-~ ette s, helJ ettesek: dr Sin1on István n1 kii l'endő1fötanácsos és
.:\Jagay In1re 111 kir iC'ndőrtanácsos
Magyar

kir„ földmívelésügyi minisztérium.

Számvevőség

gazdasági szakosztál) a: GJ óg) szerész: \Tenkci László g)Óg)·SZe1ész
számtiszt
Üg)·kör: a lólen)észintézetck, gazdasági szakokl~t
tásügJ i intéz1nén) ek, állator\·Osi főiskola, erdöigazgatóságok Cs állan1i birtokok g} óg) szer hc1 endezéseinek és g) ógssze1felhasználásának, az összes földn1ívelésügyi in léz1nény ek o jtóan) ag-besze1zéseinek
felülvizsgálata; a fol)ain- és kultu1mé1nöki hivatalok, kereskedehni kikötő, dunabogdán) i köbán.; a
hetegsegél)'ezési alapja terhé1e besze1z.ctl gyóg)··szerek szá1nláinak rClaxálása 6s ér\t111) esítése: a
tárcának gyógyszerészettel kapc5olatos ügyeiben
való vélen1én-yn~·il1·ánítás
M. kir .. Gyógynövénykísérleti Allomás.

Budapest, II., He1man Ottó-u

5

Tel.: 153-833

A 111 kü. Földmívelésügyi ininiszter fennhatósága alatt álló 1nezőgazdasági kísérletügyi intéz1nény. Feladata a belföldi gyóg)·növénygyüjtés, tcr~

·.'.1.
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mesztés, feldolgozás és a külkereskedelmi értékes1tés előmozdítása és fejlesztése E célból kísérleti
telepet tart fenn, mely ellátja a belföldön még el
nem terjedt g) ógJ növények n1agvaival és dugványaival a termelőket 'Tanáccsal, útbaigazítással
támogatja a gJ üjtőket, termelőket. beváltókat„ stb.
Feladata a belföldi te1melésű g:yógynövényekkel
való kereskedelen1 felügJ elete és ellenőrzése. \ 7izs
gálja és minősítési jegyekkel ellátja a külföldre
kerülő d1ógárukat
Állomásvezető: d1 Száhlender Ká1 ol) m kir
kísérletügyi adjunktus; okl. gyógyszerész; helyettese: dr. Ro1n Pál in kir. kísérletügyi vegyész, okl
gyógyszerész; segédvegyészek: lovag Nechay Olivér m kir kísérletügyi segédvegyész, okl. gyógyszerész, dr Sulyok Győző m kir kísérletügyi segédvegyész, old gyógyszerész; tisztviselők: dr. Békésy l\fiklós m. kir: kísérletügyi gyakor_nok, okl
gazda, dr Buchmann Ottmár szaktisztviselő, Bartek Pál okl. gyógyszerész J(irendeltség: Budapest
Akadémia-utca 5 Vez-ető: Giovannini Rudolf, old
g} ó15yszer ész
Magyar kir„ igazságügyminisztérium„
Számvevőség XI.

osztálya dr Putnok:y István
gyógyszerész, ügykör: nevelőotthonok letartóztatási intézetek, büósági fogházak gyógyszer··
számláinak revidiálása és érvén:yesítése Bírósági és
egyéb igazságügyi egész·ségügyi intézmények körébe \'ágó ieferenciák, javaslatok
ellenö1ző

M„ kir„

vallás~

és ltözoktatásügyi minisztérium„

. Számvevőség I\'/a. osztály: Ge1e Géza gyógyszerész, inin. számvevőségi tanácsos Ügykör: az
eg} etemi g:yógyszertá1ak számadásainak felülvizsgálása ~.\. klinikai g:y ógyszer számlák, bábaképezdék,
Lanítóképző intézetek és minden álla1ni tanintézet
internátus3i,. á1vaházai, siketnémák országos intézete. szeretetház g} ógyszerszán1láinak felüh·izsgálata
Országos Közegészségügyi Tanács,

Elnök: d1 Scholtz l{o1nél m. kir. titkos tan .
belügyn1 á1Iamtitkár, egyet lk tanár
Afásodelnök: dr Bakay I_,ajos egyet ny
tnná1 Titkár: 1\-fargitay-Beck Dénes dr
ragok: d1. Ángyán János egyetemi ny„ 1 tanár, dr Barla Szabó József OTI igazgató-főo1vos,
in. kir. egészségügyi főtanácsos, egy. m. tanáJ, d.r.
Belák Sándor egy 11)'. I. tanár, d1 Benedek László
egy. ny. 1. tanár, dr. Bókay Zoltán egJ·„ ny. r ta1ár, dr. Boro.s József egyet rk. tanár, dI. :Bosányi
\ndo1 közkórházi főorvos, egy m. tanár, dr. Csiléry And1ás ny. ininisztel', dr. Csordás Elemé1
3udapest-székesfőváros
tiszti főorvosa, iu ki1
egészségügJ·i főtanácsos, dr Darán}i Gyula egyetemi nyilvános rendes tanár, dr. Fenyvessy Béla
egyeten1i nyilvános 1endes tanár, dr. F1ank Richárd
vezéitörzsorvos, a honvédorvosi tisztikar főnöke,
d1 Frigyesi József egyeten1i nyilvános ·rendes taná1, m kii egészségüg)i főtanácsos, dr. Gortvay
ny

:
1
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i\iilkó Vilmos egyetemi címzetes rendkívüli tanár,
dr !\fozsonyi Sándor, egyet gyógyszer. int és egyet
gyógyszertár igazg., min tan, egy. m„ tanár, dr
Nékám Lajos egy ny r tanár, az országgJűlés
felsőházának tagja, dr. Ncuber Ede egy. ny r ta·
nál', dr. bilkei Pap Lajos, a székesfővárosi gyóeyfürdők igazgató-főorvosa, egy m. tanár, dr P:inkotay Niedermaye1 Gellért m kir állami gyer1nekn1enhelyi igazgató-főorvos, dr Parassin József m. kir. egészségügyi főtanácsos, a székesf(.vá··
rösi központi tüdőbeteggondozó intézet igazgatója,
dr Pető Ernő m. kir. egészségügyi főtanácsos, kórházi igazgató-főorvos, egy m. tanár, dr Schulek
Elemér, az Országos Közegészségügyi Intézet osz·
tályvezetője, egyete1ni m tanár, dr. Soós A.lad:ír,
a budapesti tudományegyetem diaetetikai intézetének vezetője, egy rk. tan , dr. Szaller J\!Iiklós m
kii tiszti főorv, d1 Szinnyey József m. kir. egészségügyi főtan, közkórh főorv, dr. Tóthfalussy
Imre egy m tan, dr Vámossy Zoltán egy. ny r.
tanár, m. kir. egészségügyi főtan., dr Wéber Dezső
gyógyszerész és dr. Wolf Károly, a székesfőváros
közkórházainak központi igazgatója, egy. m. tanár,
dr Zsakó István eü. főtanácsos, a lipótmezei elmeés ideggyógyintézet igazgatója

Gjötg:y az OII aligazgatója, egyetemi 1nagántanár,
dr. Grósz Emil nyug eg)'eten1i TI} ilvános rendes
tanár, udv. tan., dr. Guszman József 111 kir. egész··
ségügyi főtanácsos, egy
e
ik.
tanár, dr
IIainiss Elemér egy. ny J tanár, dr Herzog Ferenc egy„ ny. r„ tanár. d1 I-Iints Elek ke1ületi szülészfőorvos, d1 Hunkár
Béla, a székesfővárosi
vegy- és élelmiszervizsgáló intézet igazgatója, dr
Hültl Hümér, az országgyűlés felsőházának tagja,
m. kir„ egészségügyi főtanácsos, egy. Ik. tanár, d1
Iíültl Tivadar egy„ ny 1 tanár, dr. Illyés Géza
egy. ny. r. taná1, dr l{elen Béla egy. ny r. tan:ír,
Keller Lajos, az Országos Stefánia Szövetség igazgatója, dr Kopits Jenő eü. főtanácsos, egyet„ -e
r„ tanár, az országgyűlés felsöházának tagja, E'-otsis
Iván egy. n)' 1 tanár, d1 lénárt Zoltán egy ny
i. tanár, dr
Lőrincz Ferenc egyete1ni 1k tanár,
~lanninger
Rezső eg-yetemi nyilvános 1endes t1nár, dr ~fanninger Vihnos n1 kii. egészsi',,güg)' i
főtanácsos, egy„ c. rk. tanár, dr 1fáthé Dénes egy
c. rk. tanár, dr !\fészáros Gábor kórházi igazgatófőo1vos, egyeteini magántaná1„ dr ::vlihakovits Ele1nér eü főtan, közkórházi igazgató-főo1vos, dr.

Igazságügyi Orvosi Tanács.

L E A

D

N - Chinoin

neriun1 oleander levelének glycosidája
Digitalis szerű cardiacum.
Solutio, Tabletta, Suppositorium

i
1

Elnök: dt VerebélJ Iibo1 egyet llj r. taAlelnök: d1 Oláh Gusztáv nyug h államnár
Jegyző: d1 l{iss Ödön. Tagok: dr Baka ,r
titká1
Lajos egyet ny. 1 tanát, dr Benedek László
32
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egJ et TI) i. tanár, dr. Bézi István egyet e. I k
tnnár dr Bóka} Zoltán egyet tanár, dr. Boros
József eg\. el tanár, di. Frigyesi József egyet n v
r tanár,,. dr Herzog Ferenc egyet. ny. r. taná[,
di Illyés Géza egyet ny. r tanár, dr Imre József
egyet nJ r taná1, dr. l{elen Béla egyet., ny. r.
tanár, dr. l{enveres Balázs egyet. ny r. tanai, dr
Matolay Gyö1g:,: egyet e. rk. tanár,, dr 11:utschenbacher Tivada1 egyet ny„ r tanar, dr Neu~er
Ede egyet ny r. tanár, dr _Orsós ~-erenc. a, Tor' ényszéki Orvostani Intézet rgazgatoJa, v1tez dr
Sze~sőd\: Iinre főorvos, vitéz dr Tátrallay .Zoltán eg,;et r k tanár, dr. \T ámossj Zoltán egyet
n~ 1 ~ Íaná1, dr Zsakó István eü főtanácsos
Ors:zágos Allategést:ségügyi Tanács.

Elnök: d1 Ma1ek József ny. eg§etemi ny. r
lf!rlár; alelnök: dr Bruoth István m. ki~, állat~,µ
főtanácsos;
jegyző: dr. Schwanner J eno m kn:
állateg tanácsos, Rendes tagok: inár,csi. Farka~
Ferenc 1n kir gazd főtanácsos, Fokany1 Lász~o
d-r ny. m kir állateg. főtanácsos, J:Ietzel Henr;k
<h egyet. n~ i tanár, Horváth Vilmos m. ki;_
állateg főtanácsos, Jár1nai l{ároly dr. egy~~· n~'
I{onkoly-Ihege Sándor dr. ga.~d. fotani:1 tanár,
cf:.os, Oi\fGE főtitkár, I\.fanninger Rezso dr egyel
nJ r taná1, I\{ócsy .János dr. egyet. ,rk _ tanái:,
"\Velln1ann Oszkár di. egyet ny r tanar. Rendkívüli tagok: Balogh Lajos m. kir. állateg főtai:á-·
csos, Guoth Gy Endre dr egyet ny r tanar,
I-Iasskó Sáildor d1 egyet adjunktus, Koch Gyul 1

keresk és iparkan1ara képv., Kotlán Sándor d.c
egyet. ny r tanár, Makó-Kléger Sándor min oszt
főnök, ~fárcis Arp_ád dr nl kii. állateg tanácsos,
d1 1'.fozsonvi Sándor nlin tanácsos, _dr Ros~;l
János Bud~apest Szfő, képv , szf, tanácsnok,
Schandl _József dr. eg3 et TIJ r tanár, Semse\·
Géz_a dr egyet m tanár, Szekeres Vince dr. köz
ségi állatorvos l{eszthel}, \Tágó Vince dr közvágóhidi igazg. állatorYos Debrecen, \Tásáry József dr
közvágóhidi igazg állatorvos Kecskernét, Vass
István dr. m kir állateg. tanácsos A földmívelésügyi 1niniszter képviselője az állategészségügyi
főosztály részéről: dr Földváry László min. tan ,
az állattenyésztési osztály részéről: Batta Pál ül
kir. gazd felügyelő, föld1nh·clésiig)i minisztérium
\_ belügyminiszter képviselője: Grosch Károly dr
1nin. tanácsos, belügyminisztérium A kereskedelen1ügyi ininiszter képviselője: 'Takács Gyula l\/IÁ\T
főtanácsos, kereskedeln1i minisztérium
M. kir„ Országos Közegészségügyi Intézet.

Budapest, IX, Gyáli-út. 4. Telefon: 145-445
Igazgató: dr. Tomcsik József egy. ny. I. tan.,
inin tanácsos Parazitológiai osztál~ : Oszlál)"Ví"ető: dr fi.íaka1a Gyö1g) adjunktus Bakteiiológiai
oszt Osztályvezető: dr. Rausch Károly adj, OSZ··
ályvez Se1ológiai osztály: Osztályvezető: dr Oláh
Gábor adjunktus Che1niai osztály: Osztályvezető:
dr Schulek Ele111ér eg)'ete111i magán tanár, osztályvezető a) Biológiai alosztály: Vezető: dr. Stasiak
A1anka adjunktus Vízügyi osztály: Osztályvezető:
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Jendrassik AJadár osztál) 'ez a) \1é1nöki iroda:
Vezető: \Tass Elen1ér kir fő111érn
Járványü osztályvezető dr. Petrilla Aladár egészégügyi felügyelő,
Külsőmunkák osztálya: dr Gál András egyet m
tanár, egészségügyi főfelügyelő; I uberculosis alosztálv: Osztályzető: dr. Petrányi Győző egyet. m
tanár: egészségüg) i felügyelő
\ 1enereás osztál) '.
osztál:yvezető: dr Don1ahid) G)örgy egészségügyi
felügyelő

Budapest székesfőváros közkórházi gyógyszertárai
és központi gyógyszerraktára

Budapest, VII., Nagydiófa-utca 14. sz
Telefon: 131~969
~Iagában foglalja a székesiŐ•·áiosi Szent Hó·
kus Sz·ent István. Szent Lás·zJó és Szent .János
közkórházak házi, gyógyszertárait, továbbá a köz ..
kórházi gyógyszertárak központi raktárát és kö:ponti galenikus és vegyi laborató1 iu1nát
T a1 tozik a székesfővárosi p0Jgár1nesteri X közegészség"
ügyi osztály alá
Tanácsnok: dr. Sala1non Géza: tanácsi fii
jegyző: vitéz dr. Bárány László. Az intézmény igazgatója: d1 Hor\·áth Jenő, helyettese: Szabó ;r\Jiklós
fő,nrógyszerész, a központhoz beosztottak: Balogh
Gusztá\·, Ladányi Endre, Zsa1nay Lajos gyógyszeIészek: a galenikus és chemiai laboratórium
vezetője: dr
Peres Ernő gyógyszerész, könyvelő:
Bertalan Anna kezelőtiszt
Vénjárszabváll)OZÓ oszlál}: Vezető: Zo1don

Gyula, beosztottak: l{ende1esS) Lajos és Dá,,id
Endre Nándor gyógyszerészek
A közkórházi házi gyógyszertárak vezetői:
Szent Rókus közkórház: Halász Gyö1gy gyógyszerész; Szent István közkórház: l{e1esztény Béla
főgyógysze1ész; Szent László közkó1ház: Nemeskéry
Lajos főg3 ógJ sze1ész; Sz.enl János közkó1ház:
Fejes István fög~·ógysze1ész.
Alkalmazott gyógysze1észek: Bakos Sándor,
Barthos End1e, Dieter Frigyes. Nag) palugyai
István, Jeszenszky Viktor, Nagy Zoltán, Polsch
János, Sóskuti A.ndrás, Tah\' István, \Tárad\ Ta1nás, dr Farkas Sándor: g\:akornokok: Bertal;nff,Valér, Huszár Zoltán és 'Nigrin~ i Zoltán.
1/

Országos Társadalombiztosító Intézet.,

Budapest, \TII!., Fiumei-út 19.
(Telefon: 146~400 és 146-rn9.)
Elnök: vitéz I--Iuszá1 AJadár dr., alelnökök:
Horváth István di és Pelles Józs·ef dr., vezérigazgató: Leng:y-el Ervin dr, vezé1igazgatóhelyettes:
Szala}' J{áln1án di , főorvos-igazgató: Ba1Ja Szabó
József dr., főorvos-igazgatóhelyettes: Csépay Károly dr orvosigazgató.
Az Egészségügyi (\11.) főosztálJ keretében:
Gyógysz-e1észeti (VI/4) osztály: Osztályv-ezet: Roósz
.János aligazgató. üsz;tályvezető helyettes: Sarkadi
Nagy Sándor g)ógyszerész felügyelő Beosztottak:
eőri Fintor Jenő gyógysze1ész gyako1nok, I{irchne1
Gyula és özv Konkoly-Thege Zoltánné, sz. Kolle-
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iits Ilona szakdíjnok gyógyszerészek
A gyógyszerészeti osztály keretében:
a) Központi gyógyszeranyagraktár: kezelője:
Siska László gyógyszerész felügyelő
b) Központi gyógyszerészeti laboratórium:
kezelője: Vágó Ernő gyóg:yszerész felügyelő, ellenőr: IzméU:yi István gyógyszerész felügyelő
e) Központi kötszerraktá1: kezelője: Németh
István .gyógyszerész felügyelő, ellenő1: Besenyő
Boldizsár bizt. s. tiszt (gyógyszerész jelölt)
d) Központi házigyógyszertár: vezető: Szeder
Endre gyógyszerész felügyelő, beosztottak: dr
Szlávik István intézeti gyógyszerész, Fodor István
intézeti segédgyógyszerész. Papp Klára gyógyszerész gyakornok, Benkő András biztosítási gyakornok (gyógysze1 ész), Pohl Józsefné sz. __Tóth Ida,
J\fihály Kálmánné sz I-Iaitl Eta, di Gyorffy End
iéné sz l{erczegh Sára, Heintz Géza, Chrenócz_.\
Nagy Aladár, Stetz Livia, Modor Vidor, KaraC!":on E1zsébet szakdíjnok gyógyszerészek
e) Csengery-utcai házigyógyszertár: vezető:
Rossmann Ferenc gyógyszerész felügyelő, beosztottak: Ady Fe1enc intézeti segédgyógyszerész,
Papp Károly g)'Ógyszerész gyakornok, Sz~lkay
Mária és László Anna _szakdijnok gyógyszereszek
f) Központi-kórház házigyógyszertára: vezető:
Sch1nidt József gyógyszer ész felügyelő, beosztott:
dr. Csontos ~Iátyás szakdíjnok gyógyszerész.
g) Pestújhelyi dr Vass József Munkáskórház
házigyógyszertára: vezető: Botka Elemér gyógyszerész felügyelő
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Számvevőség vezetője: dr Bartalos
vevőségi
igazgató. A számvevőség

Béla számkeretében:
Gyógyszerügyi (IV) osztály (Gyógyszerszámlák
é~ vények felülvizsgálása)
Osztályvezető: Józsa
Andor számvevőségi II osztályú főtanácsos Beosztottak: Joó Délia dr intézeti segéd-gyógyszer1ész, Osztian Lenke gyógyszerész gyakornok,
Szász Károly, Kaszaniczky Gyula, Koncz István
é~ Maucha Piroska szakdíjnok gyógyszerészek
Magánalkalmazottak Biztosító Intézete.
(Ezelőtt
segélyző

Ferencz József kereskedeln1i kó1ház betegpénztára.) Tel.: 145-539 (VU, Péterffy
Sándor-u 12 )
·

Elnök: dr Zsembery István, alelnök: Kállay
lJbul, igazgató: dr. Hindy Zo_ltán, igazgató-helyettes: dr Harmathy Károly aligazgató és dr. Schag
Károiy aligazgató, főorvos-igazgató: dr„ Keleti_ József, Petőcz Ákos orvostitkár, Körösmezey Lajos,
gyógyszerész főfelügyelő, gyógyszerészeti ügyek
előadója

Az

Intézet házigyógyszertárában: osztályvegyógyszerész felügyelő,
Várady E László gyógyTurányi Géza, Simon Zoltán, Mészáros Tibor gyógysze1ész felügyelők,
I-Iadfy Sarolta főgyógyszerész, Antalffy Zsiross Tibor, Papp Ernő gyógyszerészek, Bartha Tivadar,
dr. Berki József, Laborczi Vilmos, Almásy Ernő,
Veress János, Hehs László, Hegyi Miklós segéd
zető:
Urszinyi Károly
osztályvezető helyettes:
szerész főfelügyelő e. j.,

505

504

1·.·

1
.·

ten és vidéken kb. 16 OOO tag (családtagokkal
együtt 30.000) tényleges és nyugdíjas igényjogosult
hirtozik hozzá. Az orvosi kezelést szabad orvosvá
lasztás rendszerével nyujtja. - A gyógysze1kedvezményt a tagok csupán bejelentett kezelőorvosuk
:lltal, vényfüzetükön I.'endelt gyóg)'szerekre igényelhetik. A kedvezményes gyógyszer rendelésére az
illetékes kezelőorvos névaláírása és bélyegzője a
vényfüzet első ?ldalán található. A gyógyszer ked\'ezményes
kiszolgáltatására
a
Magyarországi
Gyógyszerész Egyesület és a Budapesti Gyógysze1 ész Testület, valamint a Segítőalap között kötött
megállapodás az irányadó. Főorvosi ellenöi:zés nélkül pénztári, vagy ennek nen1 létében a legkisebb
cso1nagolásban szabadon kiszolgáltatható különlegességek jegyzékét a Segítőalap évenként közli a
gyógyszertárakkal. - Igazgató: Dulácska Jenő, aligazgató: dr Hau1y István, 1negbizott főorvos: dr
KapoSS) Ferenc G;i.:óg:yszerész retaxátorok: Kalt~
b1enner Hilda, I-Iankusfalvi IIankus Lajos, Sárkán) Gyö1gy és Szöllössy István

g)ógyszerészelc Ba1tha Iivada1né Zádo1y Gyula
Gáld) Béla, l{rass) 1vliklós, léná1d Tibo1, I-fadadJ· Ferenc, D1áva) János, Fe1enczy István
~-folnár Elemér, Kinál .József g~ógyszerész gyakoT
nokok, Nagy Pál, Papp László, Janovits Józse~,
if.i Incze Antat Kovács Pálné, Götte1 ~\goston.
Li- J{ray Erzsébet g:yógyszerész szakdíjnokok
\. számvevőségi gyógyszerész csoportnál: A..ln1áss3 .A.ndrásné g3'ógyszerész, Hithich Éva segédg}· ógy szer ész
M. kir„ Allamvasutak Betegségi Biztosító Intézete.

VI.

Andrássy-út 73-75 Tel.: 126-!60

Elnök: Láng János ~IA\T igazgató 1Tgyvezető:
Zagroczky Jenő \fÁV _főtanácsos Helyette<>:
di . Gro1nspe1ger Lajos MA\T fötanácsos Igazgatófőo1vos: vitéz d1 Csia Sándo1 Számvevőségi csoport vezetője: Szentirma~ Lajos MÁV főin-téztí
G)ógysze1észiigyek előadója: Szilágyi Géza gyóg)'szerész. l{özponti rendelő és 111agánkórház igazgató főorvosa: dr Henzeln1ann Aladár főtanácsos
Házigyógyszertár: Podn1aniczky-u
111. sz
Tel.: 123-505. Gondnok: Jankó Barna gyógyszerész
dr

Országos Me:z:6gazdasági Biztosít6 Intézet„
(Azelőtt Országos Gazdasági Munkáspénztár.)

Budapest, V, Akadé1nia-u 3 TeI : 123-129

S:z:ékesféivárosi Alkalma:z:otlak Segítőalapja„

Budapest, IV., !\1:adách Imre-tér 2. Iel: 144-418

1
1

!i

p,

iJ.

Ügyköre körülbelül megegyezik a többi beteg~
ségi biztosító intézetével l{iterjed a székesfőváros
végleges tisztviselőire és alkalmazottaira. Eudapes-

I'

Központi igazgatás Az 1900:XVI. t -e. 27. pa··
1agrafusában biztosított felügyeleti és ellenőrzési
jogkör gyakorlását a nL kii. földmívelésügyi minisztel' ezidőszerint d1 Frónius Oszkár miniszteri
tan:.icsos, kormánybiztos útján látja el. - Az Országos Y\1:ezőgazdasági Biztosító Intézet az 1937
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évben a törvényes rendelkezéseknek megfelelően 3
év ta1tamára megalakult igazgatósága a következő: Elnök: gróf Teleki 'fibor, igazgatósági tagok: Csizmadia András, Melczer László, Patacsy
Dénes, Putnoky Móric, gr. Khuen-Héderváry Károly, Inárcsi Farkas Ferenc, Asztalos .János, Jakab
István, Bokor l\ienyhért, Luczenbacher Antal
Fabritius Endre, Eszenyi Jenő, Bayer János, Legány Ödön, Faber Gyö1gy, Lelkes Béla, dr,
Mutschenbacher Emil, dr Halász Ágoston, dr
Vay Miklós; vezérigazgató: dr. Blaske Lajos min
tanácsos, vezérigazgató helyettes: d1 Bartha l\iiklós· balesetbiztosítás, statisztika és baleset elháritás' felülvizsgálati j~gkörével megbízott: dr Ando1ka Zoltán min. tanácsos, titká1: d1 Gulácsy
Iván 0. M. E I titkár, 01vosi osztály vezetője: dr
Keleti István

Állami Vasgyárak Igazgatósága.

X, Kőbányai-út 23

Telelfon: 146-029
Egészségügyi osztály: retaxátor: Kenéz Lidia
Lgykör: a diósgyőri vasgyár társpénztára vényeinek felülvizsgálata s az egészségügyi adminisztr ációnál segédkezés
Hatósági vegykisérleti állomások„

VegyDizsgáló és vegykísérfeti állomások
Országos n1. kir Kémiai Intézet és Központi
\regykisérleti Állomás. (Budapest II, Keleti Károlyutca 24. Telefon: 150-070.)
.ilf. !dr Iifezőgazdasági Veggkísérleti Állomií.sok ·
Békéscsaba, Debrecen, l{assa, ~vfosonn1agya1óvár, Miskolc, Pécs, Székesfehé1vár, Ujpest
1 örvényhatósági vegyviz.sgáló állomások:
l{aposvár, Kecsken1ét, Sopron. Szombathely
Vegyvizsgáló Intézel: A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület vegyvizsgáló intézete (Budapest,
VIII, Aggteleki-utca 8 Tel. 132-207) vezető: dr
Reitmann Xándor
Győ1,

Magyar Hajózási Betegségi Biztosító Intézet.

Budapest, V, Hold-utca 19 sz
Telefon: 122-827 és 124-181.
Elnök: Kleysl I{ároly, igazgató: dr Langsch
József, tisztviselő-főorvos: dr. vitéz Téglássy Béla,
országgyűlés képv., főorvos-helyettes: dL Léhn-?r·
Imre, gyógyszerész-retaxátor: Herbán Rezsőné, sz.
haraszti Bernolák Blanka

Gyógyszerés:z:ek Országos J61éti Alapja.

Budapest, V, Alkotmány-utca 16 Tel.: 129-117

Elnök: dr Atzél Elemér m. ki1. belügynlinisz
téritimi miniszteri tanácsos, egyetemi m._ tanár,
elnökhelyettes-titkár: dr. Siegler János m kir
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belügyminisztériun1i n1iniszteri titkár,. egyetemi m
tanár, gazdasági főnök: Ilobay Gyraszin László n1
kir belügyminiszteriunii nyug számvevőségi fő
igazgató. Intézőbizottsági tagok: dr. :\fozsonyi Sándor min. tan, egj n1. tanár, a budapesti gyógyszerészeti intézet és egj et. gj·Sztár igazgatója, dr. Schulek
Elen1ér, az Országos Közegészségügyi Intézet osz„
tályvezetője, egyetemi m. tanár, dr Tauffer Gábor
országgyű~ési
képviselő, a l\iagyaro1szági Gyógyszerész Eg:yesület elnöke, Löcherer Tamás, a \fagyarországi Gyógyszerész Egyesület alelnöke, dr
vl!éz Vár adj" László országgy képv. 111. kiI kor·
niányfőtanácsos,
a ::\iagyarországi G~ ógyszerészegyesület alelnöke, a né1netp1ónai Wolff Lajos, l
Budapesti Gyóg:ysze1ész Testület elnöke, Urszinyi
I<~nol~' gyógysze1ész, az Okleveles G:yógyszerészek
01sz Egyesületének elnöke, G1óff G~·ula gyóg)'szcrész, az Okl. Gyógyszerészek Orsz. Eg~vesülete
nfk ügyv igazgatója, Budanovics Tibor, Lázá1
E111ő Ürögd~' József és Szentn1ihál~i Géza gyógysr.e1észek
A gyógyszerész alkalmazottak legkisebb munkabérét megállapító bizottság„

Elnök: dI. \Támossy Zoltán egyel. ny. r tanár; alelnök: dr _llvlozsonyi Sándo1 1nin tanácsos,
egyet m tanár; rendes tagok: Földényi Lajos
gyógyszerész, Gróff Gyula az 0. Gy 0 E igazgatója, Löcherer I an1ás a l\i Gy E alelnöke,
dr. Széki 1~ihor egyet. ny I. tanár, Urszinyi Ká-

roly MABI gyógyszerfaz

felügyelő,

az. 0. Gy 0. E

elnöke, dr T auífer Gábor a \I G) E elnök0,
nén1etprónai \\7olff Lajos a E Gy. T. elnöke;
póttagok: d1 Augusztin Béla egyet 1k tanár,
Czegléd~ Béla gyóg:yszerész, Koritsánszk~ Ottó a
}f. Gy E. ügyv igazgatója, dr vitéz I\.fatolcs-,
Károly a B G) I. alelnöke, Roósz János O'TI aligazgató, Sa1kadi Nagy Sándor O'TI gyógyszerészfelügyelő, Szentgáli Dániel g} ág) szertár tulajdonos, Szenhnihályi Géza és Űrögd~r József gyógy,
sz e.részek
Gyógyszerészgyakornoki Kijelölő Bizottság„

Elnök: dI. Szil) l{áhnán 111 kir vallás- és
közoktatásüg3i államtitkár, előadó: dr„ Molnár Andor min tan, a m. kir vallás- és közoktatásügyi
1niniszt képviseletében, tagjai: di. Grosch Károl3
a n1. kii bclügymint. kép'· -ben dr Jakabházy Zsig1nond, dr. Széki ]'ibo1 és d1 Issekutz Béla egyet
ny.
tanárok továbbá a kö\"elkezö g~ ógysze1észek: d1 And1iska Viktor egy e. ik. tanár, Bozó
Géza, Dobos Gábor, J{o1itsánszkv Ottó, Tcn1esvá1\·
l ózsef és dr \\Tebe1 Dezső, a~ Or sz Közegész'st>güg) i Tanács tag,ja
A gyógyszer~sxgyakornoki tanfolyam tanárai.

Budapesten; Vezető: dr „ Weszelszky Gyula eg)
111 taná1, di Augusztin Béla egy 111. taná1, dr
Schulek Ele1nér egyet. nL taná1, Nagy Béla gyógysze1ész, di Spergel:y Béla g}ógyszerész, dr. Wéber l)ezső g) óg) sze1ész, az 01 sz Közegészségügyi
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I anács tagja, Réthelyi József gyógyszerész, dr
Mozsonyi Sándor min. tan , egy m tanár, dr
Atzél Ele1nér min. tanácsos, egyet m tanár, dr
Csipke Zoltán e. 1n tanár, e fővegyész, okl. gyógyszerészek, dr.. Rusz,vurm Rezső, a budapesti Önk
1ientőegyesület főorvosa

Szegeden: vezető: dr Dávid Lajos egy. e. 1k
tanár, gyógyszerész. Tanárok: dr Leinzinger l\fária
g} ógyszerész, dr Kőszeghy Dénes egy m tanár,
ch Troján Emil egy m tanár
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I. tanár (növén) tan), dr
Rybár István il) 1·
tanár (fizika), dr Széki Tibor n)'„ r. tanár (k~„
rnia), dr. Tuzson János n~ r. tanár (növénytan),
dr Konek Frigyes c. rk. tanár (organikus ké1nía), dr Augusztin Béla e rk tanár, n:y. kisé1l
főigazgató (gyóg,ynövények ismerete), dr Schulek
Ele1nér rn. tanár (kémia), Ernye) József bölcsészet doktor, a g) óg)' szer észi történelem megbízott

11)

előadója

Or.uosutdományi kar: Dr Darányi Gyulti. ny
tanár (közegészségtan), dr Lipták Pál c. ny rk
tanár (gyógyszerisme), dr. ~iozsonyi Sándor min
tanácsos, m. tanár (gyógyszerészet), dr. Andriska
\'iktor c rk. tanár mint megbízott (közegészségtan), dr Csipke Zoltán in tanár (g~rógyszerészetI
vizsgálatok), dr Fritz Gusztáv m tanár (kísérletes g)ógyszertan). l{orszerű honv kérdések: kijelölt katonai előadó
r

Gy6gyszerészgyakornoki vizsgáló bizottság„

Budapesten· Elnök: dr. Molnár Andor 1nin
tanácsos. Tagjai: dr Jakabházy Zsigmond. dr
Széki Tibor egy. ny r. taná1ok, Réthelyi József és
dI Weber Dezső gyógyszerészek
Szegeden.: Elnök: dr Gelley József egyet n~r
r. tanár, tagjai: l{iss Árpád egy ny r tanár, dr
Tukals Sándor Szeged sz kir város főispánja
egy. m. tanár, Borbély József és Temesváry József szegedi gyóg) szerészek
Gyógyszerészeknek előadó egyetemi tanárok„

1 Budape.sti kir magyar Pázn1ány Péter tudományegyetemen
Bölcsészettudományi ka1: d1 Dudich Endre
nyilvános rendes taná1 (állattan), d1 Szebellédy
László egyet. ny. rk tanár (kémia) dr. 1iauritz
Béla ny 1. tanár (ásványtan), dr Paál Árpád

2

Szegedi kir. magyar Fe1enc József tudományegyetemen

Jl.fatematikai és természettudo1nányi kar· di
Kiss Árpád ny. r tanár (kémia), dr Győrffy István ny r. tanár (növénytan), dr Gelei Józséf ny
r. tanár (ásványtan), dr. Szentpétery Zsigmond ny
r. tanár (állattan), dr. Fröhlich József ny. r tanár
(fizika)
Orvo~tudományi Aar. d1 Lőrinc Ferenc egy
ny. rk tanár (közegészségtan), dr. Jancsó Miklós
egyet. rk taná1 (gyógyszerisme), di J{őszegi Dé-
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nes egy. 111 tanár, n1inl inegbízott (kémia), dt
Dávid Lajos eg: rk tanár (gyakorlati gyógy
szerészet)

tanácsos, dr. Ba.)'eI .,\utai g.)'óg~:szertártulajdonos,
ni kir kormányfőtanácsos
Szegeden: kormánybiztos: (betöltetlen) és Temesváry József gyógyszerész. Elnök az orvoskar
1nindenko1i dékánja
Vizsgáztatók: d1 Jancsó
::\1ik!ós egyet rk. taná1 és Rőszcghy Dénes eg)
m tanár, mint megbízott

Gyógyszerészhallgatók egyetemi vizsgálóbizottságai,,
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[ éve.s gyógyszerészl1allgatók viz.sgálóbizott.sága:
Budape.sten: Elnök a m~ndenkori bölc~észet
kaii dékán 'Tagjai: dr Paál Arpád, dr. Rybar IslYán és d1 Iuzson .János eg~yet. n:y J tanárok, d1
Szebellédv László eg~'et ik. tanár
Szeg~den: elnök a inathematikai és ter1nészettudományi kar mindenko1i dékánja r:~g?k: d!'
Kiss Árpád, dr Győrffy István és dr. F1ohhch Jozsef egy„ ny. rendes tanárok
II. éve.s gyógyszerészhallgatók
bizott.sága·

2 Elméleti szigorlat (Zárószigorlat)
Elnök: az orvoskari dékán. Elnökhelyettes: a
prodékán Vizsgáló tagok: a közegészségtanból dr.
Darányi Gyula ny, I. tanár, a gyógyszerisméből
dr Lipták Pál e. ny rk. tanár, a vegytanból d-;:
Széki Tibor ny. r. tanáI. Vizsgáló helyettesek: a
közegészségtanból dr, Andriska Viktor e rk. tanár,
a vegytanból di. Szebellédy László egyet. ny. rk.
taná1. Korn1ánybiztosok: dr Bayer Antal gyógyszertártulajdonos, in. kir kormányfőtanácsos, dr
l{olosváry Sándor min osztályfőnök, dr l\folná~
Ando1 min tanácsos.
Szegeden: korn1ánybiztos: dr Veres Elen1ér
egy. ny. r. tanár Elnök az orvoskar mindenkor"i
dékánja. Vizsgáztatók: dr Jancsó Miklós egyet rlc
taná1, dr. Lőrincz Ferenc egy„ ny. rk, tanár és
dr. Dávid Lajos egy. ny rk tanár, dr. Kőszegi Dénes egy. m tanár, mint 111egbízott.

előszigorlati

l Gyakorlati szigorlat
Budapesten.: Elnök: az orvoskari dékán ~l
nökhelyettes: a prodékán. Vizsgáló tagok: a ,kozegészségtanból d1 Darányi Gyula ny r. tan3;r, a
gyógyszerisn1éből dr. Lipták Pál e. ny. ;k t~nar: ~
vegytanból dr. Széki Tibor ny. r tanar.. V1zsg~lo
helvettesek: a közegészségtanból dr. Andriska V1k··
tor. e rk. tanál', vegytanból dr Szebelléd:y László
e nv 1k tanár. Kormánybiztosok: d1 Kolosvár:oSándor inin. osztályfőnök, d1 ~folnár Andor min

3. Feljogosító (app1obáCiós) vizsgálóbizottság
Budapesten: Elnök az orvoskari dékán, elnökhelyettes: a pl'odékán. Vizsgáló tagok: dr 11033
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zsonyi Sándor min. tanácsos, egyet in tanár és
dr. Weber Dezső gyógyszerész
Szegeden: elnök az orvoska1 mindenkori dékánja. l{ormánybiztos: (kinevezés alatt) '\7izsgáz1atók: dr. Dá,:id Lajos egy. ny rk. tanár és Bo1bély József gyóg-yszerész
4. Gyógy.sze1észdoktori .szigorlat uizsgálóbizottsága
Budapesten:· Elnök: az orvoskari dékán „Elnökhelyettes a prodékán Vizsgáló tagok: a köz-·
egészségtanból dr Darányi Gyula ny„ 1„ tanár, a
gyógJszerisméből dr Lipták Pál e. ny„ rk„ tanár,
a gyógyszerészetből dr. 1\:fozsonyi Sándo1 min. tanácsos, egyet„ m. tanár, a növénytanból dr Paál
Árpád ny. r. tanár és dr. Tuzson János ny. r tanár, a vegytanból dr Széki Tibor ny. r. tanár„
Vizsgáló helyettesek: a közegészségtanból dr Andriska Viktor e rk„ tanár, a növénytanból dr .Paál
Árpád ny r. tanár és dr. Tuzson János ny„ r
tanár (egymás helyetteseként)
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület„

(Budapest, VI,

'

~

Hegedűs

Sándm-u 17.)

l\.fegalakult 1872-ben Átszerveztetett: 1921-ben
Ielefon: 115-266 és 125--792.
Elnök: dr Tauffer Gábor, országgyűlési képviselő, Budapest.
'fárselnök: Ic1nesvá1y József, Szeged
Alelnökök: Löcheret Tamás Budapest, dr. vift~í": Várady lászló m kir kormányfőtanácsos, orsz.g: ül képviselő Szentes

Ügyvezető igazgató: Koritsánszky Ottó
Pénztáros: dr Bayer Antal Budapest
Ellen?,rök: Czukor László (lernondásban), dr
I elkessy Odön (lemondásban)
Titkár: Preyer Dezső
Főkönyvelő: Simonides Géza, a Magyar-Olasz
Bank ny cégvezetője
Választmány: Budapestről.: németprónai Wolff
Lajos, dr„ vitéz Matolcsy Károly, Csányi Imre, Jan~t~áry lászló, dr Hrabéczy Oszkár, Kalán Gyula,
v1tez Kovács Aladár, dr A:lolnár Alfréd, ifj. Örvényi Béla, Réthelyi József
Vidélczől:
dr. Au_be1
László Mohács, dr Balogi Mihály Kápolnásnyék,
dr Bisitzky András Celldömölk, Beretzki Péter
l\Iezőberény, Bokor Ferenc Kaposvár, Boros Aladár Gyöngyös, Budanovits Tibor U jpest, Csete
Ambrus Cegléd, dr. Dvorszky Béla Szombathelv.
Geiger K.álmán Pécs, Jánváry End1e .Jászberén~r,
I\irályi Nt:iklós Kon1áron1, Koczka Pál Szolnok, d~
~Iakray László Baja, dr.. 1\íészáros Zoltán j\fiskol~·
~lohilla Rezső Gy őr, Szendi ey Sándor Báránd'
Thu1y Ando1 Kiskunfélegyháza
'
, Hivatalból -- az alapszabályok 15-ik parag1afusanak rendelkezése szerint -- 1ninden kerület
elnöke, az ügyvezető igazgató, pénztáros az ellenőrök, valamint a Tanügyi Bizottság elnÖke.
. Az anyaországhoz visszatért országrészből bch~vattak: Déri Aladár (Vágscll)e), Farkas Sánd-:i-,
(Ersekújvár), Kucse1a Irnre (Léva), 1\iégay :\1pád
(I{assa), Nagy István (Párkány), Sík GYula
(Szolyva)
·
Póttagok Budapestről: dr Fáczányi István.
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Szkalla László; vidékröl: Nén1eth József Guta
(azelőtt Nagycenk), dr \Vajdits Gyö1gy Bon~yhád
Számvizsgálóbizottság: B Orosz Ferenc elnök,
Tagjai: Eüó László (Kispest), Bordás Dezső (Pestújhel5), Kálmán Béla (Budapest), Wirke1 János
(Rákoskeresztu1); Póttag: dr Takácsi-Nagy Lóránd.
Tanügyi bizottság elnöke: dr. \Véber Dezső
Gyakornoki tanfolyam: Budapesten VIII., Agteleki-u. 8. és Szegeden. Évenként március hó l-től
június hó végéig
Nyilv vegyvizsgá/ó állomása· (VIIL, Aggteleki„
utca 8.) Vezető: dr. Reitmann Nándor
Tel:

132-207.
l1endég.szobái: VI., IIegedüs Sándor-u. 17
Könyvtá1a: VI, Hegedüs Sándor-u 17
A Magy„ Gyógysz.. EgyesUlet kerületei:
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1.. A Budapesti Gyógyszerész Testület„
Alapítási év: 1809
Telefon: 132-223
Elnök: né1netprónai Wolff Lajos Alelnökök:
vitéz l\.fatolcsy Károly dr , Csányi Imre„ Igazgató:
I{ovács Ödön. Pénztáros: .Janitsáry László. Könyvtáros: dr. T e1nesváry István. Ellenőr: Löcherer
Tan1ás ' 1álasztn1ányi tagok: dr Baradlai János,
d1 Bergc1 Antal, Dobos Gáb'or, J~llö István, d1.
Fáczányi István, Fekete Zoltán, I-í1abéczy Oszkár,
Juhász l\iárton, l{alán Gyula, vitéz l{ovács Aladár,

dT. ::violnár AH1éd, B 01osz Fe1cnc, ifj. Ö1vényi
Béla, RéthelJi József, dr. Schulek Béla és dr WéLer Dezső Válaszh11án)i póttagok: Hófer Antal,
dI„ Illés Endre, dr. Korányi l\Iiklós, Szkalla László
és vitéz Torda) Ferenc
Számvizsgálóbizottsági rendes tagok: Emánuel
Géza, dr. Héray Andai, l{oráni Zoltán, Steiner Oszkár, Fábritiusné báró Synthinisz Ilona Póttag:
Radanovits l\fihály és Szentlőrinczy Béla. Fegyelmi bizottsági rendes tagok: Fekete Zoltán, dr
!Irabéczy Oszkár, .Janitsáry László, Kerpel Pál,
l\iajorossy Béla, dr l\iann Géza, Neménji Nándor,
Örkény Hugó, Pandula József, Réthelyi József,
Szilvássy Gy László, Szücs Ernő Póttagok: Betegh l{ároly, Kálmán Béla, ifj Örvényi Béla
Gyúgy.szerviz.~gáló sztruezete (XIV, Stefániaút 25 'fel 29-63-87): Vezető: Spergely Béla,
laboratórium vez.ető: Buttinger Antal, szaktanács
adó: dr Reitmann Nándor
II.,

Budapest~vidéki

kerület„

Elnök: Szentgáli Dániel (Gödöllő), társelnök:
Antal (Pestszentimre), elnökhelyettes: Bu~
danovits Tibor (Ujpest), alelnök: Fáy Ignác (Nagytétén:y), pénztáros: dr Beinolák János (Pestszentlörnic), titkár: P1eyer Dezső. Választn1ányi tagok:
Borzsovay István (Csepel), Csonka Béla (Kistarcsa),
Drovák Alfréd (Fót), Gul)ás Benja1nin (Kispest, Kabay János (Rákosszentn1ihály), Kaczián Sarolta
(Pestújhely), l{auf1nann Ernő (Veresegyháza), Ke~Iolnár
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iesztély .János (Albe1lfah·aL l\_ersc:hbaununayer Ká1oly (Eszte1go1n), l{óros István (Rákospalota), Körmendy Sándor {Budak-cszi), Lengyel Endre (Rákoshegy), dr. Lévolt István (Pcstszenterzsébet), Reb,
mann Rókus (Balassagya1n1at), Szigvárt Jánps
íVác), Szücsné SZücs Júlia (1IátJásföld), Tóth József (Budaörs), dr \'agaszky Kázmé1 (Rákoscsaba), Wirker János (Rákoskeresztur), d1. Zalay Dezső (Kispest) \Tálasztn1án)Í
póttagok: B.althazár
István (Felsőgőd), Kajdacsi Pál (Budatétény),
Tarnás 1\Iihály (Solyn1á1), I1nreh Jenő (Ujhartyán)„
Fegyelmi bizottság tagjai: elnök: Szentgáli Dá
nicl, Afolnár Antal, pótta.gok: Körmendy Sándor,
Borzsovay István
A kerülethez tartoznak Pestvármegyéből 109
helységből 172, Eszte1gom vm-ből 7 helyen 9, Nóg1ád vm-ből 25 helyen 28, Hont v1n-ből 4 helyen 4
g,ógysze1tá1 Összesen:
141 helyen 213 gyógyszertár; köztük 3 fiók
11(,

Pest vármegye déli kerUlete,

Elnök: di. Zalai Károly (Cegléd), elnökhelyettes: Thury Andor (Kiskunfélegyháza), alelnök:
Székely Sándor, főtitkár és pénztárnok: Csete Ambrus, titkár: Dobos György (Cegléd), tiszteletbeli el··

nök: Farkas Ignác
Választmány: Borbély Endre (Nagykörös),
Butlinger Árpád (Lajosmizse), Gellér János (I{iskunfélegyháza), Csorba János (Kecskemét), An1b1ózy Tibor (Jászszentlászló), Lautne1 Lajos (Törtel), Lovassy Dezső (Kalocsa), Katona M~rgit

1
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(Kecskemét), Rácz János (I{iskunhalas), Bachó
'ánd01 (Cegléd)
Fegyelmi bizottság tagjai: Sz. Tóth József,
Gellér János, Székely Sándor, I\.fester László, dr
Zalai Károly„
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: 32 helyen
70 gyógyszertár; közte 1 fiók.

IV„ Székesfehérvár-vidéki kerület„
Elnök: Csitáry G Olivér
(Székesfehérvár),
tá1selnök: Vajda Gyula (Abony), alelnök: dr. Takácsi Nagy Lóránd (Székesfehérvár), titkár: E
Lukáts Béla, pénztáros: Gefferth Dezső (Székesfehé1vár)),
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: Fejér
vármegyéből: 40 helységből 50, Veszprém megye
bői 17 helységből 20, Zala vármegyéből 1 helységből 2 gyógyszer tár, Öiszesen 58 helységből 72
gyógyszertár; közte 6 fiók.
V,

Győr-vidéki

kerillet.

Elnök: Stinner Im1e (Győr), elnökhelyettes:
Hostiitter János (Győr), alelnök: Szebellédy Ferenc
(Tét), titkái: Mohilla Rezső (Győr)
\Tálasztmány: Barna Antal, Markovits Pál,
Palovits Lajos, Tomka Iván
Fegyelmi bizottsági tagok: Stinner Imre, Királyi I\.iiiklós, Rostiitter János, póttagok: Dalibor
László, Müller Elek,
A kerülethez tartozó gyógyszertá1ak: Győ1
vármegyének 10 helységéből 21, Komárom várn1e-
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g:yének 13 helységből 14, !\{oson vármeg}ének 9
helységéből 10, Veszprém vármegyének 11 helységéből 14 gyógyszertár„ Összesen: 43 helységből 59
gyógyszertár, közte 4 fiók
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Vt Sopron vármegyei kerület.

VIit Somogy vármegyei kerület„

Elnök: 1\farinczcr ,Jenő (Csorna), elnökhelyettes: Flóderer Jenő (Csepreg), ügyv„ elnök: Nikolits Milivoj (Sopron), titkár: Dobsa 1\fihály (Soproµ) Tiszteletbeli elnök: Szerdahelyi Já_nos (Sop
ron).
Választmány: Gallus Jenő, Grohmann Vilmos,
Binder Ottó (Sopron), Rehmann Béla (Beled)
Fegyelmi bizottsági tagok: Gallus Jenő, Nindl
János, Kreutz Valdemár; póttagok: Binder Ottó,
Huszák Lajos.
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: Sopi:on
vármegyéből 17 helységből 26 gyógyszertár

Elnök: Piatsek Gyula, alelnök: Sártory Lajos,
titkár és pénztáros: Bokor Ferenc
Választmány: Fábr:y Ödön, Lieber Béla és
Losonczy Vince
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: 53 helységből 6·i gyógyszertá1, közte 9 fiók

VII„ Vas-Zala vármegyei kerület.
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:'\. kerülethez tartozó gyógyszertárak: Vas vá1 meg)ének 24 helységéből 34, Zala vármegyének 29
helységéből 40 gyógyszertár, összesen 50 helységböl
74 gyógyszertár; közte 2 fiók.

Elnök: dr. Raszter Ödön (Zalaegerszeg), társelnök és pénztá1os: dr. Bisitzky András, alelnök:
Eőry ' 1iln1os 1n. kir kormánytanácsos,
titkár:
!Iodászy hán (Szombathely)
Választmányi tagok: dr. Simon Ernő, l{üttel
Dezső, Torkos Dénes, Cséby Lajos, Merkly Belus
József, Bichler Gyt:.~a, Lukáts Vilmos, Szigetváry
Zoltán
Fegyelmi bizottsági tagok: dr, Kaszter Ödön,
d1 Wiener Jenő, dr Sz1nodiss József; póttagok:
Lukács Vilmos, Szigetváry Zoltán·

IX. Bargnya vármegyei kerület..
Elnök: Török János (Pécs), elnökhelyettes:
Nékán1 Aurél (Pécsvárad), alelnök: dr. Auber
László (Mohács), titkár: Weigl Dezső (Pécs), pénztáros dr. Jónás Géza (Pécs).
Választmány: Friedrich Sándor, Geige1 I{álmán, Mertha Lajos, dr Vondra Antal, Eőry István,
özv. Hübner Józsefné, dr. Muróné Csonka Vilma,
A ke1ülethez tartozó gyógysze1tárak: 26 helységből 42 gyógyszertár.

ANARA-Chinoin
gőzeinek

beszipantása
azonnal enyhíti a nátha tüneteit
Használatra kész speciális tubus
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X„ Tolna vármegyei es Baja-vidéki kerület„
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(Szekszárd és Bajavidéki kerület)
Elnök: Pongrácz Lajos (Bátaszék), társelnök:
dr. Makiay László (Baja), alelnök: dr Wajdits
György (Bonyhád), titkár: B Fodor Sándor (Decs),
pénztáros: dr. Geiringer János (Baja), jegyző: ifj.
Szeghy Sándor (Szekszárd) Tiszteletbeli elnök: id
Szeghy Sándor.
Választmányi tagok: dr. Geiiinger Jáno!
Forkly Géza, dr. Herczog Elemér, Koritsánszkj'
Dénes, dr Pálvölgyiné Szily- Marianne, Praefort
Ferenc, Szendrovics Vilmos, ifj Szeghy Sándor,
Vá1ady Lajos és Ulrik József
A kerülethez tartozó gyógyszertá1ak: 1'olna
vármegyéből: 31 helyen 38 gjógyszertá1. Bajai háromszögből: Bács megye 18 helyén 24 gyógysz.er··
tár.. Összesen: 49 helységben 62 gyógyszertár; közte
1 fiók

rád

vármegyéből:

16 hel)ell 69, Csanád vármegyé12 helyen 21, Torontál vármegyéből: 3 helyen
3 gyógyszertár, összesen: 31 helységből 93 gyógyszertár.
ből:

XII.. Szolnok vármegyei kerület„

Elnök: ifj Szele Béla (Szolnok), elnökhelyetles: Jánváry Endre (Jászberény), titkár: U. Kováts
Zoltán (Szolnok), segédtitkár: Weigl József, pénztárnok: \Tégh László (Szolnok)
Tiszteletbeli elnök: id Szele Béla (Szolnok)
Választmányi tagok: Solcz Gábor:, Lassányi
Jenő, Rokszin Szilviusz, Ferenc Imre, Rácz Illés,
\cince 1\.1iklós, Ká1páti Adolf, Balogh Sándor és
Józsa Sándor.
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: összesen
40 helységből 75 gyógyszertár
XIII„ Debrecen-vidéki kerület„

Xl.. Szeged-vidéki kerU!et.

Elnök: Temesváry József, társelnök: Borbély
József, elnökhelyettes: v. Várady László dr, főtit
kár: Apró Jenő, pénztáros: Török Márton, tiszte·
lctb~li elnökök: Beretzk Péter,
Franki Antal és
Várady Lajos.
Választmányi tagok: Apró Jenő, Barcsay Károly, Gerle Jenő, Just Frigyes szegedi, Havas József, t. Várady László dr. szentesi, Phillip István
hódmezővásárhelyi és Szöllősy Jenő makói kartársak
A kerülethez tartozó' gyógyszertárak: Csong-

Elnök: Iolvay Imre (Debrecen), elnökhelyet·
tes: Osgyányi József {Nyíregyháza), titkár: Sz Szabó Jenő (Debrecen), pénztáros: Káposztássy Géza
(Debrecen)
Választn1ánj:i tagok: Török GJula, Nyhegyháza,
llering Ernő Polgá1, Buday Ferenc Vásárosnamény,
Jankó Gyula Zsáka, Benkő Sándor Derecske, Szend1ei Sándor Bá1ánd, Bhtók L. Sándo1 dr PüspöklaJ.üny, FB.ller János Hajduszoboszló, Beke_ Barna Deb1 ecen, Liptai Albert Berettyóújfalu, \Volln1an Árpád
Téglás, Hörömpő Imre Büdszentrnihály Pénztári
ellenőrök: Lassányi József, Papp Gyula Debrecen
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F eg} elmi bizottság tagjai: I olvay I1nre, Jónap
Aladár, l\Témeth László Debrecen.
, A k~r~lethez tartozó gyógyszertárak: I--Iajdu
varmegyebol: 20 helyen 54 gyógyszertár, Szabolcs
vármegyéből: 33 helyen 48 gyógyszertár, Szatmár
vármegyéből: 10 helyen 12 gyógyszertár,
Bihar
vármeg:yéből 21 helyen 23 gyógyszertár. Összesen
84 helyen 137 gyógyszertár; közte 1 fiók
XIV.. Békéscsaba~vidéki kerület.

Elnök: Dolesch József (Békéscsaba), titkár:
Szeberé1:1yi Andor (Békéscsaba), pénztárnok: \Targd
Antal, tiszteletbeli elnök: dr. Südy Elemér.
Választmányi tagok: Réthy Károly, Géczy
Dezső,
Petiy Zoltán
Póttagok: Aiáday Aladár,
Aíolnár Mihály és dr„ Szemző Imre '
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: Arad
vármegyéből 3 helyen 4, Békés vá11negyéből 28
helyen 61, Bihar vármegyéből 5 helyen 6, Csanád
vármegyéből 4 helyen 4 gyógyszertár Összesen 40
helyen 75 gyógyszertár; közte 1 fiók
XV„ Heves vármegyei kerület.
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Elnök: Spe1lágh Zoltán (Hatvan), alelnök:
Beniczky 1'.fiklós (Eger), titkár: Preszler Ármin,
p(nztáros: Szabó Béla (Eger)
\TáJaszhnányi tagok: Pánczél Árpád, 'loponáry
József Irgalmas főgyógyszerész, Epstein Géza, Boros Aladár, Ressler Gyula, Saáry Gábor
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: 33 hely
Si~gben 48 gyógyszertár, közte 8 fiók

XVL Miskolc-vidéki kerület.

Elnök: J\folnár Kálmán, titkár: dr 1'.fészáros
Zoltán (Miskolc)
\'álasztmánJi tagok: \Tehly István, Kellner Ödön,
Ka1dos Zsigmond, Asztalos Gyula, Kovács Kálmán,
\~ámos I.1nre, ~fatavovszky Gusztáv
l\ kerülethez tartozó gy·óg)sze1tá1ak: Bo1sod
\·ármegyéből 30 helyen 51, Zemplén vármegyébéíl
19 helyen 26, Szatmár várn1egyéből 4 helyen 5
Abauj vármegyéből 11 hel)en 13, Gö1nör vármeg:y éből 2 helyen 3, Bereg vár megyéből 3 helyen 3
gyógyszertár, összesen 69 helyen 101 gyógyszertár, közte 7 fiók
A visszatén Felvidék: és Kárpátalja átmeneti
egyesületi szervezete.

Á. Szlovenszkói valan1int a Ruszinkói GJóg:yszerészek Egyesületének sze1vezete és beosztása
sze1int négy rész1e tagozódik a hazatért Felvidék,
a11a az átmeneti időre, an1íg e te1ületen a beteg·biztosítási kerületek beosztása véglegesen n1eg nexn
tö1 ténik s ezzel kapcsolatban a kerületi szervezés
is megtötténhetik
A visszatért volt szlovenszkói rész a következő
kerületekre volna osztandó:
I
J(eleti rész - J(assa .széldiellyel.: Idetartozik Abauj vármegye 17 gyógysze1tárral, Zemplén
vármegye 5 gyógyszertárral, Gön1ör vá1megye 13
anya és 1 fiókgyógyszertá1ral. Összesen 35 gyógysze1 tár
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II. J(özép1ész - Losonc .szé],hellyel, Idetartozik: Nógrád vármegye 6 gyógyszertárral, Hont
vármegye 4 gyógyszertárral, Bars vármegye 9
gyógyszertár1al Összesen 19 gyógyszertár, a1nely a
közlekedési szempontból kedvezőbb fekvésű városok és gyógyszertárakkal egészülne ki
III. Nyugati rész Ér.se](Újvár székhellyel.:
Idetartoznak: Komárom várm,egyéből 13 gyógyszertár, Pozsony várinegJéből 14 gyógyszertár,
Esztergom vármegyéből 5 gyógyszertár, Nyitra várn;egséből 10 gyógyszertár, összesen 42 gyógyszer-

l(á1oly Póttagok: di. Bátori F e1enc, dr. Ko1ányí
1\iiklós, Rimay Zoltán
Számvizsgáló bizottság:
Alberti Aiidor, dr. Baradlai János, f Beretzky Béla
Budapesti Gyógyszerész Testület Nyugdíj· és
Segélyző-egylele .

Alapítási év: 1885 - Elnöksége és tisztikara
a Bp. Gyógysze1ész Testületével azonos. (1\fűködésc
szünetel..)

tar

IV Kárpátalja Ungvár .székhellyel Ehhez
tartozik: Bereg vármegyéből 24 gyógyszertár, 1\fá
1amaros várn1egyéből 16 gyógysze1tár, Ung váI
megyéből 14 gyógyszertár, Ugocsa vármegyéből :)
gyógyszertár, összesen 59 gyógys·zertár

A Magy. Gyógysz. Egyesület és az Okl.. Gy6gysz.
Orsz.. Egyesületének keretében alakult Gyógysze·
rész-ek Temetkezési Segélyakci6ja„

Budapest, VI., Hegedüs Sándor-utca 17
Telefon: 115-266

Magyar Gy6gyszerésrek Nyugdíjintézete,

Székhelye: Budapest Alapíttatott 1893-ban;
újjászerveztetett 1903-ban. Vagyonállapot 8008.pengő a feltételes befizetések betudásával. Tagok
száma 103
Elnök: Bayer Antal, alelnökök: Löcherer Tamás és dr. Horváth Jenő, pénztáros: dr Bayer Antal,
ellenőr: ideiglenes minőségben Be1 etzky Béla,
ügyvezető titkár: Simünides Géza
Választmányi
tagok: I-finfne1 Jenő, Gere Géza, dr Groh Endre,
I(alán Gyula, Koritsánszky Ottó, Ladányi Endre,
I\Te1nén)i Nándor, Simonovits Andor, Szerdahelyi

Intéiő bizottság: dr Bayer Antal, Gróff Gyula,
!(01 itsánszky Ottó, Kovács Ödön, Mészáros Dezső
L öche1er Tamás, lJrszinyi !{ár oly

Az akció 2 csoportból áll: (A és B) Az A) csoport 1200, illetve 2000 P-s biztosítással. Ennél
a havi díj az összes biztosítottak átlag ko1ának
alapján nyer évenként megállapítást A B)-csoport egyéni biztosítás, amelynél minden biztosított
életkora szerinti díjat fizet
Az A) csoport tagjainak száma 256. A B)
csoporté 91

i
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Magyar Gyógys:terésztudományi Társaság.

1

Alakult 1922-ben
Tagok száma: 700.
Tiszteleti elnök: dr. 1:fágócsy-Dietz Sándor, ny
egyet. ny. r tanár Elnök: dr„ Jakabházy Zsigmond, ny egyet ny. r tanár Alelnökök: dr. Széki
Tibor egyet. ny. r tanár és dr. :rvfozsonyi Sándoi
n1in. tanácsos, egyet m. tanár Jegyző: dr. Horváth Jenő, a Közkórházi Gyógyszertárak igazgatója„ Főtitkár: dr. Lipták Pál egyet n:y. rk. tanár
h., titkár: dr I-Iahnai .János egyet. tanársegéd,
Pénztáros: dr "\\réber Dezső gyógyszerész. Ellenőr:
dr. Zalay Dezső gyógyszerész
Könyvtáros: dr.
Csipke Zoltán egyet. 111 tanár
A vezetőtestület
tagjai: dr. Andriska Viktor egyet e. rk. tanár, dr.
A.ugustin Béla egyet. e TI). rk. tanár,Ernyey József m. főigazgató, dr Gróh G)ula egyet. ny„ r.
tanár, Győrffy Gábor m kir. gysz igazgató, dr.Jssekutz Béla egyet n' r tanár, l{oritsánszkv Ottó a
l\fGyE ü v. igazg~tója, dr. !\íikó Gyula" egyet'~
rk. tanár, dr Schulek Elemér egyet. m. tanár, Siegler János egyet. m. tanár, dr Szebellédy László
eg}et ny. 1k lanár.
A Tá1saság titkári hivatalának, az Értesítő
szerkesztőségének és kiadóhivatalának cín1e: Budapest, Üllői-út 26 Telefon: 140-249.

.l
:

Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete,

Alapíttatott n1int Gyógysze1 észsegédek 01 szá··
gos Szövetsége 1906-ban Ujjáalakult 1923-ban Telefon: 340-314 Budapest, VIII, Népszínház-utca
27 sz

j
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Elnök: Crszinyi Károl), alelnökök: Straub A.n··
tal ka1itativ elnök, dr Halmai János, Piatsek
János (Debrecen), ügyvezető igazgató és szerkesztő:
G1óff Gyula, igazgatósági tagok: Laborczi Vilmos
Czeglédy Béla és Földényi Alajos, pénztá1os: Űrög
dy József, ellenőr: Barthó Elemér, főjegyző: l\íik1ós Zoltán, jegJzŐ:_ Tatorján Dezső, tb. főorvos:
d1 Huba:y Géza, háznagy: Kuntamási Gyula
Debreceni fiólc Elnök: Piatsek János

1

Orstágos Közegészségi Egyesület„

Helyisége: VIII, Eszterházy-u. 9 - Megalakult 1885/86-ban Hivatalos lapja: az „Egészség"
e havi folyóirat.
Fővédnök: d1, József Fe1enc kir he1ceg, el~
nök: dr. D:J.rányi Gyula egyet. ny. r tanár, főtit
kár: dr. 1\íe11y József egyet 1n. t,anár, budapesti
tisztio1vos, titkár: dr Buchgraber János egyet
tvnársegéd, budapesti tisztio1vos
Föcélja a magyar egészségvédelem előmozdí
tása, a közegészségügy terén cselekvésre hivatott
szakemberek, orvosok, gyógyszerészek, teChniku~?k, ,.k~z~gaz,g~tási szakértők, stb. egységes munkáJanak 1rany1tasával. Továbbá az egészségügyi közfeladatok teljesítésének előrriozdítása érdekében a
társadalon1 közreműködésének megnye1ése A néff
P.esség egészségügyi felvilágosítása, a közegészségff
ugyre ártalmas tényezők felkutatása és megszüntetésük szorgalmazása
Az egyesületnek 10 szakosztálya "an
?4

'

j,

i
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6. A gyógyszerészi szako~ztály 1930-ban alakult Az egyesületnek 50 éves fennállásával. kapcsolatos 1935. évi közgyűlés a gyógyszerészi szako~ziályt átszervezte Tagjainak száma 550„ Elnök:
dr 1'-iozsonyi Sándor miniszteri tanácsos, az Egyete1ni Gyógyszerészeti Intézet igazgatója, egyet. m
t&n"ár, titkár: dr Bernolák János gyógyszerész
'Válaszhnánya: dr. Darányi Gyula egyet. ny„ L tanár, az OKE elnöke, dr Melly József egy;.etemi m.
tanár, az 0. K E főtitkára, di. Buchgraber János
egyetemi tanársegéd, az 0. K E titkára, dr„ Andriska Viktor egyetemi rk. tanár, Bayer Antal, ifj
dr Bayer Antal, dr Bernolák .János, dr Csipke
Zoltán egyetemi magántanár, dr. Fehér László
111.
kiI
gyógyszerészüg:yi
igazgató,
Győrffy
Gábor m. kir gyógysz ü igazgató, dr. Halmai
János egyetemi tanársegéd, Koritsánszky Ottó,
Löcherer Tamás, 11ezey Jenő m kii. gyógysz. ü
igazgató, dr. vitéz Matolcsy Károly, dr Nagy Béla.
dr. Siegler János miniszteri titkár, dr Schulek Ele··
mér egyetemi m tanár, dr S per gely Béla, dr.
Szebellédy László egyeten1i rk tanár, dr Száhlender l{ároly adjunktus, dr Tauffer Gábor, dr.
Tombor
Jenő
ny
ezredes, Urszinyi Károly,
dr. Wéber Dezső és dr Zalay Dezső gyógyszerészek

TONOGEN
A mellékvese hormonja (1 :1 OOO\

Budapesti Gyógyszerész Kaszinó„

VJII , Aggteleki-u. 8
Telefon: 133--129.
Alakult 1930. évben
Alapító díszelnök: dr. Gaál Endre. Elnök:
Bozó Géza, ügyv. alelnök: Schubert Arnold alelnökök: dr vitéz Matolcsy _Károly és dr. 'Mann
Géza, pénztáros: Hófer Antal, ellenőr: Neményi
Nándor, háznagyok: Fekete Zoltán és di. Temesv~r~- Istv~n, választmányi tagok: Csányi-. Imr~
B1ro Istvan, Dobos Gábor, vitéz Kovács Aladár
d1. I-Iaas :t\liklós, Janitsá1y ! ... ászló, lVLajorossy Bél~.
dI. 1íolnár Alf1éd, Róth :t\fanó, Orosz Ferenc Ö1k~ny Hu~ó, Rie.sz ~.\rmin, Szilvássy Gy, L:iszló,
Rin1ay Bela, Steiner Oszkár, számvizsgáló bizotts~g: \Tajna József, I{erpel Pál, ifj Örvényi Béla és
~{ende Ervin, számvizsgáló póttagok: Pikler György
e!' Fekete Andor

A budapesti kir„ m. Pázmány Péter tudományegye··
tem gyógyszerészhallgatóinak önképző- és Se·
gélyző egylete
l\1úzeum-körút 6-8. II udvar, I
Alakult 1863 évben

e1nelet

Ia.nárelnök: dr. Lipták Pál egyet ny rk ta.1ár If,Júsági elnök: Nikolics Károly, alelnök: Wé··
ber. Gábor, . főtitkár: B. Balogh Egon, főjegyzf):
~ahbo1 ~1~r1a, ,aljegyző: Pentz 1'iária, főkönyv
t~nos: Baran~· h„ornél,
könyvtáros: l{ovács Pál,
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ftlpénztáros: Betegh Péter, ellenőr: Bednárik Károly, háznagy és bálelnök: l\íiskolczi László, bál"
elnök h.: Csányi László, Bir. biz. elnök: Fabritius
Imre \'álasztmányi tagok: Kovács Csaba, Mórv
Vera, Tomcsányi Aladár, Issekutz Livia, Sipos
György, Udvardy Andor Bíráló bizottsági tagok:
Fürstner Béla, Saskó Jenő, Obradovszky Elvira,
G-eörch Ferenc. Klembala l\íárta és Nagy Imre

Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség„
Fédération lnternationale Pharmac:eutique.

A kir, m„ Pázmány Péter tudományegyetem gy6gys:z:erés:z:tanhallgat6i „Rákóczi" bajtársi egyesülete.

:rvt:úzeum-körút 6-8. II. udvar, 11 emelet
Taglétszám: 1100
l\:lagister: dr. Széki 'l'ibo1 egyet ny. r. tanár~
helyettes magister: dr. l\1ozsonyi Sándor min. tan„,
egyet m. tanár, vezér: dr Varga Pál, alvezér: B
Balogh Egon, nádor Küttel Dezső, darufőnök: Ni
kolics Károly, főkin:cstáros: Bogcha-Novák Zoltán, főkincstárőr: Betegh Péter, főiródeák: Bárány
Kornél, fóállományvezető: Rieder Gyula, udvarnagy: Miskolczi László, törzsfők: 1\fóry \'er;:i és l{o·
vács Csaba

A m„ kir. Ferenc József tudományegyetem gyógyszerészhallgat6i "Rákóczi" bajtársi egyesülete„

Alakult: Szegeden, 1921. évben - Székhely:
Szeged, Gizella-tér 3 , Turul Club
Örökös magister: dr Széki l'ibor e ny r
tanár. Magister: dr Iukats Sándor Szeged szab
kir. város főispánja, egyel in tanár

1

l
1

Ügyviteli iroda: Leyden, Boerhaarelaan 37
Tiszteletbeli elnök: P1of. di L van Itallic
Leyden és dr J. J. Hofman, Hága
Elnök: dr E Höst Madsen (Kopenhága)
Alenökök: E. Saville Peck (Cambridge), Koritsánszky Ottó (Budapest), A. Schmierer (Berlin).
Prof.. Dr. D van Os (Groningen), Prof. A Chal
meta (Madrid), egy alelnöki tiszt betöltetlen
Főtitkár: dr. T. Potjewijd (Leyden), titkár: G
Moyens (Jette-St-Pierre)
A szövetségnek van tudo1nányos, gyógyszerkönyvi, gyógyszerkülönlegességi, sajtóügyi, stb bi·
zottsága.
A szövetségnek tagjai Európa és a többi világrész államainak 01 szágos gyógyszerész egyesületei
A központi bizottságban Magyarországot 1912 ótu
a Szövetségnek 1930-ban tartott stockholmi, rnajd
az 1935. évi b1üsszeli közgyűlése alkalmából újból
alelnökké választott Koritsánszky Ottó képviseli,
aki a sajtóügyi bizottságnak és a szövetség Eoulle·tin-je szerke.sztőbizottságának is tagja
Magyarországi Gyógyszerész Egyesületet ---taglétszámának megfelelően -· nemzetközi kongresszusokon három szavazat illeti.
A Szövetség hivatalos közlönye az évnegyedenként megjelenő Bulletin, melyet a rendes és pár·
toló tagok tagsági díj fejében kapnak, egyébként
évi előfizetési ára 5 holland forint (15 pengő)
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Nemzetközi Gyógynövény Szövetseg (sxékhelye

Páris) magyarországi bizottsága.
i.

li
1;
;i

i;
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Elnök: vitéz dr Antalffy Sándor m. kh. földoszt„ tanácsos, kormányképviselő, tagjai: dr Augusztin Béla, a Gyógynövénykísérleti Állo1nás n:y igazgatója (a tudo111ány képviseletében);
dl. I'uzson János egy. n:y. r tanár (termelők iészé.ről), Hencz Ferenc, az Orsz I\fezőgazdasági Kamara előadója {gyűjtők Iészéről), l{oritsánszky
Ottó gyógyszerész-igazgató (gyógyszerészek részéről), Spergely Béla gyógyszerész (gyógyszer ipar),
Betegh Péter vezérigazgató (kereskedele1n), dr
Bittera Gyula illóola jgyáros (illóola jipar).
művelésügyi

L E

u

K

0

p

L

A

s

Szaklapok.
Gyógyszerészi Hetilap„

Megindult 1862„ évben néhai Schédy Sándo1
szerkesztésében: az 1940. évben tehát 79. évfolyamát éli. A Budapesti Gyógyszerész Testület hivatalos lapja Szerkeszti: Réthelyi .József. Kiadóhivatal: Rökk Szilárd-utca 31 Telefon: 131-400
I•'elelős kiadó: Dr
Gaál Endre 1923 június hó
30-ig hetenként, attól kezdve három hetenként felváltva jelent meg az 1938-ban 46 évfolyamában
volt Gyógyszerészi Értesítővel és az 1938-ban 12
évf Aiagyar Gyógyszerésszel, e két utóbbinak
1938. december hó 13-án az 1938: XVIII. t -c.-ben
foglalt felhatalmazás alapján kibocsájtott 4950/
1938. M E. számú s az időszaki lapok és hirlaptudosító ujságok engedélyezése iránt előterjesztett
kérelmek elutasítása következtében történt megszünéséig Előfizetési ára egy negyedévre 7 50 P

T

Magyar gyártmány!

a közgyógyszerellátás,

a MABI,
OTI és

Gyógyszerészi Közlöny.

JV!egindult 1885 évben, néhai Csurgay Kálmán
szerkesztésében, az 1940. évben, tehát 56„ évfolyan1át éli A Afagyarországi Gyógyszerész Egyesület
hivatalos lapja. Szerkesztette 1892-1936 néhai

a:r: összes közkórházak részére
s:i:abadon rendelhető,

B E

E R S D 0

R F, Budapest
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Karlovszky Geyza Kiadótulajdonos és a kiadásért
felelős özv }{arlovszky Geyzáné. 1 'ársszer kesztö:
I{oritsánszkv Ottó és löcherer Tan1ás. Szerkesz·
tőség és kia"dóhivatali iroda: Budapest, VIII., Vasutca 12. (Tel: 139-225.) Megjelenik: hetenként
Előfizetési ára negyedévre 8 pengő

Gyógyszerészi Szemle,

1'.iegilldult 1936. november ·28-án. Szerkeszti
dr. Sz Szász Tihamér „ Szerkesztőség és kiadóhJ
vatal: Budapest, IX., Üllői-út 21 Telefon: 386-124
é~ ·149-864. 1'.fegjelenik h-etcnként Előfizetési á1a
egész évre 22 pengő

Gyógyszerészek Lapja„

Az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egye~
sületének (alkalmazott gyógyszerészek) hivatalos
lapja Megindult 1906-ban; 1940-ben tehát 35-i1i
évfolyamát éli. 1fegjelenik havonta kétszer, Fele··
lős szerkesztő: Gróff Gyula
Kiadja az Ok·
leveles Gyógyszerészek OrSzágos Egyesülete. Szer··
kesztöség és kiadóhivatali iroda: Budapest, Vili.
Népszínház.utca 27 'Telefon: 340-314 A lapot az egyesület tagjai díjtalanul kapják. Előfize·
tési ár negyedévre 6 pengő
Magyar G.yógyszerésztudományi T_át:saság
'
Értesítője„

Megindult 1925. évben Dr. Mágócsy-Dietz Sán··
dor, dr „Jakabházy Zsign1011d, dr. l\-iozsonyi Sándor,
dr. Széki Tibor, dr. Schulek Elemér és dr Wéber
Dezső közreműködésével szerkeszti: dr. Lipták Pál
~1egjelenik két -havonként. Előfizetési díja egy évre
16 pengő Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest,
VIII, Üllői-út 26 Telefon: 140-249.
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A gyógyszerészi érdekek
bátor harcosa

a Gyógyszerészi Közlöny

Özvegyi naszonélvezetben lévő személyjo~u gyógyszertárak átruhitzasa
1936.január 1-étóJ,•

Özvegy
~ 1Atrun.,
Kfü,eg,
1de1e varos Megye

~

kiskoru

neve Gyógyszertár

„

Atrunáztatott

c1me

1.
1936.
ll. 15.

1
-

Nv1regyháza

Szabolcs

özv. Török
Gyuláné

-

1936. BuctaIV.15, pest Pest
-

--.

---

1936.
IV.15.

KereKegyház

3

-

Pest

Marton Eva Zsuözv. Marton Gr. Szécnenyi zsánna (leánya a tu- 241.637/
Manóné

özv. Ruttkay

Lajosne

Jslvan

Hód-

1936. mezőVI.15. vasar-

-

---

5

ne1y

Csongrád

néhai Gallina
Béla kisKoru
arvá!ár61

Csongrád

özv. Németh
Lajosnéról

-

Re1nény

Hód-

1936. mezo
Vl.15 . vasarnc1y

Jajdonos halála után 1935.B.M.
kb. 3 hónapra.)

Szent lstnln

---- - - 4

Száin

Török Gyulára 1
(elhunyt fia, a íula)- 240.755/
donos halála után 1935. B,M,
13 évre.)

Arany
.Kereszt

---

2

""
12

Magyar

Korona

Ru1tkay Ilonára elhunyt 1eanya. (A tu- <30.619/
iaidonos halála után 1936.B.M.
13 évre.)
Oallina Bélára, elhunyt 231.924/
fia. (A tulaidonos nalála
1936.B.M.
után i cs fél évre.)

vitez dr. )\osztóczy Ernonc sz. Nagy. Ilonára. 231.344/
tulaidonos lialála után 1936.B.M.

(A

·

ll évreJ

,;,::,§;,,

is

1935, 1DebXII. 5. recen

Hajdu

özv. Sztankay
Abanéról

-------

--- ---

-

7

-

193,.
Makó
Vlll. 1.
--

8

Csa-

özv. Ember

níd

Józsefneról

Megváltó

Németh Laszlóra.
236.227/
(A tuiaidonos nalála 1936.B.M.
után 2 évre.)

Ember fózsefre, az
elhunyt fia. A tuia1- 236.801/
oonos halála után 1937.B.M.
12 évre.)

---

1937. 5opVl'!.15. ron

'

Nádor

Szent
Sop- özv. Le1ovits
ron Józsefnéról 1 Erzsébet

özv. Le10vits Tózsefnera,
az clhunvt özvcgyere, (A 236.921/
tuiaido:1os halála után 1936,B.M.
2 évrcj.

*) Az özvegyek ,e,s árviák haszonélv.e7icl6ben levő sz,e-tnélycsjogú gyögy-

szerlára:Jt 45 esztendő:ről rvaló statisz1:ika1 adatait közöl:tük gvki)nyviinK 1.93.().
évn kötetében. Nagy 1f1eltűnoot Kelteitt annaK idején ez az eigyncállíLás, amelyhez .bev·ezetöt d,r. Tau.fif.er Gábor, a Magy.arorsZftg11 Gyogy,szer6sz Egycsü~.ei:
elnöke írt. Az adatok 210 'llaszonélvcz.et·bien ·V.Olt .gyogyszcr1.átir6'1 szólotta1lc
.\z ,·e,gyik csoport azt mutatta, no.gy 1netyik igyögyszer:tár runúzl,atotl úl a tulajdonos el:ha.lálozü.sa után i, 2, 3.
20 . .stb. év mulva ..A 1lliltsodik üsoport
pedig a 210 gyógyszertárat 1891-tlH bezárólag 1935-ig történt átruhazasának
időre:ndj6hen ti.inlett•e fel. Ennek_ a s.tatisztiJka1 kimutaláS'nak a folytatása a

Jogfolytonosság igazolására az itt közölt kiegészítés, n1clyel novc1nberben
zúrtunk ·le.

'

""it5

,.;

Átruh. Község,
Özvegy neve Gyógyszertár
ide1e város Megye kiskoru „
c1me

~

0
<fJ

...
~'

Atruháztatott

Szam

0

9
.

1938.

v.

J.

özv. Boctnar
AntaJneról

Vecsés Pest

·-- - - - - -

10

Ek.árt Gáborra (a tuJajdonos halála után 240.34
1937.B.M.
4 évre.)

Őrangyal

'----

.

özv. Polerecz193q, TahiD_ 1neter János lstV. L tót- Pest ky Ferencné- Szent Anctras vanra. (A_ tulajdonos 239.28
falu
ről
nalála után 24 évre.) 1938.B.M.
- - - - - -----11
1939. Salgó· NógII. J. tarján rád

-- -

özv. Rákos

Gyuláneról

Weszeiovszky Er-

zsébetre. (A tu1aido-

Örangyai

?

nos halála után 14

évre).
-

12

--

---„--

1939. Tisza. Sza-1 özv. Zaiácz
V. 15. aoo bo1cs Károtyneról

1

Kovacs Lászlóra.
(A tutaidonos halála
után 27 évre).

Segitseg

?

·.

.
~-

--<,'-Ls:k

-·----··-„

Összefoglalás
a tuiajdonos nalálát követően átruháztatott

i éven belül
2 „
„
4 év n1u1va
11
„
"
12 "
13

2

14 "

i

"

24 "

27 "

"
"
„"

Összesen

i

3

1
1

1

í
i.

12

lásd táblázaton 2
„
4, 6, 8
„
9
"
"
5
"„
"
7

"
"
"
"

"
"„
"„

l, 3,

11

szám

„
„
"
"„

10

"„

12

„

„"'
~

-----;;;.---- ,.,.:: "" ___ __,,._~-·~

.t&s::;;s;;:::;~;:·;;;;:'s::~-

.,~-~~-,---.-.-" ____ '"-""~---·,----·,,_.,_

„."'..

--~--

;;:
N:·

Uj nyilvános gyógyszertárak 1939. évben.

Község
varos

Fo1ro-11
szan1
1.

Budapest

(186-ik)

2.

Budapest

(187-ik)

3.

Budape'st

(188-ik)

4.

Ba1atonielle

1

Jognyertes

11 Megye 11 Jog 11
Pest

sz.

Teve1y Béla

sz.

Fejér Emil Antal

sz.

dr. ZahorttnszK:y Ervin

sz.

1. Kovacs Béla Mihály

"

"
Somogy

'
A lnanoni Magyarorszag területén 1939-ben engedélyezett új nyilvános
gyogyszertáraK szarna 4, valamennyi önálló. A balatonlcHci jog adomanyozassal az ottani fiókgyogyszertár incgszünt. A nyilvanos gyógyszertárak
száma az orszagrészi s a visszatért felvidéki gyogyszcrtárakkal 1530.
Budapeslen a nyilvanos gyógyszertárat.;: szüma 3-al több, mint az előző
évben, telJát 188.
A Kárpátalj:u területe!{ vISszacsatolásávat 33 gyógysz-crtár f(erült vissza,
n1e1ye1c közül 3 fiók. A megnagyobbodott Magyarorszitg gyogyszertára1naJ(
száma -1562.
,
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544

'

1

Endrőd

2
2

Ercsi
Esztergom
*Érsekújvár

3
4

Gödöllő

2

Gyoma
Gyöngyös
Győr

Gyula
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúszoboszló
Hatvan
Heves
Hódmezővásárhely

0Huszt
*Ipoly,ág
Izsák
Jánoshalma
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászladány
Kalocsa
*) A Duna
gyógyszertár van

2
;,
12
5
5

Kaposvár
Kapuvár
l{arcag
- *'Kassa
Kecskemét
Keczel
Keszthely
*Királyhelmec

2
2
3
3

3
2

14
$
2
2
2
2
2
6
2
2

balp3.rtján

6
2

5
11

12
2
3

2

Kiskőrös

2

Kiskunfélegyháza
Kiskundorozsma
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kispest
Kistelek
Kisújszállás
Kisvárda
Komádi

6
3
5
2
8

*Komárom
Kondoros
Körmend
Kőszeg

Kunhegyes
Kunmadaras
l{un:szentmárton
Kunszentmiklós
fekvő

vá1osrészben

2
3
4
2
5*
2
2
2
3
2
2
2
4

1r

545

1

Lajosmizse
*Léva

2
3

1

*Losonc

4

Magyaróvár
Makó
Marcali
Mátészalka

2

Mezőberény

Mezőcsát
Mezőkövesd
Mezőtút

Mélykút
Mindszent
Miskolc
Mohács
Monor
Mór
*Munkács
Nagyatád
Nagykanizsa
Nagykálló
Nagykáta
Nagy körös
ONagyszöilős

Nádudvar
Nyírbátor
Nyfregyháza
Orosháza

8
2

2
3
2
3
5

2
2
13
4

2
2

7
2
6
2
2
6
2
2
2
9
5

Ózd
Paks
Pápa
*Párkány
Pásztó
Pestszenterzsébet
Pestszentlőrinc

Pestújhely

Pécs
Pilisvörösvár
Putnok
Polgár
Püspökladány
0Rahó
Ráckeve
Rákoscsaba
Rákospalota
Rákosszentmihály
*Rimaszombat
*Rozsnyó
Sajószentpéter
Salgótarján
Sarkad
Sárbogárd
Sárospatak
Sárvár

Sátoraljaújhely
Soltvadkert
Siklós

2
2

4
2
0

•

12
5
2

14
2
2

2
2
2
2
2
7
3
3
2
2
3
2
2
3
2
4
2
3
35

1
1

i

'

546

547

Sopron
Soroksár
Szabadszállás
Szarvas
Szeged
Szeghalom
Szegvár

Szekszárd

8
2
2
5
25
2
2
3

Szentes

8

Szerencs
Székesfehérvár
Szigetvár
Szikszó
Szolnok
Szombathely
Tápiószele
Tapolca

2

8
2
2

l'ata
riszaföldvár
Tiszafüred
Tokaj
'folna
Tótkomlós
Törökszentmiklós
Túrkeve
Ujfehértó
Ujpest
*Ungvár
Vác
Vecsés

8

Vésztő

7

Veszprém
Zalaegerszeg
Zalaszentgrót

2
2

2
2

Ama városok, községek száma, ahol 2 vagy
több gyógyszertár van, 176. És pedig:

2

2
2
2
4
2
2
11
7
4
3
2
4
3
2

A 1negnagyobbodott Magyarország 1562 nyilvános gyógySzerlára közül e szerint 715 egyedüli,
84 7 pedig többedmagával áll községében

Török-Labor rt. Üveg osztálya
raktáron tartja a szakmába vágó összes
üvegáruk a t és 24 órán belül expediál
Előzékeny

96 helyen

25

4
5

13

6
7

-- Lezáralott 1939 december hó 10-én

Cim felirás specialítása 1

2 gyógysz·e1tár van

3

pontos kiszolgálás

1

J

13
6
4

8
9
11

6

12
13
14
22
25
188

2
1

2
3

192 gytr
75
52
65
36
28
48

18
33
24
13

1
1
1

28
22
25
188

összesen: 176

847

2

549
548

L VÁRMEGYÉK SZERINT
Bereg vármegye.

Az 1939 március 15-én felszabadult
Kárpátalján visszakerült gyógyszertárak

i'

1

A Gyógyszerészek Évkönyve 1939. évi kötctéhen a felszabadult Felvidékkel visszakerült gyógyszertárakról való összeállítást közöltük, Azóta újból megnagyobbodott n1agya1 Hazánk az 1939.
március 15-én megindult és honvédcsapataink által
hősiesen befejezett, Kárpátaljának visszaszerzésé' el Szükségét láttuk, hogy a most visszatért országrész gyógysze1tárairól is kimutatást állítsunk
egybe A különböző forrásmunkák és közvetlenül
beszerzett adatoknak figyelembevételével állítottuk
össze az alábbi táblázatokat
A gyógyszer tárakat kimutatjuk a helységeknek
a régi vármegyékbe tartozása szerint, továbbá az
egyes helységben le\Ő gyógyszertárak száma szerint csoportosítva Külön jegyzékbe foglaltuk a
Trianon óta adományozott gyógyszertárakat, s
ahol a jognyertes birtokosnál változás állott be,
azt zárójelben tüntetjük fel
Különböző
adatok
összefoglalását is adjuk.
A vármegyék szerint történő csoportosításnál
a magyar néven kívül felvettük a község (város)
idegen in1périum idején használt nevét, valamint
a lakosok számát az 1930 évi csehszlovák népszámlálás szerint Ezeket a hivatalos jegyzékből
állítottuk össze

Helység

Alsóverecke
Beregrákos
Bilke

Hársfalva-fürdő

Ilosva
Nagylucska
Szolrva
Volóc

I rianon utáni neve

Nizni Verecky
Rakosin
Bélky
Nelipina Lázne
lrsava
Vel'ké Lucky
Svaljava
Volovce

GyógyLakosság szertárak

2 031
3.169

sz

5 612

sz
f.
sz
sz.
sz.
f.

2.119
3 065
5 857
5 805

663

sz.,

Máramaros. vármegye.
Aknaszlatina
Bustaháza
Dombó
Dolha
Huszt
Kőrösmező

Köves liget
Nagybocskó
~yéresháza

Ökörmezö
Rahó
Taracköz
Técső

sz
4 . 371
sz
2.796
sz
4.418
sz
4.226
10.897 1r.2sz
sz.
10.615
sz
4968
sz
6.707
sz.
1 618
sz.
4426
8 893 2 sz
sz„
2.712
sz..
7.460

Ugocsa vármegye

1

Királyháza

j

Slatinské Doly
Bustino
Dubovo
Dovhé
Chust
Jasína
Drahovo
Vel'ky lilockov
Neresnice
Volovoje
Rahovv
Teresva
Iiacevo

Nagyszőllős

Kralovonad Tiscsu 4.606
11.019
Vel'ky Sevljus

sz.

2. sz'

550

551

Ung várnzegye
Helység

Hajasd
Nagybe1ezna

Perecsény
i

'1

Szerednye
Szobránc

I l'Íanon utáni neve

Volosanka
Vel'ká Berezna
Perecin

Seredne
Sobrance

GyógyLakosság szertárak

1486
2.991
2 582
2. 280
1 229

f.
sz
sz.

'

1

1
!

3 gyógyszertár van :
Huszt [Máramaros vm.]
2 gyógyszertár van :

sz„

Nagyszőllős [Ugocsa vm..]

sz„

Rahó [Máramaros vm]
1 gyógyszertár van.:
Aknaszlatina [Máramaros

Összesítés:

1

11. GYÓGYSZERTÁRAK SZÁMA SZERINT:

28 helységben 32 gyógyszertár: 1 reál 28 személyjogú és 3 fiók A 32 között szer·epelt ~gy még
fel nem állított is, amelyet Kárpátalja visszatérése
után e?ész rövid időri belül a jognyertes tulajdonos
megnyitott
Űrökös (haszonélvező) birtokában van 3 személyjogú gyógyszertár
Bérletben van 2 személyjogú gyógyszertár.
atósági kezelő van egy személyjogú gyógyszertarban

If

vm..]
Alsóverecke [Bereg vm.]

Beregrákos
Bilke

Bustyaháza Má;~maros

„
„

l lolha

Ökörmező

„
„
„

Perecsény [Ung vm.]

"

Dombó

llosva Bereg v1n.]
Királyháza [Ugocsa vm.]
Kórösme~ő [Máramaros
vm]
Kövesliget
„
Nagyberezna
„
Nagybocskó
"
Nagylucska [Be eg vm..]
Nyéresháza [Máramaros
·
vm]

vm]

Szerednye

Szobránc
Szolyva [Bere : vm.]

Taracköz [Máramaros vn1„]

Hajasd [Ung vm.1
Hársfalvafürdő [Bereg vm..]

Técső
"
Volóc [Bereg vm..]

TRIANON UTÁN ADOMÁNYOZTATOTT

1

'

2
3
4
5.
6

1931-ben Nagylucska* Brenstein Illés,
l{rausz Sándor).
1931-ben Nyéresháza: Bálint Béla
1932-ben I-Iuszt: Holly Ernő
1932-ben Nagybocskó: Vaclavek Ferenc
1933-ban Volóc: Lápossy Károly
1938-ban Rahó (II.): Skoda Rudolf

(tul

L

E

K

()

p

L A

S T

Magyar gyártmány!
a közgy6gyszerellátás,
a MABI,

OTI és

*

Ujra adományoz\a Eredetileg a m. kir
belügj:miniszter adományozta a jogot 1913-ban,
de a .iognyertes a megszállás idejéig nem állította
fel a gyógyszer tárat

u

az összes közkórházak részére
szabadon rendelhető.

B E

E R S D 0

R F, Budapest.

ó52

553
A bécsi határozattal visszakerült or3zágrésszel Trianon

KIMUTATÁS

a kárpátaljai gyógyszertárak számáról 1931-1938
években.

a gyógyszertárak [a fiókgytr-kal együtt}
orvosi kézi gytr

1

§ 1§

1
I§ 1§ 1§ °'!°'"'°'
-~ -~1~1~
- 8

Összesen

8

1

48150

54

54132

4

8

8 8

? 52

§1§1§

ro

8

s2+
°'"·
kézi
58 62162 gyógy1

szertár

1

KIMUTATÁS

a Kárpátalján egy-egy gyógyszertárra eső lakosság
számáról.

1931-1937.

Orv. kézi gyógysztárak nélkül

1931 11933

19351193'7

Orv kézi gyószertárakkal együtt

193311935

1931

193'7

15 2s4/ 14 507/ 13432113 432j rn 950/12 506/11 rno/u 700
A kdrpátalján a Trianoni békepara~cs után 14 gyógy-

szertár engedélyeztetett.. Espedig.:

.·

Engedélyezési

idő

1922-ben
1924 „
1927 „
1930 „
1931 „
1932 „
1933 „

ismeretlen

2
1
l
1
3
2
2
2

Összesen: 14

után adományozott gyógyszertárak.:$
1921-ben Ungvár
1
J925 „ Munkács
1
1928 „ Ungvár
1
1931 „ Munkács
1
1931 „ Nagydobrony 1
1932 „ Ungvár
1
1932 „ Vári
1
1934 „ Munkács
1
Kárpítalján volt 1937. dece111ber 31-én 55 gyóg1 szertár
1938-b>n engedélyez!!!...!._
„
Összesen :
56
a bécsi döntés alapján 1938„ november 2-án az anyaországhoz vissz:ikerült
24
Maradt
32
amely 1939. március l5-ével ke1ült vissza
1

Ezek közül

1931-ben
1931 "
1932 „
1932 „
1933 „
1938

Nagylucska
Nyéresháza
Huszt
Nagybocskó
Volóc
Rahó

*••

1
1
1
1
1
1 adományoztatott.

A mai Magyarországtól, Magyarország é~ Szlovák!a
állami közös bizottságának határozata szerint Szlovakiához került: 1939. április 7-én Cseklész (Pozsony
vm.) községgel az ott 192'7-ben felálliiotl gyógyszertár
*) L Gyógyszerészek Évkönyve 1939 évi kötet 444 old

554

555

Gyógyszertári statisztika.
A megnagyobbodott ~f,agyarország területe
117.146 km 2 , lakosságának száma 10,817 286. Népsűríísége km2-ként 92.4 lélek
(J\Tagy-1\fagyarország területe volt 282 317 km 2:
lakosainak száma 1910-ben 18,221.387. - Trianoni
!\iagyarország területe 92.833 km2, lakossllga az
i930 évi nép~zámlálás szerint 8,688.319 vo!t)
Budapest területe 207 km 2 , lakosságának száma 1,071.578.

A nyilvános gyógyszertá1ak .száma 1939 dec
10-én, beleszámítva a 1ná1· engedélyezetteket, de még
fel nen1 állítottafoat is, 1562 Ezek közül gyökösített reáljogú 13., reáljogú 184., személyjogú 1316
és fiók 50, Budapest székesfőváros gyógyszertárai~
nak száma 188 (a Margitszigeti fiókgyóg:yszertárral). (1918 végén Nagy-1\fagyarországon a nyilvános gyógyszertárak száma 2014 volt)
A házi gyógyszertárak száma 35

1

551

556

útmutatás a gyógyszertári helységnevek
kikeresésére ..

1

i-[

i

q

1

1
1

'!
1'
1
1

!
j

1
1
1

.I'!

i

Agá1d, lásd Zemplénagárd.
A..lbe1ti-Irsa, l. külön-külön Alberti és Irsa
Almádi, 1. Balatonalmádi
A.lsóság, 1. Csanádapáca
Apáti, l Jászapáti
Ábrány, Alsóábrány, l Felsőábrány
Bajaszenti_stván, átheiyeztetett Baj ár a
Baranyaszabolcs, 1 Mecsekszabolcs
Barcika, l Sajókazinc
Bácsroadaras, 1. 1fada1as
Bácsvaskút, 1. Vaskút.
Bánfalva, l Gádoros
Bánhegyes, 1 Nagybánhegyes
Bérbaltavár, 1 Baltavár.
Biharudva1i, 1 Sárrétudvari
Boglár, 1 Balatonboglár
Csillaghegy, 1. Békásmegyer
Csokonya, l Erdőcsokonya
Csór, áthelyeztetett lszkaszentgyörgyre
Dorozsma, l Kiskundorozsma
Dőryzomha, 1. Zomba.
Farkasd, 1 Vágfarkasd
Felsőság, l Simaság

558
Erzsébetfalva, 1. Pestszenterzsébet
Félegyháza, 1. Kiskunfélegyháza
Hadház, l. Hajduhadház
Hajduvámospércs, l. Vámospércs
Halas, I Kiskunhalas.
H}n:esháza, áthelyeztetett 1viajsra
Jakohalma, l Jászjákóhalma
Jászkerekegyháza, l Kerekegyháza
Kakucs, áthelyeztetett Ujhartyánba
Kaláz, 1 Budakalász
Karász, l Nyirkarász.
Kelenvölgy, 1. Budafok
Kenese, l. Balatonkenese
Kiscell, l Celldömölk
Komárváros, l. Kiskomárom
Köveskút, l Salköveskút
l,acháza, l !{iskunlacháza
Lakitelek, l Kecskemét
Magi:arszombathely, l Bakonyszombathely
Iv!arhntelep, 1. Miskolc
l\íartintelep, I Hejőcsaba
Megyaszó, áthelyeztetett Taktaharkánvra
Mezőtatpa, L Tarpa.
"
I\íosonmagyaróvár, l. külön-külön Moson és Ivfagyaróvár.
Nagycsákány, 1.. Csákánydoroszló
Nagyláng, L Soponya.
Nagyperkáta, l. Perkáta
Nádudvar, I Hajdúnádudva1.
Nánás, l. Hajdunánás.
Nógrádkálló, l Kálló.

559
Nyiibakta, l. Baktalórántháza
Ódombóvár, l Dombóvár.
Pannonhalma, 1 Győrszentmárton
Pataj, 1 Dunapataj.
Perecesbányatelep, l. Diósgyőr
Pesterzsébet, 1 Pestszenterzsébet
Rácpetre, 1 Ujpetre.
H.ékás, 1 Zagyvarékás
Röszke, 1 Szeged
Sámson, 1. Hajdusámson.
Sárisáp-Annabánya, áthelyezve Iokodra
Somogykéthely, 1. Kéthely
Somogynagybajom, 1 Nagybajom (Somogy m)
Sopronmihályi, l \fihályi
Soroksárpéteri, 1 Pestszentimre
Szekcső, 1 Dunaszekcső
Szemes, L Balatonszemes
Szentgrót, 1 Zalaszentgrót.
Szentjános, l. Mosonszentjános
Szentlőrinc, l. Baranyaszentlőrinc
Szentmárton, 1. Győrszentinárton
Szoboszló, l. Hajduszoboszló
Szavát, 1 Ha jduszovát
I allós, áthelyeztet.ett F elsőszelire
fatatóváros, 1. külön-külön Tata és 1'óvá1os
Tétény, l Nagytétény
Tiszaalpár, 1 Alpár
Tiszapolgár, l. Polgár
T'iszapüspöki, áthelyeztetett Szajolra
I orináskölesd, I. Kölesd
lJdvari, 1 Sárrétudvari
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Ugra, l Biharugra
Ujszeged, 1 Szeged
Ujszőny, l Komárom
Varsány, 1 Veszprémvarsány
Vá1kony, 1 Tiszavárkony
v·ásárhelykutas, _l. Hódmezővásárhely
Verőce, l. Nógrádverőce
Vörösvár, 1 Pilisvörösvá1.
Zamárdi, l Balatonzamárdi
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Magyarország nyilvános gyógyszertárai.
(Az adatok sorrendje ez: 1 A helység; 2. A
megye; 3 A lakosság szám4 az 1930 évi népszá1n
lálás szerint; 4 A gyógyszertár címe és ha reáljogú, vagy. fiók, ennek feltüntetése; 5. _A gyóg)szertár adományozásának éve; 6„ A tulajdonos és
az esetleges bérlő, vagy kezelő neve 7. A gyógyszertár telefonszáma 8 Zárójelben az esetleges
észrevételek.
Ahol több gyógyszertár van, a megye és 3
lakosság száma csak az elsőnél van feltüntetve és ezekben a helységekben a gyógysiertárak engedélyezésük sorrendjében vannak felvéve
A bécsi határozattal 1938. novemberében viszszat.ért \·idéken lévő gyógyszertárak egy csillaggal
(*), az 1939. március 1.5-én visszacsatolt Kárpátalján lévők (0) jellel vannak jelölve
Rövidítések.: b = bérlő; k = kezelő; üt =
üzemtárs; r = reáljogú; gyr = gyökösreáljogú;
(a személyjog nincs feltüntetve), tel = telefon

.4ba (Fejér), !. 4067, Őrangyal, 1893 ScheffleI Antal (Fiókkal Sárkeresztúron).
Abaújszántó (Abaúj), !. 4743, Fehér kígyó (r)
1812 Meise/s Irén, k özv Afeisels Jtfikl6sné
Icl : 14
36
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Abaújszántó 1'Iadonna, 1923. Szalay Mihály örök

k Kerekes Etelka. Te! : 31
*Abaujszina (Abauj-Torna), !. 1519, Megváltó,
1914„ Gosztonyi Afór örök, k. Rosenfeld Vilmos
Abádszalók (Szolnok), l 7i63, Magyar kornna,
1873, Kertész Ernő István

Abony (Pest), L 16.057, Szent István király, 1910,
Perényi Gyula. Tel : 34
Abony, Remény, (r ) 1824. Ember Elemér dr.
Tel.: 25.
Abony, Megváltó, 1930 Csemiczky F1igyes, Tel.:
36.
Acsa (Pest),!. 1280, Megváltó, 1887 1uszkó Gyula
Adács (Heves), !. 4100, Megváltó, (f) 1935. vitéz
Czuppon Antal, k Szabó István (Vámosgyö1k
fiókja).
Adony (Fejér) !. 4260, Megváltó, 1819
Vajda
Gyula, TeL: 18
Ajka (Veszprém), !. 2834, Remény, 1883 Tiexler
Jenő, b. Devecseri Sándor. Tel: 19
*Ajnácskő,
(Gömör), !. 1107, Megváltó, 1912
Osgyány Dezső„
0Aknaszlatina (1i.-íáran1aros) l. 4371 Szent István,
1889. özv. Steuer Jenőné
Alag (Pest),!. 3015, Kincsem, 1911. özv dr Gerbert
Ottóné, k. l{lósz Kálmán. Tel.: 21
Alap (Fejér),!. 3150, Őrangyal, 1915 Gergely Jenő
Aibe1tfalva (Pest), 1 3331, Megváltó, 1918 Keresztély János, b. Pafléri Lajos. Tel.: Bp. 256-019.:
Alberti (Pest), l 4293, Megváltó, 1930. Solymossy
lános
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Alcsút (Fejér), 1 1781, Jótsef nádor, 1882. G01ka
Árpád.
Algyő (Csongrád), 1 3850, Isteni gondviselés, 1925.
Mózes Elemér

Aipár (Pest), l 4802, Őrangyal, 1892 Pfalcz Kálmán örök, b Cselkó Józsefné
Alsóábrány (Borsod), 1 698, Angyal, 1899 Csengeri Rezső, Tel.: 5.
Alsódabas (Pest), l 2584, Remény, 1839. özu Fónagy Sándorné, b„ C.sonti Szabó László.
*Alsómihályi, (Zemplém) L 1181, Őrangyal, 1897
C.séri Elek, b. Klein Sándor
0Alsónere.sznice (1\fáramaros),
1618. Megváltó,

1931. Bálint Béla
Alsónémedi (Pest), l 5537, Magyar király, 1915
Pe1inger József
0A/sóverecke (Bereg) l 2031 Remény, 1865. Iápossy Károly (Fiókkal Volócon)
Apagy (Szabolcs), l 2202, Szent László, 1924
SzentiPányi lenő.

Apátfalva (Csanád). 1. 5581, Isteni gondviselés,
1885 Lukács Lá.szló (Fiókkal Magyarcsanádon)
Apc (Heves), !. 2946, Isteni gondviselés, 1896. Kess·
ler Gyula (Fiókkal Jobbágyin)
Apostag (Pest), L 2687, Kossuth Lajos, 1906 Hetényi Dénes, b Fa1agó Mária

A 1iód (Pest) 1. 5500, Magyar király, (r ) 183.,
Burger Zoltán Tel.. 17
Aszód Isteni gondviselés,

23

1922,

Pé1i Béla, Tel .
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Balatonalmádi (Veszprém), l. 1835, Balaton, 1914
Wallner Lipót . Tel.: 4
Balatonboglár (Somogy), 1. 2199, Boldogságos Szűz
Mária, 1891 Sátory Lajos
Balatonf6lwjác (Veszprém), 1 2018, Turul, 1902
Lehrer Alfréd. (Fiókkal Lepsényben )
Balatonföldvár (Somogy), 1 327, Isteni gondviselés, (f.), 1909 özv Tanács Gyuláné (Kőröshegy
idényfiókja) ·
Balatonfüred-fürdő (Zala),
Oroszlán (r.), l 79/
özv„ Orbán Ignácné és J Kovács Béla, k. J. Ko·
vács Béla
Balatonfüred-falu, 1. 3149, Megváltó, 1923, Takács
.láno.s.
Balatonkenese (Veszprém), 1 2456, Csillag, 1918
Sz. T'óth Kálmánné .szül Nényei Vilma, k .Sz
Tóth Kálmán
Balatonkiliti (Somogy), 1. 3180, Gondviselés, 1926
Sujánszky Jenő dr., b Rolit.s lenő (Fiókkal Bala„
tonújhelyen.)
Balatonlelle (Somogy), 1 2147, Ezeréves Magyar··
ország, 1929 I. Kovác.s Béla Mihály. Tel..: 51.

ics (Komárom), !. 6251, Szentlélek, 1872, Galam
bo.s Kálmán (Fiókkal Gönyűn).
Ádánd (Somogy), !. 1932, Őrangyal, 1882 Matolcsy
István
Álmosd (Bihar), !. 2323, Kig)'ó, 1907. Dobsa Sándor
Babócsa (Somogy), !. 2865, Megváltó, 1874. Dras]{ovich Géza.
Badacsonytomaj (Zala), !, 2656, Angyal, 1911 Huszár Károly
Baja (Bács), !, 25935, Üdvözítő, (r.) 1788. özv
Lovassy Ődönné, b. Weber Dénes Tel.: 1-36
Baja, Szenthá1on1ság, 1843
Gyarmati Emil, üt
Kósa Imre, k. Kósa Imre Tel.: 1-86.
Baja, Szentlélek, 1870, Dr. Makray László Tel
1-23
Baja, Kereszt, 1885. Geiringer János dr. Tel: 5-50
Baja, Szent István, 1904, Görbe Gyula
Bajna (Esztergom), 1 2188, Isteni gondviselés, 188!
l{oretkó Géza örök, k. Bittera Zoltán.
Balcony.szombathely (Veszprém), l 1791, Jviadonna,
1916. Szeiberling Ferenc
Baktalórántháza (Szabolcs), 1 2449, Megváltó (r ),
1838 Jóna örök., k Gaál Béla.
Balassagyarmat (Nógrád), 1 11551, Magyar ko··
rona, (r.) 1819 Rebmann Rólms Tel.: 44
IJalassagyarmat, Szentlélek (r.), 1804 Büchler .fenŐ'
Te! : 51.
Balassagyarmat, Szerit Antal, 1931, Kőhalmy Elelc
Tel.: 89.

ELEKTYL·Chinoin
12 és 24 tabi
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gonorrhoea és szövődményeinek
chemotherapiás kezelésére
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Balatanmá1ia (Somogy), l 850, Segítő Mária (!.),
1928. Boleman Éhn Lajos (Kéthely fiókja), b
Páskuj Antal, Tel.: 12
BalatanszáISzó (Somogy), L 1449, Angyal (f), 1930
Fáb1y Ödönné (Balatonszemes fiókja), k Fáb1y
Ödön.

Balaton.szemes (Somogy), L 1011, Angyal, 1922
Fábry Ödönné szül. ková.sznai Csutak
(Fiókkal Balatonszárszón.)

Edith

Balatomzentgyö1gy (Somogy), 1424 Őrangyal,
J8g7 Saály Jenő, Te! : 11.
Balatonújhely (Somogy), 1 3180, Gondviselés (f 1,
1933. Sujánszky .!enő d1 (Ba\atonkiliti fiókja ;
Balatonzamárdi (Somogy), l 1395 Magyar korona,
1927. vitéz Bán Á1pád.
Balkány (Szabolcs), 1. 6826 Fehér kígyó, 1864
Balkányi Kálmán
Balmazújváros (Hajdú), 1 14894, Szentháromság,
1855 . özv Pálfy Gyuláné Tel.: g
Balmazújváros,
Őrangyal,
1897 Szécsi Dezső
Te!: 18.
Baltauár (Vas), lásd: Bérbaltavár
Barabás (Bereg), 1. 1551, Bethlen, 1927. Kovács
Lajos _..
Barncs (Fejér), 1. 2875, Remény, 1928 Miovácz
Imre
Baranyaszentlőrinc

(Baranya) l 2762, Szent István, 1877 özv. Csonka Lajosné, k. dr Muc_ó
Lászlóné, szül. Csonka Vilma Tel.: 24.
Bmcs (Somogy), 1. 7585, Igazság, 1864 Kohut Pál

k Dusnoki Tózsef. Tel.: 46

1

Barc.s, 1{egválló, 1893, Szőnyi Ferenc Tel.: 47
Bar czika (Borsod), lásd Sajókazinc
Baftonya (Csanád), 1. 12718, Magyar király, (r.),
1832. Kaufmann Gyula. Tel.: 42
Battonya, Őrangyal, 1901 Smkady Má1ia
Tel.: 46.
Battonya, Szeretet, 1926. K1áme1 Fe1enc. Tel: 21.
Bácsalmás (Bács), 1. 11 OOO, Szent.lélek (i.}, 1835
P~aefo1t József Öiök.,
k
Praefort Ferenc
Te!: 90.
Bácsalmás, Szent István, 1914 Rónai Dez.só Tel.:
54.
Bácsbokod (Bács), 1. 4440, Szent Erzsébet, 1891
Écsy Zsolt
,
Bánhida (Komárom), l 9424, Turul, 1927. Zaclwr
Károly.
Bá1ánd (Bihar), l 4110, Őrangyal 1893, Szendiey
Sándor
Báta (Tolna), L 3689, Szent Mihály arkangyal.
1930. Willy Ká10ly.
Bátaszék (Tolna), 1. 7336, Szent háromság, 1836
Pongrácz Lajos Tel.: 65
*Bátorkeszi (Esztergom), L 3472. Őrangyal, 1893
Balás Lajo.s örök„, k ifj Abonyi Endre
Bátya (Pest), 1 3620, Szent László, 1924 Szász
Sándot.
*Bátya (Bereg), 1. 1837 Isteni gondviselés, 1913
}'riedman Béla. Tel..: 9
Beled (Sopron),· l 2965 Megváltó, 1892, Réman
Béla m. kir. kormánytanácsos
Bercel (Nóg1ád), l 2190, Angyal, 1897 Vass Jenő
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0Beugrálws (Bereg) !. 3169. Angyal, 1899, El!Ien
feld

>:
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Jenő.

*Bereg>Zász (Bereg), l. 19.007, Medve, (r), 1813,
Mór Sándor. Tel.: 99
*Beregszász, Városi, 1918. Székely l.stván, Tel:
1-30
*Bereg.szász, Angyal, 1877, Rothmann Ignác, k.
T'örök Tibor. Tel.: 96.
*Beregszász, Glória, 1909, Wei.sz Imre, Tel..: 1-47
Berekböszörmény (Bihar), 1, 3188, Korona, 1886
özv. Peczold Károlyné, szül. Wattay Gizella, k.
dr Peczold Károly
Beremend (Baranya), 1 2463, Magyar korona,
1896 Tóth Kálmán
Berettyóújfalu (Bihar), !. 10,899, Gróf Széchenyi,
1836. Puky Mildós, üt. Liptay Albert, TeL: 54,
Berettyóújfalu, J\fagyar korona, 1897„ özv. T1ajdnovits Antalné, k. Vinnay Pál Tel.: 29.
Berhida (Veszprém), 1 1948, Angyal, 1882, Bara-

nyai Zsigmond.
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Berzence (Somogy), l 4127, Szűz Mária, 1899
/(óczián Dezső
Besenyőtelek (Heves), 1 3786, Segítő Mária, 1923,
Saáry Gábor
Bessenyszög (Szolnok), 1. 5569, Isteni gondviselés,
1903. Wei.szenbacher Pál.
Békásmegyei-Csillaghegy (Pest), l. 4912, Szent An·
lai, 1934. Császár Antal Tel.: Bp 162-070
Békásmegyer-Csillaghegy, Szent József, 1894, Tas
Zoltán. T el : Bp 163-571

Békés (Békés), l 28.000, Fehér hattyú, (r) 1821
nemes Benedicty József. Tel.: 57.
Békés, Isteni gondviselés, 1870 Ragettly János
Tel: 63
Béké.s, Arany csillag, 1899 özv Spitze1 Jl.fiklósné,
k. Goldberger Lajos
Béké.s Sas 1908. Székely Ferenc örök, k Kiss
Ernő. Tel.: 45.
Béké.s, Diadal, 1935. Kovács /<;tvlin
Békémaba (Békés), !. 49.374, Sas, (r.) 1825 előtt,
Réthy Béla füök., k Réthy Károly. Tel.: 1-08
Békéscsaba, Megváltó, 1885, Südy Ernő dr. Tel..:
2-10
Bélíésc.saba, Szent István, 1868. Jl.fedvegy Béla,
Tel: 5-21,
Békéscsaba, Arany kereszt, 1895
özu Lőrincz!)
Lászlóné, k Paulinyi József. Tel.: 2-42.
Békéscsaba, Luther Márton, 1902. Mispál Frigyes
örök k. Késmárky Elelr Tel: 4-10.
Békéscsaba, II Rákóczi Ferenc, 1906 Radó Miklós, b. Radó László Tel : 2-91
Békéscsaba, 1\íagyar korona, 1914 Abonyi László
Te!: 3-90.
Békéscsaba, Szent Antal, 1923
Dole.sch Józ.sef
Iel: 4-31
Bélíésc.saba, Isteni gondviselés, 1936. Varga Antal
Tel: 71
Békéscsaba, Remény, 1938. Szeberényi Ando1.
Békénámson (Békés), l 4389, Megváltó, 1926 Vidov.szky l stván
Béké.sszentandrá~ (B0kés), l 6123, ?i.1egváltó, 1879
Vida Ödön
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Bérbaltavár (Vas), (azelőtt Baltauár), 1. 761, Isteni
gondviselés, 1921 özv Schüfer Aladárné, k
Vajda Károly.
Bia (Pest), 1. 3724, Magyar korona, 1892 Gonda
Áf'min, Tel : 19
Bicske (Fejér), l 7696, Őrangyal, 1850, Göllner

Bogács (Borsod), l 2510 Szent Antal, 1909 T rap/g
Alajo.s. IeL 3.
Bokod (Komárom), l 1642, Angyal, 1888 Weg„
ho/er Miklós.
Boldva (Borsod), 1. 1616, Megváltó, 1899 Sclllei-

Aurél.
Bicske, !\1egváltó, 1934

Bonyhád (Tolna), 1. 7456, Arany sas (r.), 1820

be1 Mihály.

Kovács Lái;zló

Pécsi l'aka1ékpénztá1 és Sterba Emilné Tel..:
93.
Bonyhád, Jézus szíve, 1923. Wajdit.s György d1·

Biharkeresztes (Bihar), l 4271, Szent István 1858.
Bánllidi

Jenő.

Tel.: 83
Borota (Bác•), 1. 3751, Megváltó, 1931. Wandiál'
Józoef
Borsodnádasd (Borsod), !. 2777, Őrangyal, 1907

Biharnagybajom (Bihar), 1. 4650, Szentháromság,
1848. karán.sebesi Rácz György dr

Bihartorda (Bihar), 1. 1585, Arany szarvas, 1893.
Kürthy Pál. (Fiókkal Nagyrábén)
Biharugra (Bihar), 1. 2112, Isteni gondviselés, 189!

özv. Grózer Lajo.sné, k. Grózer Dez.s6 dr

Bögöte (Vas), l 716, Megváltó, (f ), dr FischeI
József, k. Derényi Imre. (.Jánosháza fiókja.}
Böhönye (Somogy), l 3203, Őrangyal, 1894 . nemes
Timáry-Baloglz .fáno.s. Tel 5
Bölcslce (Tolna), L 4500, Szentlélek, 1890. Popovits
István
Bönyrétalap (Gyfü), l 2940, Segítő Mária, 19lo.
lulw/alui Nagy Béla .
*Bős (Pozsony), 1 3101, Megváltó, 1885. Taubin-

Bary A Zoltán„

5612, Flóra, 1865, özv K~n
Istvánné, b Neupauer Pál.
Bocsárlapujtő (Nógrád), 1. 2135, Megváltó, 1932
Lengyel Béla, b Mezei József
Bodajk (Fejér), 1. 2139, Szűz Mária, 1882. Tapfer
Sándor. Tel.: 7
Bodrogkere.sztúr . (Zemplén), 1 2279, Megváltó,
1913„ Szalh1ná1y Aba, b Balázs Amália

0Bilke (Bereg) l

ger Béla

*Bodrogsze1dahely (Zemplén), L 2011, Szent István, 1928 Gáll Ferenc.
Boduaszilas (Abaúj), 1 980, Őrangyal, 1923 Lu„
]{ác.s Imre
*Bodzásújlak (Zemplén), l 1159. Megváltó, 1896
Klein Sándor.

Bősárkány

(Sopron), L 2173, Szentháromság, 1929
kaáli Nagy Lóránd
Búcsúszentlászló (Zala), l 515, Szent László, 1935
Somogyi Lajos. Tel.: 3
Budafok (Pest), !. 19691, Kigyó, 1903 Varsányi
Béla Tel. : Bp 26~~945
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Bndapfol{,Sz.entléiek, (r ) 1816 T an1ásy F ló1ián
örök, k Tamásy Dezső. Tel: Bp. 269-644
Budafok-Kelenvölgy, Őrangyal, 1923 Káda.s Ti-

,.,
'I

bor.
Budakalá<Z (Pest), l. 2833, Viktória, 1933 Záhonyi
Géza l Ká10ly dr. Tel.: 162-036
Budakeszi (Pest), l 6099, Angyal, 1883 K Körmendy Sándor„ Tel.: Bp 164-·547, Budakeszi 2
Budaörs (Pest), l. 9006, Szent István, 1871. G/asz
József, k„ Cservény Zoltán Tel: Bp 268-959
Budaörs 3

BUDAPEST, lakos: 1,060. 720
1 kerület
Tárnok-u. 22. Városi (r ), 1687 Éllő István és neje
Te! : 160-256
Krisztina-tér 9 Segítő Mária (r .) , 1815. Radanovits
Kozma és néhai Radanovit.s Dániel örök,
k. Radanovits Mihály. I el.: 150-926.
Győri-út 8 Remény, 1919. Sz Szűts Ernő Te!:
153-114
Attila-u. 20/c Szent Ilona, 1926 Paczek lenő, k.
Zafír Sándor Tel : 152-081
Hegyalja-út 23 Mária Magdolna, 1933 balásfai
Orosz f<'e1enc Tel : 257-620

1
!

(,

~·

F ö-utca 54. Ró1nai császár (r), 1793 Dr DávirJ
1'iktorné és Besnyő Pál, k Temesváry László
Te!: 151-783
i\'largit-körút 27. Szent István (r.), 1795„ Kerpel
Pál, J(erpel Pálné, szül szergényi Gei.st Renée,
és Balkányi László. Tel: 151-619
Zsigmond-u 17. Gránátalma (r.), 1806. Irgalmas
rend, k
Racsek Lajos. Tel.: 151-147, és
151-149
Széna-tér 1. Szent János, 1893. Tanitsáry Iván
örök., k Pais Margit. Tel.: 151-608
Széll Kálmán-tér 11. Gróf Széchenyi István, 1901
Lukács Ferenc. Tel.: 152~523.,
Zsigmond-u. 16 Pálff), 1911. Csányi Im1e Tel:
151-580
l\iargit-köiút 54 Statisztika, 1922. Széll llona, üt
Schulek Béla dr. Tel: 152-502

Olasz fasor 43 Városmajor, 1929. C~illag Pál fel:
355-972,
Zllrda-u. 34„ Szent Alajos, 1932 Rogát.sy Guidó d1
TeL: 154-252.
Pasaréti-út 100 Pasarét, 1937 Szele Alajos Tel..:
165-625,
Ill. kerület
Polgár-tér 7. l\{agyar KÓrona {r.), 1'767. Zboray
Gyula örök., k Schmőr Hugó (fiókkal a I\1argit··
szigeten), Tel : 362-422
Lajos-u. 28 Arany oroszlán, 1875 Szentlűrinczi
Béla Tel.: 154--039

II kerület
27., Fekete medve (r.), 1688, Jenes Vilmos
örök,, b. Veres.s Árpád. Tel: 151-889

Fő-u.

1
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Margits.iget, Szent Margit (f ), 1875. Zborny
Gyula örök, k. Józsa Lajor; (a III. kerületi I\iagyar korona gytár fiókja). Iel: 125-001
Lajos-u. 117. Angyal, 1882. BiI ó István Tel.:
163-035
Flórián-tér 9 Szent Flórián, 1895. Mandel Pál
Tel.: 162-980.
Vörösvári-út 60. Szent kereszt, 1909. Lang József
Tel.: 162-228.
Szentendrei-út 23. Szent Endre, 1911. Killer Zs
Ernő örök, k. Gáspát Átpád Tel.: 362-474.
Szentendrei-út és Vajda J.-u sarok, Aquincum,
1923. K. Mészátos Melánie dt Te! : 162-497
Bécsi-út 89„ Szent Lukács, 1929 vitéz J{ováts Aladár . Tel.: 162-687
Vörösvári-út 150. Krisztus király, 1934 Dobos Gábor. Tel.: 162-644
IV kerület
Váci-u . 34. Városi (r .), 1688 Vajna József Te!:
187-265 és 187-404.
Ferenciek-tere 9. Kígyó (gyr ..), 1787 . Molnát Alfréd
dr és Halápy Oszkár, k„ Molnár Alfréd dr.
Tel.: 188-447.
Váci-u 1 Nagy Kristóf (r.), 1791. dt . Nagel Istvánné és Riesz Ármin. Tel.: 181-041„
Prohászka Ottokár-u 2. Oroszlán (r.), 1794. Szőke
Ödön, k Szentpétery Pál. Te! : 183-268.
Vámház-körut 14. Fehér kereszt, 1885. Németh
Átmin. TeL: 184-500
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I{ossuth Lajos-u. 22., Múzeum, 190i. Léderer Ervin. Te! : 180-294
Váci-u 57. Aesculap, 1911. Sásdi Imre Tel:
185-316
Szervita-tér 5. Belvárosi, 1922 dr.. Nagy Béláné,
szül Betkó Mátia. Te!: 182-972
Pázmány Péter-tér 5. Pázmány Péter, 1928. Hegyes
Géza, üt. Múzsa Gyula udv. tanácsos. Tel.:
184--'716
V

kerület

G1óf Tisza István-u. 7. Lipótvárosi (r.), 1803. Pártos László. TeL: 181-382
Gróf Tisza István-u. 24 Magyar király (r . ), 1806
Kotmos Aladár Tel.: 180-703.
Wekerle Sándor-u. 21. Szűz :l\fária Isten anyja
(r), 1850 . Zoltán Béla örök., k Zoltán György
dt Te! : 123-945.
Vilmos császár-út 136. Klotild, 1878 Ember Béla
Tel.: 124-121
Váci-út 70, Szent Lajos,- 1885„ Héderváry Hugó
dr. örök., k Filep Béla Te! : 290-629.
Dorottya-u. 13. Szerecsen, 1886. Flamm István„
Te!: 182-~722
Nádor-u. 24. Arany kereszt, 1888. Fekete Zoltán
TeL: 126-387.
Szent István-körút 28. Fehér sas, 1890. Kerpel Vilmos örök Te!: 122-317
Visegrádi··U 19 Nap, 1905. Howáth Antal TeL:
292-529
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Szent Istv~n-körút 7. Uránia, 1907 G1ube1 Árpád
Tel.: 117-369.
Váci-út 34. Ferdinánd, 1912 Róth Manó Tel.:
291-626.
Báthmy-u. 15 Báthory, 1912. Vámos Gyula . Tel:
122-026
Pozsonyi-út 2/a. Zita, 1913. özu. Ma1be1ge1 Gyuláné
b. Fischer Pál Te!; 122-800.
Bálvány-u. 9. Bazilika, 1923. Ambrus Sándor
Tel..: 113-847.
Yáci-út 54 G!obus, 1926
Fülep Ágoston dr.
Te! : 292-100.
Falk Miksa-u. 16. Országház, 1929 Kocsi.s Imre
TeL: 116-848
Pannonia-u 22. Pallas Athéne, 1929. Kende EL"·
vin Tel.: 116-895.
I..égrády Károly-u. 37. Herceg Batthyány László,
1933 Baradlai János dr. Te! : 291-660
Akadémia-u L Akadémia, 1937. ifi Jakabházy
Zsigmond dr Tel.: 111-056
Pozsonyi-út 47.
József főherceg, 1937. Wolff
Dez.só m kir kormánytanácsos, Tel.: 298--400
Szent István-körút 20 \Tígszinház, 1937 Szabó
Vince, Te! : 123-959.
VI. kerület
Király-u 12 Szentlélek (gyr.), 1716. Szentlélek
gytr. rt, k. Hárnik Lajos Tel.: 119-002.
I eréz-körut 3 Oktogon (r), 1786 Gaál Endre dr
v államtitkár, b. Meisels Andor Tel: 118-722
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'\nd1áss~

-út 1 Nádo1 (1 ), 1834. J(opac.si Sándo;
és Ledof.szky I~tván örök Iel: 110-232
fe1éz-kö1ut 22. Segítő ..\1ária, 1867 Ftnyve.s .~Iiksa
Tel: 122-454
Király-u. 88. Isteni Gondviselés. 1872 Majos Pál
Te! : 220-Sli
Andrássy-út 84. I\1agyar ke1eszt, 1881. Bayel' Antal dr., üt id. Bayer Antal, n1 kir. kormányfőta
nácsos Tel..: 122-585.
Ieréz-körut 3'i. Szent Gyö1gy, 1886 Környei Pál
Tel.: 128-644
<\ndráss~y~út 26. Opera, 1888 Lám Elemér ö'Iök.
b Kátai Gyula. Te! : 326-136
A1éna-út 124. Hattyú, 1891. Eissler
Györgyné,
szül. Rózsavölgyi L. Margit
k. Spergely Béla
Te!: 290-903 és 291-877
Andrássy-út 55 Szent Be1 talan, 1899 Ladányi
Andor Tel '' 121-233.
Szondy-u 52. Turul madár, 1901 özu. Károly Árminné, b. Erdős l.stván fel: 122-982.
Deák Fe1enc-té1 6. Deák Ferenc, 1905 Szűts Pál
Tel.: 121-017.
Andrássy-út 99. Gróf Andrássy Gyula, 1908 lllitt1nann Ele·n1ér Tel.: 121-521
f\Tagymezö-u. 38. Erzsébet királyné, 1908 Schule]{
Béla dl'., b Babu.sik Fel'enc. T'el: 110-304
Szondy-u. 23. Vörösmarty Mihály, 1909 Bauer
György. Tel.: 116-819.
Király-u. 38 Caritas, 1910 Ispán Jenő. Te!:
111-457.,
37
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\Tihnos császrir-ut 29 \ 1iln1os császár, 1911. Székely Sándor. Tel.: 125-474
Lö,ölde-tér 5 Fasor, 1906 Hajdu József Tel.:
!20-960
Vihnos császár-út G5 I\'yugali, 1919 Káhnán Béla
Tel.: 113---956.
Pod1naniczky-u 69 PodrnaniczkJ, 1922. Hadzsy
Endre, Ül. Gelei Gyula Tel : 119-654.
Vö1ösma1 l)-U. 36 A1an\·kalász, 1928 Korit<;ánszky
Ottó, k . J(orii'iánszkY Vil{for Tel.: 121-560
Ie1éz-körút 56 Budapest, 1930 dr Erdey-Grúz Tibo1né. Tel. 125-885
Lehel-út 6 l\árpátalja, 19:39 Zahorán.szky Ervin
dr I el : 292-950

VII

kerület

Hákóczi-út 10 !VIegváltó (r ), 1828 özv Peres Ernőné, b. Poppel' lózsef Tel: 142-023
Kiiály-u. 53 . .Szent Terézia (r ), 1837 „Faludi JenJ
ö1ök b -~fa1kouit<; Jenő. Tcl: 140-664
Hákóczi-út 88 !(ereszt, 1882 Haas 1i.tiklós dr 1'el;
131--556
E1zsébet-kö1 út 21. Viktó1 ia, 1885 lVilln1ann Ottó
dr Tel : 421-999
lhököl)-Út 28. Szent I-Ie1111ina, 1886 Funk .Tóz~ef
Tel : 131-417.
Dan1janich-u. 1. ~1agyaro1szág védasszonya, 1888
Juhász Jl.fárton. 'fel.: 133-555

Erzsébel-kö1ut 56. Hunnia, 1890 Kalán Gyula, üt
Balló Lajos dr Tel.: 222-066
Ká1oly király-út 5 Diana, 1895 Erényi László
Tel.: 141-555
Dohány-u. 88. Apolló, 1897 Grünwald Gyula Tel.:
133-051.
István-út 17 Flóra, 1899 Blum Gyula, üt. C.sató
Sándor, b Gábori Vilmos TeI: 131-406
Wesselényi-u. 30. b1. Wesselényi, 1901. özv "fi.fodra
Lászlóné, b. Ro.stá.~ Elemér. Tel : 142-576
Dob-u 80. Fortuna, 1902. Bodnár lenő Tel:
222-213
Ihököly-út 21 Árpád fejedelem, 1907 Szabó Károly Te!: 131-474
Bethlen-u. 8 Fe1enc .József, 1909 Székely Imre
Tel.: 131-492
\Vesselényi-u 60 Glória, 1910 Heller László
Tel.: 131-686
Damjanich-u 39 Da1n,janich, 1911 M é.szöly "fi! átyá.s. Te!: 134-613
Klauzál-té1 13. Klauzál, 1912 Bontha Jenő. Tel.:
142-669.
Garay-tér 19 Ga1a3, 1912 botfai liüvös László
Tel.: 132-339
Erzsébet-körút 6 Co1 vin, 1922 Pengve.s Zoltán
örök., k Liebniann Dezső. 1'-el : 222-611
Iiernád-u. 7 Szent ::\Jiklós, 1922 Böhm Ignác
Te!: 138-190
Baross-tér 14. l{eleti, 1922 Beleznay Károly és
dr. Dobálné. TeL: 133--444
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Rákóczi-út 32. Aran) sza1vas, 1923, Halász Béla
üt özv Schönwiszner Aladárné, b Hir ~chhorn
Salamon Tel.: 130-445
Rottenbiller-u. 6/a l\iinerva, 191·1 Böhm 1lfiklós
T el : 133-45 7
Dob-u. 24. l{azinczy, 1926 SiJ;.lósi 1-fenril( Tel
144-376
1furányi- és Elemér-u. sa1ok, Bem, 1935 llfagay
!{álmán. Tel.: 221-641
Rákóczi-út, Szilágui Tános, felállítás alatt
Erzsébet királ~:né-út, Fejér Emil, felállítás alatt
\TIII. ke1 ület
Baross-u. 44 Szent szív (r.). 1761 özu Spergelu
Imréné é.s fia, vitéz Görgő Tibor dr k Sptrgelq
Béláné. szül Balkay Erzsébet. Tel.: 139-906
!\.fúzeun1-Ícörut 18 1vfag)ar korona (1· ), 1790 "'Vitéz
Matolcsy Károly dr. és neje, k. vitéz Jl.fatolcsy
Károly dr Tel.: 139-825
l\.fária Terézia-tél 10 Szent .József, 1854 Szkalla
László. Tel.: 132-561.
··
DáÍzóczi-út 39: Csillag, 1873. Keresztény Gyuláné,
szül C.silléry I-I eduig I el.: 13 !-42 7
1iátyás-tér 3. Szent J{e1csztél)', 1882 Filó Táno.s
dr. Tel.: 132-472.
Rökk Szilárd-u 28. Szent László, 1884 Steiner
Oszkár Te!: 130-143
Ro1nanelli-u 12 Ill~s próféta, 1887. Hofer Antal.
Tel. 134-522
József-körut 64 Apostol, 1893 Czukor László
Tel.: 133-984
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Népszinház-utca 22 Szent !\1argit, 1893 f{oránui
Miklós d1. 'I el.: 133-839
Baross-u 129. Kálvária, 1894. Preisich J{árol~J, üt
Konrád Géza d1 T'el.: 131-~024
I\1émet-utca 32. Szent Péter, 1894 Pikler Gyó1gu
Tel.: 330--932
Práte1-u. 45. Szent Család 1905. \VébLr J)e::<>ő d1
üt. Kaf>zfner Sándor Tel : 130-280
Rákóczi-út 23. II Rákóczi Ferenc 1905 !~leli
Mihály. Tel.: 142-126
Rákóczi-út 61. Szent Rókus, 1910 BTiill And1á<>
TeL: 140-634
Teleki-tér 3 Teleki, 1918. J.lfaure·1 [{01nél dr Icl
137-316.
Szentkirályi-u 22. Szanató1ium 1922. özv. Szrndrei Béláné, b. Csillag Imre. Tel: 133-060
Muzeum-krt 2 \rárosház, 1922 Réthelyi Jó::~rf
üt Salamon Jenő. Tel. :134-957
József-kö1út 40 Józsefvárosi, 1922. 1lfoldt Béla
üt Bátori Ferenc dr Tel : 139-392
Ba1oss-u. 111 Baross, 1923 Csató Sándor, üt Gábori György. Tel.: 131-027
Népszinház-u 37 Üdvözítő, 1922 "f\Trlgele Gézu
Tel.: 138-371
József-körut 10. Zrinyi, 1923 Kalmár István
b. Nagy Imre. Tel.: 139-438
Karpfenstein-u 21. Nagyn1agyarország,. 1928 4ltmann Aladár. Tel.: 135-871
Baross-tér 6 Gróf Apponyi Albert, 1928 Bér
Sándor. Te! : 144-869
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1

Jézscf-körúl 80 Xag)boldogasszon: 1928. C.sernu~
IuAáls Lajo.'i k hihal1ni Harn1o'i Tibor Tel.:
H3-i03

IX. kerület
39 Ang:yal (1.), 184-i Iöclnrer Tarná-;
rei : 186-234
l)Jlőí-út 59 Szent Fertnc, 1872 Go1nbo'i Zoltán
Te! : 130-669
Ferenc-körut 22 Páduai Szent Antal, 1879 Ftkete
Andor Tel.: 186-560
Ráday-u. 18 Jó pásztor, 1886
Deér Ödön Tel :
186-006.
Üllői-út 105. Sas. 1888 Kún ,!/ad ár I'el.:
140-186.
Soroksári-út 70. Szent Anna, 1892 Pandula lózsef. Tel.: 131-930
i\Iester-u 38. Madonna, 1899
Kenzplerné Péter
Margit. Tel.: 130-810
Ferenc-körút 2 Sanitas,
1911
Emánuel Géza
örök , k, Emánuel Géza Tel.: 18 7--443
Üllői-út 87. Stefánia, 1911 Neményi Nándor
Tel : 133-832
lón)aj-U. 5. Duna, 1920. [{as.sai 4rtln11, k C~illaq
György. Te! : 188-348
Gróf Haller-u. 44 I--Ialler, 1922. Schubert Arnold
üt G1aef Tibor Tel.: 132-671.
Üllői-út 121 Gizella, 1922 Hrabéczy O.szkár dr
Tel.: 142~276
Ferenc-tér 1 Jó Szív, 1933 özv dr. Eif>ach J(ornélné, k Horváth Zoltán Tel.: 139-131.
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X kerület
Belső

Jászberén\ i-út i
Isteni gondviselés. 1870
Fáczányi l.stv.án dr Tel.: 148-391.
Kápolna-u. 1. _Arany sas. 1888 Ilfann Géza dr, üt
Szántó Imre. Tel.: 149-192.
Család-u. 44 1fátyás küály, 1896. Mály László

Üllői-út

'
1

1

1

j

Tel.: 149-813
Gergely-u. 40. Szent Katalin, 1909 11"incze I~tvá.11
Tel.: 148-886
Orczy-út 47 Orczy, 1911 lfj Örvényi Béla Tel.:
-1114--'505.
Üllői-út 124„ Jézus Szive, 1926 Iemesuá1y István
dr.. Te!: 149-003
l\faglódi-út 65 I-fygieia, 1926 dr Gö1ög Jenőné,
szül. Buday 11-Iária. Iel: 348-167
Hungária-körút 16. Szent Erzsébet, 1930. Rimay
Béla, üt. vitéz Bán Árpád, k Rimay Béla
Tel.: 142-414.
Pongrácz-út 17. Szent Mihály, 1933 Toóth Afihály
Te! : 148-266.
Gy öm1öi-út 49. Ren1ény, 1938. Z C~á.szár Ferenc
Tel.: 148-072.
XI kerület
IIorthy l\fiklós-út 19. Szent Gellért, 1888 1lfagyaruKos.sa Gusztáv Tel.: 268-684
IIorlhy l\iiklós-körté1 8 Szent Iinre, 1910 S=cgő
István, üt. Szegő László Tel.: 456-562
Szent Gellért-tér 1. Szent !{ereszt, 1917. lernájgó
Tózsef dr fel: -259-292 és 268-800
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Lenke-tér 4 Arany sas, 1920 Erdélyi Dez~őné
Te!: 259-749,
Ho1thy 1\Iiklós-út 128. Szeretet, 1923 Fabritiu~
Ifenrikné, szül báró Syntini~ Ilona Iel.:
456-052
fehé1\ári-út 82 Lisícuxí Szent Teréz 1928 Ruj'f
Tfrézia Tel.: 269-443
Budafoki-út 47 -:19 Szent Antal. 1929. Beret:z,J, ,
Béla, üt. Ton1boJ' .lenő dr Tel.: 259-739
fehérYári-út 21/h IIárom király, 1937. Balás 4rpád, T el : 269-494
Elldaörsi-út 25
I1gahnas Szerettt. l93i. .1bn~7"!\reme~ Guula, b 1'árady La.fos dr Tel.: 256-935
i-fo111\\ '\Iiklós-út .51 Szent Klára. 1939 T evl-lrJ
Béla

XII
Görnbös Gyula-út t/b. :L\íagyarország védasszonya
Héray Andor dr. és dévai Szőllősy örök. Tel ·
153-843
Gömbös Gyula-út 34 ~lkotás, 1906. Illés Ede dr
Tel: 15:1-'--216
[stenhcgy, Eötvös-u 4 l\fátyás király, 1894
Schmidt Dtzsőné, szül 1Vie.sner Mázta Tel :
165-207
[lidegkúti-út 2. Szép Ilona, 1922 1Veörös Gyuln
Te!: 164--253,
Bőszö1nH~nji-út :16/b. Isten szen1e, 1928. dr. Spe1lágh Aladárné, szül IIainiss Berta Tel.: 154-567

Németvölgyi-út 56 Szent Ágnes, 1929 németpcúnai Wolff Lajos Te! : 154-876

c~aba-u

7 Csaba. 1935 Táncos lúzse/né, üt. Fe1enczy Árpád, k /{őhalmg László Tel.: 152-i40

Xlll
Róbert I{ároly-körút 60. Fehér gala1nh, 1901
Strausz Ármin. Tel.: 291-931
Róbert Ká1olj -körút 1.04. Szabadság 190 7 Iarn
berg f{á1oly, h LuJ;,ócs Déne.~ Tcl: 291---916
\.ráci-út 155. Danubius 1910 !!lé.s Antal k I az·patalii Pál. Te!: 291-5:l7
\~flci-út 87. Phönix, 1917 .lnnitwiry László
fel:
291-328
Szent László-út 71/a Petöfi. 1923. Pethes Béla d1
TeL: 291-745
'Váci-út 49. Lehel, 1929 J(o1áni Zoltán rei:
291-990
Bé'ke-tér 11 Béke, 1935 Tatár lóz<>ef Tel: 291-113
1

XI"\T ke1 ület
Kerepesi-út 128. Szent Vendel, 1888. Kada Erzsébet Te!: 297-115
Bosnyák-u. 1 Ő1angyal, 1892 Harsányi J(ároly
TeL: 296-422,
Thököly-út 87. I-iungáiia, 1898 J(nsztriner Péte.r
dr TeL: 296-568
Kerepesi-út 24 Pannónia, 1900 Szilvá.s.sy Gy
László Te! : 296~349,
A1éna-út 29 Aiéna, 1901 Polatsik József Tel..:
138-115
E1zsébet küályné-út 30. Hun1anitás, 1922 Czukor
Gyula Tel.: 497-550
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íhököls-út 178. Thököly, 1926 Majoros~y Béla
1'el : ±96-9íl
Fürész-u 17 Szent A.ntaL 1932 Bettgh Károly
Tel.: 296-240.
Erzsébet királyné-út 100/b. Szent Veronika, 1932
vitéz T orda!J F'erenc T el : 297-625
\Tü1nberg-u 8 A.ttila, 1934 f{reb~z Géza TeI :
296-051
Erzséhet-királ~né-út 19. Jó1emén~'ség, 1935 Cstrenyey Géza Tcl : !97-559

Ctgléd,
11eg\áltó,
1896
Dobos György., k
P1thoffe1 JEnŐ Tel.: 3
Cegléd, Isteni gondviselés, 1910 C.stte
4-mbru~
Te! : 61
Cegléd, II. Rákóczi, 1915. 111e.ster László Iel: 29.
Ceglédbercel (Pest), 1 3963, Nepomuki Szent Já
nos, 1918 özv borsodi Latinovits Gézáné, k
borsodi Latinovits Ödön
Celldömölk (Vas), l 6100, Boldogságos Szűz Mária, 1815 Bisiczky And1ás dr Tel : 22.
Celldömölk, Isteni gondviselés, 1929. Bunytvácz

l?1Zdatétény fP,est), l. 25-16, Szent szÍ'i·, 19.34 ntnlt'>

Sándor
Cibakháza (Szolnok), !. 5859, Szentháromság, 1894
PálJázat alatt, k 1\Jolnár László._ Tel.: 7
Cigánd (Zemplén), 1. 4'725, 1iegváltó, 1924 Karsau

Kajdacsg Pál Tel.: 469-750.
Bugyi (Pest), l 3679, Szent Tstván kiiáh 1901
Liszkay István örök, h. Bo.s<;ányi Jenő.·
Buj (Szabolcs), l 3453, Megváltó, 1899 Swbó
Dez.só
0Bustyaháza (J\iá1an1a1os) l 2796._ Ő1angy.al, 1883
Dancs Mildós
Büdszentmihály (Szabolcs), J 8639, rvfagyar királ\
1873. liörö1npF. lnzre. Tel: 16.
·
Bükk (Sopron) 1. 2552, l\1egváltó, 1926. 1\Témeth
János.
Bükkösd (Baranya), l 900, Szent ferézke, 1935
k!ertha Ágoston
Cece (Fej-ér), 1 4096, :.\'1egváltó, 1835 Káldot
1.:umos. Tel ; 9
Cegléd, (Pest), l. 37 413, Szentlélek (1.), 1807 özv
Jánossy Gézáné) b„ Bachó Sándor. Tel..: 93
Ct.gléd, Remény, 1886 Zalai Károly d1 Tel : 55

László

Cinkota (Pest), 1 5506, Mátyás királ), 1896. Patak
/alvg Sándor. Te! : Bp . 297 -980, Cinkota 6.
Csabreudek (Zala), l 3406, Szent László, 1901
Po.sgay Andor
Csanádapáca (Csanád), l. 4648, ?vfagyar ko1qna,
1884. Bono1ni Géza 1'el : 10.
Csanádpalota (Csanád), l 5883, Hattyú, 1880
Schneider lózsef, Tel.: 14.
Csangte/Ek (Csongrád), l 4610. Megváltó, 1890
Dnmján Gé:n
*Csap (Ung),
3572, Isteni gondviselés, 1871
Be1 náf Sá11do1 I'cl 8
Csákánydoro~zló (azelőtt \„agycsákány) (Vas), l
1603, Szentlélek, 1912 özu Ole1t Emilné, k
f-<'odo1

Sándor
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Csákberény (Fcjé1)
1645, Szent Má1ton, 1929
Harr láno~.
Csákvár (Fejér), L 4435, Isteni gondviselés (r)
1821 Jirouetz László
Csány (I-Icves) l. 4505, l\fag\ar korona. 189:1. Hor~
váth Ödön (F.iókkal I-Io~:ton. J
.
Csáuolu (Bács), J 3104 !\1cgváltó 1900 I!alló~y
Endre b B(rnhart Etnő
*Cscllés: (Pozson~), 'isszacsa toltalott Szlovákiá.
hoz az 1939 n1á1cius 14-iki hatá1kiigazítás alkaln1ával
Csenger (Sz'atn1[n). l 4941 ()1oszlán (r) 1825
Diód-Vá1allgai )Yfiksa Gyula Tel.: 10
Csengőd (Pest) l. 3086. Páduai Szent Antal 1920
Szabady Vi/Uor
C~epel (Pest), l 22 901, Őrangyal. 1896. Ro~enberg
Hl.'nrik 'Tel: Bp. 147-8:)9
·
C<;eptl Ang:val. 1914 özu Hrrc-: Gribnrné. k Ká/.
dori _Melanie Tel : Bp 147-968
Csepel, Szent Antnl 1927 Borzsovay István Icl
Bp. 147-467
CseÍJel, Szent Erzsébet, 1930. Thierry Tibo1 TeI:
Bp 347-912
C.seprlg (Sopron), l 4135 Szentháro111ság 1842
Flóderer Jenő
Csesztreg (Zala)., 1 1211, Segítő Szííz ~„fária, 1914
Donászy AladrÍ!
C~rténtJ (Veszp1ém), l 1:11 i HJgieia 1913. Szuper
Imre, k. Horváth Aladá1· (Fiókkal Súron)
Csépa (Szolnok), !. 3570, Óiangyal, 1880 Nagy
Ferenc Tel.: 5

C~illaghegy; lásd: Békásmlgyer
*Csiz (Gön1ör), 1 706, (f) S1:res Drzső (Riina
szécs idényfiókja)
Csolnok (Esztergon1), 1 3500, Szent Anna, 1935
Do[Jay Pál
c,ongrád (Csongrád), 1. 20 046, Ország címer, 182 7
Barna Hen1ik. Tel.: 66
Csongrád, I\.fegváltó, 1882 Czájlik László Iel: 78

Csongrád, Szent Rókus, 1896 Gömöry János

fel :
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Csongrád, Szent István, 1922 Bezzegh István
Te!: 46
C.songrád, Szentlélek, 1928 ! 1.lagy Elemér
Csorna (Sopron), 1. 8498, Kősas (r.), 1817. Marinczer Jenő m. kir. kormánytanácsos, Tel.: 5-0.
Csozna, Megváltó, 1910 Gergely István Te! : 54
Csorvás (Békés), l 6869, Isteni gondviselés, 1883
:Forgács J{ároly
Co;ögle (Veszprém), 1 1264, Isteni gondviselés, 1888
Bretter Dezső
Csökmő (Biha1), l 381.5, Olajág, 1894 péchújfalu.si
Péchy örök , k Péchy Tamá.s
Csömör {Pest), l. 3i25, ?\.1egváltó, 1909. Iőrinczy
Lajos. Te! : Bp 297-388, Csömör 10
Csurgó (Somogy), 1 4759, Megváltó, 1847. Gründl
!{álmán. Tel : 66
C.surg6, Szabadság, 1919 Bole1nan Éhn Afihály
örök., k Józ.sa Iajo~ Afil1ály. Tel : 73
*Csúz (Komárom), L 2429, Szentháromság (r.),
1806. id. lezovit.s Kálmán.
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!Jávod (Bácsj, J. 328-1, (f J, 1935. Bielilzky Aároly,
k. ilfóczá1 Gábo1 (Hercegszántó fiókja)
Debrecen (Hajdu), 1 11'7.275, Arany angyal (r.),
1680 Bánó Ando1 T'el: 17-77.
Debrecen, Arany egyszarvú (r.), 17 72 Grósz l'·lagy
~Ferenc. Tel.: 34-96.
l)Pbrecen, I\:ig~ ó (1 ), 1812. "liihalovit.s lenii örök„
k. ~fil1alovit'i llnŐ dt T'el.: 30-95
Debrecen, l{ossuth Lajos (r ), 1813. Lux Arnold
Te!: 29-56
Debrecen, ~{agyar korona (r), 1807
Kápo.sztás.sy Géza. Tel.: 16-06
Debrecen, ?\..fegváltó, 1843. lllajor 1\Iihály örök k
Timár .Józ'ief Tel: 14-69
Debrecen, Reménység, 1868, Gödény Sándor dr
ö1ök, k Gödény Ilona. TeJ : 14-21.
J)ebrecen, Csillag, 1901. Be]{e Barna I'el: 29-32
fJebrecen, Isteni gondviselés, 1904. Székely Ador
ján, k . .Jul1ay Imre Tel.: 29-81.
Debrecen, II. Rákóczi Ferenc, 190'7. özv Aranyi
Árpádné, k Aranyi Sándor. Tel: 23-43
Debrecen, Csokonai, 1909. Batáry István dt. ö1ök
Te! : 10-15
Debrecen, Sztankaj, 1913
erdőbényei
'fllémeth
László Tel: 25-58.
Debrecen, Sas, 1913 llfandel József örök, k. Néniet Kornélia. 'Iel: 11-39
Debrecen, Bocskay, 1913 La'isányi láz.se/ Tel
29--14
Debrecen '\f111aközy 1914 Prei~er Ernő Tel:
13-30
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J)ebrecen, Nap, 1802. T oluay lnirl
Debrecen, ~fátyás királ), 1922. Papp Gyula fel
13-83.
Debrecen, Tisza, 1923 Jónap Aladár Iel: 24~5'.~
Debrecen, Arany János, 1923 Bozóllg György
Te!: 11-78
Dlbrecen, Szentháro1nság, 192i
özu
Bernáth
ltfikló.sné, b Pinczési László 'Iel: 17-09
Debrecen, Á1pád fejedelem, 1932 Mike.s Béla, b
Sallay László
Debrecen, I-Iungária, 1932 Sz. Szabó Jenő
Decs (Iolna), 1 4809, Magyar korona, 1919 B
Fodor 5ándol', b. Kis.s l 'itván
Demecser (Szabolcs), l. 3 729, Gondviselés, 1912
Teremy A1enyhért TeI: 22
f)erec.ske (Bihar), I 9800, Ren1ény, 1836. Benklí
Sándor
l)erecslce, Őrangyal, 1913 ne1ne~ Pataky Sándot
(Fiókkal Konyáron).
Deszk (To1ontál), l 2761, Páduai Szent AntaL
1931 Szeghy Tibor.
Devecser (Veszprém), l 4305, Szentháromság (1
1834. Balogh fl.fihály (Fiókkal Somlószöllősön i
Tel.: 11
Dég (Veszprém), 1 4155, (!.), 1923 özv Rovács
Ignácné, b Poó/;, Df:zső (Szilasbalhás fiókja. 1
!Jévaványa (Szolnok). l 14 6.55, (>iangyal 186i'
özv )om111er Rertalanné, k 11' Guttrnann Szidi
f)évaványa, Isteni gond>iselés, 1896. J(olbay Rudolf
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Diósgyőr

(Bo1sod), 1. 20.854, :\Ieg,áltó (r ), 1812
Élei; Géza (Fiókkal Hámor-Lillafü1eden) Tel.:
18
Diósgyőr (\i-asgyár), Angyal, 1897 ~'fenner Ödön
Diósgyőr
(Pe1-ecesbánj a telep), l\Iegváltó, 1909
Afenner Richárd
Diósgyő1, (Ujdiósgyőr), Szent László, 1913 Vrín1os
Imre,
Diósjenő (Nógiád), !. 2324, Szent László (f.), 193!
Óváry Elemér. (Rétság fiókja)

Doboz (Békés), l

6469, Isteni gondviselés, 1900
Holdy Magda
0Dolha (l\fára1na1os), 1. 4426, Re1nény, 1893 l!kovits .fóz~tf
Dombegyház (Csanád), !. 4953, Angyal, 1896
Afayer György örök, k, f{ránitz Imre

0Doznbó (~Iá1a1na1os), 1 4418, ?viag~-a1 ko1ona,
1888 J.)fauksinszky A.ntal
Dombovár (Tolna), l. 8984, Magya1 ko1ona, 18 70
Balthazár Tibor. Tel.: 22
Do1nbovár, Őrangyal, 1921 Csornor !{álmán Tel..
61
Dombrád (Szabolcs), l 6062, Jézus szi\e, 1882
"f\Tagy Jenő

Domoszló (Heves), l 2620, Szent Antal, 1923 Molnár Jenőné, szül. Schultz Frida
Dorog (Esztergom), L 5863, Szent Margit, 1913
Perl József. Tel: 15
Döbrököz (Tolna), !. 4202, Őrangyal, 1908 Bródy
Ernő, b. C.súzy Józ.sef. Tel.: 6
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Dömsöd (Pest), l 5018, Magyar korona, 18i4
Soós István.
Dőryzomba ('Tolna), lásd: Zomba.
Drávafok (Somogy), L 1120, Jézus Szíve (f ),
1934 . Brantner Antal (Lakócsa fiókja.)
Drégelypalánk (Hont), l. 1984. Szent Erzsébet,
1927. Schönberg Ármin„
Dunabogdány (Pest), l 3095, Madonna, 1907
Wallenfeld Mihály
Dunaföldvár (Tolna), 1 11.340 . Isten anyja (r ) ,
1796. Zlinszky József örök, k Pilissy Béla
Tel.: 67.
Dunaföldvár) Szentháromság, 1857
Szijártó Tibor, TeL: 66,
Dunaharaszti (Pest), 1 8040, Isteni, gondviselés
1886 Hoffmann Géza, üt Mór Gyula, TeL: 2
Dunal<eszi (Pest), !. 6053, Szent Mihály, 1904
Breicha J áno.s„
Dunapatai (Pest), 1. 5967, Megváltó, 1857. Kelecsényi Ferenc
Dunapentele (Fejér), l 3905, Szentháromság, 1864
özv Albert Rezsőné, b. C.sulyák János. Tel : 15.
Dunaszekcső (Ba1anya),
l 5633, Szentháromság,
1883„ Molnár A Dániel örök, b Braunbf:I'ger
Imre, Tel.: 12
Dunaszentgyörgy (Tolna), 1 2944, Magyar korona,
1928 Vizslovszky László
*Dunaszerdahely (Pozsony), l 6280
Remény,
1790 Gerő örök., k Geiringer 0 ~zkár
*Dunaszerdahely, Őrangyal, 1917
Wappenstein
Marcell.. fel : 74
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Dunavtcse (Pest),

1 4783, lviegváltó, 1834.
l't0res Imrl

özv

Elek, Jézus szíve, 1926. Hummer Rudolf. Tel.: 29

Ral;or; Fe1en(né, k

Emőd (Borsod), l 3672, Megváltó, 1896 Wattay
Kornél örök, k. Polán]{ay Zoltán.

Fcseg (Nóg1ád) l 1760, Szűz Mária, 1895 Szap,
panos Béla
Edlléni7 (Borsod), 1 2935 Őrang~:al, 1873 Schufr];_ Guula dr Tel.: 29
·*-·Fgeg (Í-Iont) l 68!, .ielenleg üzemen kívül
Eger (Heves), l. 30.424, Magyar király (r ), 17:4
Pr,eszler Armin, üt. Tauffer Gábor dr orszaggy iilési képviselő, k Preszler Ármin Tel : 1-16
Eql r, Gránátalma, (r ) , 1728
Irgalma.srend
k
Fajcse/( .fóz.sef Ern1ed

Enn (Abaúj), L 1617, Magyar kiiá!y, 1925

..

Eglr, I{ig)'Ó. (i.), 1839 Hibay ?_yorgq dr

örök
k _'\Jándi-Szabó Béla Te! 1-h2
F0er Őranc:r,al. 1897. Pánczél A1pád Iel: 2-87

E;rr, SzenÍ-:i.Anna, 1907 özu Velcsey Istvánné, k
Skultétl1g Guula. Iel.: 97.
.
Euer, Isteni gondviselés, 1923 Beniczky ll!ikló.s
Tel: 1-42

Egei', Szent Jst\ án, 1938 Gala1nbos láno.s dr lel:
4-,26
Eoer cselli (Heves), l 1444., !\1agyar király, 1911
"1?adimetzlcy Zoltán.
Egyek (Ilajdú), l. 7038, Isteni gondviselés, 1895
Tóth Dl-zső ö1ök, k. LiszAay Gizella
Ern;há::a~rádóc

(Vas) 1 87:1 \-lag~rar koron~., 19~1
Tévl>.ornáromi ]{omá1omy Gyula, k Menzch f.stuán

!~lell

(Arad), l 8i4l1, Scgíl6 Szlíz "!\Iii1ia, 1850
mény Imre Tel.: 21

!{1-

l

T a"

va.szy László. Tel.: 27.
End1őd (Békés), 1. 13 928, Megváltó, 1876 Alapy
Andor. Tel.: 16
End1őd, Szent Antal, 1903 Schmall Jenő
Enying (Veszprém), l. 5082, ~íegváltó, 1852 özv
Adler Imréné, k. Obe1mayer Gizella. Tel.: 3i.
Ercsi (Fejér), l 7545, Szentháromság, 18Cií Lugosi Béla TeI : 20.
Erc.si, Madonna, 1936 Haffner Ferencné, TeI : 'i
Erdőbénye (Zemplén), I 2950, Jsteni gondviselés.
(f.), 1930 . .szadai A<;zfalos Gl/Örgy. (OiaszJjszk:~
fiókja.)
·
·
Erdőcsokdnya (Somogy}, l 2032, Megváltó 1901)
T6tl1 József örök., b. Kréter Endre
EI~őtelek. (_Hevesl; !. 5021, Megváltó, (!.), 1926"
ozv. Banoczy '5andorné k Baláz.s Ilona
(Kál
fiókja 1
Eszte1gom (Eszte1gom), l 17 354, Fekete sas (1 l
1727 Schwartz Jt.fan6. IeI: 86.
Esztergom, Szent István (r ), 1793. özu Rochlit::
A1thurné, k Rochlitz Ele1nér. TeI: 91
E.sztergom, Megváltó, 1861, J{cr.schbau1nmai1er
Ká10/y. T el : 42
.
Ei;zfe1háza (Sopron), I 880, Páduai Szent Antal,
1909. Nindl .Jáno.s
Etr7ek (Fejér), l 4004, Isteni gond\isclés, 1905
Vida !úz.sej örök, k. ifj. Janovich l.stván

596
Érd (Fejér), 1 5693, Szentháromság, 1882 Tóth
Fe1enc. Tel : 14
, „ *Érsekújvár (:NJitra), l. 22.457 Aranyoroszlán,
/-- (r), 1798, Farkas Sándor, Tel.: 61
*É1.sekújvár, Szent Rókus, 1878. özv. Saád Istvánné, b T ope1cze1 l.stván. Te~ : 1-----65
*Ér.sekúújvár, ~1indíg segítő ?v!á11a, 1918 .fakubouich Dezső
kÉr.sekújvá1, Salvato1, 1925 Ditte1t Béla, Tel:
1-09
J~r.sekvadktrt (Nógrád), 1 3502, I\fegváltó, 1895
d 1 Engelné Gró.sz Anna, b. Bo1sányi István
Fadd (Tolna), l. 4741, Szenthá1on1ság, 1;,835 Borsody Gyö1gy örök, k„ Netza.sek Rezso. Tel.: 3
Fajsz (Pest), J 3253, Magyar korona, 1892 Nagy
B, Szilveszter.
Farka.sd, lásd: 1.1ágfa1kasd.
Fegyvernek (Szolnok), !. 7213, Megváltó, 18i9
Dávid István Tel.: 4
Fehérgyal'n1at (Szatmár), J 5227, Isteni gond\.i··
selés, 1859„ Spitz Sándor Tel : 5
Fehé1gyarmat, Kígyó, 1927, Kormány_ Géza: Tel.
37 .
*f'el{eteardó (Ugocsa), 1. 1923. Isteni gondviselés
18 7 5 Gáje.r ./ áno.s
*Feled (Gömör), l 1357, l{orona, 18'73 Pe1·;e.ssy
Sándor, b Mérész Győző
J<elsőábrány, lásd: Al.sóábrány.
*Felsőbalog (Gömör), !. 869, István király, 1881
í 1 olánszky Ferenc
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Fels6galla (Komárom), 1 15 5i0. ~fegváltó 1911
Szénez l Aladá1 örök., k Szénert Aladár
Felsőgöd (Pest), 1 3024, Segítő Szűz Mária, 1917.
Balthazá1 János Tel.: 12
Fel.sőireg (Tolna), l 4512, Isteni gondviselés, 1884
11alu József. lel : 24
Felsősegesd (Somogy), !. 2391, Szent László, 1914
Albert Gábor, k. Rónai Dezső
*Fel.sőszeli (Pozsony), l 4160, Szent István, 1909
özv. Ptac.seA Antalné, k. 01 szágh Pál
Fel.sőz.solca (Borsod), l 3500, ~Jagyaro1szág véd
asszonya, 1936 Barna László Dezső. Tel: 5
Fertőszentmiklós (Sopron), l 3384, Isteni gondviselés. 1881 Kongáry Béla
*Fél (Pozsony), 1 1428, Salvator, 1936. Helczler
Teréz.
Fénye.litke (Szabolcs), 1 2400, Megváltó, rn28
Oltványi Zoltán
Foktő (Pest), 1 3239, Isteni gondviselés, 190!
Nagy István
Fonyód (Somogy), !. 1663, Angyal, (1.), 1931
ifj Gallé Géza, k. Gallé Cornélia (I.engyeltóti
fiókja.)
Forró (Abaűj), !. 1462, Magyar király (!.), 1861<
megszün t 1938-ban

LANACLARIN·Chinoin
A digitalis lanata összes, isolált glycosidái
in j., sol , tabi., supp
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Szent György. 1882 Duorál'
Alfréd
Földeák (Csanád), L 5555, Szent László, 1888

Fót (Pest), !. 5109

Vörös Sándor

Földes (Hajdu), 1. 5654, Isteni gondviselés, 1863
Kállay Lajos László Tel : 8 (Fiókkal Tetét·
lenen ..)
*Füleli (Nógrád), 1 4291, Flóra, 1825 Csépe
István.
Fülöpszállás (Pest), 1. 6449, Isteni gondviselés,
1887. Galata László.
Füzesabony (Heves), 1. 6390 Mátyás király, 1880
Gaál István. Tel.: 22
Füzesgyarn1at (Békés),
11.353, Re1nén:y 1909
Makai Emil
Gacsály (Szatmár), 1 1139, Ren1ény. 18 72 Sándor
Zsigmond.
*Galánta (Pozsony), 1 4375, Vörös rák, (r..) 1812,
Massányi Géza és Mária, k Massányi Géza.
Tel.: 32
Galgamácsa (Pest), L 1880, Mag)a101szág védaszszonya, 1923. Poszti Gyula örök, b. Gáspár Pálné szül Bontilovit.s Olga
Gamás (Somogy), 1 2351, Szűz Mária, (!.), 1924.
Kot.si.s Kálmán, k Krasznai József (Somogyvár
fiókja.)
Gara (Bács), L 4124, Szentháromság, 1897 Ettuei
Zoltán
Garabonc (Zala), L 882, Szent Péter, 1934. Petro-

vics Fer·enc
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Garadna (Abaúj), 1 686, Szent Antal, 1909 Tw
Dez.ső. Tel.: 3
Gáborján (Bihar), L 1781, Remény, 1909 Mészá10.s István
'lcGács (Nógrád), l. 1440, Vörös ke1.eszt, 1884 pongyeloki Róth Tivadar „
Gád?ro' (Békés), L 4525, Őrangial, 1882 Nagu
Janos.
Gárdony (Fejér), l. 2606, Jó pászto1, 1936 Thaisz
Erzsébet. Tel.: 21-17.
Gáva (Szabolcs), 1 3209, Mátyás király, 1867
Réti Mihály
Gelse (Zala), L 1743, Turul, 1918. Pfeiffer József
Geszt (Bihar), 1. 1463, Isteni gondviselés, 1912 ·
Kállay Imre
Gesztely (Zemplén), l. 1983, Arany szarvas 1880
Magi Mihály.
.
Gomba (Pest), L 2828, Megváltó, 1926. 1Vláikns
Kornél.
Gödöllő (Pest), L 11056, Magyar korona (r.),
1769 Szentgáli Dániel Tel.: 37
Gödöllő, Páduai Szent Antal, 1923. bilk·ei Pet1eczky Géza Tel.: 37.
Gönc (Abaúj), L 3244, Oroszlán, 1855 özv Kozmár.y Zoltánné) k. Kozmáry Zoltán
Gönyü (Győr), 1 2330, Remény, (f ), Galambos
/(álmán, k uatai Vattay Elemér. (Ács fiókja.)
'irGuta (Komárom). 1 10 822, Őrangyal, · 1879.
Németh József
Gyoma (Békés), 1. 12.244, Isteni gondviselés (r)
1830. Máday Aladár Te!: 47
'
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Gyr!nu1, ~-'\ng~ al, 1899
4kos. Tel : 52
Gyömző

Mácz A kos örök, b

(Pest), L 6992,

Hajász Pálné, k

Mácz

Segítő

Székely
L 1290,

Mária, 1908 őzu
Tel: 23
Szent József, 1924

lenő.

Gyömöze (Győr),
boczonádi Szabó Géza
Gyöngyös (Heves), 1 21.281, Szűz Mária, (gyr.)
1786. Balázs Armin é.s neje Tel: 1-04
Guöngyö.s, Őrangyal, 1857 Polóny János örök,
k. Polány Zoltán Tel : 85.
Gyöngyös, ~iegváltó, (r ) , 1858 Guttmann Sándor
Te! : 1-70.
Gyöngyös, Szent Bertalan, 1911. Bora~ Aladár.
Tel.: 1-16
Gyöngyös, Szeretet, 1927 Cserján Imre Tel: 29
Gyöngyösmellék (Somogy), l 590, Isteni gondviselés, 1891 Pichle1 József
Gyönk (Tolna), l 3156, Megváltó, 1837 Banelli
F Kázoly
Győz (Győr), l 52.000, Megváltó (r ), 1630 Ken![l,
zes Gyözgy Tel.: 4-83,
Győz, Városi, (r ..), 1654. Rábl Jenő örök, k özv
Rábl lenőné, szül. Koncz Erz.sébet Tel: 3-46.
Győz, Arany sas (r.), 1767 Rosiiittei János. TeL:
1-66
Győr, Isten szeme, 1829. Jl.farkouics Pál Tel.: 87
Győz, Magyar korona, 1847, Sal János Te!: 3-59
Győr, Angyal, 1860. Kese1ű Alad?r
Győr, Szentháromság, 1894. Stinner Imre. Tel.:
5--09

Győr, Segítő ~íária, 1911

Mohilla Rezsó Tel:
2-43.
Győr, Szent Ferenc, 1912. Palovits Alajos. Tel:
6-33.
Győr, Deák Ferenc, 1926. Török Lá.szl6 Tel:
9-98.
Győz, Kigyó, 1926 Daliboz László Tel.: 11-32
Győr, (Nádorváros), Szent László, 1932. Steiner Já-

no.s Vilmos. TeI : 5.
Győzsövényháza (Győr), 1 1475, Rákóczi (f ), 1922

Hegel Frigyes, k \Tirágh Zoltán (Kóny fiókja.)
1 5428, Angyal, 1927 Mül,
ler Elek .
Győrszentmárton (Győr}, 1 3142, Szent István ki··
rály, 1854. Nizsalovszky István
Győzváz (Vas), 1 1150, Két honvéd, 1936. Cziza
lenő, üt Czil'a Tenőné, szül Szuidt At'anka
Gyula (Békés), 1 25,241, Megváltó, (r ) , 1760
Winklez Lajos Tel.: 1-33,
Gyula, Szentháromság (r ), 1854. Szelényi Ázprid
dr és Tár,sai, k Szelényi Árpád dr.
Gyula, Arany kereszt, 1888. özv. Wieland Dénesné,
k Féhn Olga, TeL: 1-70
Gyula, Szent József, 1903 Pzágez Fzigyes Te! :
1--13,
Gyula, Szeretet, 1930. Kéler János Te! : 1-49.
Gyulavári (Békés), J 4065, Remény, 1905. megszünt 1938-ban.
Gyüze (Szabolcs), !. 1093, Isteni gondviselés, 1929
Görögh Péte1 Imre.
Győrszentiván (Győr),

6-02
0Ha.fmd (Ung), !. 1486 (f) 1902. Both István, k
Kronemer Sándor. (Nagyberezna fiókja.)
Hajdúböszörmény (Hajdú), 1. 29.636. A.rany sas.
1828 Léuai Izsó, üt Réthy Lajos dr. Tel.: 10
Hajdúbö.s~örmény, Magyar korona, 18il
Schreibe1 Lajos Tel.: 51
Hajdúböszörmény, Isteni gondviselés, 1894 Schul~
József
Hajdúbö.szörmény,
Szentháromság, 1914,
Pan
Endre
lfajdúböszörmény, Kígyó, 1935 Kutassy Kálmán
Hajdúdorog (Hajdú), !. 11 504, Megváltó, 1855
Szabó Mihály, Tel.: 22
Ha]dudorog, Segítő Mária, 1922. Weiszberger Ferenc, Tel.: 24
Hajdúhadház (Hajdú), 1 11.000, Remény, 1847
özu Nouák Józsefné, k Novák Lá.szl6
Hajdúhadház, Isteni gondviselés, 1935 0 Vargha
Imre Tel: 11
Hajdúnádudvar (Hajdú) !. 11 500, Fekete sas (gy1 )
1840 szatmári Feyér .fóz.sef
Hajdúnádudvar, Isteni gondviselés, 1924 Erdél17i
Mária Irén.
Hajdúnánás (Hajdú), l 17.990, l\{agyar koron;-1
1832 1..-ipschitz János, üt. Lip.schitz Lajos Tel.: 2
Haidúnánás, Kígyó, 1888 Solté<Z Ottó Te!: 26
I-Jajdúnáná.s, Remény, 1913 Cse.ftei Károly Lajo'>.
Tel.: 12.
Hajdúsámson (Hajdú), 1 6574, Remény, 1884 L
Kováts Tibor
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Hajdú.szobo.szló {Hajdú), l 17.022, Gondviselés,
1834 Wallon Lajos„ Tel.: 52
Hajdú.szobo„zl6, .Justitia, 1888 Fáller János Tel.:
50,
Hajdúszoboszló, Bocskay, 1914 Zala Emil
Hajdúszovát (Hajdú), 1 4148, Őrangyal, 1890
Áts Nagy Lajos
Hajmá.ské1 {Veszprém), l 3066, Isteni gondviselé;;
1923 Dvo1.szky József, m. kir kormánytanácsos
Tel.: 10
lfajó.s (Pest), 1. 5186, Segítő l\fária, 1876 Martinovich Árpád
llalá.szi (l\foson), l 2030, Szűz Mária, 1912
Stockinge1 I.stván
*Harkács (Gömö1) !. 352, Remény, 1905 Pmz.sinszky örök., b Gotte.szmann Herman

Harkány (Baranya), 1 858, Őrangial, 1898 Ta
kács Ferencné, szül. Csonka Ida Tel : 14
Ifar.sány (Borsod), Szent Tózsef, 1936 Balázs
Erzsébet
Harta (Pest), l. 5419, Isteni gondviselés, 1894
vitéz Imreh Gézáné, szül Halmi Sára, Tel : 9
Hatvan (Heves), !. 15.380, Megváltó, 1845 Sper/ágh Zoltán Tel.: 58.
Hatvan, Angyal, 1897. Seper Dez.ső. Tel: 19
I-fatvan, Páduai Szent Antal, 1912 Szémann örök,
k Lipthay Endre T el : 28.
Hámor (Lillafüred) (Bo1sod), !. 1200, Megváltó,
(f.), 1933 Éles Géza, b Szűts Sándor (Diósgyőr
fiókja)
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0Hársfalvafürdő

(Bereg). 5ik Gyula
(Szolyva
fiókja), átmenetileg szünetel
Hegyeshalom (Moson), !. 3420, Nap, 1893. T ötiil;
Árpád, Tel.: 6
Hegyfalu (Vas), l 998, Szent Háromság, 1898
Eger József
Hejőcsaba (Borsod),
6356, Csaba \·ezér. 1915
Stépán I.stván
He1cenfalva (Fejér), 1. 5849, Isten anyja, 1892
neme.sbükki .lanthó Tivadar
Hercegszántó (Bács), !. 3377, Szent Antal, 1912
Bieliczky Károly. (Fiókkal Dávodon.)
*Hernádzsadány (Abauj), 1 968, Isteni gondviselés, 1894 Mik/e István
Heves (Heves), !. 10.124, Megyecimer, 1829 Czingell László. Tel.: 10. (Fiókkal Pélyen)
Heve.s, Megváltó, 1910 Reiner Mihály d1 Tel: 52
Hédervár (Győr), 1 1136, Szent Erzsébet, 1884
Bal'na Antal

Hévíz.szentandrás (Zala), l 674, Segítő 1'.fária, 1935
Ferenczy Géza. Tel.: 18
Hévizgyörk (Pest), 1 2556, Kigyó, 1923 Györky
Béla.
llird (Baranya), 1 752, Szentlélek, 1935 Vadnau
Zoltán.
Hodász (Szatmár), !. 2402, Erzsébet, 1925. Hor·

váth Lajos.
Hódmezővásárhely

(Csongrád), L 60.342, Szentháromság (r.), 1750 előtt Kristó Nagy István
Tel: 1-00.

llódmezővá.sárhely, Isteni gondviselés, 1839

Phi
lipp István Tel:: 2-91
Hódmezővásárhely, 1fagya1 korona, 1852 uitéz dr.
Rosztóczy Ernőné, szül '!1lagy Ilona, b Tompai
. Fe1enc. Tel.: 3--20.
Hódmezőuásárhely, :t\iegváltó, 18i8
Szath0áru
Elemé1 Andor. Tel: 1-29
Hódznezővásárhe'/y,
Őrangyal,
1880
Tagányi
A.1tlzur. 'Tel..: 2--41.
l-fódmezővásárhely, Magya1 király, 1893 Mispál
Rudolf Tel.: 24.
Hó_dmezőuá.sárhely, Remény, 1894 Gallina Béla
Tel.: 94.
Hódmezővásárhely, Kereszt, 1907 Konkoly Dezső
Tel.: 81
Hódmezővásárhely, Arany csillag 1907
Müller
Mór örök, b Janáki Dezső Tel : 23
l-!ód1nezővásárhely, Zrin)i, 1910, ifi. Skoun1ál Jenő,
üt id Skoumál lenő Tel.: 1-89
Hó<f-1nezővá.sárhely, Arany sas. 1926 Gutfreund
,1fpád. Tel.: 1-48
Hódmezővásárhely, Szent Ieiézke, 1928 Szporn;1
Mildós. Te! : 2-99.
llód~nezővá.sár 11ely, Nagymagyarország, 1929 Juha sz István Tel.: 3-07
l-fódmezővásárhely (Vásárhely-Kutas), Turul 1932
Gidófalvy György
'
Tfomokterenye (Nógrád), 1 1656 Imul, 1930
Most Rudolf
llomrogd (Abaüj), J 892, Csaba vezér. 1914. Bódg
Dez~ő
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Hort (Heves), 1 4685, Magyar korona (f ), 1930
Horváth Ödön, (Csány fiókja)
Hosszúpályi (Bihar), l. 4679, Angyal, 1885 Follinus
Marcell
1-Jőgyész

(Tolna), 1 3660, Szentháromság (gyr l,
1802 T ély Aurél
0Huszt (:~·íáramaros), 1. 1-0.897, Fekete sas, 1827
J(e1nény Jenő és nejt, k Keniény Jenő Tel: 51
0Hu.szt, ]\fagya1 korona, 1872 Görtntr Miksa
Te! : 69
0Hu.szt, Salvator, 1932 Holly Etnő Iel: 1-10

Ibrány (Szabolcs), l 6600, Sas, 1925. Barzó Lajos
Tel.: 13.
Igal (Somogy), 1 2075, Örnngyal, 1894
Szabó Lajos.
Iharosbe1ény (So1nogJ), l. 1800, Isteni gondvise
lés, 1893. özv Hampek Lá.szlóné, b
Józan
József dr
lklrvár (Vas), L 2334, Pattona Hunga1iae, 192i
Medreczky l'•lándor, h

]\!agy Zoltán

Ollosua (Bereg), 1 3065, Megváltó, 1910 Ftindt
Béla

*1polynyék (Hont),
2006, Megváltó, 1904. s7-iieringai Lajos
*Ipolyság (Hont)
L 5804, Magyar cfmer (r),
1772 Engelhardt Dez.ső, k. Engelhardt László
Tel : 62
'*Ipolyság, Megváltó, 1935 f{ucsera László, Tel.:
39

lrsa 'Pesti L 7602. l\.ias-var királv 1837 özv
Tábor Gyuláné, k. Jlrfester Sándor.
l saszeg (Pest), 1 5641, Angyal, 1899 özv Pn!h;1
Mihályné, szül. T hinágel Szernfin
Iszkaszentgyörgy (Fejér), l 1742, Angyal, 1923
Czollner László
Izsák (Pest), 7864, Megvált~ 1834. Balogh Sán,
dor Tel.: 11
Izsák, Páduai szent Antal, ~tf23 . .Szekere.s Sándor
Te! : 2 7
fánk (Szatmár), 1 1180, Meg,áltó, 1923 Uray
László.
Jánoshalma (Bács), L 14 839, Szent Lélek (r ),
1847 Sillye Géza
lánp.sl1alma, Szent Anna, 1923„ Zámbó László
Jánosháza (Vas), L 4224, Megváltó, 1843. Dr Fi·
sc/rer József! I el : 5 (Fiókkal Bögötén.)
Tánoshida (Szolnok), L 4581, Turul, 1935 .epS1·
.szent.királyi Sükösd József dr.
Jászalsószentgyörgy (Szolnok), l 5196, Szent Há·
romság, 1888. Medzibrod.szlcy Ignácné, szül
Szauer Kon stantia
/ászapáti (Szolnok), 1 12 390, Megváltó, 1832
Rácz Illés TeL: 49
Tászapáti, Szentháromság, 1904 Mün~te1 lnuc
Jászároicszállá.s (Szolnok), l 13.980, Segítő Szűz
Mária, 1851. özv. Vasváry Béláné, b. Ficek Alajos, Tel..: 25.
Tá.szárok.szállá.s, Szentháromság, 1902 BautI János„ Tel.: 21
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Jászberény (Szolnok), 1. 30.101, Szenthá1omság
(r.), 1791 Kl'ánczly Ervin és Társai, b. Kránczly
Ewin. Tel.: 38.
Jászberény, Szentlélek (r.), 1829 Csefalvay
Rezső. Tel.: 95
Tászberény, Őrangyal, 1883 Jánváry Endre. Tel.:
93
Tászberény, Isteni gondviselés, 1913„ T 01nyos
Lajos örök„ k. T'ornyos Lajos Tel : '75
Jászberény, Megváltó, 1922. Szentgyötgyi Jáno~
örök., b 11 árady László Tel.: 1-.39
lászberény, Szent István, 1928 Szerb József

lászdózsa {Szolnok), 1. 4621, Páduai Szent Antai
1903„ Korcsok Béla.
Jászfelsőszentgyörgy (Szolnok), 1 2728, Boldog
asszony, 1929. Tótl;z Ilona.
Jászfényszaru (Szolnok), l. 7797, Reménység, 1876
Herczegh lm1e.
lászjákóhalma (Szolnok), !. 4700, Őrangyal, 1886
özv Sághy Gyuláné, b Faragó Kornél
Jászkarajenő (Pest}, l 7156, Szentháromság, 1882
Zombory György, b. Platzer Sándor Tel: 8
lászkisér (Szolnok), l. í070, Magyar Korona, 1871
Kállay Kálmán
Jászladány (Szolnok), !. 10.088, Kígyó, 1867
Klein Jenő, b. Szücs Dezső.
!á.szladány, Őrangyal, 1923 De .A1ode1 Dénes, üt
Rados Márton.
lászóváralja (Abaúj), L 1403, Szentháromság,
1887. Strzinek Milo.slav, k Roób Terézia. Tel.: 10

*
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lá.szszentnndrás (Szolnok), l 5151, Szűz iviária,
1914 Szilágui Géza, b Türei Ernő
lászsztntlászló (Pest), 1. 3280, 1\iagyarország \Téd
asszonya, 1924. Ka.sziba Kálmán, k. Ambrózy
Tibor.· (Fiókkal Szankon) Tel.: 5
lobbágyi (Nógrád), !. 1577, Isteni gondviselés (f.),
1933 Ke.ssler Gyula, k. Szabó Elemér dr (Apc
fiókja.)
·ftfóka (Pozsony), l. 3521. ~íegvál!ó, 1920 Országh
Antal, Tel.: 3.
*lolsva (Gömör), l. 3493, Arany sas, 1750 Jureczky örök és Gaál Bé.la, k Gaál Béla
lózsa (Hajdú), l 3884, Reménység, 1930. Kooács

Barnabás
Kabo (Hajdú), l.

í076, Gondviselés, 1875. Klein

Emil

Kadarkút (Somogy), 1 2664, Őrangyal, 1875. Popovits Zoltán„

[(alocsa (Pest), l 11.880, Magyar korona (r.), 1792
Lovasy Dezső és Saáry Alfréd, b Lovasy Dezső
Te! : 28.
Kaloc.sa, Őrailgyal, 1894. Ligeti Ernő
Kaposvár (Somogy), !. 32 715, Arany oroszlán (r.),
1774 Babochay Kálmán örök k Budimacz
In1re Tel.: 2 -28.
l(aposvár, Magyar korona, (r .), 1833 Mittelinan
Jenő Tel.: 28
J{aposvár 1 Arany Kereszt, 1898 Libe1 Béla Tel.:
1-93.
Kaposvár, Kígyó, 1908 Bokor Ferenc Te!: 1-94
39
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f{aposvár, Igazság, 1919 Ifj. Piatsek Gyula, üt
Csurgó Lá.szló. Tel.: 3-55
Kaposvár, :r.+iegváltó, 1926. L o.sonczy Vince. I el :
5-21.
Kapuvár (Sopron), l 9536, Remény, 1838 Farka1
Ferenc. Tel : 56.
f(apuvár, Isteni gondviselés, 1929. Jeszenszky 1'a
lér. Tel.: 43
Karancsság (Nógrád), 1 1255, Remény, 1929
Scholtz Gyula Pál dr.
Karácsond (Heves), l 3777, Szentlélek, 1900. Gyetvay Andor
Karád (Somogy), 1 3753, Szentlélek, 1826 Kör.mendy Kálmán
Karcag (Szolnok), L 24.248, Magyar k01ona, 1826
Popovics Dénes. Tel.: 96
Karcag, Oroszlán, 1883. Stern Lajo.s. Tel.: 31
Kmcag, Őrangyal, 1901 Bőtös Sámuel. Te!: 91
Karcag, Széchenyi, 1914. Solcz Gábor Tel..: 97.
J{arcag, J{álvin, 1930 Alexander J(álinán Tel..:
1-03
*Kassa (Abauj-Torna) L 70 ..117, Isten szeme, 1626.
Róth Mór.
kJ{a.ssa, :r.+.iagy.ar ko1ona (:r.+.íolnár gyógyszertár),
1700. Glück Sándor és Radó Béla. Tel.: 26-27
*Ka.ssa, AranJ oruszlán, (r .), 1620 előtt. ltfégay
Árpád, ifj. Déri János és Maurer .4ndor, k. 1'fégay Árpád, Tel: 33-03.
·i<;J{a.s.sa, Szentháromság, 1864 Kaufmann Zoltán,
Tel.: 26-36.
'k-!{assa, Megváltó, 1879. Töröl( Endre, Tel : 23-23
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*Ka~.sa, Páduai szent Antal, 1898. Garai lenő,

Tel : 37-22
*l{a.ssa, Rákóczi, 1913. Keszlel' Ervin, Tel: 21-02.
*l{a<;.sa, :\Tadonna, 1922 J(rno' .lóz.sef és Iusztig Jenő, k Lusztig Jenő, Tel.: 34-52
*'f(assa, Glória, 1928. Friedmann Sándor és 1Virkmann Árpád) Tel: 23-76.
"k1(assa, LisieuXi kis szent Terézke, 1929 Polat.self
Pál
*Ka.ssa, Szent 1'.fárton, 1938 Hafdú Ernő, Tel :
34-66
/{aty1nár (Bács), 1. 4818, Szűz ~-!ária, 1891 özo
Schuc/1 J(árolyné, b. Fábián Géza
Kál (Heves), l 4389, '\fegváltó, 1908 özv Bánóczy Sándorné (Fiókkal Erdőteleken). T'el: 16.
Káld (Vas), 1. 1635, Szent László, 1928 Várkonui
T'iuadnr
Kálmáncsa (Somogy), 1 1504, :l\.fagyar korona,
1855 Kclén!Ji Mihály
Káló~ (Fejér), l 4577, Magyar korona, 1862 leges Zoltán
·
Kálló (Nógrád), l 2325. Isteni gondviselés, 1909
Lenz Józ.sef, b M Gaál Géza
Knpolna (Heves), 1. 1838, Őiangyal, 1883 Nagy
József
f{ápolnásnyék (Fejé1). l 2554, Vö1ösn1arty 189 7
Balogi Mihály dr I el : 2-87
J(ecel (Pest), l. 10 384, Szenthá10111ság, 1890 luszt
O.szkár
J(ecel 1 Szent Rókus, 1930 Rádóczy Gyula Tel: 36
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Kecskemét (Pest), l i9.167, Szentháromság (r.),
1740 . Tóth István I el : 2-67
Kecskemét, Mátyás Király (r.), 1821. Farkas Béla
dr Tel.: 1-49
Kecskemét, Szentlélek, 1874. özv Katona Zsigmondné, k. Katona Margit. Tel : 3-45
Kec.sk"emét, Isteni gondviselés, 1887 Sz_ékely Sándor. Tel.: 3-27.
Kecskemét, Megváltó, 1904. Csorba !ános Tel.:
1-57.
Kecskemét, Kígyó, 1907 Zimay Pál
Kecskemét, Szent Erzsébet, 1911. Bác.s Béla Tel:
4-25.
Kecskemét, Rákóczi, 1913. And1é László. Tel.: 153.
Kecskemét, Szent István, 1922 Pauli Péter Tel.:
3-23.
[(ec.skemét, Magyarok nagyasszonya, 1927. vitéz
Szabó László. Te! : 3-75.
k~ec.skemét, Szent László, 1927. Fördö.s J...ajo.s Tel:
3-88
Kecskemét (Lakitelek), Szent Imre, 1930 sikmi Kovács Mihály
Kelebia (Bács), 1 3566, Megváltó, 1932 Bodoky
Ida
Kemecse (Szabolcs), 1. 4317, Kígyó (r.), 1847 Mikecz Zoltán Te! : 10.
Kemence (Hont), 1. 1827, Szent család, 1931 Dobler László
Kendeies (Szolnok), l. 6394, Remény, 1879. özv
Veréczy Gézáné, b 1Venk Béla Tel: 25
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l{tnézlő

(Szabolcs:i, 1 1900, Isteni gondviselés
1933 . .sárvári Pataky István
l{eiekegylzáza (Pest), 1 5262, István király, 1894
Ruttkay Ilona. rei.: 12
Keszthely (Zala), !. 10.644, Két oroszlán (r.), 1745
Cséby Lajos. Tel.: 29.
f{eszthely, Őrangyal, 1897 Ivanits Károly dr Tel ;
21.
Keszthely, Szent Antal, 1928. Szmodiss Józ.sef dr
Tel.: 79.
Kevermes (Csanád), 1. 5098, Isteni gondviselés,
1880 Bauer Kátoly örök., b . .f'ejes Lajo.s
*Kérnénd (Eszte1gom), l. 2026, Lourdesi szűz.
1914. Beck Ernő.
·
Kétegyháza (Békés), l. 4939, Isteni gondviselés
1888 Korosy Károly
Kéthely (Somogy), 1 3821, Segítő Mária, 1913
Boleman Éhn Lajos (Fiókkal Balatonmária
fürdőn.)

OJ(irályháza (Ugocsa), l 3500, ~:t:agyar korona,
Herskovits Sándor
*Királyhelmec (Zemplén), 1 3274, Megváltó, 1832
Strausz Dez.ső
*f{irályhelmec, 1!agyar korona,
1914
Strau-;z
Hugó, k Tomcsányi Ernő Tel.: 27.
[(isbé1 (Komárnm), 1. 4131, Szent Imre, 1832
Iván Árpád dr örök, k
Szerdahelyi Lá~zló
Tel.: 31
f(i~I>.on1árom-Ko1n(Í!Oáros (Zala), l 1933, Angyal,
1882 Pentz János. Tel: 16.
Ki~köre (He\es), 1 3680, Remény (f), 1933 BagdáP
Kálmán. (Tiszabura fiókja)
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Ki<ikŐIÖ<J

(Pest) l 13 14i, Islcni gondviselés, 1838
Dolesch Gyula, üt lVádasdy .János. Tel: 87
Kiskőrö~: Petőfi Sándo1, 1914. kiskorú F'iny _i\fLnga, b ifj Lukinich Dezs6 Tel.: 62.
Kisl<undorozs1na (Csongrád). l. 18.956, Szent Ist
ván, 1861 özv Szirmai Kornélné.
[{iskundoroz~111a, Szentháromság, 1907 özv. Forgách Jánosné, k dr Bedőné Hajas Stefánia

Kiskunhala.s, II Rákóczi Ferenc, 1913 Szeké1 Jó„
zsef Tel.: 54.
Kiskunhalas, Kígyó, 1923. Makay Károly Tel: 63
Kiskunlacháza (Pest), 1 5008, Szentlélek, 1850
Téless17 .lstván. Tel: 7.
Kiskunmajsa (Pest), !. 17. 900, Megváltó, 1852.
Győrffy Mátyás örök Te!: 22
Kislíunmajsa, Szentháron1ság, 1911. Csábrády .János, b. Moesz Miksa
Kisláng (Fejér), !. 3108, Szent Margit (!.), 1926
Jege.s Béla, k. Schneider Miklósné szül. Baumholzer Eleonóra
(Soponya, azelőtt Nagyláng
fiókja)
Kismarja (Bihar), 1 2546, Megváltó, 1864 Beke
Gyula
Kispest (Pest), !. 64.512, Szent László, 1885. özo
Beretvás Tamásné, k„ Pogány László. Tel.: Bp.
146-S9L
Kispest, Fehér Ke1·eszt, 1902 Böhm Gyula Tel..:
Bp. 349-337.
Kispe.st, Turul, 1912 László 1'ibor Tel: Bp
346-994.
Kispe.st, Magyar korona, 1915. Hajdú Ödö~ dr
I'el: Bp 147-070

Kiskúndoroz~ma,

J{istemplomtanya, l\iadonna,
1926 özv. Boros Károlgné, b. Fodor Mártonné
Tel.: 14
Kiskunfélegyl1áza (Pest), 1. 38 206, Szentháro1nság
(r ), 1818 Polwmándy Endre Te!: 92

Kiskunfélegyháza, Segítő Mária, 187.5 Gellé1 .János I'el.: 1-45
Kiskunfélegyháza, Szent István, 1894. Sz Tóth
József. Tel.: 25
Kiskunfélegyháza, Páduai szent Antal, 1904 T hurg
Andor. Te!: 1-24
Kiskunfélegyháza, l\fcgváltó, 1914 Ta1jányi János
Tel: 90
Kiskunfélegyháza, Jézus Szíve, 1934. Táby .József,
Te!: 80.
[(i<;kunhalas (Pest), l 28 829, Isteni gondviselé~
(r ), 1817. Bácstopolyai Tal{arékpénztá1 és Mike.s F'erenc, b. Tomory Elen1ér. 'Tel: 1.
Kiskunhalar,;, Magyar korona, 1888 lfácz láno.s
Te!: 4
f{iskunhalas, Szent István király, 1904 Czurda
Rezső Tel : 64

l(ispe.st, Deák Ferenc, 1922 Biió László Tel: Bp
149-292.
Kispest, Remény, 1926 Barabás ]{álmán örök. Tel
Bp 349-265
Kispe.st, Nagymagyarország, 1927 Gulyá.s Béni
Te!: Bp 147 -079

1
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/(ispest, l{ígyó, 1932. D1 Stein Gyö1gyné szül TO··
rök Katalin Te!: J;!p. 149-284.
f(istarc.sa (Pest), l 3326, Patrona Hungariae, 1923

C.sonka Béla
Kistelek (Csong1ád), l

10.547, Szentlélek, 1878
Major Ágo.ston.
/(i.stelek, Szent T'erézke, 1930 Kis.s Lajos dt
Kisterenye (Nógrád), l 4144, Magyar korona,
1882 Smetana Aladár, k Wébe1 Gyula Tel.: 'i
Kisújszállás (Szolnok), 1 14 532, Gólya, 1827
Mervai Géza Tel: 31
J(isújszállá.s, Magyar korona, 1885 BaloglJ- Sándor.
TeL: 22
Kisújszállás, Őrangyal, 1907. Zöldy Dez.ső Tel.: 9
Kisvárda (Szabolcs), 1 14.133, Arany 01oszlán (r„J,
1818. Szilágyi Lajos Te!: 33.

Kisvárd9, Csillag, 1883. Fried Sándor Tel.: 34.
Ki.svárda, Kígyó, 1908 Farka.s lenő. Tel.: 1~03
Kisvárda, Szent László, 1923„ Szil ez István. I el.:

44
Kiszombor (Arad~Csanád-Iorontál) 1. 5008, Isteni
gondviselés, 1880. Hofbaue1 Andor
Kocs (Komárom), 12971, Sas, 1929 Bak ./ózsef
Te!: 5.
KocséI (Pest), l. 4264, Szent István kiiály, 1895
Botos Aladár.
Kóka (Pest), 1. 4868. Megváltó, 1882 Györl1ös Pál
örök. k„ Baksay László.
Komádi (Biha1), l. 9698, Remény, 1882 Solcz
Gyula Te! : 20
f(nmádi, 1'urul, 1929, Vinnay l.stván 1'el: 14

*f{onuirom, 1 21.158, Szerecsen (r.), 17 70 Soó.s
Ödön Tel.: 70
*Komá1om, Salvato1, (r.), 1789. Jlleuwe/t Pál
'lc·Komárom, Isteni gondviselés, (r ), 1797 Kovách
Tihamér, Tel: 1-88
Komárom, Fehér kereszt, 1885
K'ira'l yz· M.kl
•
l os,
Tel.: 80
'*l{omárom, Szent István, 1937 Zombory Géza, b
Schönberger Mór
*Komját (Nyitra), 1 4075, Szent Erzsébet 1893
Winkle1 István, k VVinkler György T-el'„: 9
Komló (Baranya}, 1. 2187, Segítő J\fárja, 1900 özu
Hübner Józsefné
l(orydoro'ij (Békés), L 7178, Remény, 1892 Baris.s
Arpád ö1ök, k„ Kishonthy Zoltán Tel: 11
Kondoros, Megváltó, 1934 Réthy Ferenc T el : 8
Kóny (Győ1), l 2332, Rákóczi, 1909 Hégel Frigye.s, k Oláh László (Fiókkal Győrsövényhá
zán.)
Konyár (Bihax), 1 3094, Kigyó, (f ) , 1930 nemes Pataky Sándor, k. Almási Lajos, {Derecske
fiókja).
Kótaj (Szabolcs), 1 3914, Kígyó, 1935 Nemes
Sarolta, b„ Hutscherueiter Vilmos
f(ö/cse (Szatmár), l. 1230, Szent Anna, 1894 Ladányi Lajos
Kölnd (Tormáskölesd) (Tolna), 1. 1987, Isteni
gondviselés, 1878 Koritsánszky Dénes. 1'el: 11
Kömlő (Heves), l. 3350, Isteni gondviselés (f J,
1932 Szakát.s Zoltán, k Lootz Richárd (Tiszanána fiókja.)
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7649, 01oszlán (r.), 1803 Sonnevend György . .Tel.: 12
Körmend, 11egváltó, 1895 Küttel Dez.só, k Kákos.sy Zoltán, Tel.: 4.
Környe íKomárom), 1 2285, Megváltó, 1923
Szabó Antal Tel 4.
Kőröshegy (Somogy),!. 1872, S~entlélek (f.), 1892
özv. Tanács Gyuláné, k Gáts Lajos (Idényfiókkal Balatonföldváron.)
Körösladány (Békés), 1 8150, Kígyó, 18 72. Vitéz
gáspataJ,,_f Ga~kó Béla, örök, k Kovác.s László
Tel.: 8
OJ{őrösmező (~f.á1an1aros), l 10 625, l\.fagyar ko1ona, 1860 pápai Sornogyi Károly. 'fel: 7.
Köröstarcsa (Békés), 1. 5678, Szentlélek, 1888
Dobler örök, k Tóth Ele1né1. Tel.: 11
Kőszeg (Vas), !. 8537, Magyar király (r), 1671
Lendvay Lajos, k. Lendvay Endre Tel.: 57
Kősztg, Sze1ecsen (r.), 1690, ifj
/{üttel Dezső,
k Jfolu lm1e. Tel: 22.
Kötegyán (Bihar), 1 2679, Magyar korona, 1891
Kiss l'e1enc
Kőtelek (Szolnok), 1 3510, Szent István, lb~o
J{or pos Lajos
[(ővágőrs (Zala), 1 2389, Kővágó, 1920 Hollő-,
örök, b. Szabó Mihály. 'fel: 1.
Kövesl<ál (Zala), L 946, Magyar korona, 1891
Nagy E .Jenő Tel: 6
/{öveskút (Vas), lásd: Salköve.skút
0Kövesliget (f\.fáran1a1os), 1 4968, Fo1tuna, 1909.
Friinkel 1lJózes
[{örniend (Vas), l
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](ra.sznvJ,vajda (Abaúj), !. i27, Angyal, 1897 Szilágyi Zoltán örök, k. Biró Szilárd
Kúnágota (Csanád), !. 6964, Szent István, 1891.
id Fejes Lajos örök, k Feje.s lóz.sef (Fiókkal
Nagykamaráson)
Kúnbaja (Bács), 1 3056, Szent Rókus, 1925„ vitéz
Hu.szkay Lá.szlóné szül. P1aefort Em1na, b. Somogyi Sándor.
Kúnhegyes (Szolnok), 1 10.896, Magyar korona
1827. Szondy László.
[{únhegyes, I{ígyó, 1900, özv dr Nagy Frig17e.;;né,
b Király György Te!: 36.
Kúnl1egyes, Arany kalász, 1929 Józsa Sándor Mihály Tel.: 44
J{únmadara.s (Szolnok), l 7862, Fehér kíg)ó, 1850
Földes Béla.
Kúnmada1a.s, Isteni gondviselés, 1925. Papp Elek
K'ún.szentmá1ton (Szolnok), 1. 11.354, Szentháron1ság, 1792 Péner .Jenő 'fel : 42
Kún.szentmá1ton, A1egváltó, 1882 Vincze lWikló~·
Tel.: 27
Kúnszentmiklós (Pest), 1 8004. Nádor (r.), 1858
Major Ágoston és Forgács /{árolyné, b. Forgács
László. Te! : 31
Kúnszentmildós, f\.fagya1 korona, 1929 Bernáth
Pál,
*Kurtakeszi (Komárom), l 1274, Segítő Szűz l\1ária, 1914 E;dő~~y Géza
Kutas (Somogy),
Zoltán 'fel.: 7

1524, Egészség, 1927

Szabó

ü~O

Lajosmizse (Pest), l 11.907, Szent Ist,·án király.,
1889. Buttinger Árpád. Tel.: 7
lajosmizse, Szent lviargit, 1927 Ienggel Lajo.s
Te! : 22
Lakócsa (Somogy), l 1212, Páduai Szent A.utal,
1934„ Brantner Antal, k Brantner Ottó (Fiókkal D1ávafokon.)
Lábod (Son1ogy), 1 2034, Isteni Gondviselés, (f)
1930 :Faller Ádámné, k. Simon Sándor. (Nagyatád fiókja.)
Lengyel (Tolna), !. 863, Segítő Szűz Mária, 1934
Harsányi Zoltán.
Lengyeltóti (Somogy), !. 2693, Angyal, 1857 lfj
Gallé Géza (Fiókkal Fonyódon.)
Lenti (Zala), 1 2213, rvfagJaiország védasszonya,
1924 Gonda Károly
Lepsény (Veszprém), L 2226, Turul, 1928. Lehrer
Al/1 éd, b. Pogácsás Illés. (Balatonfőkajár fiókja.)
Letenye (Zala), L 3233, Szentlélek, 1870. Kovács
László„: Tel: 19.
Ubény (Moson), l 3349, Megváltó, 1889: Korok
nay László.
*Léva (Bar.s), l 12 576, Fekete sas, (r ), 1664. Bo
leman örök, b Szilassy Aladár Tel.: 1-37
*Léva, Mag)ar ko1ona, (1.), 1823 Kuc.se1a Imre
Te!: 1-09
*Léva, Salvato1, 1926, Szekan László és Weinberger László. Tel.: 83
Lillafüred, lásd: Hámor
Litke (Nógrád), !. 1080, Megváltó, 1936 Tornyos
Aladál'
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*Losonc (Nógrád), 1 15 459, Fekete sas, (r.), 1760
Ilaas Geyza ~s Diamant [_,,ászló, k Diamant
László. Tel.: 1-53.
*Losonc, 1\fagyar király, 1843 özv. Dénes Miksáné
k Reichman Pál Tel. 1-76
*Losonc, 1\fegváltó, 1919 Voda Gu~ztáv dr Tel.:
28
*Losonc, J\Iadonna, 1930, Gál István Tel.: 1-32.
Lovasberény (F ejé1), l. 3140.. Szent István lI.:,
1830. Rusznyák Lajos, k„ ]\.ferkl József
Lovászpatona (Veszprém), 1 2243, Őrangyal, 1885
Bogdándy Jenő
Lőrinci (Nógrád), 1. 4987, Szent Anna, 1896 Ha/.
lás Lászlóné szül.. Gottschling Kornélia.
Lövő (Sopron), l. 1552, Segítő l\fá1ia. 1879 Ho1·
váth Kálmán
Madaras (Bács), l 5928, Szent Erzsébet, 1902
Szász J\.!ihály.
Maglód (Pest), 1 5109, Magyar korona, 1916. Stei·
ner Ferenc
Magyarbánhegyes (Csanád), 1 3982, Őrangyal
1888 Borostyán Lajos
"fifagyarc~ariád (Csanád), 1 2672, Isteni gon.dviselés, (f.), 1933. Lukács László, k Zsögön „1;pád
(Apátfalva fiókja.)
*Magyardiószeg (Pozsony), 1. 3587, Szentháromság, 1901 Földer; Ernő.
Magyargencs (Vas), !. 1471. Megváltó, 1895 kisge.széni Szabó Árpád T cl : 12
"P.fagyarmecske (Baranya), 1. 553, Petőfi Sándor.
1904 lVeinberger Armin. Tel: 4
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llfagyaróvár (lvioson), 1. 8584, Segíiő ).1á1 ia, (r j,
1690 Rü// Imre. TeL: 84
~~fagyaróvár, 1viegváltó. 1922. To1nl;n Iván Tel: 58
*Magyarszögyén (Esztergom), 1 2199, Szent János,
1903. Kaprinay János
Majs (Barania), 1 1885, Segítő Szűz Mária, 1929
Kiszely Im1e.
llfaklár (Heves) l. 2585, Szent Anna, 1929. Ro.ss~
mann Károly
lllakó (Csanád), 1 35 824. Isteni gondviselés, {r. ·;,
1780 Istók Irén és l.stók lllargit, k Istók Irén
Tel.: 82.
Makó (Városház), (r) 1846 Szöllősi lenő. Te!:
2-01.
Makó, Őrang]al, 1873 Hajnal Miklós TeL: 2-80
~fakó, (Ujváros), Szent László, 1882. Kis.s !. Ernő
örök., k. Vajda Lajos T'el.: 1-50
Makó, Megváltó, 1902. Ember József
Makó, Szent István, 1907. ltfathésel Jenő Tel.: 52
!!.fakó, Ferenc Ferdinánd, 1914 Rácz Jenő
Ma/(Ó, Kossuth, 1926 vitéz Király Mihály. Tel.:
1--85.
Marcali (Somogy), !. 6473, Szenthá1omság (r.)
1790. IVémeth Józsefné, szül. Ráth Anna, k dicső szentn1ártoni Jl.fajor István. Tel.: 45
Jl.!arcali, Re!Ilény, 1923 özv Münich Rudolfné, k
Strenge Ago.ston. Tel.: 69.
Martonvásár (Fejér), !. 3151, Szent István, 1830
Grimm Rudolf Tel. 1-17.
Mád (Zemplén), 1 3524, Kígyó (r.), 1825 Csillag
Pálné és Reissinger István, b Ftl.szeghy Gyula

1
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Mágocs (Baranya), !. 3833, Megváltó, 185:l. Z
Zaáry Elemér, b Adler Iván. Tel.: 20.
Mándok (Szabolcs), !. 4146, Megváltó, 1861 Uj~
helyi Sándor, T-el: 36
Afáriapócs {Szabolcs), 1 2204, Sziiz f\.fária, 1893
Dobribán Antal
Mátészalka (Szatmár), 1 9125, Oroszlán (r.), 1825
A/mer Béla Tel.: 12.
/l.fátészallra, Csillag, 1908 /(álmán Ernő Tel.: 14
Mátyásföld (Pest), 1 2943, 'Corvin, 1917. Szücrné
Szücs Júlia Tel.: Bp 297-900, Mátyásföld 58
Mecsekalja (Baranya), l 2021, Szentháromság,
1937 Nagy Elek
1l1ecsek.szabolcs (Baranya), l. 4671, Szent Borbála,
1885. Márkus Gyula.
Medgyesbodzás (Arad), 1 2521, Angyal (!), 1928
'H1iener Leó, k .fez.só Arthur (Medgyesegyháza
fiókja)
1fedgyesegyháza (Arad), 1 !908, Angyal, 1901. özv
özv. lViener Leóné, k lezsó _4rthur. (:rvledgyescgyháza fiókja)
Mernye (Somogy), 1 1505, Őrangyal, 1889 Göbi
!•lándor„
Mezőberény (Békés), l. 14.410, Isteni gondviselés
(r.), 1830 Thaller Gyula, k Wenger László
Tel.: 30
J,fezőberény, Oroszlán, 1899 Beretzki Péter. Icl.
21.
11fezőberény, f\.fegváltó, 1923 Szabó Árpádné, szül
Komlódy Zsuzsanna.

i
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Mezőcsát

(Borsod), 1 6094, fiiagyar királ)', 1829
Lázár János
~fezöcsát, Isteni gondviselés, 1923 Orosz János
l'ifezőcsokonya (Somogy), l 1363,
Csodaszarvas,
1934. Percze l.stván
*'Af ezŐ]{aszony (Bereg),
;2665, Remény, 1883
Zimmermann .Jenő
AJ ezŐ](ere.szfe<; (Borsod),
42 79, 1\fagyar korona,
1868 Si.ska 1lfildó.s Tel: 11
Mezőkomá10m (Veszprém), 1 1860, Őrangyal, 1904
Frei.szberger Károly 'Iel: 11
Mezőkovácsháza (Csanád), 1 5323, Megváltó, 1882
Gábor Jenő
Mezőkövesd (Borsod), l. 20 806, Őrangyal, 1893
Pesti József, Tel.: 26
Mezőkövesd, Üdvözítő, 1831 Kovács Kálmán
Tel.: 57
Mezőkövesd, Szent László, 1918.
Mo1vay József
örö-k., b La.szlov.szky János. Tel.: 37.
Mezőtúr (Szolnok), 1. 27.647, Megváltó (r.), 1818
Rak.szín Sziluiu.sz, Unger Ullmann Zoltán és Un~
ge1 Ullmann Zoltánné szül. Heeger Irma, k. Rokszin Szilviu<;z. Tel.: 14
Afezőtúr, 1\fagyar korona, 1872 Elelc Jenő. rei:
72.
Mezőtúr, Remény, 1886 . Várday Miklós Te!: 50
Mezőtú1, 1\fagyar király, 1899. D. Jankovich Dé~
nes
.il1ezőiúr, Isteni gondviselés, 1934. J\Tyitray Tibor.
Te! : 100

''

!
'

;i

Mélykút (Bács), 1 8043, Szent Anna, 1886 Prnc
fart J(o1nél dr
"ltfélykút, Isteni gondviselés, 1925 f(omlósi Károly
Mihályi (Soprnn), 1 1452, Angyal, 1896. özv Kreuz
J(árolgné, k K1euz l'aldemá1
Mikepércs (Hajdu), 1 2561, Reménység, 1926. özv
J(ornhoffe1 Józ<Jefné
Mind.szent (Csongrád), l. 9946, Szent István, 1864
f{atona István
Mind.szent, Őrangyal, 1914 Hubac.sek J(áln1án
Miske (Pest), 1. 2761, Szent Szilveszter, 1933. Lő
rincz Sándor. Tel: 6.
Miskolc (Botsod), l. 61 559, Oroszlán (r.), 1811
Királdi JQ11os dr. Tel.: 64.
Miskolc, Kígyó (r), 1803. Barnch Gyula és özv
dr Somogyi Béláné. Tel.: 98„
Mi,skolc, Isteni gondviselés, 1894 Afé<>zá1os Zoltán
dr. Tel.: 4-79.
Z~fiskolc, Mag)ar korona (1 ), 1810 ReichO.rd Jenő
Te!: 17-72
Miskolc, A1any sas (r), 1760 J(el/ner Ödön Iel:
75
lr!iskolc, Arany sza1vas (1.), 1760. K Rácz Jenő
ö1ök. és Biró Sándor, k K Rácz Jen6 Tel:
2-66.
Miskolc, Szent E1zsébet, 1903 lVéhlg l.stván Tel.:
3-07.
MisJ(ofc, Ő1angyal, 1909 Deutsch Zoltán Tel:
22-24
jJfiskolc, Megváltó, 1918 Szily Gyula, b z~arnau
János. 'rtl.:

1~22
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l\ii.skolc, Szent István, 1922 neme.s Molná1 Kálmán I el.: 20-25
Miskolc, Szent Anna, 1931 Holliinder Józ.sef. Tel.:
28-48
lifi.skolc, Páduai Szent Antal, 1934 Bellák .József
dr. TeL: 2-34
Miskolc (Martintelep), Apostol, 1929 Czeglédy István. Te! : 2-45
Molzács (Baranya), L 1 i.369, II Lajos király, 1848
Auber László d1 'I'el : 69
Mohács, Szentháromság (r.), 1795 Schmidt J{ároly, b. Mayer [{ár oly„ Tel.: 25
Afohács, Angyal, 1901 Schu1eissgut Pál Tel: i4
Mohács, Szent Ferenc, 1929 Vida László. Tel.:
1-22
Mohorn (Nógrád), l 1198, Megváltó, 1923. Balázs

Mór (Fejér), 1 10032, Mária segítsége (gyr ), 1i41
Gömbös László örök. k. 'Gömbö.s Zoltán
Jfór, Őrangyal, 1876. Duchon Alfréd
*·Mu'hkács (Bereg), 1 26 102, i\.fagyar korona (r )
1722„ Sándor Lajo$.
*lrfunkác.s, i\.fegváltó (r.), 1810. Ferenczy János dr
és T'ársa Tel.: 21-99
'*Munkács, Zrinyi Ilona, 1907. J(eleti Ede
*·11funkács,< Isteni gondviselés, 1916 Szántó Géza.
TeL: 21-48
*Munkác.s, Szent 1\fiklós, 1925 Tóth l stván Tel :
22-56
*Afunkác.s, Aesculap, 1930 Rapapo1t Sándor Tel:
20-11
*Afunkács, 1\finerva, 1933 Einczig l1fikl6s Tel :
20-38
Murakeresztúr (Zala), 1 2195, Szent Antal, 1933
Bentzik Gizella

Dezső.

Mon.or (Pest), L 13.886, Szentháromság, 1836. Kátai S. István Tel.: 55.
lif onor, Rákóczi, 190 i. özu dr Schul1nann Bódogné, k Antal József. 1'el: 28
Moson (Moson), L 6393, Magyai korona, 1847
Teüt.sch Ottoká1, k Polónyi Tibor. Tel: 61.61
Moson.szentjános (!\1oson), 1 4027, Szenthárom·
ság, 187'7 özv. Györffy láz.se/né, k. Kellner Géz.a
Mosonszolnok (Moson), 1 3036, Szentlélek, 1923
Losonczy Ferenc
Mozsgó (Somogy), L 1405, Szent Margit, 1904 . Pető
Ődön

i

1

i
,.

1

Nagyatád (Somogy), L 4587, Szent István (r.),
1827 Faller Ádámné, k Faller Ádám (Fiókkal
Lábodon). Te! : 38.
l\Tagyatád, Turul, 1906, Va.~dényey Elemér Iel: 14
Nagybajom (Somogy), 1. 5412, Magyar küály (r.;,
1847. Vasdényey Aladár Tel: 7
Nagybaracska (Bács), l 3929, Szent Imre, 1925
For kly Géza.
Nagybánhegyes (Csanád), l. 6214, Kígyó, 1923
Faber Albt1·t örök b Nyitray István
l\fagybátony (Heves), l. 2733, Isteni gondviselés
1929. Popovit~ István Tel.: 10
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l\'agykaz~iz.sa,

Salvator (i\fegváltó), 1882 Bogdá„ 1
Aladár dr. Tel.: 1-86.
·11/agykaniz.sa, Páduai szent A.ntal, 1898 Szekezes
Vilma.s, b Wenner Sándor Tel.: 6-32
l\ragykaniz.sa, Őrangyal, 1913. Déri .Tóz.sef
Tel :
3-57 .
l\ragykanizsa, Szűz l\iária, 1923 Lukács Vilmos
Te!: 6-06.
*Nagykapos (Ung), !. 2555, Szentháromság. 1839
Friedmann József. Tel.: 20.
,
Nagykálló (Szabolcs), 1. 9247, Isteni gondviselés.
(r.), 1813. Gödény Sándor dr. örök b. Mago."
Sándor. Tel.: 24
'
Nagykálló, Remény, 1923 Dános Béla dr Tel: 35
*Nagy~álna (Bars), !. 1097, Őrangyal, 1903 Patay
lstvan.
Nagykáta (Pest), L 11.005, Szentlélek, 1874 Sz
Baksay Béla Tel : 72
Nagykáta, l\fegváltó, 1930. özv Kőrössy Istvánné
Tel.: 70.
Nagykónyi (Tolna), 1 2177, Szent István, 1925
Schőnfeld Lajos
Nagykovác.si (Pest), 1. 258 7, Boldogasszonv (f.)
1~29 ifj Scholtz Endre, k Hack Jenő~ '(Pest~
h1degkút fiókja.)
Na_gykőrös (Pest), !. 28 591, Megváltó (r.), 1805
ozv. J(lein Gyuláné, b. Römer Lajo.s Tel.:· 1-11
Nagykőrös, Kígyó, 1864 Borbély Endre lel.: 9±
NagykÖ!'Ö.s, Magya1 korona, 1889 Kerfé<;z Ele1nér Tel : 76
N·agykő1ö.s, Turul, 1903 Já.sz István Tel.: 55.

01\agybcrlzlla (Ung), 1 2991, Szűz ?\1ária, 1868
Both István (Fiókkal I-Ia.jasdon.) Tel.; 4
Nagyberki (Somogy), 1 1073, Őrangyal, 1923
Skopál Sándor.
0]\lagybocskó (:~fáramaros), l 6707, ? 1922 1'áclauek Fe1enc, k Bérf'ss .Antal
Nagycenk (Sopron), 1 2126, l\{agya1 korona, 1827
Nagygyőry Elemér
?>,Tagycr;;ákány (Vas), lásd· Csákánydo10.~zló
l'lagydobor;; (Szatmár), 1 2251 ~ícgváltó, 1895
M edgye.s sy György
*Nagydobrony (Bereg), !. 3533, Sa!vator, 1931
Füley Aladár.
Nagydorog (Tolna), 1 3592, István király, 1889
Szendrouits 1'ilmos I'el.: 16
'!Vagyec.sed (Szatmár), 1 6628, Magyar korOna,
1904. Cs Tóth Bertalan örök., k Pu.skás l{ároly
Nagyhalász (Szabolcs), !. 6665, Turul, 1922 NagyDamassai Bogcha Alajos, b J{andell György
Tel.: 17
*Nagyida (Abauj-Torna), !. 2125, Őrangyal, 1886
Stein Jenő. k Sólyom Barnabás
'f•lagyigmánd (Komárom), l. 2403, Őrangyal, 1887
Fournier J{ároly dr Tel :16
l\1agykamarás (Arad), l 4085, Szent István (f)
1937 Feje.s Ferenc (I{únágota fiókía.) 'Tel.: 4
Nagykanizsa (Zala), 1 30 869, Fekete sas (r ) , 1730
Práger Béla örök., b. Demeter László
Tel.:
2-29
Nagykanizsa, Igazság (r), 1836 Mer/dy Belus József dr. Te! : 1-81
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l\7 agykőrös

A.ng}al, 1905. Zsámboky János.
Remény, 1916 Ady Béla és T éc.sy
Dezső dr. Tel.: 1-20
Nagykörű (Szolnok), 1 3654, Szent Margit, 192!
Vargyas.sy Gyula.
,
Nagyláng (FejéI), lásd: Soponya
l\'agyléta (Bihar), 1. 69!4, Páduai szent Antal 1929
Simonyi József
1\Tagylózs (Sopron), 1 14:42
Iu1ul, 1900 Sánta
Nagykőrös,

János

ONagylucska (Bereg),!. 5878 Angi•al, 1931 Krausz
Sándor
*A'agyrnagyar (I{oruárom), 1 1638, Szent István,
1872 Kerényi Lajo.s.
Nagymaros (Hont), l. 4699, Isteni gondviselés (r ),
1835 Medueczky Mildós.
Nagymágocs (Csongrád), !. 4989, Segítő Mária,
1898 Mecs Balogh Lajos
Nagymányok (Tolna), !. 1958, Megváltó, 1908
Szepesy Sándor Tel.: 7
'kNagymegyer (Komárom) 1 4482, Megváltó, 1858
S Angyal Antal. Te! : 14
Nagyoroszi (Nógrád), 1 2279, Gondviselés, 1934
Münster Sándor

Nagy1ábé (Bihar), !. 3334, (!.), 1932 Kfüthy
Pál, k. Kürthy Pálné szül Ra.szto1ich Mázia
(Bihartorda fiókja)
*Nagysalló (Bars), !. 2853, Remény, 1881. Dioppa
Ernő Te!: 12
*Nagysmány (Nyitra), 1 6388, Oroszlán, 1862
Haar; József
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Nagyszékely (Tolna),
1998, Reméni, 1923.
Bora.s Lá.szló.
Nagyszénás (Békés), l 6666, Magyar király, 1897
Adamkovit.s Ádám. Tel.: 12
Ol\ragy.szöllős (Ugocsa), l. 11.049, Isteni gondvi·
selés, 1856 Árvay György
OJ.lagy.szöllős, Fejér Lacika, 1913 Fejér Barnn.
Te! : 34
lv'agytétény (Pest), l 7160, Szentlélek, 1879 Fáy
Ignác
l\Tagyuázsony (Veszpré111), l 2058 Segítö i\iá1·in.,
1856 Bőczg Gábor
*Naszvad (Komárom), !. 5128, Ang)al, 1935 Halmos Lipót
!1/áda.sd (Vas), 1 1773, Isten szen1e, 1933 l't1arton
Szilárd I el.: 4
1Váda.sdladány (Fejér), 1 1690, Aquinói szent Ia·
más, 1913, özv Wimn1er Vilmosné, k Bakos
Béla (Fiókkal Sárszentmihályon.)
iVáduduar, lásd: Hajdúnádudvar.
f\1ágocs (Somogy), l 1158, Jézus szíve, 1901 özv
Demeter Gyuláné, (Fiókkal Törökkoppányban)
f\ilme.sbikl{ (Borsod), 1 1143, Gróf Széchenyi István, 1903. Klein Ferenc
Nemesdéd (Somogy), l 1758, Szeretet, 1930 Juhász f <;tván
*Neme.sóc.sa (I{o1ná1om), 1 2397, I\:ígyó, 1895
Tlzaller J?erenc, 1'-el. 14.
Nemesvid (Somogy), 1 1759, Megváltó, 1873
life1kly Belus Lajo.s
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,\7émetboly (Baranya), 1 3095, Szentháromság,
1838. Eőry István Te! : 22
Nézsa (Nógrád), 1. 1072, Szent Antal, 1933. Romhányi Gyula.
Nógrádverőce (I\Tógrád),
2313, Remény, 1893
Kudar Jenő dr. örök., k i\lézrtet láno.s
'/'.lova (Zala), l. 1727, Őrangyal, 1886. özv Per.say
Gyuláné, k ifj. Kóczián Dez.ső
Nyárád (Veszprém), !. 1451, Arany kalász, 1930
Csatár A.ndor.
Nyáregyháza (Pest), !. 4173, Hungária, 1931
Du.sa Ernő
Nyergesújfalu (Esztergom), 1 2536, Szent Lajos
1853. Huber Ferenc
Nyirac.sád (Szabolcs),
4550 Megváltó, 1884.
Nagy Károly.
t•lyiradony (Szabolcs),
5233, Szentháromság,
1925. özv Kálnay Istvánné, k
dr Pappné,
Csighy Aranka Te! : 8
1
"f.. yirábrány (Szabolcs), l 6300, Gróf Tisza István
1924. Dobozy Endre
Nyirbátor (Szabolcs), 1. 10.779, Magyar király (r.j
1830. Vadász Elek és lVáda.s Imre
Nyirbátor, Szent Ferenc, 1902. Boldizsár Imre.
Te! : 53
Nyirbogát (Szabolcs), 1 3471, Turul, 1923 Waligul'.szkg Antal
Nyirbogdány (Szabolcs) l. 2388, Isteui gondviselés, 1909 J<'ried1nann Sándor örök., k
Rákos
Sinzon

\yir(gyháza (Szabolcs)

l 51308, Arany sas (r ),
1648. Szopkó Dezső dr. Tel.: 4-27
!Vyirtgyháza, l\lagyar korona, (r.„), 1834 lanc.só
Kálmán és Reichmann Béla, k Jancsó Kálmán
Tel.: 2-89.
-r..ryilegyháza, J{o1ányi, 1866. Osgyáni .fóz.sef lel.:
3-62.
f\.yil'egyháza,
Aran:\ kereszt, 1893 nen1e~ Török
Gyula Te!: 4-31
\Tyíreggháza, II., Rákóczi Fe1enc, 1901 Fejér
Ferenc. Tel.: 2-20
Nyiregyháza, Angyal, 1906 Gonda 11-filzály Tel.:
5-22.
Jllyil'egyháza, Vaskereszt, 1914 Gergelyffy Gyö1gy
Te!: 5-20.
Nyiregyháza, Isteni gondviselés, 1927 filé.s Zsófia
Tel.: 5-63
Nyiregyháza, Bessenyei, 1931 Hai~.singe1 J{árolu
örök, k. Sz. Szüts !(álmán
7
l\ yirlcarász (Szabolcs), l 2471, f..1egváltó, 1922
Moys János.
Nyirlugo.s (Szabolcs), l. 3350, Isteni gondvjsele~
192L Jüger K József
7
\ yirmada (Szabolcs}, l
3790, 1\-fagyar korona,
1903 Lengyel Antal
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Nyir1nihálydi {Szabolcs), l 1901, Fortuna, 1925
l'állag-Sipos Berta
Nyirtass (Szabolcs), 1 2170, Remény, 1929. Ieöveg

Dezső

Zoltán

ti
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1

1

1
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*Ógyalla (Komárom), 1 3250, Szenthá1omság, 1885
Pálka Jenő
*Óhaj (Ba1s), 1 1334, 1938, felállítás alatt
Tel.: 1-83
Okány (Biha1), l 5161. Szent István, 1894 Daróczy Antal.
Olaszliszka (Zemplén), 1. 2924, Magyar korona,
1899 szadai Asztala.s György, k szadai Asztala~
Gyula. (Fiókkal Eidőbényén.)
Orgovány (Pest), l 3643, Isteni gondviselés, 1926
Heczler Emil
010,háza (Békés), !. 24.926, Fehé1 kígyó, 1876
1elke~sy Gábor dr. Tel: 21
Orosháza, Megváltó, 1826, Zalq.y Lajos Tel.: 14
Orosháza, Isteni gondviselés, 1894 Kerté.sz Tózse/
Te!: 78.
Orosháza, l{.ossuth Lajos, 1907. Molnár Mihály
Tel.: 1-83
Orosháza, Remény, 1921 Sarkadi Imre. Iel: 1-99
*01oszka (Bars.), l 951 ~fadonna, 1930 Heydrich
Károly 'fel : 2
Oroszvár (Moson), L 1678, I\Jegváltó, 1912 Sámull
Béla, b f?ülöp Lajos.
*010szvég (Bereg), 1 2822, Kígyó, 1892
Tibor

0Ytffgasszonyfa (Vas), 1 1900, Hen1ény, 1912 ifi
Mézer; 1lfihályné
Ozora (Tolna), l 4295, Szent István, 1880 Páhy

Achátz

Ócsa (Pest), l 5600, Kornna, 1887 Kenéz Ferenc
Tel: 14.
Ókécske (Pest), 1 3091, Magyar korona, 1915. K
Molnár 1'1iklóy
Ónod (Bo1sod), 1 2387, Sza1vas, 1842 Óváry
Zoltán
Ózd (BOisod), !. 7322, Arany oroszlán, 1873. Raizznger Imre dr. Tel.: 35 (Fiókkal Sajóvárkon)„.
ban)
()zd) Pádua_i szent Antal, 1908. Ádám La;os örök_
k özv Adám Lajo.sné
'
·
Öcsöd (Békés),!. 7279, Magyar kiiály, 1874 PlillJ
Zoltán Tel.: 2.
·
Oö](Örmező (l\.1ára1naros), l 4426, Szűz ~fária
1867 l'a.szóc.sill Endre
(Íliszentpéter (Vas), 1 1407, Angyal, 1886. Torkos Dénes.
Or kény (Pest), !. 6841, Örnngyal, 1894. Sz Bálint
lenő örök, h Erényi J.stuán Tel: 11
Pacsa (Zala), 1 2458, Szentháromság, 1859 Bichler Gyula Te! : 18
Paks_ (Tol~a), 1 11833, Szenthárnmság (1.), 1777
Szily Geza) k dr. Pálvölgyiné Szily Marianne
Tel.: 6
Pak~, Őrangyal, 1907 Val'ga Lá.~zló fel: 5
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Parád {I-Ie\es), L 2427, Szent .~ntal, 185i3 Tóth
Pál (Fiókkal Recsken.)
Pácin (Zemplén), 1 2169, Isteni gondviselés, 1890

0Perefsény (l~ngj,

Szilágyi Béla

Pálháza (Abauj), 1 669, Kis szent Teréz, 1932
Pttrovay Zoltán. Iel.; 9
Pápa (1'eszpré1n), l 21„356, Gránátaln1a (r.) 1757
lrgalrna.srend, k. dr J{almár Béláné Tel: 10-84
Pápa, Városi (r ), 1757. J(arlovitz Adolf m. kir
kor mán)' főtanácsos I cl.: 1--00
Pápa, Őrangyal, 1885. Piatsek Gyula örök k Gieszle:r Anna
Pápa, Szent Anna, 1907. l\Iiclzna Mihály
Pápallovácsi (Veszprén1), 1. 1700, Szeretet, 1928
Griinm l erenl'
Pápate.szé1 (Veszprém), 1 1938, Megváltó 1929
Szekulesz József, Tel: 7
*·Párkány (Esztergom), l 4479, Szentháromság.
1855. l\Tagy István. Tel.: 48.
*Párkány, Salvátor, 1933. Rády Lajos Tel.: 60
Pásztó (I-Ieves), 1 6142, l\Iagya1 korona (1 ), 1815
bill,ei Petreciky Tibor. Tel.: 56
Pásztó, Szent Antal, 1926. Krisár Aladár
Páty (Pest), 1 2620, Megváltó, 1923 Kálmán
Károly .
*Pelsőc (Gömör), 1 3032, Isteni gondviselés, 1884.
Kellner László
*Perbete (Komárnm), 1 3850, Magyar korona,
1904 Rakusz Ottó.
Perece.sbányatelep, lásd: Diósgyőrnél

'1
1

2582 Salvato1, 1892 Haló.sz
Ferenc
*Pered (Pozsony),
1090, Őrangyal, 1909
özv
Thorma J(árolyné, k. Braun Endre
Perkáta (Fejér), 1. 4689, fi1:egváltó, 188:) B11do!J
Bálint
Pesthidfgkút (Pest), l 6030. ]\fárin Remete 191 i
ifj. Scholtz Endre. Tel.: Bp 167-804
(Fiókkal l\'agykovácsiban)
Pestszenterzsébet (Pest), l. 67 907, Szent Erzsébet
1894 Reiner Miksa Te!: Bp 347-941
Pestszente1z.sébet, Arany sas, 1898 Rochlitz .ilíá1ton, b. Semjén László Tel: Bp. 347-645
Pe.sf yzenter zsébet, 1íagyar korona, 1902 1Vencze l
Lajo.s Te!: Bp 347-609.
Pestszenterzsébet, Angyal, 1912. Szold Lá.szló fel.:
Bp 347-956
Pestszentlrzsébef, Viktó1ia, 1913 Lévolt I.stván dr
Tel.: Bp. 347-603
Pest.szenter zsébet, Kíg) ó, 1923 özv. Bertalan{ fu
Imréné, b Bokrossy Zoltán. Icl: Bp 347-693.
Pest.szenterzsébet, Sárkány, 1925 Sárkány László
örök, b. Fülöp Péter Tel.: Bp. 147-409
Pestszenterzsébet, Reménv, 1929 özv. Bartha Y'ivadarné, b. Lázár Józ;ef 'Tel: 347~810
Pest<>zenterzsébet, Apostol. 1932 Mátray Gusztáv
b Takáts Ernő
Pestszentr1zsébet, Hákóczi 1934 I?rl<edy Frrenc
örök., k zilahi ]{isr; A1iklús, 'I'el: Bp. 147-·935
Pest.szentei zsébet, Turul, 1934 Gala1nbo.s Béla
Te! : 14 7-882
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Pest.szente1z.sébet, Nagyboldogasszony, 1938. vitéz
Andiiska Ödön dr Tel.: 147-686.
Pest.szentimre (Pest), l. 8192, Diana. 1923. llfolnár
Antal Tel: Bp. 146-669, Pestszentimre 7
Pestszentlőrinc (Pest), 1 30„611, l\iagyarország vedasszonya, 1897. Bernolák János dr, Tel.: Bp.
146-654, Pestszentlőrinc 34
Pest.szentlő1incz, Flóra, 1914. A1endássy Imre örök
k Árendássy László Tel.: Bp. 146-654, Pestszentlőrinc 40
Pestszentlőrinc, Szent Anna, 1929. flarcz Lajos
'Tel.: Bp. 146-654, Pestszentlőrinc 79
Pestszentlőrinc, 1vfadonna, 1929. Véber E1nő, üt
Véberné Bárány Elza Tel.: Bp. 146-654, Pestszentlőrinc
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Plstszentlórinc, Isteni gondviselés, 1933 Lassú
!Vándor. Tel: Bp 146-674, Pestszentlőrinc 207.
Pestújliely (Pest), l 11 340, Segítő Mária, 19oq
Bordás Dezső. Tel.: Bp. 499-627.
Pestújhely, Apolló, 1919 Kaczián Sa1olta Iel.:
Bp 297~62
Pécel (Pest), !. 7061, Megváltó, 1842. özv Göltl
Pálné, k. Böszö1ményi .Táno.s
Pécs (Baranya), l. 68 OOO, Szemesen (r ), 1697
Sipőcz l.stván örök., k
Jóná.s Géza d1 Tel.:
20-23
Pécs, Arany sas (r ), 1788 Wéber J{álmánné és
Geiger Kálmánné, k. Geige1 Kál111án. Tel : 1 '7-85
Pécs, G1ánátalma, (r.), 1796. Irgalma.srend, k
Kis.s Endre. Tel.: 22 -82

Pécs, ~iagyar ko•rona, 1862 özv Csinc.sák Béláné,
k Gát s Attila Tel.: 23-70
Pécs, Szűz l\fárfa, 1887 regéczi 'l\7agy Béláné szül.
Gőbel !fargit, k A7emer;; István. T-el: 25-79
Pécs, Remény, 1895. Szigethy r~rigyes Tel.: 23-70
Péc.s, Ő.rangyal, 1901
özv„ Keresztény .Táno.sné
k Dár.szon Béla Tel.: 23-94.
Pécs, Szent György, 1908 Török János. Te1:
27-71
Pécs, Szent István, 1922. Abrudbányay Ödön Tel.;
30-06.
Pécs, Petőfi Sándor, 1923 Fridrich Sándor fel:
13-14
Pécs, Isteni gondviselés, 1928. Mertha Lajo.s Tel.:
13:_53.
Pécs, Szent József, 1932 Weigl Dez.só Tel: 23-74
Pécs, Szent !\fór, 1932 Vondra Antal dr. Tel.:
27-58
Pécs, Kis szent Teréz, 1933 Tróber Márta. Tel:
18-34.
Pécsvárad (Baranya), 1. 2760, Szentháromság,
1832. Nékám Aurél. Tel.: 26
Pély (Heves), l 2871, Megyecímer (f ), 1927
Czingell László, b Scholtz Miklós
(Heves,
Megyecímer, fiókja.)
Pétervására (Heves), l 2464, Magyar korona, 1851
özv. Kövér Béláné
Pilis (Pest), l 7215, Magyar khály, 1896. Hinffner
Jenő
Pilisborosjenő

id. Lukinich

(Pest), l. 1675, Szent Erzsébet, 1925
Dezső.
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Piliscsaba (Pest), !. 2696, Szent László, 1900
jJárdányi Foh~z Richárdné. Tel: Klotildliget 5
Pilismarót (Esztergom), 1 1768, Isteni gondviselés,
1912. Bárány S7-ilá1d.
Pilisuörö.svár (Pest), l. 7815, Szentháromság (r.)
1841. Krébesz László örök, b Kovács László
I'el.: 14
Pilisvörösvár, Segítő Szűz Mária, 1913. .Safá1y
Gyula. Tel.: 18 .
Pincehely (Tolna), 1 1663, Gondviselés, 1894
[(arua.ssy János dr.
Pitvaros (Csanád), l 2978, Isteni gondviselés,
1884 ifj. Szabados lónef.
Pocsaj (Bihar), !. 3746, Lehel vezér, 1911. Nagy
Ernő

Polgár (Szabolcs), 1 13.339, Megváltó, 1869 Dl
Fazekasné Heumann Anna
Polgár, Madonna, 1923„ Heringh Ernő
Polgárdi (Fejér), 1. 4393, Fehér galamb 18 75
Heffler Ferenc Tel.: 7
Pomáz (Pest), l 5433, István király, 1886. öw
HerkouicJl .Sándorné, k .4damltz Erzsébet
Porcsalma (Szatmár}, l. 2623, Aranykalász, 1933
leney Pál.
Pornóapáti (Vas), 1. 672, Isteni gondviselés, 1926
Sütheő Ödön
Poroszló (Heves), L 5187, Isteni gondviselés, 1877
Runyai [(ár oly ö1ök, k [{ubinyi Endre 'Tel.:
10 (Fiókkal Sarudon )
Pusztaföldvár (Békés), !. 3446, Őrangyal, 1926.
Paulovits Gyula

641
Pusztan1érges (Csongrád), 1 2122, Nagyboldogaszszony, 1926. Horváth József.
Pusztaszabolcs (Fejér), !. 2413, Remény, 1932
1'fatolcsy Gábo1 dr. T'el: 15
Putnok (Gömör), 1 4658, Feketesas. (r ), 1824
)ttinhausz Béla örök Tel.: 29.
PutIJ-ok~ Jókai, 1926. Se1e.ss .Sarolta. Tel.: 59
Püspöldadány, (Hajdú), !. 14 287, Megváltó, 1851
BiTtok L. Sándor dr. Tel.: 44
Püspökladány, Reménység, 1906, Lőrincz János
Tel.: 62
Püspök/el/e (Csanád), 1 2772, Őrangyal, 1925
Stenczky Gyula
Püspóknáda.sd (Baranya), l. 2642, Szentháro1nság
1884. Szarka József

Ragiíly (Gömöi), !. 683, Remény, 1886 öw Bottka
Imréné, k. Hauer Dávid
0Rahó (Mára1naros), l 8893, Rc1nén) 1872 Hei.
czegh Zoltán
0Rahó, :v1cg,·álló, 1939. Skoda Rudolf Iel: 5
Rajka (Moson), l 2932, Isten szen1e, 1827
Lajbek Jenő dr Tel: 24.
Rakamaz (Szabolcs), l. 5327, Isteni gondviselés,
1875 [io[kmann Ferenc. Tel.: 15
Rácalmás (Fejér), l 3923, Megváltó, 1898. Dáuidné Szüts Ilona, b. Csősz Zoltánné. Tel: 25
Ráckeve (Pest), 1 6565, Szentháromság (r.), 1787
id. "!vyén1eth Sándor örök., k. ifj l\!é1neth Sándor
Te! : 28
41
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Ráckeve, l\Iegváltó, 1923. Szék:ely Elemér és Takáts István, k. Székely Elemér Tel.: 27.
/lákóczifalva (Szolnok), !. 5222, Megváltó, 1910.
özv Kováts I{álmánné, k f{arádi Emil
Rákoscsaba (Pest), J 8189, Csaba vezér, 1908
T,Tagaszky f{ázmér dr Tel: 31
Ráko.sc.saba, Hungária, 1935 Budaházy Sándur.
Rákoshegy (Pest), !. 4198, Megváltó, 1929 Lengyel Endre. Tel.: Bp. 148-570 Rákoshegy 41
Ráko.ske1esztúr (Pest), 1 i550, Őrangyal, 1892.
VFizker János. Tel.: 148-505 _ Rákoskeresztúr
12

Rákosliget (Pest), 1 3112, Ne1nzeti zászló, 1910.
Maderspach Endre dr Tel.: Bp. 148-527, Rákosliget 11
Rákospalota (Pest), 1 42 949, Megváltó, 1891 dr
Kereszle.s Miklósné szül. Kropp Ilona. Tel : Bp
294-754

Rákospalota, József főherceg, 1900. Fried Sándor Tel.: Bp. 295-323
Ráko.spalota, Zrinyi Ilona, 1911 Müller Vil:mo.s
m. kir„ kormánytanácsos Tel.: Bp 295-312
Rákospalota, l\fadonna, 1913. Mil{lós Aladár Tel :
Bp 295-200.

Rákospalota, Szent szív, 1923 Balár; Zsigmond
ötök Te!: 495-124.
Rákospalota, Mátyás király, 1933 Rndimeczky
Antal. Tel.: Bp 295-476
Ftókospalota, Sz~nt Erzsébet, 193-4: X6ró~ István
TeL: Bp. 295-572.

Rákosszentmihály (Pest), !. 14.260, Szent Margit,
1899. Lippe Ödön ötök T el : Bp 297-960, Rá
kosszentmihály 69.

Rákos.szentmihály, Szent István, 1922. Kabay János Te! : Bp. 297-960, Rákosszentmihály 8
Rákos.szentmihály, Kígyó, 1932 Lukácsy Zoltánné
szül. Reiter Rózsa, k. Lukácsy Zoltán Tel : Bp
297-960, Rákosszentmihály 19

Recsk (Heves). J. 2636, Szent Antal (f.) 1925
Tóth Pál (Parád fiókja)
Tel.: 10
Regöly (T'oln;i) l 2321, Szent l\ía1git, 1929 Rausz
István
Répceszemere (Sopron) l. 873, Páduai szent Antal
1886. Kotsis Jolán
Rétság (Nógrád). 1 1049, Megváltó, 1877 Óváry
Elemér (Fiókkal Diósjenőn.)
Ricse (Zeinplén), 1 267i, Szent László. 1897. Szász
Tihamér dr {Fiókkal Zen1plénagárdon.), b. I{iss
István
*Rimaszéc' (Gömör), 1 1625. Őrangyal, 1877 Serr S'l Dezső. (Idén~ fiókkal Csízen.)
*Rimaszombat (Gömör), 1. 8044, Egyszatvú (x.),
1777. Szántó család, k Szántó Emil
•kRimasiombat, Oroszl§.n (r ), 1805. Deutsch örök,
k DEutsch l.stván. Tel : 43
*Rimaszombat. l\fegváltó (Salvator) 1934 -/llozdroviczi Pál. Tel. 62
Romhány (Nógrád), 1 209" Őrangyal, 1893 Bör··
zsönyi .Jenő János, h. Rar.si Imre.
*Rozsnyó (Gömör), 1 6668, Szentháromság, 1799
Fodor Aladár TeI : 4 7

644
*Rozsnyó, A1anysza1 vas (r) 1799. Pasteiner örök:,
b. Vajner Lajos.
/iudabánya (Borsod), 1 2176, Megváltó, 1917
Lollok László.
num (Vas), l 1430, Szentháromság, 1892, Bokor
Jenő Te! : 11
Sajókaza (Borsod), l. 2825, Arany csillag, 1887.
J{oszJ,a Lajos
Sajókazinc (Borsod) (azelőtt Barcika) Szent Szív,
1935 11.far~ó .Edl Iel: 3
Sajószentpéter (Borsod), l. 5842, Szerecsen, (gyr .) ,
1810. Bossányi Anna, k Bossányi fl,nő. Tel.: 40

Sajó.szentpétel', Fehé1 kereszt, 1924 Róna Pál
Tel: 39.
Sajószöged (Bo1sod), l. 1042, Szent László, 1930
Lakner Gyuláné

5aióvárlwny (Borsod), l. 5419, Szent Miklós (!.),
i931. Rajzinger Imre dr., k Fehér Béla Károly.
Tel.: 2
Salgótarján (Nóg1ád), l. 16 980, Örnngyal, 1870
VVeszelou.sz.ky Erzsébet 1~el.: 1-08
Salgótarján, !\1agyar ko1una, 1893. Szűcs Róbel'f
Tel.: 1-22.
'
Salgóta1 ján, Remén), 1903 Szauer Andor Tel.: 5
Salköveskút (Vas), (azelőtt Köveskút), !. 750, Isteni
gondviselés, 1934. Bartha Béla
Sarkad (Biha1), !. 12.000, Védangyal, 1858. Wie
land Gyula.
Sarkad, II Rákóczi Ferenc, 1907. Pártos Ando1
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Sarud (Heves), l 3424, Isteni gondviselés (f.)
1932. Runyay .Károly örök., k. Vörös Andor
(Poroszló fiókja.)
Sashalom (Pest), l. 11. 792, Sas, 1913 Grnber 1 ó
z.sef János. 'Tel: Bp 297~950, Sashalo111 51
Sashalom, Diadal, 1929. vitéz Hortobágyi ló::,st f
Te!: Bp. 297-950. Sashalom 20.
Sándorfalva (Csongrád), l 5675, J\Iegváltó, 1890
Farkas József, k. Be1kes Rózsa
Sátbogárd (Fejér), 1. 6613, Tinódi Sebestyén, 186E'J
Sárközy Jfihály Tel: 22
Sárbogárd, Szent Margit, 1929. Kováts Gyula, b
Heib Pál. Te!: 3.
Sárkeiesztúr (Fejér), L 2840, Szent Imre (f) 1931
Scheffler _!ntal, k

Sóbányi Gyula. (.A.ha fiókja.)

Sárosd (Fejér), l 2i04, !{ereszt, 1897 Bossá1n;1
Gusztáv
*·Sárosfa (I{o111árom), 1 -189, Szenthá1on1ság. 1909
Iügner Kamill
Sárospatak (Zemplén), Lll.257, Angi a! (r) 1631
J(ósa Sándor Tel.: 56
II Rákóczi Ferenc, 1894 Goldbloft
Ferenc. Tel.: 80
Sáro.i:;patak., Isteni gondviselés, 1936 Be1talan
1lfá1ton d1 Tel.: 88
Sárrétudvari (Bihar), l 4759, Isteni gond\iselés
1901 Halász Imre
Sárszentmihály (Fej ér), L 1692, Őrangyal, (f.),
1928 üzu lVimnu:r Vilmosné
(NádrtsladánJfiókja.)
Sárospatak,

6!6

Sárvar (Vas), 1. 9334, Megváltó (r.), 1797 Eőry
Vilino~ 111 kii ko11nán:ytanácsos. Tel: 21
Sá1vár, Szent Antal, 1911. Ru.sznyák Lajos Tel:
74
Sá.sd (Baranya), l 1360, Szent György lovag, 1884
Darányi Mihály

Tel : 23

·

Sáta (Borsod), 1. 1413, Megváltó, 1908 Thuránszky
Károly

Sátoraljaújhely (Zemplén), 1 18 431, Magyar ko··
rona (r.), 1796. Kardos Zsigmondné, k Kardos
Zsigmond. Tel.: 40
Sátoraljaújhely, Üdvözítő, 1865 Mór Lajos. Iel:
50
Sátoraljaújhely, Isteni gondviselés 1888 Kádár
Andor Tel.: 18
Sátoraljaújhely, Szent Antal, 1911 Éhlert Andor
Te!: 1-03.
Sellye (Baranya), L 2164, Arany sas, 1934 . Bubregh Emil. Tel.: 16.
Seregélyes (Fejér), L 5079, Angyal, 1869 Krinitzky
Pál.
Siklós (Baranya), 1 6000, Szentlélek (r.), 1805
Grimm Rudolfné, b. Szinetár Endre. Tel: 3

Siklós, Kígyó, 1873 Szabó Ernő Iel: 40
Siklós, Megváltó, 1923 Gajda Pál Tel.: 7
Simaság (Sopron), l. 900, Szent Péter, 1922 Öz1J
.--1.lexander l stvánné
Simontornya (Tolna), L 3843, Szentlélek (r ), 1818
Pillich Ferenc

Te~

: 22

Siófok (Veszprém), 1 3899, Szentlélek, 1869
Kotschy Ferenc Te!: 11 (Fiókkal Siófokfür dőtelepen.)
Siófok-fürdőtelep,

Szentlélek, (f)

1922. Kot.schy

Ferenc.. (Siófok fiókja )
Solt (Pest), 1 7430, Szentháromság, 1869 Lévay
József. Tel.: 28
Soltvadkeit (Pest), 1 8572, Megváltó. 1886. Bozó.ky Béla ö1ök., k Gruber Alajos dr. Tel: 54.
Soltvadkert, ~Iagya1 ko1ona, 1935 Szekér Sándor
Solymár (Pest), 1 3625, Szent Margit, 1909. Tamá'
Mihály.
Som/6szöllős (Veszprém), 1. 1400, (f ), 1926. Ba
logh Mihály, k Lo.soncz Dez.ső (Devecser fiókja.;
Te!: 3 .
Somogyjdd (Somogy), 1 1304, Remény, 1927
özv.

Glós Ottóné, k

Schwebler ,Mátyás

Somogyszil (Somogy), 1 1268, Szent István, 1860
Bes.senyei Dezső ö1ök, k. Bessenyei László
Somogyvár (Somo5y), l 2275, Sze11tháron1ság,
1894. Kot.si.s Kálmán, b O.szwald László (Fiók-

kal Gamáson.) Tel.: 8.
*Somorja (Pozsony), 1 3586, Fekete rns (r) 1780
Klasz Rudolf
Soponya (Fejér), (egyesítve Nagylánggal), 1 904
Szent Margit, 1908 leg" Béla (Fióklcal Kislángon.)
Sopron (Sopron), 1. 37.500, Arany oroszlán (r.1,
1600. Nikolics Milivoj. Tel.: 2-50.
Sopron, Angyal (r ) , 1680. Dobsa Mihály. Te! :
5-67,

648

619

Sopron, ~Jagyar küá.ly (r), 1767
Binder Ottó
Tel.: 27
.
Sopron, 1'-fegváltó, (1.), 1776 Szerdahelyi János
és neje . Tel.: 2-~7
Sopron, A.1any ke1eszt, 1893
.Jéhn Antal Tel:
2-84
Sopron, I1g:~ln1as,ság, 1910 Gallu<i Jenő Irl.: 3--30
Sopron, Szent Erzsébet, 1912 özv Lelovits Józsefné. Tel.: 1-03.
Sopron, Rákóczi Ferenc, 1934 Grólunann Vilmos
I el.: 77
Soroksár \Pest), 1. 14 387, Segítö J\Iária (gy1 J.
1814. Löchert1 Gyula, k Láng Oszkár Tel Bp
147-380, So1oksá1 58
Sorok.sár, Páduai Szent Alltal, 1903. Fürst El?
mér, b. Stodolni Dezső d1 Tel.: Bp 147-380,
Soroksár 10
Sóskút (Fejér), l. 2565, Szent Rozália, 1881. dr
Sikos J(á1olyné szül Halmi Valéria fel : 2(i
Söjtör (Zala), l 2J52, Sas, 1929 Szalaniin ~1l1ikló1;
Sövényháza (Csongrád), l 6854, Szüz \1ária, 1928
Lakatos Antal.
Sur (Veszprém), !. 1842, Hygieia (!.), 1930 Szupt'f Imre
(Csetény fiókja)
Siil:.ösd (Pest), 1 3936 Ang-)al, 1886 1:orkly Béláné, k. J(i.ss Károly 'f-el : 5
)ümeg (Zala), 1. 5491, Megváltó (r ), 1760 Szarká.sy
László, k Fáncsik Lajo8. Tel.: 41.
Szabadszállás (Pest),
1874 Mezei Gyula

8338, Isteni gondviselés,

S.:abadszállá.s, Ren1ény, 1923 Dön1ötör István d1
Szabadszentkirály (Baranya), 1. 976, Szűz J\1ária,
1923. Király József.
Szajol (Szolnok), 1 2890, Megváltó, 1929 Dobó
Jenő
'
Szakcs (Tolna), 1 2860, Vörös ke1eszt, 1888
sempthei Maczkó Ilona. Te!: 6
Szakmár (Pest), 1 3565, ~íadonna, 1927. Jakab
Géza
Szallc.szentmárton (Pest), l 3923, Re111ény, 1916
belvárdi Bévárdy Gyula
Szank (Pest), 1 4276, Megváltó (!.), 1926 Ka"ibo
Kálmán (.Jászszentlászló fiókja )
Szany (Sopron), l 3409, Szent Anna, 1885 özv
ll/.akray Józsefné, k. Birócsák Gyö1gy
Szarvas (Békés), l. 25 561, Szarvas (r ), li9±
Szemző Imre dr. Tel: 8
Szarva.s, Remény, 1873. özv Breuer Szilárdné, b
Rác,z Endtl
Sza1va.s J\fargit, 1899 Keglevich Má1ia.
Szarua.~, J\fegváltÓ,
1906
if'j
Géczy Dezsőné
Tel: 55
Szarvas, J\fagyarok nagyaszdnya, 1~3 Fal'kas
4.ntal .János örök, k özv l'a1.kffs .·tntal'--Jánosné,
szül Katona l'tfargi{ Tel.: 19„
Szatmárökörítő (Szatmár), l 2069, A1anysas, 1917
Vargha Pál
Szászvár (Baranya), l 1697, Szentháromság, 1883
özv Solt Jenőné, k Solt Edit. Tel : 10
Szeged (Csongrád), 1. 145 OOO, Megváltó (1.), 1713
Temesuáry József. Te! : 13-91
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Szeged, Isteni gondviselés (r.), 1-812 Barc.say Ká
roly. Te! : 12 -70
Szeged, Szentháromság {r.), 1834
Leinzinger
Gyula örök„ k J_,einzinger ilfária dr. Tel.: 13-52
Szeged, Segítő Mária, (r ), 1854. Löbl Imre d1
Te!: 18-19
Szeged, Szent Rókus, 1856 Suriányi Józ.sef Tel
10-62.
Szeged, Szent Gyö1gj, 1869 1'"1ankl láz.se/ Iel:
11-18.
Szeged, Szent István, 1870. Salgó Péter, b Hattyasy
Andor. Tel.: 12-96.
Szeged, Kígyó, 1874. Gerle .Jenő. Tel.: 13-59
Szeged, Kálvária, 1888. Pósa Balázs Tel.: 12-25
Szeged, Dugonics, 1905 Frankó Andor. Tel.: 17-93
Szeged, Erzsébet királyné, 1907. Török Afárton

Tel.: 13-64.
Szeged, Magyar korona, 1908. Zakár Sáridor örök ,
k Máthé Mihály. Tel.: 16--95
Szeged, (Alsóközpont), Páduai Szent Antal, 1909
Mészáros Imréné, k 1i1é.száros lnu·e
Szeged, (Ujszeged), Őrnngyal, 1910 Moldván Lajos,
. k. Lc.skó Vil1nos. Tel.: 18-46
Szeged, Re1nény, 1913 Borbély József Tel: 22-68
Szeged, Csillag, 1914. Nagy György ö1ök., b. Takáts István.. Te! : 21-25
SzegEd (Felsőváros), Szent szív, 1923 Nyilafisy
Ágoston, b Duha Tivadar Tel.: 25-49
Szeged, Magyarok védasszonya, 1923. Just
Frigyes Tel.: 17-77

651
Szeged, Szent László, 1923 Apró Jenő. Tel: 1996

Szeged, (Röszke), Páduai Szent Antal, 1g23 lakát
Zolt.án, k. Zakár Zoltánné
Szeged, (Somogyitelep), T'urul, 1926 Selmeczi
Béla. Te! : 34-25.
Szeged, (Felsöközpont), Madonna, 1926 Marosfői
I.stván
Szeged, Szent Fexenc, 1932. dz. Kocsi.s Endrénl·
Te!: 32-61
Szeged, Szent Kereszt, 1932 Bulcsú Barna
Tel.: 23-78
Szeged, (Vá10.stanya), Jézus Szíve, 1934 Székács
István dr
Szeghalom (Békés), 1 10.293, Szentháromság,
1843. Polgár Károly. Te! : 21.
Szeghalom, Kígyó, 1904. Kátai Gizella.
Szegvár (Csongrád), l 7919, Megváltó, 1891 K1ánczly Ferenc, b l{hirer Antal
Szegvár, Páduai Szent Antal, 1923 Jákó .János
Szekszárd (Tolna), !. 14.279, Fekete sas (gyr.),
1756. Ulrik József.. Te!: 84.
Szekszárd, I Béla király, 1863 . ifi Szeghy Sándor
Tel.: 80
Szekszárd, Szent Be1nát, 1934. Zalai János. I.: 38
*Szene (Pozsony), 1 5609, Szent Ilona, 1835 P10ppe1 Béla
S=endrő (Borsod), L 3096, Isteni gondviselés, 1836
Mészáros ln1re. Tel..: 16
Szentend1e (Pest}, l. 7210, Szentháromság (r ,,
1767. Czibulka Gyula. Tel.: 1-22
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Szentes (Csongrád), l 32.861, Hajnal (gyr .)
lu.stlz Alfréd é.s 1 úr.sai, h. Kerekes Í<>lván

181,'.i
Tel:

1-04
Szentes, :L\1egváltó, 184-2 Ihász -/llándor.. Iel.: 75
Szente.s, 11-.fagyar királJ, 18i0 1-laoa.~ József. I.: 4i

Szente s, A.ngyal, 1888 Szentessy István Tel : 46
Szentes, Szent Anna, 1901 Be/i(zay Ferenc Tel:
1-15
Szentes, Szenthá101nság, 19013 ecsedi Csapó Zoltán
Tcl : 2 --19
Szentes Fehé1 keieszl, 1923 vitéz Vri.radi1 [.áf'izf1í
dr. tb. főszolgabíró, cnszg~iil kép"", m. kir kornián)fölanácsos, b /{ossuth Lá~z!ó. Tcl: 17
Szente.s, Arany kalász, 1930 Oláh László Iel: 1-15
Szentetornya (Békés), J 5732, Jézus Szíve 1931
Fodor Ferenc

•

Szentgál (Veszprém), l 428!., A.1an\' sza1 vas 186f)
özu Kálnay Zándurné, k. 7 ölgye~~si 4.nial
Szentgotthárd (Vas), J 3258, Szent Ishán 182fi
Friedrich Ödön Tel.: 17
)zentistván (Borsod), l 4232, 1·Iagyaro1 szág \ C:,d
asszonya, 1926. Fábry Andor.
Szentlőrinc, lásd: Baranya.szentlőrinc
Szentmártoniáta (Pest), l 3933, Isteni gond\'iselé:;
l 915 T ereczky Pál.
Szepetk (Zala), 1 1117, .Jézus Szíve, 1931 lvovotn: 1
.Andor
0Szt1ednye (Ung), 1. 2280. ()1angyal, 1866 özv
Telt~ch Adolfné, h /(orach Gyula
'*Szepsi (Abauj-Torna), l 2172, Arany oroszlán,
1818 Strausz Dezső

Szeienc.s (Zernplén), l. 6707, Isteni gondviselés,
1741 Afatavovszky Gusztáv
Szerencs, Szent Antal, 1903. Kolos Barnabá~
Tel.: 5
Szécsény (Nógrád), 1 3943, Szentháromság, (r ),
1741. Bolgár Miklós Te!: 32.
Széke.sfel1érvár (Fejér), l 44.000, Fekete sas (r.),
1746, eitrekarcsai Lizkát~ Béla Tel.: 25
Székesfehérvár, Magya1 korona (r ), 1784 ifj Ge(
ferth Dezső. Te! : 38.
Székesfehérvár, Szenthá101nság (r ), 1806 Say
Rudolf örök, k [(a/már Zoltán Te!: 35
Széke.sfehérváI, Szent István, 1834 Pásztory Sándor Te! : 1-71
Székesfehérvár, Őrangyal, 1869. Magyary Kossa
Sándo1 T cl.: iü k _Németh Péter
Székesfehé1vá1·, Isteni gond,·iselé.s, 1892 ta],á(.si
Nagy Loránd dr. Tel.: 3-02
Székesfehérvár, Szent Seb~styén, 1922 özv Bier-bauer lánosné, b. Pit hó Mihály. Tel.: 85
5-;zékesfehé1·oár, Szent József, 1922 C<>iláry Olivér T'el : 1-6-0
Szigetszentmárton (Pest), 1 1031, Szent .János,
1922 Balázs Sándor. Te!: 3.
Szigetsztnt1niklós (Pest), l 4808, Szent I\1iklós,
1899. J(ömöc.sy /(álmán Tel.: 8
Szigetvár (Somogy), l 6000, Z1inyi, 1882, Jobst
Kázmér Tel: 1-10
Szigetvár, I\íagyar korona {r.), 1808. özv. nemes
Salamon Jenőné, k. nemes Salamon Béla dr
Te!: 63
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Szihalom (Borsod), l. 3128, Szent Imre, 1930
nagyenyedi Egry Kálmán
Szik.szó (Abauj-Torna), l. 5303, Szentháromság,
(gyr.), 1822. Rimay Béla, k Vékony István
TeL: 54.
Szik.szó, l\íegváltó, 1922. Kurucz Tivadar Tel.: 62
Szil (Sopron), 1 2988. Szent Margit, 1907 Schu·
rina Cyrill

Szilasbalhás (Veszprém), 1 4020, Őrangyal. 188>
özv. Kovács Ignácné, k Holló Lajos 'Í'el: 9
(Fiókkal Dégen.)
Szilvásvárad (Bo1sod), l 1469, l\iagyar Korona.
1872 Áron Sándo1
Szirák (Nógrád), 1 1700, Remény, 1829 özv. Ré·
tay Jáno.sné, b Aczél Margit
Szob (Hont), 1. 2028, Megváltó 1894. Molnár
Miklós Tel.: 13.
'
OS.zobránc (Un,g), 1 1228 Isteni gondviselés, 1839.
ozv. C.sere Jozsefne, b lllykovic~ Jenő (Fiókkal
Szobráncfürdőn)

0Szobráncfürdő (Ung), (!.) özv Csere fóz1efné
(Szobránc fiókja)
Szolnok (Szolnok), !. 38 764, Isteni gondviselés
(Öreg patika), (r.), 1799. Mns Mária és
He1czegh Ferenc„ Tel.: 1-11
Szolnok, l\iegváltó, 1871. Las.sányi Jenő Tel.: 31)
Szolnok, Fehér -kereszt, 1882. K1iime1 Szilárd
Te!: 1-82
Szolnok, Angyal, 1903 . Végh László, Tel.: 1-36.
Szolnok, Magyar korona, 1906 Szele Béla. Tel.:
2-15

Szolnok, Kígyó, 1910. Koczka Pál Tel: 1-05
Szolnok, Szent István király, 1922 uzoni Kovács
Zoltán Tel.: 1-94
Szolnok, Damjanich, 1928 Ele], Kemény Zoltán
Tel.: 7-52
0Szolyva (Bereg)
5850
Remény, 1880 Sik
Gyula. (Fiókkal Hársfalvafürd6n).
Szomajom (Somogy), l. 1868, Szent Vendel, 1925
Répay Laios. Tel.: 3.
Szombathely (Vas), !. 39.158, Szentlélek (r ), 1753
Dvor.szky Béla dr. és Dvorszky Etelka, k
Dvorszky Béla dr Te! : 2-72
Szombathely, Isten szeme (r ) , 1793. Simon Ernő
dr TeL: 29.
Szombathely, Őrangyal, 1891. Hanny István, üt
özv. Sütheő Lajosné Tel: 3-69
Szombathely, Angyal, 1901 Hodászy Iván Tel :
3-90
Szombathely, Kigyó, 1907. "H1 iener lenő d1 Tel.:
2-74.
Szombathely, I\fegváltó, 1923 Szigetvá1y Zoltán
Tel.: 6-29.
Szombathely, Páduai Szent Antal, 1931. Domján
Béla

ADIGAN
Digltalis lanata összes glykosidjalt
tartalmazza
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Szőny

(Komárom), 1 40003, Megváltó, 192 7 Pataky Kornél Te! : 7
Szőreg (1~orontál), 1 i-408, Ő1angy al, 1880 Rajor
József

[ab (Somogy), l 3681, Igazság, 1849 özv Szent!

)1

Istvánné, k. Menczel Edith Tel.: 10
Tahitótfalu (Pest), !. 2353, Szent András, 1897
Demeter l stván
Tak.sony (Pest), l. 5370, Segítő J\1ária, 1933. Bére~-,
Táno.s Tel: 7.
1 aktahar kány (Zemplén), 1 2895, l\iagyar korona.
1893. Gedeon Andor. Tel.: 9
*Tallós (Pozso1i:\) lásd: Fel o;Ő szeli
Tamási (Tolna), l 5668, Szent József, 1836 [{iliá11 ·'
Béla. Tel.: 31
Tapolca (Zala), 1. i5i2, Oroszlán, 1857 vitéz
Szalay Gyula Tel.: 87.
Tapolca, Jézus Szíve, 1922. vitéz Szigethy Józ.stf
Te!: 46.
0Taracköz
(~1ára1na1os),
2712 Gond\iselés,
1912. Fekéi;házy Zoltán
Tarcal (Zemplén), 1 4063, Nádor, 1840 Ormiei"
Izidor
*Tardoskedd (Nyitra), !. 6208, Salvator, 1908 Prekopa örök., b. Bucsányi István
1 ar ján (Komárom), 1 2065, Szentlélek, 1894. Major Elek
Tarnaméra (Heves),
2700, Őrangyal, 1892. Perger Ignác

Tarpa (Bereg), 1 4001, Arany oroszlán, 1867
Erdős Ge1ő, b. Molnár .lenő
Tass (Pest), l. 3637, Isteni gondviselés, 1893
Bleier Rez.ső, b Michl Aladár. Tel.: 5
Tata (Komárom), l 6414, Városi, 1774. Michl
Géza, b. Schlick Aurél Tel : 18
Tata, Angyal, 1891„ Ferenczy Margit. Tel : 70
Tállya (Zemplén),!. 4000, Patrona Hungariae (r.),
1787. Tolvéth Rezső„
Tápé (Csongrád), 1 4430, Páduai szent Antal. 1923
Fehér Dezső.
Tápióbicske (Pest), 1 4226, Megváltó (r ) , 182 7
báji Patay Sámuelné, szül Kozsin.szky Ottilia,
b. Török Kálmán
Tápiógyörgye (Pest), 1 6147, Szent Magdolna,
1898. Dósa Béla.
T ápiósüly (Pest), 1 2504, Segítő Mária, 1904
Pehr Ernő
1 ápiószecső (Pest), 1 3902, Szent Miklós, 1929
Bilu.st.sále János.
Tápiószele (Pest), L 9817, Szentlélek, 1849 Bartófly Jenő . Te! : 20
Tápiószele, Isteni gondviselés, 1927 Geduly Elek
Tel.: 24.
Tápiószentmárton (Pest), 1 5367, Megváltó, 1923
kömlődi Molnár Miklós.
Tengelic (Tolna), 1 3780 Őrangyal, 1923 Netkovszky József örök
Tetétlen (Hajdú), !. 2232, Isteni gondviselés (!.),
1925. Kállay Lajos Lái;zló, k Szinnyeyné Kis.s
Ilona (Földes fiókja.)

,
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Tevel (Tolna), 1 2423, Őrangyal, 1902 Végh lstzián örök., k. Steiner Mikló.s
OT écső (l\fáramaros) L 7460 ~fagyar korona,
1839 Balasa István. Tel.: 26
Téglás (Hajdú), 1 2794, Erzsébet, 1926 Molnár
László örök, b. 1Vollmann Árpád.
Tét (Győr), !. 4617, Angyal, 1867. Szebellédy Ferenc, k Pre.sznyák Jolán Tel.: 24.
Tinnye (Pest), 1 1396, Megváltó, 1884 Remeteu
Tibor né
szül. J e.szenszky Sarolta, b. Csapó
lleim .Józsefné szül Z.sibrik Stefánia Tel.: 3
Iüzabő

(Szolnok), 1 2250, Remény, 1915 Molnát
Bertalan örök, b. dr Firon Béláné
Tiszabura (Szolnok),
2658, Remény, 1929
Bagdán Kálmán, k Görög József
Te! : 6
(Fiókkal Kiskörén.)
Tiszabüd (Szabolcs), 1 2655, Csillag, l\l26. Kádá;
J,á.szló.

Tiszacsege (Hajdú), 1 5521, Isteni goridviselés,
1876. Radó Imre
Tiszadob (Szabolcs), 1. 4500, Segitség, 1894 Kováts László.
Tiszaföldvár (Szolnok), 1. 11 467, Aesculap, 1872
Kárpáti Adolf. Tel.: 36.
Tiszaföldvá1, Megváltó, 19il Csuka Irén, üt Szabó Albert TeL: 5.
·
Tiszafüred (Heves), l 10.103, Reménység, 1824
Rácz Sándor
Tiszafüred, Magyar korona, 1893 Epstein Géza
Tel.: 34.

I'·'.
l

1
~
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1

Tiszakürt (Szolnok), 1.
Bech Emil
Tiszalök (Szabolcs), l
Rab lózsef és neje
Iiszaluc (Zemplén), l
Pál.
Tiszanána {Heves), l
1888. Szakáts Zoltán

4885, Szent Katalin, 1898
5302, Szarvas (r.), 184i
szül Pákh Róz.sa.
3780 Kereszt, 1891. Veres

4986, Isteni gondviselés,
(Fiókkal Kömlőn.)
Ti.sza61s (Heves), l. 2408, Szent I1nre, 1931 Rábr;1

Imre
T iszarofl (Szolnok), l 5282, Csillag, 1883. Szabó
József
Tiszasüly (Szolnok), 1 3154, Páduai szent Anlal
190'7 Müller László
Tiszaszentimre (Szolnok), l. 3581, Isteni gondvise
!és, 1898 Pap Lá<zló. I'el : 8
*Tiszaújlak (Ugocsa), l 3382, Magyar korona, (r ),
1790 berniczei RoyJ;_ó János
T i.szauárkony (Szolnok), 1. 2233, Re1nénység, 1894
Ki.ss Attila.
Tolcaj (Zemplén), l 5844, Megváltó (gyr.), 1700
előtt, Rothfuchs ötök, k Rothfuch.s László Tel.:
14
Tokaj, Arany korona (r) 1795„ Folkmanné Bálint
Margit és Folkmann László, k. Folkmann László
Tel.: 31
Tokod (Eszte1gom), 1 4846, Bánya, 1914. Halm
Iván.
Tolcsva (Zempléni,
3042, Megváltó (r ), 1840
Frits Zoltán
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Tolna (Tolna), 1. 9 400, Szentháromság (gyr.),
1830 . Herzog Elemér dr. TeL: 51
Tolna, Szűz I\fária, 1935„ vitéz Horváth Sándor.
rei : 21
,
Tompa (Bács), 1 5483, Szent Szív, 1927 Lárencz
László
Toponár (Somogy), !. 2398, Három király, 1938
Gáspár Géza
'*Torna (Abauj~Iorna), l li27, Szentháromság,
1826. Mattyasovszky Gyula rei: 14.
*7 ornalja (Gömör), 1 3469, Nádor.. 184·7 Lissauer
Emil. TeL: 31
*Tornác (Nyitra) 1 3220, Őiangyal 1903. RothstLin Soma
Tornyospálca (Szabolcs), 1 2 713, Őrangyal, 1924
Kaláb Aladár
Tószeg (Pest), !. 4413, Segítő Szűz Mária, 1918
Magyar Pál
Tótkomló' (Békés), 1. 11143, Szentlélek, 1861
Zloczki György lel.: 30
T ótkomló.s, Szent István, 1896 Adan-zJ,ouits J(ároly
T óuáro.s (l{o1nárom), 1. 5588, ivlegváltó {r), 1 i86
özv Alföldi Istvánné, T eut.sch E1nő, Czehner
Albertné és kiskorú Teutsch József, b. Rochlitz
Tibor . Tel.: 73
Tököl (Pest), 1 6100, 1steni gondviselés, 190 7
Viola Lajos, b. Straub Antal. 'Tel : 10
Tömörkény (Csong1ád), l. 3793, Szent kis Ie1éz,
1930 Patyi Klára

1
1
1

Törökbálint (Pest), 1 4485, Boldogságos Szt'íz 1'.1ária, 1893. Pá.szto1 Káiolg örök, k Kurtz Endre. Te! : Bp. 268-928, Törökbálint 5.
T Ölökkoppány (Somogy), 1 1324, Szent Anna (f)
1932, özv. Demeter Gyuláné, b Kiss István (Nágocs fiókja) Te! : 2
rörök szentniildó.s (Szolnok), l 28.503, il'1egválló
(r.), 1827. Récsey Zoltán, üt. Mikes Elek Tel.:
30.
T örökszentmikló.s, Fehér kereszt, 1888 Gunsi
Imre. Tel.: 38
7 örök.szentmiklós, Szentháromság, 1911 Ferenc
Inue Tel.: 17
T örök.szentmiklós, Kigyó, 1926 özv Szabó Istvánné, k. ]Vagy Imre. Tel : 68
.
I örtel (Pest), l. 4589, ).IagJ a1 ko1ona, 1902 J,autner Lajos Tel.: 3
[úra (Pest), l 6711, Szent Terézia, 1886. özv Prokopovit.sch Brunóné, k Sykó Andor Tel.: 20
Túrkeve (Szolnok). l 13.320, Magyar korona,
1848 előtt Ember örök k Fel<ete István. Tel.: 23
Túrkeve, Megváltó, 1895. Adametz Leó örök., k
Mátéffy Endre. 1 el.: 42
Türje (Zala), 1 2605, Lourdesi Szűz Mária 1922
özv Gyepe.ssy Ferencné, szül Zérigh Erzsébet
*Udvard (Komárom), !. 5245, Arany korona, 1893.

Istenes Fer·enc
Ugod (Veszprém), L 2065, Isteni gondviselés, 1898
Wallner Rezső örök., k. Trexler .lenő
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Ujdombóvár (Iolna), !. 7000, Segítő Mária, 1929
Zlinszky Endre_ Tel.: 1-02.
Ujfehértó (Szabolcs), l 13 571, Magyar koron«
(r.), 1836. Gr6sz Dezső é.s neje, szül Jungreisz
René, k Grósz Dezső Tel.: 30
Ujfehértó, Kigyó, 1919. Molnár Gyula Te!: 18
Uihartyán (Pest), !. 5139, Isteni gondviselés, 1926.
Imreh .lenő. Tel.: Kakucs 3/a.
Ujkécske (Pest), (összeépülve Ókécskével), l 9959,
Megváltó, 1872. Ösapay László
Ujkigyós (Békés), 1 5685, Szűz Mária, 1888 Antal
Ákos
Ujpest (Pest), !. 67 .400, Szent István, 1851 öw
dr„ Szabó Béláné, b Mühlrad lenő Tel:
Bp . 294-033
U jpest, Angyal, 1816 Mezei Elek. T el : Bp
294-017.
Ujpe.st, M1agya1 korona, 1894 özv dr Elek Pálné,
üt. Bokor László dr k Bokor László dr. Tel :
Bp 294-609
Ujpe.st, Szent kereszt, 1897
Hackel M Károly
1 el.: Bp. 294-265
Ujpest, Megváltó, 1900 Szekeres István Tel.:
Bp 295--457.
Ujpest, Kossuth, 1906. Petneházy Imréné, szül
Illésy Klára Te! : Bp. 294-124
Ujpest, Oroszlán, 1912 Balló Gusztáv TeL:
Bp 294-640.
Ujpest, Kígyó, 1913. Német László Te! : Bp
494-119
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&jpert, Szet~csen, 192 7 (Pályázat alatt) Te! :
Bp 494-361
Ujpest, Mátyás király, 1929. Budanovits Tibor
Te!: Bp. 294-716
Ujpest, Szent Szív, 1933 Lovag Gerhauser Sándor
Te! : Bp . 294-166
Ujpetre (Barnnya), !. 1980. Isten anyja, 1923 özo
Czingelly Árpádné, k Berta Kálmán
Dj.szász (Pest), 1 5460. Magyarország Védasszonya,
1883 Bene Ernő, b B6di Miklós Tel.: 25
Ukk (Zala), 1 758, Szent István, 1929. Szilágyi
Lajos.
*Ungvár (Ung), !. 26 675, Arany oroszlán (r..),
1576 Marosi Adolf k Marosi Miklós. Te!: 3-42
*Ungvár, Megváltó (r . ), 1788 . Jakobovits Emánuel
és neje . Te!: 1-68
*f.Jngvár:, Magyar korona, 1870 László Béla Tel.:
3--45.
*Ungvár, Szent Antal, 1904 T omc.sányi Ödön
*Ungvár, őrangyal, 1922 Elek Endre Tel.: 2-44
*Ungvár, Korzó, 1927. Lendvai Aladár, b. Rosenberg Pál.. TeL: 1-75
*Ungvár, Uránia, 1933. Halász Sándor Tel.: 5-71
Uraiújfalu (Vas), 1 899, Megváltó, 1924 Kiss
Antal Te!: 3.
Uszód (Pest), 1 2006, Megváltó, 1893 Háhn Dezső
TeL: 2.
Üll6 (Pest), L 6750, Szent Ilona, 1904 Szánthó
Károly

(i64
Fajszlú (BaranJa), 1. 1604, ;\Iagyar korona, 1882
Sey Szylvesztrina, k Sey Lajo.s. Tel : 10.
Valkó (Pest), 1. 2677, Megváltó, 1929 Balogh
Jenő

l 7 askút (Bács), 1. 490i Szentháro1nság, 1886 bor„

sai Oláh Á1 pád
Vasvár (Vas), l. 4532, Szentháromság, 1863 /{, serű Afikló.s Tel.: 35.
Vác (Pest), 1. 20 960, Gránátalma (r), 1766 11
galma.srend, k Afajtán Alajos Tel: 1-81.
Vác, Szentlélek (1· ), 1814 Szigvárt .János. Tel 1-47.
Vác, Szent Antal, 1909, özv Göllner Hugóné, k
Göllner Barnabás dr Tel: 1-27
Vác, (Kőkapu), 1918. Mmtos Gyula Iel: 1-60
Váchartyán (Pest), 1. 1186 Szent István, 1908
Schaub l.stván, b. ]'eleki Elemé1. Tel..: 4
*Vágfarkasd (Nyitra), l 5380, Megváltó, 1873
Weiszhau.sz Sándo1
*Vágsellye (Nyitra), 1 4573, Megváltó, 1873, Déri
Aladár. TeL: 11.
Vál (Fejér), L 2898, Angyal, 1872 Janovich
István.
Vállaj (Szatmár), l 3042, Megváltó, 1913. özv. Fitos Ferencné, k. J{odrik Károly dr. Tel: 24
Vámosgyörk (Heves), 1. 2278, Megváltó, 1913
Czuppon Antal. (Fiókkal Adácson)
Vámosmikola (Hont), l 2162, Magyar korona,
1870. Márkus Dezső. Tel. 21
Vámospércs (Hajdú), 1 4783, Arany kereszt, 1888

Breuer· Miklós
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Városlőd

(Veszprém), 1 1896. Szent Antal, 1914

Kemény László.

*Vá1i (Bereg), 1. 2579, Aranysas, 1840. Frisch
Sándo1.
Várpalota (\'cszp1én1), 1. 5444, Szentháromság,
(gy1.), 1813 Farkas lános. Tel.: 15
Vásárosnamény (Be1eg), l 3388, Remény (r.),
1838 P. Buday .f<,erenc és neje szül Buzinkay
A.nna, k. P Buday Ferenc rfel: 44.
*Vásárút (Pozsony), l. 1736, Szentháromság, 1907
otrokoc.si Simon Dezső.
Vecsés (Pest), 1 13. 006, Megváltó, 1894 pápai Somogyi János Tel.: 24.
Vecsés, Őrangyal, 1927. Ekárt Gábor. Iel: 88.
1'ec.sé.s-Ganztelep, Boldogasszony, 1936.
Mánya
József.

*Vnebély (Bars), J, 3347, Megváltó, (r.) 1817 Kósa
4-ndor örök, b f{ósa Károly
Veresegyház (Pest), l 4448, Megváltó, 1913
Kaufn1ann Ernő

Pandigal
szívgyógyszer
új digitalis praeparatum
B E
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Verpelét (Heves). l 4127. Kígyó, 1868 Rhéd<y
örök., k 1l1elcher Lajos.
Veszprém (Veszprém), 1. 17.792, Fekete sas (r),
1794„ Kocsuba örök., k. Kazabélyos Endre.
Iel: 1-06
-Veszprém, Arany oroszlán (r.), 1804 özv Czermák
Lipótné, h. Kerbolt Dániel. Tel.: 83
Veszprém, Páduai szent Antal, 1907 Földes Lajos
ötök., b Keserű József. 'Tel: 75
TTeszprém, Őrangyal, 1910 Hajnóczy György„ Tel.:
1-13
Veszprémvarsány (Veszprém), 1. 1345, Őrangyal
1887. Márkus Márton.
Véménd (Baranya), l. 2380, Isteni gondviselés,
1896. Hautzinger .József
Vép (Vas), 1 3052, Megváltó, 1927 Agárdi János
Vértesacsa (Fejér), l 2700, Szent Erzsébet, 1906
özv. Kazay Endréné, k. Kazay Adél Ilona
Vésztő (Békés), l 10 . 287, Magyar korona, 1868
özv. Petry Józ.sefné, k Bévárdy Éva
Vésztő, Kossuth, 1934. Vély .József Te!: 7
Villány (Baranya), l 2239, Isten anyja, 1873
özv. Vágó Istvánné, k Vágó Gyula„ Tel.: 35.
Viseg1ád (Pest), l 1720, Remény, 1886. Fmkas
Lajos. Tel.: 18.
OVisk (Máramaros) 1.
?
?
?
Szirmay
József
Vizsoly (Abaűj), l. 1300, Szent Antal, 1927. özv
Péterfy Istvánné, k Millner György
OVolóc (Bereg) L 663 Remény (f ), 1935. Lápossy
Ká1oly, k Szász Lajos (Alsóverecke fiókja.)

Zagyoapáifalva (Nógrád), 1 ~500, Segítő Mária,
1931 Menich János.
Zagyoarékás (Pest), 1. 5414, Szentlélek, 1894 Nagy
Kálmán
Zalaapáti (Zala), l 2196, Segítő Mária, 1912
Brenner Ferenc
Zalabé1 (Zala), !. 1307, Magyarnszág védaszszonya (f ), 1926. Czuczy Győző és g·yermekei,
k. Czuczy Péiez dr (Zalaszentgrót, Magyar korona fiókja.)
Zalaegerszeg (Zala), 1 13.0i2, Szentlélek (r ),
1768 Kaszter Ödön dr Tel : 32.
Zalaegerszeg, Szentháromság (r.), 1814. Mándi
lenő dr . Tel.: 27
Zalaegerszeg, Szent Antal, 1906. Sperlágb Lóránd
Tel.: 53
Zalalövő (Zala), 1. 3375, Szentlélek, 1886. Erdélyi
Sándor.
Zalaszántó (Zala), 1. 2416, Szent Antal, 1934 Hollósy Pál.
Zalaszentg1ót (Zala), l. 2458, Magyar korona (r . ),
1823 Czuczy Győző és gyermekei, k. Czuczy
Gy6ző Te! : 5. (Fiókkal Zalabéren)
Zalaszentgrót, Szentkereszt, 1931. nagyalásonyi
Paál Géza. Tel.: 39
Záhony (Szabolcs), 1 1267, Remény, 1927. Kálmán Anna
Zákány (Somogy), L 2245, Szent Terézia, 1923
Erdélyi Istvánné szül Veress Mária.
Zemplénagárd (Zemplén), 1. 1958, Szent László,
(f..), 1926 . Szász Tihamér dr. (Ricse fiókja,

átmenetileg szünetel.)
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Magyarország házi gyógyszertárai.
Község

i\legye

Bábolna

Ko1nárom

Balf

Sopron

Brennberg

Sopron

Budapest
1. ker.
Budapest
1. J\:er.
Budapest
II. I.:er
Budapest
II. ker.
B11d;ipcst
VI. l{er.
Bu<lnpcst
VII. Ker.

Enged.
szám

Tulajdonos

Kezelő

31.569 M. kir. állami Ménes- Dr. Stockinge~'
János
1900
intézet
Dr. Wosinszt.:y
63.551 Fürdötársaság
István
1898
75.334 Brennberg1 bányatár- Dr. ZVikkclter
.József
1895 sutat
10.644 Főméltóságú KormánySárkány l\1iklós
zósag
1\122
120.190 Sch•vartzer
szanató-

num
191~l
32.446 Budapest székesfőváros
1899 (Sz . .János közKorl1áZ)
106.000 Szent Erzsébet apáca1898 rend l<órháza
120.000 Máv. Betegségi Biz1927
tosító Intézet
49.120 l\fa gánalkal1nn zottal.:
1921 Riztosiló Tnt. Ju>rluizn

Dr. Lippen Edéné
Fejes IstYán

Dr. Vladár Márton
.Janl.:ó Barna
Ursziny1

Károly

""
ill

Enged.
szám

Község
Budapest
VII. ker.
Budapest
VIII. ker.
Budapest
VIII. ker.
Budapest
VIII. Iter.
Budapest
VIII. ker.
Budapest
IX. Iter.
Budapest
IX. ker.
Budapest
X. ker.
Maglódiitt 34.
Debrecen

90.609
1927
120.233
1928
21.579
1823
40.971
1907
1.338
1910

"'_,
"'

H.ossmann Ferenc

~_

Megye

Kisbér

l{oinarom

Kispest

Pest

Mátraháza

Heves

Mezőhegyes

Csanád

Miskolc
Pécs
Pécs
Pestújhely

OTI Uzsoki-utca1
Kórháza
OTI Csengeri-utcai

Kezelő

rendelő.ie
Sypos Shnon
Budapest székesfőváros
(Szent Rókus kórházi Halász György
Kir. m. Pázmány Péter tudományegyetem Dr. Mozsonyi
Sálldor
OTI központja
Schmidt József
Budapest székesfővaros
1885 (Szt.· Istvíln közkórház) K
té
Budapest_székesfőváros
eresz ny Béla
1894 (Szt. László közkórh.) \V
J 237.416 Letartóztató intézeteit , eisz „a.1os
központi h~zigyögyRemetey-Fülepp
198. XIV.
1·w1-Btl ·J,) 'UJl}t.nJZS Tibor
B. M.
73.347 Tisza István Tudomany-egyetetn
Dr. Mikó Gyula
1923

'""''<·-·____ „ ________ ,_..,.,...__ _ _ _ _ _ _

I.özség

Tulajdonos

Pest

Pilisvörösvár Pest

Enged.
szám
12.956
1913
15.011
1911
42.727
1932
136.864
1900
193.220
1921
38.449
1927
107.655
1907.
10.527
1921
34.194
1921

Tulajdonos

Kezelő

M. kir. állami Ménesintézet
Dr. Jeney Géza
M. kir. Pénzügy1ninisztérium
Dr. Zaiay Dezső
l-Iorthy Miklós állami
tüdőbetegszanatórium Szemlér Károly
M. kir. állanú 1nénesintézet
Vizy Imre
Borsodvitrmegye1 Er- Dr. Resofszlty
zsébet közkórl1áz
Emil
Kir. Erzsébet Tud.egyetem orvost kara Dr. Ban Zsign1ond
D. G. G. S. telepe
Dr. Siklósi István
OTI ltórháza
Szeder Endre
Bpest-vidéki köszénbánya rt. társpénztára Moizer Miklós
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Magyarország kézigy6gysz:ertárai„
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Vármegyék:
~

A.z Anyaországhoz visszatért területen fennállók kivételével. .ilbaúj-Torna. vármegye.: Fulókércs: dr Moldoványi Lajos; Halmaj: d1. Simon Jenő
Baranya vármegye: Bakóca: dr. Abádi Ferenc; Berkesd: dr Sütz Henrik; Dencsháza: dr fi.f;aróthy Irma; Egerág: dr Őri Róbert; Görcsön:y: dr Linka Lász.ló
Bács-Bodrogvármegye: Csátalja: vitéz dr Turay
Márton; Szeremle: dr. Szepessy Sándor
Békés vá1megye: Bélmegyer: dr. Bíró Gábor; Bucsatelep: dr. Dezsényi ~Iihály; Csapacsüd: dr
Lóhr Gyula; Ge1endás: dr. Benedek Béla;
Gyulavári: dr. Ken1eczky István; Kondorostany1a: dr Nyitia .J9achim
Bihar vármegye: (nincsen!)
Bor.sód vármegye.: Bábfalva: d1 Szánthó Sándor;
Ha1sány: dr Tavaszy Ödön; lielyőpapi: dr.
Szikszay Kálmán: Nyékládháza: dr Ráthonyi

Akos
Csanád-Arad-T 01ontál közigazgatásilag egyesített vármegyék: !{übekház.a: dr l\fagyar Dezső
43
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Fejér uár1negye: Csór: dI. Kö~csey László; Igal:

dr Udvary Lajos; Pákozd: dr Fried Géza;
Szol.gaegyháza: dr Cigány László; Vajta: dr.
'Velser István; Sárszentmiklós: dr
Imre
Zoltán
L fl.zte1gom vármegye: Dunaalmás: dr Antal Pál
Csongrád vár1negye: Hódmezővásárhely pus.zta~
központ: dr. Kardos Sándor; 1\iártély: dr.
Draskovics Pál; Szeged {Csórva kerület): dr.
Szentklárai Béla; Szeged felsőtanya: dI. Bérczy
Béla; Szegedzákány: dr Bolemann Ferenc
Győr vármegye.: Öttevény: dr Ponotzky Sándor
Heves vár megye; Gyöngyöspata: dI Zsigmond
Dezső; ~iezőtárkán): dr„ Tóth P-éter; Tarria··
szentmíklós: dr Bán;sági István

lász-Nagyl{un-Szolno]{ vármegye: Jásztelep: dr..
Nagy Dezső; l{uncsorba: dr Szenner Sándor,
J\1este1szállás: dr. Zsiday Zoltán; Tiszaderzs:
dr. Ka1say Károly
J(omárom uárn1egye: Császár: dr. Rótihnágel Józs·ef; Mócsa: dr. Várady Sándor; Piszke: dr.
Tulas'SJ' József
Nógrád vármegye.: Pentz: dr Ruzsitska Bél1a.
Pe.st-Pilis-Solt-J(i.skún vá1n1egye.~ Akasztó: dr l{or·en J\lárton; Budajenő: dr. Radó Jenő~ Far·„
inos: dr. Glofáth Józ;sef; Gy.álligct: dr. Szabó
Rezső; J\lajsajakabszállás: dr. Sándor Ferenc;
t.logyoród: dr Kamarás József; Pálmonostor:

d1 Ia1nai E1nő; Pilisszántó: d1 !{ecei Fcrcnc; Sári: dr I{·arsay 11ihálv; Tatár szentgyörgy: dr Nagy István
v

Somogy vármegye: Darány: d1 Korponay Géza:
Felsőmocsolád:
dr Sélley Elek; Gölle: dr
Villax Ferenc; Inke: dr. Kövér J.3.nos; Köttse:
dr Csapláros Imre; Magyaratád: dr Erlich
Gyul~; .~fesztegnő: d,r Kanzel László; Nagyszaka~sI. .. dr . H?rvath Imre; Somogyfajsz:
di. P1nter Laszlo-; Somogyhá1ságy: dr. Szigethy Dez·ső; Somogyhatvan: dr. Horváth
Géza; Somogysámson: dr Róka Antal· Szentbalázs: dr. Kovács Antal; Szulok: dr' Ráday
F·erenc; Tarany: dr Kapitány János; Vízvár::
dr;~ Koppány József; Zsadány: dr Sándor Dezso.
Sopl'on vá11negye: Balf: dr V\Tosinszky István·
Egyed: dr.. Visi Imre; Rábaszovát: dr Csib~
József; Szilsá1kány: dr. Javorik Sándor

!{állósemlyén: dr. Bereczk.)
József; Nagylonya: dr Hagymásy Andor; Szakoly: dr. Kiss Tihamér
S::.atn1á1 vármegye.· Tiszabecs: di. Höffeil Ferenc
Tolna .?ár megye: Alsónána: dr. Zünmermann Dezso; _Apar: d1·. liidasi 1 István; Bogyiszló: dr.
Kov,a~s
T.-:n~.;
Dunaegyl;áza: dr IIorornpai
V·~ler, Gyorkony: dr. l{ovacs László; Kurt: dr.
Zan1hold ~áhnán; ~fadocsa: d1. Világhy Ferenc; Medina: dr. l{1sfaludy !{álmán; l\íórtgy:
d1 Ba1tha Rezső; Nak: d1 J{lapka János; NéSzabolc<;

vármegy,e. ·
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rnetkér: dr Konrádt József; Ódalmad: dI Ba~
bocha) Gyö1gy; Pincehely: dr Karviassy JánoS; Tolnanémedi: dr Sás József
Upocsa vármegye: Salánk: dr Puskás Elemér
1 a~ uármlgye: Dömötöri: d1 Ujvár:y Imre; Ják:
dr 'Tóth Péter; Kemenesmagasi: dr. Kelemen
Ferenc; Nagygencs: dr Szerdahelyi Elek:
Pankasz: dr. ilíészáros Ferenc
1· ( szprém vármegye: Bakonygyepes: dr Ferenczy
Sándor; T'üskevár: dr Nagy Elemér
Zala vármegye: Bánokszentgyörgy: dr Szabó István; l{ehida: dr Csiká:Sz István; Nagykapor·
nak: dr. Maróth J{áhnán; Nagylengyel: d1
).·fatlc1sdorfe1 Géza; Páka: d1 Nemeskéri Kis5
Géza; Tórnyiszentn1iklós: dr. Grábler Lajos;
Zalaszentgyörg~y: dr. Ham ara Gyula
Z(_n1plén vár1negye.: Megyaszó: dr Blank Antal;
1~iszaka1ád: d1 Nagy Lajos; Zemplénagárd:
d1 Han1a1 a Gyula
Üs.szesen: 111
1

A m. kir. honvéd kórházak gyógyszertárai
és gyógyszerészei.*
Jl( ldr. honvédelmi n1inisztérium

12 oszt

előadó és sz.emélyügyi r-ef~r-ens: dr

SzakFehér

László gyógyszerügyi igaz-gató
2\!,
\

kir. légierők parancsnoksága
1
aszkó Lajos g}' főtisztv

Szakelőadó:

Honv .. eü anyag.szt1·tár, Budapest Gyógyszer- és
kotszero~zt~ly vezető: i\fátéfy Jenő i.gazg, beoszt.: Hevb1:.ó lm.re ftv, dr Flieg József próbasz gy. Euan) a,?o~zt. Vezeté5: Juhász Lajos
ftv, Ne.~eth. Je?o es Tamáska Lőrinc pibsz.
gy
I\1uszak1 lnvatal Vezető: dr Pe1l Béla
ft;, .be?szt : ?r. vitéz Csabay János ftv. Átveteh es bev1zsg. osztály.
Vezető: Diódvárallyai l\1iksa Gsula dr ftv
Honv. közegészségügyi intézel, Budapest Kéiniai
és hygien. osztály. V-ezető: dr Sztareczky Géza ftv.
1 sz. honv hőr.s kórház gyógyszertára Budapest
Vezető: allfalvi Gyö1ffy Gábo1 ig~z.g, beosztott: Tihan)i István ftv
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2 sz„ hunv hő1 s. kór ház gyógyszertára_, Komárom
v.ezető: Balázsovich Pál ftv, beosztott: Bog··
cha No"\ák Zoltán prbsz gy.
3

sz Jzonu. hőrs .kó1l1áz gyógyszertár, SzombathelJ- \Tezető: Lundg1áf János ftv, beosztott:
Tana; István dr. prbsz gy

10. sz. honv. liőrs kórház fiókgyógyr;zel'tára, Budapest Vezető: :i\fatancsevil·s György ftv, beosztott: Kiss Zsigmond ftv
Székesfehéruári honu. kórház gyógysze1tára Vezető: Fraknói Ödön ftv
Győri honuéd kórház gyógyszertára Vezető: Körtvélyesi Iván f tv
Kaposuári honvéd kórház gyógyszertá1a. Vezető:
lovag Fehrentheil-Gruppenberg Béla ftv.
}lagykanizsai honvéd kól'ház gyógyszertára \Tezető: Popovits· Ferenc ftv
[(ecsken1éti honvéd kórház gyógyszertál'a Vezető:
Timár I\iátyás ftv
Szolnoki honvéd llórház gyógyszertára Vezető:
Landherr György ftv
1lfunkácsi honvéd J,órház gyógysze1tá1a
Vezető:
Halász István ftv
Budakeszi József fhg„ szanató1ium Vezető: Bő.sze
Ferenc tv
Honvédelmi nlinisztérium számvevőség 11 (szak1

4- sz honu. hőrs kórház gyógyszertára, Pécs Vezető: Vitályos .József ftv, beos:zitott: Iván Ferenc tv,
5 .sz honv ldi1s kórház gyógysze1tára, Szeged
Vezető: Szabó András ftv., beosztott: Balogh
Kázmér prbsz gy.
6 sz. honv hőrs kórl1áz gyógyszertára, Debrecen
Vezető: vitéz Bálint Árpád ftv, beosztott Fiiller János prbsz g~y
7 sz. honv hőt.s. kórház gyógyszertára, Miskolc
\Tezető: }i1átyus Bálint ftv.,
beosztott: Nagy
Géza tv
8 sz honv hőrs kórház gyógyszertára, Kassa.
Vezető: vitéz Szereday Pál ftv., beosztott: Vá
iady-Szakmáry Zoltán ftv
9 sz. honu liőrs kórl1áz gyógyszertáraJ Budapest
Vrezető: Virágh
Sándor ftv., beosztott: dr
Kenderes János ftv., dr. Romhányi Bélia
prhsz, gy,,
1ú sz. lionu hőrs kórház gyógyszertára, Budapest.
Vezető: I\fezey Jenő igazgató, beosztott: Gaj-·
dács Mihály ftv,, dr. Thury Géza ftv

számvevőség).

Szakelőadók:

(számvevők):

Homoródy Béla gyógysz számvevőségi tisztv ,
dr. Schaub László gyógysz. számvevőségi tv.
Ö.sszesen.: 10 helyőrségi kórházi, 7 honvéd (csapat) kórházi, 1 szanatóriumi, 1 központi
(10-es fiók) katonai gyógyszertár, 1 egészségügyi anyagszertár, 1 gyógyszervizsgáló
(analitikai) és 1 hygieniai-kémiai laborató~
rium - 44 katonai gyógyszerész.
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II
A m„ kir. honvéd gyógysz:erész:ek rangsorolása ..

Gyógyszerügyi főigazgató

Jelenleg betöltetlen

II Gyógyszerügyi igazgatók: VI. rangoszt., alezre··
<les) Mátéfy Jenő, allfalvi Gyö1ffy GábOI, d1
Fehér László, Mezey Jenő
Ili

Gyógyszerügyi aligazgató.: (VII rangoszt., őr
nagy) jelenleg betöltetlen

I\T Gyógyszerügyi főtisztviselők: (VIII. rangoszt.,
százados} Matancsovits György, Landgráf János, Szabó András, Virágh Sándor, Révbiró
Imre, vitéz Szereday Pál, I\{átyus Bálint, vitéz
Bálint Árpád„ T'óth Sándor, dr. Miksa Gyula,
Vitályos József, dr. Perl Béla, Tihanyi István,
Popovics Ferenc, dr Sztareczky Géza, Ga,jdács
I\.fihály-, lovag Fehrentheil-Gruppenberg Béla,
Körtvélyesi Iván, Vaszkó Lajos, Landherr
György, J(iss Zsigmond, Vá1ady-Szakmáry Zoltán, d1. vitéz Csabay János, Balázsovich Pál,
I-I alá sz István, dr. Kenderes János, Fr aknóí
Ödön, Iin1á1 ~fátyás és d1. Thury Géza
V Gyógyszerügyi tisztviselőlc (IX rangoszt., fő
hadnagy) Iván Fe1enc, Bősze Ferenc, Nagy
Géza
VI
1

'; l ·
''

Gyógy.sze1ügyi segédtiszt-viselők: (X rangoszt.,
hadnagy) jelenleg betöltetlen

Nyugállományú katonai gyógyszerészek.

Gyógyszerügyi főigazgató: (V. rnngosztály): Lippay
Károly (Budapest), Lázár Ernő (Budapest\,
Fabritius I-lenrik (Budapest)
Gyógyszerügyi a/igazgatók:
(VII. rang osztály)
Hackler A1tm (Budapest), Deák Lajos (Budapest)
Gyógysze1ügyi főtisztviselők.: (VIII. 1angosztályJ
Wéber Á1pád (Cinkota-Árpádlelep), Müller
Elek (Győrszentiván), Tóth Kálmán (Budapest), Ke1ekes Arpád (Budapest), 01bán Elek
(Felsőgöd), Kencz Mihály (Rákospalota), Bolics Jenő (Balatonujlak), Tóth Sándor (Budapest).
Gyógyszerügyi tisztviselők: (IX rangosztály) Tatár
József (Budapest).
Gyógysze1ügyi .segédti.sztvi.selők ·
Fónagy Endre
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Magyar gyárimány!
a közgy6gyszerellátás,
a MABI,
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az összes közkórházak részére
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An1b1ózy I iho1, Jászszentlászló
Ambrus Sándor, Budapest V
André László. Kecskemét
vitéz Andrisk~ Ödön dr., Pestszenterzsébet
S Angyal Antal, Nagymegyer
Antal Akos, Ujkigyós
Ar..tal József, ~'Íono1
Apró Jenő, Szeged
özv. Aranyi Árpádné, Debrecen
Aranyi Sándor, Debrecen
Asztalos György (szadai), Olaszliszka és E1 d<'í
bénye
Asztalos Gyula (szadai) Olaszliszka.
Auber László dr , Mohács
Adám Lajos örök., Ózd
özv Ádám Lajosné, Ózd.
Árendássy Imre örök, Pestszentlőrinc
Árendássy László, Pestszentlőrinc
Áron Sándor, Szilvásvárad
Árvay György, Nagyszőllős
Áts Nagy Lajos, Hajduszovát

A címjegyzékben előforduló gyógyszeré"
szek betűrendes névsora.
Abay-Nemes Gyula dr., Budapest XI
ifj. Abonyi Endre, Bátorkeszi
Abonyi László, Békéscsaba
Abrudbányay Ödön, Pécs
Achátz Tibor, 01oszvég
Aczél Margit, Szirák.
Adametz Erzsébet, Pornál:
Adametz Leó örök., T'urkeve
Adamkovics Károly, T ótko1nlós.
Adamkovits Ádám, Nagyszénás
ÖL:v. Adl·er Imréné, Enying
Adler Iván, 1\Iágocs
Ady Béla, Nagykőrös
Agárdi János, Vép.
Alapy Andor, Endrőd
Albert Gábor, Felsösegesd
özv Albert Rezsőné, Dunapentele
özv Alexande1 Istvánné, Silnaság
Alexander l{áhnán, l{arcag
özv. Alföldi Istvánné, Tóváros
Almási Lajos, Konyár.
Almer Béla, Mátészalka
Altmann Aladár, Budapest ''III

Eabochay Kálmán örök, Kaposvár
Babusik Ferenc, Budapest VI
Bachó Sándor, Cegléd
Bagdán Káln1án, Tiszabura és Kisköre
Bajor József, Szőreg
Bak József, Kocs
Bakos Béla, Nádasdladánv
özv Bakos Ferencné, Dui'iavecse
Sz. Baksay Béla, Nagykáta

··~
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Baksay László, l{óka
Bt':lasa István, Técső.
Balás Árpád, Budapest, XI
Balás Lajos örök., Bátorkeszi.
Balás Zsigmond örök., Rákospalota
Bnlázs An1ália, Bodrogkeresztúr
Balázs Ármin, Gyöngyös.
Baláz·s •.\rminné, Gyöngyös
Balázs Dezső, Mohora
Balázs Erzsébet, Harsány
Balázs Ilona, Erdőtelek
Balázs Sándor, Szigetszentn1árton
Balkányi Kálmán, Balkány.
Balkányi László, Budapest II
Balló Gusztáv, Ujpest
Balló Lajos dr., Budapest VII
Balogh Jenő, Valkó
Balogh !v1ihály, Devecser és Somlószöllös
Balogh Sándor, Izsák
Balogh Sándor, Kisújszállás.
B.alogi Mihály dr , Kápolnásnyék
Ba!thazár János, Felsőgöd
Balthazár Tibor, Dombovár
Banelli F. Károly, Gyönk
Barabás Kálmán örök„, Kispest.
Baradlai János dr., Budapest V.
Baranyay Zsigmond, Berhida
Barcsay Károly, Szeged
Bariss Árpád örök., Kondoros
Barna Antal, Hédervár

685
Barna Henrik, Csongrád
Barna László Dezső, Felsőzsolca
Barsi Imre, Romhány
Bartha Béla Salköveskút
özv„ Bartha Tivadarné, Pestszenterzsébet
Bartóffy .Jenő, Tápiószele
Baruch Gyula, 1fiskolc
Bary A. Zoltán, Biharugra
Barzó Lajos, Ibrány
Batáry István dr örök., Debrecen
Bauer György, Budapest VI
Bauer János, Jászárokszállás
Bauer Károly örök, Kevermes.
Bayer Antal dr , Budapest Vf
id Bayer Antal m. kh kormányfőtanácsos, Budapest VI
Bács Béla, Kecskemét.
Bácstopolyai Takarékpénztár, Kiskunhalas.
Bálint Béla, Alsóneresznice.
Sz Bálint Jenő örök, Örkény
vitéz Bán Árpád, Balatonzamárdi és Budapest X
Bánhidi Jenő, Biharkeresztes.
Bánó Andor, Debrecen
özv Bánóczy Sándorné, I{ál és E1dőielek
Bárány Szilárd, Pilismaiót
Bátori Ferenc dr , Budapest VIII
Bech Emil, Tiszakürt
Beck Ernő, Kéménd.
dr Bedőné Haj.as Stefánia, Kiskundorozsma.
Beke Barna, Debrecen
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Beke Gyula, Kismarja
Beleznay Károly, Budapest VII
Beliczay Fe1enc, Szentes.
Bellák József dr., Miskolc
Bene Ernő, Ujszász
Benedicty József (nemes), Békés
Beniczky Miklós, Eger.
Benkő Sándor, Derecske
Bentzik Gizella, 1'-:iurakeresztúr
özv„ Beretvás Tamásné, Kispest
Beretzki Péter, Mezőberény.
Beretzky Béla, Budapest XI
Berkes Rózsa, Sándorfalva
Bernát Sándor, Csap
özv. Bernáth 1fiklósné, Debrecen
Bernáth Pál, Kunszentmiklós.
Bernhart Ernő, Csávoly
Bernolák János dr., Pests7.entlőrinc
Berta Kálmán, Ujpetre
Bertalan 1'-:lárton dr., Sárospatak.
özv. Bei:talanffy Imréné, Pestszenterzsébet
Besnyő Pál, Budapest II.
BessenJei De!sŐ örök., Somogyszil
Bessenyei László, Sumogyszil.
Betegh Károly, Budapest XIV
Bezzegh István, Csongrád.
Bér Sándor, Budapest Vili
Béres,s Antal, Nagybocskó
Béress János, Taksony
Bévárdy Éva, Vésztő„
Bévárdy Gyula (belvárdi), Szalkszentmárton

Bichler Gyula, Pacsa
Bieliczky Károly, Hercegszántó és Dávod
özv„ Bierbauer Jánosné, Székesfehérvár
Bilustsák János, Tápiószecső
Binder Ottó, Sopron
Biró István, Budapest III
Biró László, Kispest
Biró Sándor, Miskolc
Biró Szilárd, Krasznokvajda
Rírócsák György, Szany.
Birtók L. Sándor dr , Püspökladánv
Bisitzky András dr , Celldömölk. ·
.Bitterú Zoltán, Bajna.
Bleier Rezső, Tass.
Blum Gyula, Budapest VII
Bódi }.fiklós, Ujszász
Bodnár Jenő, Budapest VII
Bodoky Ida, Kelebia
Bódy Dezső, Homrogd
Bogc~a Alajos {Nagy-Damassai), Nagyhalász.
Bogdan Aladár dr.., Nagykanizsa
Bogdándy Jenő, Lovászpatona.
Bohuniczky Sándor, Zseliz.
Bokor Ferenc, Kaposvár
Bokor Jenő, Rum
Bokor László dr , Ujpest.
Bokrossy Zoltán, Pestszenterzsébet.
Bol<Jizsár Imre, Nyiibátor
Boleman Éhn Lajos, Kéthely és Balatonmária
Ilolen1an Éhn IV[ihály örök, Csurgó
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Boleman örök , Léva.
Bolgár l\fiklós, SzéCsé:i-~·.
Bolits Jenő, Balatonk1hh
Bonomi Géza, Csanádapáca.
Bontha Jenő, Bpest VII.
Borbély Endre, Nagykörös
Borbély József, Szeged. Bordás Dezső, Pestujhely
Boros Aladár, Gyöngyös.
özv. Boros J{á1olyné, I{iskundo1ozsma Kis·
templom tanya
Boros László, Nagyszékely
Borostyán Lajos, l\Iagya1bánhegyes
Borsányi István, Érsekvadkert.
Borsody György örök., Fadd
Borzsovay István, Csepel
Bossányi Anna, Sajószentpéter.
Bossányi Gusztáv, Sárosd.
Bossányi Jenő, Bugyi
Bossányi Jenő, Sajószentpéter
Both István, Nagyberezna és Hajasd
özv. Bottka Imréné, Ragály
Botos Aladár, Kocsér.
Bozóky Béla örök., Soltvadkert
Bozóky György, Debrecen
Bőczy Gábor, Nagyvázsony
Böhm Gyula, Kispest
Böhm Ignác, Budapest VII.
Böhm Miklós, Budapest VII ..
Börzsön·yi Jenő János, li.01nhany.

1
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Böszörn1ényi János, Pécel
Sámuel, Ka1cag
Brantner Antal, Lakócsa és Drávafok
Brantner Ottó, Lakócsa
Braun Endre, Pe!'ed
Braunberger In1re, Dunaszekcsci
Breicha János, Dunakeszi.
Brenner Ferenc, Zalaapáti
Bretter Dezső, Csögle
Breuel' l\íiklós, Vámospércs
Ozv. Breuer Szilárdné, Szarvas.
Bródy Ernő, Döbrököz
Brüll András, Budapest VIII
Bubregh Emil, Sellye .
Bucsányi István, Tardoskedd
Budaházy Sándor, Rákoscsaba
Budanovits Tibor, Ujpest
Buday Bálint, Perkáta.
P Buday Ferenc, Vásárosnan1ény
Bőtös

rtörö&-BaDor
<;igóggtÍrunaggkeres&el!és és Veggérzetiggár J/t
Budapest, VI., Kiraly-utca 12
Gyár te 1 e p : III, Bécsi-út 269
I e 1 e f o n o k: *124.-320.
Levéldm: Budapest 4, postf 160
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Csépe István, Fülek
Csé1i Elek, Alsómihályi
Csillag György, Budapest IX.
Csillag Im1e, Budapest, VIII
Csillag Pál, Budapest II
Csillag Pálné, Mád
özv . Csincsák Béláné, Pécs
Csitáry Olivér, Székesfehérvár
Csomor Kálmán, Dombövár
Csonka Béla, Kistarcsa
özv Csonka Lajosné, Baranyaszentlőrinc
Csorba János, Kecskemét
C~ősz Zoltánné, Rácalmás
Csuka Irén, Tiszaföldvár.
Csulyák János, Dunapentele
Csurgó László, Kaposvár
Csúzy József, Döbrököz
Czájlik László, Csongrád
Czehner Albertné, Tóváros.
Czeglédy István, J\fiskolc (1Ia1 tin telep)
özv Czer1nák Lipótné, \Teszprém
Czíbulka Gyula, Szentendre
Czingell László, Heves és Pély
özv. Czingelly Árpádné, Ujpetre
Czira Jenő, Győrvár
Czira Jenőné, szül. Szvidt Aranka, Győrvár
Czollner László, Iszkaszentgyörgy.
Czuczy Győző, Zalaszentgrót és Zalabé1
Czuczy Győző gyer1nekei, Zalaszentgrót és Zalabér
Czucz:y Péter dr., Zalabér.
Czukor Gyula, Budapest XI'V

P

Buday Fe1encné szül Buzinkay Ann.a, Vásá··
rosnamény
Budimacz Imre, l{aposvár
Bulcsú Bar na, Szeged
Bunyevácz Sándor, Celldömölk
Burger Zoltán, Aszód
ButtingeJ Árpád, Lajosmizse
Buzinkay Anna, Vásárosnamény
Büchler Jenő, Balassagyarmat
Csapó Heim Józsefné, szül Zsibrik Stefánü1
· Tinnye
Csapó Zoltán (ecsedi), Szentes
Csatár Andor, Nyárád
Csató Sándor, Budapest VII és VIII
Csábrády János, Kiskunmajsa
Csányi Imre, Budapest II
Császár Antal, Békásmegyer-Csillagheg~;
Z. Császár Ferenc, Budapest X.
Csefalvay Rezső, Jászberény
Csejtei Ká1 oly Lajos, I-I!a jdúnánás
Cselkó Józsefné, Alpár
Csemiczky Frigyes, Abony.
Csengeri Rezső, Alsóábrány
özv„ Csere Józsefné, Szobránc és Szobráncfürdő.
Cserenyey Géza, Budapest XIV.
Cser ján Imre, Gyöngyös.
Csernus J_,ukács Lajos, Budapest VIII.
Cser vény Zoltán, Budaörs
Csete Amb1 us, Cegléd
Cséby Lajos, Keszthely.
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Czukui László, Budapest, VIII
vitéz Czuppon Antal, Vámosgyörk és Adács
C:zurda Rezső, Kiskunhalas

Dalibor László, Győr
D3_ncs l\iiklós, Eustyaháza
Darányi Mihály, Sásd.
Daróczy Antal, Okány.
Dános Béla dr., Nagykálló
Dárszon Béla, Pécs.
Dávid István, Fegyvernek
dr Dávjd Viktorné Budapest II
Dávidné Szüts Ilona, Rácalmás
Deér Ödön, Budapest IX..
özv Demeter Gyuláné, Nágocs és Törökkoppán)'
Demeter István, T'ahitótfalu
Demeter László, Nagykanizsa
Derényi Imre, Bögöte.
Deutsch István, Rimaszombat
Deutsch örök, Rimaszombat
Deutsch Zoltán, l\íiskolc
Devecseri Sándor, Ajka.
özv. Dénes Mikcsáné, Losonc
Déri Aladár, Vágsellye
ifj Déri János, Kassa
Déri József, Nagykanizsa
Diamant László, Losonc
Dittert Béla, Érsekújvár
Dobay Pál, Csolnok
dr. Dobálné, Budapest VII.
Dohler László, Kernence
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Doble1 örök, l{őröstarcsa
Dobó Jenő, Szajol.
Dobos Gábor, Budapest III
Dobos György, Cegléd
Dobozy Endre, Nyírábrány
Dobribán Antal, l\fáriapócs.
Dobsa 11ihály, Sopron
Dobsa Sándor, Álmosd.
Dolesch Gyula, Kiskőrös
Dolesch .József, Békéscsaba
Domján Béla, Szombathel)
Do1nján Géza, Csanytelek
Donászy Aladár, Csesztreg
Dósa Béla, Tápiógyö1 gye.
Dömötör István dr , Szabads!:állás
DraskoviCh Géza, Babócsa
Droppa Ernő, Nagysalló
Duchon Alfréd, Mór
Duha 'Tivadar, Szeged (Felsőváros}
Dusa Ernő, Nyáregyháza
Dusnoki Józs·ef, Barcs
Dvorák Alfréd, Fót
Dvorszky Béla dr, Szombathelv
Dvorszky Etelka, Szombatheh: Dvorszky József m kir kor~ánytanácsos,
máskér
Eger József, Hegyfalu
Egry Kálmán (nagyegyedi), Szihalom
Ehren.feld Jenő, Eeregrákos.
özv. dr Eibach Kol'nélné, Budapest IX
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Einczig Miklós, 1iunkács.
Eissler· Györgyné, szül Rózsavölgyi L. !\fargit,
Budapest VI
Ekárt Gábor, Vecsés
Elek Endre, Ungvár
Elek Jenő, !\fezőtúr
Elek Kemény Zoltán, Szolnok
Elek Mihály, Budapest VIII
özv dr. Elek Pálné, U jpest.
En1ánuel Géza, Budapest IX
Emánuel Géza örök , Budapest IX
En1ber Béla, Budapest V.
Ember Elemér dr , Abony
Ember József, Makó.
Ember örök, Turkeve
dr. Engelné, Grósz Anna, Érsekvadkert
Engelhardt Dezső, Ipolyság
Engelhardt László, Ipolyság.
Eőry István, Németboly
Eőry Vilinos m. kir. kormánytanácsos, Sárvár
Epstein Géza, Tiszafüred
dr. Erdey·GrűZ Tiborné, Budapest VI
Erdélyi Dezsőné, Budapest Xl.
Erdélyi Istvánné szül. Veress Mária, Zákány
Erdélyi Mária Irén, Hajdunádudvar
Erdélyi Sándor, Zalalövő
Erdős Gerő, Tarpa
E1dős István, Budapest VI
Erdőssy Géza, Kur takeszí
Erényi István, Örkény
Erényi László, Budapest VIT

Erkedy Ferenc örök, Pestszenterzsébet.
Ettvel Zolán, Gara.
Écsy Zsolt, Bácsbokod.
J$hlert Andor, Sátoraljaújhely
Eles Géza, Diósg}:őr és Hán101 (Lillafihed)
Éllő István, Budapest I.
Éllő Istvánné, Budapest I
Faber Albert örök., Nagybánhegyes.
Fabritius Henrikné, szül báró Syntinis Ilona,
Budapest XI
Fajcsek .József Egyed, Eger
Faller Ádám, Nagyatád.
Faller Ádámné, Nagyatád és Lábod
F aludi Jenö örök., Budapest VII
Faragó Kornél, Jászjákóhalma
~Faragó Mária, Apostag.
Farkas Antal János örök, Szarvas.
özv Farkas Antal Jánosné szül I{atona !\fargit,
Szarvas.
Farkas Béla dr, Kecskeinét
Farkas Ferenc, Kapuvár
Fa1kas János, Várpalota
Farkas Jenő, l{isvárda
Farkas József, Sándo1falva
F'arkas Lajos, Viseg1ád.
Farkas Sándor, Érsekújvá1
dr. Fazekasné I-Ieu1nann Anna Polgá1
l'ábián Géza, Katymár.
'
Fábry Andor, Szentistván.
Fábry Ödön, I3alalonsz{nszó
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FábJy Ödönné, szül. kovásznai Csulak Edith,. Balatonszemes és Ealatonszár szó.
Fáczányi István dr. Budapest X
Fáncsik Lajos, Sümeg,
Fáy Ignác, Nagytétény.
Füller János, Hajduszoboszló.
l"'ehér Béla Károly, Sajóvárkony.
Fehér Dezső, Tápé
Fejes Ferenc, Nagykamarás
Fejes József, Kunágota
Fejes laj-os, Kevermes.
id Fejes Lajos örök, Kunágota és Nagykan1arás
I•'ejé1 Ba1na, N1agyszőllűs
Fejér Emil, Budapest VII
Fejér Ferenc, Nyíregyháza.
Fekete Andor~ Budapest IX
Fekete István, Túrkeve
l<..,ekete Zoltán, Budapest, V.
Fckésházy Zoltán, T'aracköz
Felszeghy Gyula, Mád
:Fenyves ~fiksa, Budapest VI.
Fenyves Zoltán örök, Budapest VIT
Ferencz Imre, Törökszentmiklós
Ferenczy A1pád, Budapest XII.
Ferenczy Géza, Hévízszentandrás
Ferenczy János dr. és Társa, Munkács
Ferenczy ~1argit, Tata
Feyér József (szatmári), Hajdunádudvar.
Félrn Olga, Gyula
Ficek Alajos, Jászárokszállás
Filep Béla, Budapest V.
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Filó János dr., Budapest VIII.
· l<"iny .l\ienga (kiskorú), Kiskőrös
dl. Firon Béláné, 'Tiszabő
Fischer József dr., Jánosháza és Bögöte
Fischer Pál, Budapest V.
özv Fitos Ferencné, Vállaj .
.F'lamn1 István, Budapest ·v
Floderer Jenő, Csepreg
Fodor Aladár, Rozsnyó
Fodor Ferenc, Szentetorn:ya
Fodor l\iárlonné, Kisdorozsina, Kist-e1nplon1tansa
}"odor Sándor, Csákán; doroszló
B. Fodor Sándor, Decs
Fohsz Richárdn_é (pár dányi), Piliscsaba
Folkmann F ercnc, Rakan1az.
F olkmann László, I okaj
Folkmanné Bálint Margit, Tokaj
Follinus Marcell, I-fosszúpályi
özv Fónagy Sándorné, AlsódaLas
özv. Forgách Jánosné, Kiskundoroz.s1na
Forgács Károly, Csorvás
F'orgács l{árolyné, Kunszentn1iklós
Forgács László, Kúnszentmiklós.
Forkly Béláné, Sükösd
Forkly Géza, Nagybaracska
F our nier Kár oly dr , N agyign1ánd
Földes Béla, J{unmadaras
Földes Ernő, Magyardiószeg.
Földes Jenö, Zon1ba (Dőryzon1ba)
Földes Lajos örök., Veszprém
Fördős Lajos, Kecskemét
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Frank! József, Szeged
Frankó Andor, Szeged.
Frankel l\fózes, Kövesliget.
Freiszberger Károly, Mezőkomá1om.
Fridrich Sándor, Pécs
Fried Sándor, Kisvárda.
Fried Sándor, Rákospalota
Friedman Béla, Bátyu
:Friedmann József Nagykapos
Friedmann Sándor, l{assa
Friedmann Sándor örök., I\Tyirbogdany
Friedrich Ödön, Szentgotthárd
Frindt Bél a dr , Ilosva
Frisch Sándor, Vári
Frits Zoltán, Tolcsva
Funk József, Budapest VU
Fülep Ágoston dr., Budapest V.
Füley Aladár, Nagydobrony.
Fülöp Lajos, Oroszvár.
Fülöp Péter, Pestszenterzsébet.
Fürst Elemér, Soroksár.
1

Gaál Béla, Baktalórántháza
Gaál Béla, Jolsva.
Gaál Endre dr. v. államtitkár, Budapest VI.
M. ,Gaál Géza, Kálló
Gaál István, Füzesabony
Gajda Pál, Siklós.
Galambos Béla, Pestszenterzsébet
Galambos János dr., Eger
Galambos Káhnán, Ács és Gönyü

Galata László, Fülöpszállás
Gallé Cornélia, Fonyód.
ifj. Gallé Géza, Lengyeltóti és Fonyód
Gallina Béla, Hódmezővásárhely
Gallus Jenő, Sopron.
Garai Jenő, Kassa.
Gaskó Béla vitéz örök., {gáspataki) Kl\rösladány
Gábor Jenő, .I\fezőkovácsháza.
Gábori György, Budapest VIII
Gábori Vilmos, Budapest VII
Gájer János. Feketeardó
Gál István, Losonc
Gáll F·erenc, Eodrogszerdahely
Gáspár Árpád, Budapest Ill.
Gáspá1 Géza, Toponár.
Gáspár Pálné, szül. Bontilovits Olga, Galgamács:i
Gáts Attila, Pécs.
Gáts Lajos, Körösbegy
Gö1tner Miksa, Huszt
Gedeon Andor, Taktaharkány.
Geduly Elek, I ápiószele
Gefferth Dezső ifj. Székesfehérvár
Geiger Kálmán, Pécs.
Geiger Kálmánné, Pécs
Geiringer János dr., Baja
Geiringer Oszkár, Dunaszerdahely.
Gelei Gyula, Budapest VI
Gellér János, Kiskunfélegyháza
ö.Zv. dr. Gerbert Ottóné, Alag
Gergely István, Csorna
Gergely Jenő, Alap
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Gergelyffy György, ~Tyiregyháza
lovag Gerhauser Sándor, Ujpest
Gerle Jenő, Szeged
Gerő örök., Dunaszerdahely
ifj. Géczy Dezsőné, Szarvas
Gidófalvy György, Hódmezővásárhely (Vásárhelykutas)
Gieszler Anna, Pápa
Glasz József, Budaörs és Zsán1bék
Glasz .Józsefné, szül Reiter Ilona, Zsámbék
özv Glós Ottóné, Somogyjád
Glück Sándor, Kassa.
Goldberger Lajos, Békés.
Goldblatt Ferenc, Sárospatak
Gombos Zoltán, Budapest IX
Gonda Ármin, Bia.
Gonda Károly, Lenti.
Gonda 1vlihály, Nyüegyháza
Gmka Árpád, Alcsút
Gosztonyi :rvlór örök, Abaujszina
Gotteszmann Herman, Harkács,
Göbi Nándor, f\íernye.
Gödény Ilona, Debrecen.
Gödény Sándor dr örök., Debrecen és Nagykálló.
Göllner Aurél, Bicske
Göllner Barnabás dr., Vác.
özv. Göllner Hugóné, Vác
özv Göltl Pálné, Pécel.
Gömbös László örök, Mnr
Gömbös Zoltán, Mór.
Gömöry János, Csongrád.
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G61be Gyula, Baja.
Görgő Tibor dr., vitéz, Budapest VIII
dr Görög Jenőné, szül. Buday J\.fária,

Bpest X
Görög József, T'iszabura
Görögh Péter Imre, Gyüre
Graef Tibor, Budapest, IX
G1imn1 Ferenc, Pápakovácsi
Grimm Rudolf, Afartonvásár.
Grinun Rudolfné, Siklós
Gróhmann Vilmos, Sopron
Grósz Dezső, Ujfehértó
Grósz Dezsőné szül. Jung1eisz René, Ujfehértó
G1ósz Nagy Ferenc, Deb1ectn
G16zer Dezső dr , Bo1sodnádasd
özv. G1óze1 Lajosné, Borsodnádasd
Gruber Alajos d1., Soltvadkert
Gruber Árpád, Budapest V
G1 ube1 József János, Sashalom.
Gründl Kálmán, Csurgó
Grünwald Gyula. Budapest VII
Gul:yás Béni, Kispest
Gunst Imre, Törökszentmiklós
Gutfreund Árpád, Hódn1ezővásárhelv
Guttn1ann Sándor, Gyöngyös
~
\\T Gultn1ann Szidi, Dévaványa
Gyarmati E1nil, Baja
özv Gyepessy Fe1encné, szül Zé1igh E1zsébet,
Türje
Gyetvay Ando1, J{ar ácsond
özv. Győ1ffy Józsefné, ).ios-onszentjános
Gj.ő1ffy lviátsás örök. Ki.skunn1ajsa
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Györkös Pál örök., Kóka
Györky Béla, Hévízgyörk

Harsányi Zoltán, Lengyel
Hattyasy Andor, Szeged.
Hauer Dávid, Ragály
Hautzinger .József, Véménd
HavaS József, Szentes.
Iiáhn Dezső, Uszód
Hárnik Lajos, Budapest VI.
Hiiékel M Károly, Ujpest
Heczler Emil, Orgovány.
Ifeffler Ferenc, Polgárdi
Hegel Frigyes, Gyprsövényháza és Kón.'Hegyes Géza, Budapest, IV.
Heib Pál, Sárbogárd
Helczler Teréz, Fél
Heller László, Budapest VII
özv„ HercZ Gáborné, Csepel
Herczegh Ferenc, Szolnok.
Herczegh Imre, Jászfényszaru
Herczegh Zoltán, Rahó.
Heringh Ernő, Polgár.
özv„ Herkovich Sándorné, Pomáz
Herskovits Sándor, Királyház'8.
Herzog Elemér dr , Tolna
Hetényi Dénes, Apostag
Heydrich Károly, Oroszka
Héderváry Hugó dr. örök, Budapest V
Héray Andor dr , Budapest, XII
Hibay György dr. örök., Eger
Hinffner Jenő, Pilis.
Hirschorn Sala1non, Budapest VII
Hodászy Iván, Szombathely

Haas Geyza, Losonc
Haas József, Nagysurány,
Haas Miklós dr., Budapest VII
Hack- Jenő, Nagykovácsi
Hadzsy Endre, Budapest VI
Haffner Ferencné, Ercsi
Haissinger Károly örök., Nyíregyháza
özv. Hajász Pálné, Gyömrő
Hajdú Ernő, Kassa.
Hajdu József, Budapest VI
Hajdu Ödön dr., Kispest
Hajnal Miklós, Makó
Hajnóczy György, Veszprém
Halápy Oszkár; Budapest IV
Halász Béla, Budapest VII
Halász Ferenc, Perecsény
Halász Imre, Sárrétudvari
Halász Sándor, Ungvá1
Hallósy Endre, Csávoly
Halm Iván, Tokod
Halmos Lioót, Naszvad.
Hammer Rudolf, Elek.
özv. Hampek Lászlóné, Iharosberény
Hanny István, Szombathely
Harcz Lajos, Pestszentlőrinc
Harmos Tibor (hihalmi), Budapest, Vili
Harr János, Csákberény
Harsányi Károly, Budapcsl XI\i
1
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Hofbaue1 Andor, Kiszombo1
Hofer Antal, Budapest Vili
Hoffmann Géza, Dunaharaszti
Holdy Magda, Doboz.
H:olliinder József, Miskolc
Holló Lajos, Szilasbalhás
Hollós L.iszlóné szül. Gottschling l{o1nélia, Lőrinci.
Hollós ö1 ök , Kővágóörs.
Hollósy Pál, Zalaszántó
Holly Ernő, Huszt
Hortobágyi József vitéz, Sashalom
Horváth Aladár, Csetény
Horváth Antal, Budapest V.
Horváth Ödön, Csány és Hort
Horváth József, Pusztamérges
Horváth Kálmán, Lövő
I-Iorváth Lajos, Hodász
vitéz Horváth Sándor, Tolna.
Horváth Zoltán, Budapest IX
Hörömpő Imre, Büdszentmihály.
Hrabéczy Oszkár dr., Budapest IX
Huber Ferenc, Nyergesujfalu
Hubacsek J{álmán, J\1indszent.
IIuszák Lajos, Pápakovácsi.
Huszár Károly, Badacsonytomaj.
vitéz Huszkay Lászlóné szül Praefort En1n1a,
l{unbaja.
I-Iutschenreiter Vilmos, l{ótaj
özv Hübner Józsefné, Komló
Hüvös László (botfai), Budapest VII
1
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Ihász Nándor, Szentes
Ilkovits József, Dolha.
Illés ,i,ntal, Budapest, XIII.
Illés Ede dr , Budapest XJI
Illés Zsófia, Nyíregyháza
Illykovics Jenő, Szobránc
vitéz Imreh Gézáné, szül Halmi Sára, Harta
Imreh Jenő, Ujhartyán
Irgalmasrend, Budapest II
I r galmasrend, Eger
Ir galmasr end, Pápa
Irgalmasrend, Pécs
Irgalmasrend, Vác
Ispán Jenő, Budapest Vl
Istenes Ferenc, Udvard
Istók Irén, l\.fakó.
Istók l\.fargit, l\.1akó
Iván Árpád d1 örök., Kisbé1
Ivanits Károly dr., Keszthely
Jakab Géza, Szakmár
ifj. Jakabházy Zsigmond dr., Budapest \i
Jakobovits Emánuel, Ungvár
Jakobovits Emánuelné, Ungvár
.Jakubovich Dezső, Érsekújvár
Janáki Dezső, Hódmezővásárhely
Jancsó Kálmán, Nyíregyháza
Janitsáry Iván örök., Budapest II
Janitsáry László, Budapest, XIII
Jankó Gyula, Zsáka
D„ Jankovich Dénes, Mezőtúr
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Janovich lsh án, \Fál
Janovich István ifj, Etyek
Janthó Tivadar (nemesbükki), Ife1"cegfalva
Jákó János, Szegvár
özv .Jánossv Gézáné, Cegléd
Jánváry En"drc, Jászbe1ény
Jász István, t\Tagykörös
Jüger l{. József, Nyírlugos.
Jeges Béla Soponya (azelőtt Nagyláng) és Kisláng
Jeges Zoltán, J{álóz
Jenes \ 7ilmos örök., EudapE::st Il
Jeney Pál, Porcsalma
Jeszenszky Valér, I{apu,·ár
id Jezovits Kálmán, Csúz.
Jezsó Arthu1, 2\Iedg~ esbodzás

Jéhn Antal, Sopron.
Tirovetz László, Csákvár
Jobst Kázmér, Szigetvár
Jóna örök, Baktaló1ántháza
Jónap Aladár, Debrecen
Jónás Géza d1 , Pécs
Józan József dr., Iharosbe1ény.
Józsa Lajos, Budapest III
Józsa Lajos I\JihálJ, Csurgó
Józsa Sándor ~1ihály, J(unheg) es
Juhav I111re, Debrecen
Juhá~z István, Hódn1ezővásá1hely
Juhász István, Nen1esdéd
Juhász Ivfárton, Budapest VII
Jureczky örök, Jolsva.
Just Frigyes, Szeged
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Justh Alfréd és Társai, Szentes
.Juszkó Gyula, Acsa
Juszt Oszkár, Kecel
I{abay János, Rákosszcntmihál:y
Kaczián Sarolta, Pestújhely.
Kada Erzsébet, Budapest XIV
Kajdacs)' Pál (ncn1es), Budatétény
Kaláb Aladár, Tornyospálca
Kalán Gyula, Budapest VII
dr l{a]már Béláné, Pápa
Kalmár István, Budapest VIII
Kalmár Zoltán, Székesfehérvár
Kandell György, Nagyhalász
l{aprinay János, 1fagyarszögyén
Karabélyos Endre„' Veszpré111
Karádi Emil, Rákóczifalva
Kardos Zsigmond, Sátoraljaújhely
Kardos Zsigmondné„ Sátoraljaújheh
l{arlovitz Adolf m kir ko11nányfőtanácsos Páp:t
l{arvassy János dr Pincehely
Karsay László, Cigánd
Kassai Arthur, Budapest IX.
Kasziba !{álmán, Jászszentlúszló és Szank
Raszter Ödön dI, Zalaegerszeg.
l{asztner Sándor, Budapest VIII.
I{asztriner Péter dr., Budapest XIV
Katona István, :Lvlindszent.
J{atona !i.iargit, Kecskemét.
özv. l{atona Zsigmondné, l{ccskc1nét
Kaufmann Ernő, Veresegyház
„

;

'
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Kaufmann G) ula, Batton:ya
Kaufmann Zoltán, Kassa
I{azay Adél Ilona, 'Vé1tesacsa
özv. l{aza:y Endréné, \'értesacsa
l{ádas Tibo1, Budafok-Kelenvölgy
l{ádár Ando1 Sátora} jaú jhel•
I{ádá1 László, 'Tiszabüd
I{ákossy Zoltán, Körmend
Káldor \'ilmos, Cece
Káldori 1'.felanie, Csepel
Kállay Imre, Geszt
Kállay Kálmán, Jászkisér.
Kállay Lajos T_,ászló, Földes és I ctétlen
Kálmán Anna, Záhony
Kálmán Béla, Budapest \TI
Kálmán Ernő, l\.fátészalka
Kálmán Károly, Pát)
özv. Kálnay Istvánné, Nyiradony
özv. l{álnay Zádorné, Szentgál
l{áposztáss:y Géza, Debrecen
özv. !{ároly Ar1ninné, Budapest VI
l{árpáti Adolf, Tiszaföldvár
Kátai Gizella, Szeghalon1.
!{átai Gyula Budapest \r~I
Kátai S István, l\fono1
Keglevich l\1:á1ia, Szarvas
l{elecsényi Ferenc, Dunapataj
Keleti Ede, 1\funkács
Kelényi 1\fihály, Kálmáncsa
Kellner Géza, l\iosonszentjános
J{ellner László, Pelsőc

Kellner Ödön. J\íiskolc
Kemény Imre, Elek
}{emény Jenő, Huszt
Kemény Jenőné, I-Iuszl
Kemény László \Tár oslőd
l{emplerné Péter l\fargit, Budapest IX
Kende Ervin, Budapest \T
l{enéz Ferenc, Ócsa
J{enyeres György, Győr „
l{erbolt Dániel, Veszprém
l{erekes Etelka, Ahaujszánló
!{erekes István, Szentes
d1 Keresztes l\iiklósné szül l\.1opp Ilona, Ilákospalota
Keresztély János, Albertfalva
Keresztén} Gyuláné, szül Csillér~ Hedvig, Budapest, VIII
özv„ l{ereszténj Jánosné, Pécs
Kerényi Lajos, Nagymagyar
Kerpel Pál, Budapest 11
Kerpel Pálné szül sze1 gl~nyi Geist REJlée, Bpesl II
Kerpel \;"ihnos, ö1ök , Budapest, \T
Kerschbaummayer I{ároly, Esztergom
Kertész Elemér, Nagykörös
l{ertész Ernő István, Abádszalók
Kertész József, Orosháza
Keserü Aladár, Győr
Keserü József, Veszprém
Keserü Miklós, Vasvár
Ressler Gyula, Apc és Jobbágyi
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Keszle1 _Ervin, Kassa,
Kéle1 János, Gyula.
Késmárky Elek, Békéscsaba
Khirer Antal, Szegvár
Kilián Béla, Tamási
Killer Zs. Ernő örök , Budapest III
l{i_ráldi János dr., l\iiskolc
Khály György, l{unhegyes
Király József, SzabadszentkirálJ
Király l\fihály vitéz, l\fakó
Királyi I'vfiklós, Komá1om
Kiss Antal, Uraiujfalu
[{ishonthy Zoltán; Kondoios
!{iss Attila, Tiszavá1kony
Kiss Endre, Pécs
H.iss Ernő, Békés
Kiss Ferenc, Kötegyán
J{iss István, Decs
Kiss István, Ricse.
I{iss István, Törökkoppány
Kiss J. Ernő örök., Makó
Kiss Károly,_ Sükösd
,
J{iss Lajos dr., Kistelek
J{iss I\Tiklós (zilahi), Pestszente1 zsébet
Kiszely Imre, Majs.
Klasz Rudolf, Somor_ja
l{lein Emil, Kaba.
l{lein Ferenc, Nemesbikk
özv. Klein Gyuláné, Nagykö1ös
Klein Jenő, Jászladán).
Klein Sándo1, Alsómihályi
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Klein Sándo1, Bodzásujlak
I{lósz Kálmán, Alag
Kocsis Imi e, Budapest V
dr Kocsis End1éné, Szeged
Kocs9ba ö1ök., Veszprém
Kóczián Dezső, Berzence
ifj Kóczián Dezső, Nova
Koczka Pál, Szolnok.
Kodrik Ká1oly dr , Vállaj
f{ohut Pál, Barcs
Kolbay Rudolf, Dévaványa
Kolos Ba1nabás, Szerencs
Komáromy Gyula (révkomá1orui), Egyházas1ádóc
Komlósi Károl;, l\Iélykút
Konkoly Dezső, Hódmezővásárhely
Konrád Géza dr , Budapest VIII
Konyáry Béla, Fertőszentmiklós
Kopacsi Sándor Budapest, \TI
Korach Gyula, Szerednye
Koráni Zoltán, Budapest XIII.
Korányi Iviiklós dr. Budapest VIII
I<o1csok Béla, Jászdózsa
l{o1etkó Géza örök, Bajna
l{oritsánszk} Dénes, I<ölesd (T 011náskölesd)
KoritsánszkJ' Ottó, Budapest VI.
l{oritsánszky Viktor. Budapest VJ
!{ormán I' Géza, Fehérgyarn1at
!{ormos Aladár, Budapest V.
özv. Kornhoffer Józsefné, l\.fikepé1cs
Koroknay László, Lébény
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h'-ó1ós István, Rákospalota_
Ko1osy Károly, Kétegyháza
Korpos Lajos, Kőtelek.
Kósa Andor örök., Verebély
l{ósa Imre, Baja
Kósa l{ároly, Verebély.
Kósa Sándor, Sárospatak
Kossuth László, Szent€s
Koszka Lajos, Sajókaza
J{otsis Jolán, Répceszemerf1
Kotsis Káhnán, Son1ogyvár és Ga1nás.
I\..otsch:-i F'-e1enc, Siófok és Siófok-Fürdötelep
Kovacsócz~ István (csejthei), Zirc
I{ovách Tihamér, Komárom
Kovács Barnabás, .Józsa
J l{ovács Béla, Ealatonfüred-fii1dő
I l{oYács Béla ~Iihálj _ Balatonlelle
özv. Kovács [gáncné, ·szilasbalhás és Dég
Kovács István, Békés
l{ovács Kálmán, I\1ezőköves<l
l{ovács Lajos, Ba1 abás
l{ovács László. Bicske.
l\"ovács László, l{örösladán)
l~ovács László, Letenye
l{ovács László Pilisvör ösvá1
Kovács Mihál:y (sikari), Kecskemét
Kovács Zoltán (uzoni), Szolnok.
vitéz Kováts Aladár, Budapest TIJ
l{ováts Gyula, Sárbogárd
özv l{ováts Kálmánné, Rákóczifalva
Kováts László. 'Tiszadob
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L. Kováts Tibor, Hajdusán1son
Kozmáry Zoltán, Gönc.
özv„ Kozmáry Zoltánné. Gönc
Köhaln1y Elek, Balassagyarmat
Köhalmy László, Budapest XII
Kömöcsy l{áln1án, Szigetszentn1ikló'i
Körmendy l{áhnán, l{arád
K. Körmendy Sándor, Budakeszi
Környei Pál, Budapest \TI
özv Kőrössy Istvánné, Nagykáta
öz,.. Kövér Béláné, PéterYásá1a
Krasznai József Gan1ás
l{r·ausz Sándo1, Kagylucska
I{rámer Ferenc, Battonya
Kránczly Ervin, .Jászberény
Kránczly Ervin és Társai, Jászberény
K1ánczly Ferenc, Szegvár
!{1 ánitz I1nre, J)o1nbegyház
J{1ii1ne1 Szilá1d. Szolnok
Krebsz Géza, Budapest XIV
özv J{1·euz Károlyné, l\fihályi

Kreuz ValdenÍár, llfihályi
Krébesz Lá!o.zló örök . PilisvöPJs, á1
Kréter Endre, Erdőcsokony a
l{rinitzkj Pál, Seregélyes
l{risár Aladár, Pásztó.
Kristó Nagy István, l--Iód1nezÖ\. ásúrhely
Krno József, l{assa
l\:roneineT Sándor, Hajasd
Kubinyi Endre, Poroszló

....
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Kucsera In1re, Léva.
Kucse1a László, Ipolyság.
Kudar Jenő dr örök., Nógrádveröce
Kun Aladár, Budapest IX
özv„ Kún Istvánné, Bilke
Kurtz Endre, Törökbálint
Kurucz Tivada1, Szikszó
Kutassy Kálmán, Hajduböszörmény.
Kürthy Pál. Bihartorda és Nag:>·ráb~
Kürthy Pálné, szül Rasztorich 1\fária, NagJrábé
Küttel Dezső, Körmend
ifj. Küttel Dezső, Kőszeg
Ladányi AndoI, Budapest Vl
Ladányi l ajos, Kölcse
Lajbek Jenő dr„ Rajka.
Lakatos Antal, Sövényháza
Lakner Gyuláné, Sajószöged.
La111berg J{ároly, Budapest XIII
Lang József, Budapest, III
Lassányi Jenő, Szolnok.
Lassányi József, Debrecen
Lassú Nándor, Pestszentlőrinc.
Laszlovszky János, l\fezőkövesd.
özv. Latinovi1s Gézáné (borsodi), Ceglédhcrce!
Latinovits Ödön (borsodi) Ceglédbercel
Lautner Lajos, Törtel
Lám Ele111ér ö1ök, Budapest, VI.
Láng Oszkár, Soroksár„
Lápossy !{árolJ, Alsóverecke és \ 7 olóc
Lárencz László, Tompa.

!
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László Béla, Ungvár.
László J. Kálmán, Zsámbok
László Tibor, Kispest
Lázár János, Mezőcsát
Lázár József, Pestszenterzsébet
Ledofszky István, örök Budapest, VI
Lehrer Alfréd, Balatonfőkajár és Lepst'n\
Leinzinger Gyula örök., Szeged.
l einzinger l\fár ia dr „, Szeged.
özv. Lelovits Józsefné, Sopron
Lendvai Aladár, Ungvár.
Lendvay Endre, Kőszeg
Lendvay Lajos, Kőszeg
Lengyel Antal, Nyirmada
Lengyel Béla, Bocsárlapujtő
Lengyel Endre, Rákoshegy
Lengyel Lajos, Lajosmizse
lengyel László, :viedg:yesegyháza
Lenz József, Kálló
Leövey Zoltán, Nyírtass
Leskó Vilmos, Szeged (Ujszeged)
Léderer Ervin, Budapest IV
Lévai Izsó, Hajduböszörmény
Lévay József, Solt
L év olt István dr., Pestszenler zsébet
Liber Béla, Kaposvár.
Liebmann Dezső, Budapest VII
Ligeti Ernő, Kalocsa
Lippe Ödön örök., RákosszentnJiháI:v
Lipschitz János, Hajdunánás
Lipschitz Lajos, Hajdunánás
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Liptay Albert, Be1ettyóújfalu
Lipthay Endre, J-Iatvan
Lissauer Emil, Tornalja
Liszka~ Gizella, Eg:yek.
,
Liszkay István örök., Bugyi
Lollok László, H.udabán)a
Lootz Richárd, Kö1nlő
Losollcz Dezső, Sornlószöllős
J..,osoncz} Fcreúc, :dosonszolnok.
Losonczy \Tince, l{aposviir
lovas\ Dezsö, Kalocsa
özv. Lovassy Ödönné, Baja
Löbl In1re dr , Szeged
löchere1 Gyula, Soroksár.
Löcherer Tamás, Budapest IX
Lőrincz János Püspökladány
Lőrincz Sándor, Miske.
Lör inczy l ajos, Csömör
özv. l,őrinczy Lászlóné, Békéscsaba
Lugosi Béla, Ercsi
Lukács l)énes, Budapest, XIII
Lukács Ferenc, Budapest, II
Lukács Imre, B~dvaszilas
Lukács László, Apátfalva és 1'1agyarcsanád
1 ukács Vil1nos. J\Tagykanizsa
L ukácsv Zoltán, Rákosszent1nihál'
Lukács): Zoltánné szül Reiter RÓzsa, Rákosszt 111
inihály
I~ukáts Béla (etrekarcsai), Székes fehér vár
~f.i Lukinich ])ezső. Kiskő1ös
id Lukinich Dezső, Pilishorosjenő

1
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Lusztig Jenő, Kassa
Lux Arnold, Debrecen
Lügner Kamill, Sárosfa
Maczkó Ilona (sempthei), Szakcs
i\.faderspach Endre dr, Rákosliget
Magay Kálmán, Budapest VII
Magi rviihály, Gesztely
Magoss Sándor, Nagykálló
Magyar Pál, Tószeg.
!viagyary Kossa Gusztáv, Budapest XI
Magyary Kossa Sándor, Székesfehérvár
l\1:ajor :\goston, Kistelek
l\fajo1 Ágoston, Kunszenln1iklós
i\fajor Elek, Tarján
Major István (dicsőszentmártoni), Marcali
Major Mihály ö1ök, Debrecen.
Majorossy Béla, Budapest XIV
~fajos Pál, Budapest VI
l\fajtán Alajos, Vác
!\{akai Emil, Füzesgyarmat
J\.1akay Károly, Kiskunhalas
özv Makray Józsefné, Szany.
Makray László d1 ., Baja
Mandel József örök, Deb1ecen
Mandel PáÍ, Budapest Ill
Mann Géza dr , Budapest X
özv„ Marberger Gyuláné, Budaprs! \
rvrarinczer Jenő, m„ kir kormánytanácsos, Csorn.l.
Markovics Pál, Győr
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l\1arkovits Jenő, Budapest, VII
Marosi Adolf, Ungvár.
?\farosi 1\fiklós, Ungvá1
Marosfői István, Szeged, (Felsöközpont)
1farsó Ede, Sajókazinc.
l\fartinovitch Árpád, Hajós
l\:larton Szilárd, Nádasd
l\fartos Gyula, Vác
1\iassányi Géza, Galánta
Massányi 1\fária, Galánta
Matavovszky Gusztáv, Szerencs
Mathéser .Jenő, Makó.
Matolcsy Gábor dr., Pusztaszabolcs
Matolcsy István, Ádánd.
vitéz Matolcsy Károly dr. Budapest VIII
vitéz dr.. Matolcsy Károlyné, Budapest vin
1\fattyasovszky Gyula, Torna
1\fauksinszky Antal, Dombő
l\faurer Andor, Kassa
M3-ure1 Kornél d1., Budapest, VIII
Mayer György örök„ Dombegyház
Mayer Károly, i\{ohács.
Mácz Ákos, Gyoma.
Mácz Ákos örök., Gyoma
Máday Aladár, Gyoma
Mály László, Budapest X
M~nd~ Jenő d1., Zalaegerszeg
l\fand1-Szabó Béla, Eger.
Mánya József, Vecsés-Ganztelep.
Márkus Dezső, Vámosmikola
Márkus Gyula, Mecsekszabolcs.
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l\fárkus Kornél, Gomba
Márkus l\fárton, ·veszprémvarsány
~átéffy Endre, Túrkeve
Máthé Mihály, Szeged.
Mátray Gusztáv, Pestszenterzsébet
~1ecs Balogh Lajos, Nagymágocs.
~fedgyessy György, Nagydobos
l\fedreczky Nándor, Ikervár
Medveczky 1v1iklós, N agy1nar .os
l\iedvegy Béla, Békéscsaba
~fedzidbrodszky Ignácné, szül Szaue1 I{onstantioi
Jászalsószentgyörgy
l\feisels Andor, Budapest VI.
l\feisels Irén, Abaujszántó.
özv l\ieisels l\liklósné, Abauiszántó
:rvielcher Lajos, Verpelét
l\ienczel Edith, I ab.
Menich István, Egyházasrádócz.
!\fenich János, Zagyvapálfalva.
l\ienner Ödön, Diósg} őr {Vasgyá1 )
l\1enner Richárd, Diósgyőr {Perecesbányatelep)
~ferkl József, Lovasberény.
:\1erkly Belus József dr., Nagykanizsa
Merkly Belus Lajos, Nen1esvid
l\iertha Ágoston, Bükkösd
l\iertha Lajos, Pécs
Mervai Géza, Kisujszállás
l\fess Mária, Szolnok
Mester László, Cegléd
Mester Sándor, Irsa
Mezei Elek, U jpest
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:~viezei Gyula, Szabadszállás
:\iezei József, Bocsárlapu.itó
~légay Árpád, Kassa
~1érész Győző, Fe1'ed
1'1észáros lm1e, Szendrő
l\fészáros Imre, Szeged (Alsóközpont)
Mészáros Imréné, Szeged (Alsóközpont)
1\fészáros István, Gáborján
K„ Mészáros l\felanie dr., Budapest 1I1
Iv1észáros Zoltán dr , l\fiskolc.
Mészöly Mátyás, Budapest VII
ifj l\fézes Mihályné, Ostffyasszonyfa
I\fich Aladár, 'fass
Michl Géza, I ata.
l\iichna Mihály, Pápa.
i\ifihalovits Jenő dr.., Debrecen
:!\fihalovits Jenő örök, Debrecen
Mikecz Zoltán, Kemecse
I\fikes Béla, Debrecen
l\fikes Elek, Törökszentn1iklós
l\fikes Ferenc, Kiskunhalas
l\iikle István, Ifernádzsadány
rviiklós Aladár, Rákospalota
Miksa Gyula (Diód~Várallyai), Csenger
rvíillner G:yörgy, Vizsoly
Miovácz Imre, Baracs
Mispál Frigyes örök , Békéscsaba
1\-!ispál Rudolf, Iiódmezövásárhely
l\íittelman Jenő, Kaposvár
Móczár Gábor, Dávod
De Moder Dénes, Jászladány
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özv Modra Lászlóné, Budapest Vll
l\foesz Miksa, Kiskunmajsa
MoP~lla Rezső, Győr

Mohr Imre, Kőszeg
l\Ioldt Béla, Budapest VIII
Moldván Lajos, Szeged (U jszeged)
Molnár A. Dániel örök., Dunaszekcsö
Molnár Alfréd di , Budapest I"\T
l\folnár Antal, Pestszentimre.
1Iolná1 Bertalan örök, Tiszabő
l\folnár Gyula, Ujfehértó
I\folnár Jenő, Tarpa.
Molnár Jenőné, szül Schullz F1ida. Do1noszló
Molná1 Kálmán (nemes), Miskolc
Molnár László örök , T·églás
fvlolnár László, Cibakháza
l\lfolnár l\fihály, Orosháza
K J\folnár Miklós, Ókécske.
l\folnár Miklós (kömlödi), T ápiószentinár ton
lVIolnár J\fiklós, Szob
Mór Gyula, Dunaharaszti
l\fór Lajos, Sátoraljaújhely
lvlór Sándor, Beregszász
l\forvay József örök., :\fczőkövesd
Most Rudolf, Homokterenye
I\{oyS János, Nyirkarász
l\.1ózes Elemér, Algyő.
dr Muró Lászlóné, szül. Csonka \'ilma, Ba1 anya~
szentlőrinc

~fúzsa Gyula ud'\

1vfühlrad

Jenő,

tanácsos, Budapest IV
Ujpest

''~------
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1lüller Elek, Győrszentiván.
11üller László, Tiszasüly.
1vlüller 1.fór örök., Hódmezővásárhel~y
1íüller Vilmos m. kir kormánytanácsos, Rákos··
palota
özv Münich Rudolfné, l\.íarcali.
Münster Imre, Jászapáti
1'.1ünster Sándor, Nagyoroszi
dr Nagel Istvánné, Budapest IV
Nagy Béla (lukafalvi), Bőnyrétalap.
d1 Nagy Béláné szül. Berkó 1fária, B1:1dapesl IV
Regéczi Nagy Béláné szül. Gőbel Margit, Pécs
Nagy B Szilveszter, Fajsz
Nagy Elemér, Csongrád.
Nagy E„ Jenő, Köveskál
Nagy Elek, ]..fecseka1ja
Nagy Ernő, Pocsaj
Nagy Ferenc, Csépa
özv. di. Nagy Frigyesné, l{unhegye~
Nagy György örök, Szeged
Nagy Imre, Budapest VI!L
Nagy Imre, Törökszentmiklós
Nagy István, Foktő
Nagy István, Párkány
Nagy János, Gádoros
Nagy Jenő, Dombrád
Nagy József, Kápolna.
Nagy Kálmán, Zagyva1ékás
Nagy Károly, Nyíracsád
Kaáli Nagy Lóránd, Bősárkány
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Takácsi Nagy Lóránd, Székesfehérvár
Nagy Zoltán, Ikervár.
Nagygyőry E1€mér, Nagycenk
Nádas Imre, Nyirbátor
Nádasdy János, Kiskőrös
Nögele Géza, Budapest \TIII
Nemes István, Pécs
~emes Sarolta, Kótaj
Neményi Nándor, Budapest IX
Netkovszky József örök., Tengelic
Netzasek Rezső, Fadd
Neupauer Pál, BiJke
Neuwelt Pál, Komárom
Nékám Aurél, Pécsvárad
Német Kornélia, Debrecen
Német László, Ujpest
Németh Ármin, Budapest I\'
Németh János, Bükk.
Németµ János, Nógrádvc1 őce
Németh József, Guta.
Németh Józsefné szül. Ráth A.nna, I\íarcali
Németh László (erdőbényei), Debrecen
Németh Péler, Székes·~ehé1 vár
ifj Németh Sándo1, Ráckeve
id Németh Sándo1 örök, Ráckeve
Nikolics I\íilivoj, Sopron
Nindl János, Eszte1háza
Nizsalovszky István, Gyéh szenhná1 ton
özv. Novák Józsefné, Hajduhadház
Novák László, Hajduhadház
NovotnJ Andor, Szepetk

!i
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Nozdroviczi Pál, Rimaszombat.
NJilassy Á.goston, Szeged (Felsőváios)
Nyitray István, Nagybánhegyes
Nyitray Tibor, l\fezőtúr
Obermayer Gizella, Enying
Oláh Árpád (borsai) Vaskút.
Oláh László, l{óny
Oláh László, Szentes
özv Olert Emilné, Csákánydoroszló
Oltvánvi Zoltán, Fényeslitke.
özv O~bán Ignácné, Balatonfü1ed-fürdő
Ornstein Izidor, Tarcal
Orosz Ferenc (balásfai), Budapest I
Orosz János, Mezőcsát.
Országh Antal, Jóka.
Országh Pál, Felsőszeli
Osgyáni József, Nyíregyháza
Osgyány Dezső, Ajnácskő.
Osz,vald László, Son1ogyvár
Óváry Elemér, Rétság és Diósjenő
Öv ár y Zoltán, Ónod
ifj. Ö1 vényi Béla, Budapest X
Ősapay László, Ujkécske
Paál Géza (nagyalásonyi), Zalaszentgrót
Paczek Jenő, Budapest I
Pafféri Lajos, Albertfalva
Palovits Alajos, Győr
Pandula József, Budapest IX
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Pap Endre, Hajduböszörmény
Pap László, Tiszaszentimre
Papp Elek, Kunmadaras
Papp Gyula, Debrecen
dr. Pappné Csigh:y ,A...ranka, I'".r-,iradon~
Pasteiner öiök., Rozsnyó.
Patakfalv„r Sándor, Cinkota
Pataky Kornél, Szőny.
Patak) István (sárvári), Kenézlő
Pataky Sándor (nemes), Derecske és Konyár
Patay István, 1\Tagykálna.
Patay Sámuelné (báji), szül Kozsinszkv Ottilü1
Tápióbicske
Patyi Klára, Tömörkény
Pauli Péter, Kecskemét
Paulinyi József, Békéscsaba
Paulovits Gyula, Pusztaföldvár
Páhy Dezső, Ozora.
ÖZ\. Pálfy G~ uláné
Balmazújváros
Pálka Jenő, Ógyalla
dr. Pálvölgyiné Szily ~farianne, Paks
Pánczél Árpád, Egei.
Pártos Andor, Sarkad
Pártos László Budapest V.
Páskuj Antal, Balatonmá1i,a.
Pásztor KárolJ örök., Törökbálint
Pásztory Sándor, Székesfehérvár
Peczold Károly dr.., Berekböszörmény.
özv. Peczold Károlyné, szül Wattay Gizella
Berekböszörmény.
Pehr Ernő, Tápiósüly.
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Penlz János Kiskomárom-Komárvá1os
özv„ Peres Ernőné, Budapest VII
Pe1cze István, l\fezőcsokonya
Perényi Gyula, Abony.
Perger Ignác, Tarnaméra
Peringer József, Alsónémedi
Perjessy Sándor, Feled.
Perl József, Dorog
özv Persay Gyuláné, Nova.
özv. Pesthy !\fihályné, szül Ihinagel Szerafin

Isaszeg.
Pesti József, Mezőkövesd.
Pethes Béla dr . , Budapest XIII
Petneházy Imréné szül.. Illésy Klára, Ujpest.
Pető Ödön, l\fozsgó.
Petreczky Géza (bilkei), Gödöllő
Petreczky Tibor (bilkei), Pásztó.
Peti ovay Zoltán, Pálháza.
Petrovics Ferenc, Garabonc.
özv. Peliy Józsefné, Vésztő
Petry Zoltán, Öcsöd
Péchy örök„ (péchújfalusi), Csökmő
Péchy Tamás, (pécbújfalusi) Csökmő
Pécsi Takarékpénztár, Bonyhád
Péner Jenő, Kunszentmárton
Péri Béla, Aszód
özv Péterfy Istvánné, Vizsoly
Pfalcz Kálmán ör ök„, Alpár.
Pfeiffer József, Gelse.
Phillipp István, Hódmezővásárhely.
ifj Piatsek Gyula, Kaposvár

Piatsek Gyula örök , Pápa:
Pichler József, Gyöngyösmellék
Pikler György, Budapest VIII
Pilissy Béla, Dunaföldvár
Pillich Ferenc, Simontornya
Pinczési László, Debrecen.
Pithó 1\1ihály, Székesfehérvár
Platzer Sándor, Jászkarajenő
Pogácsás Illés, Lepsény
Pogány László, Kispest
Pois Margit, Budapest II
Pokomándy Endre, KiskunfélegyházPolatsek Pál, Kassa„
Polatsik József, Budapest XIV
Polánkay Zoltán, En1őd
Polgár l{ároly, Szeghalom
Polóny János örök., Gyöngyös
Polónvi Tibor, Moson
Polóny Zoltán, Gyöngyös
Pongrácz Lajos, Bátaszék
Poók Dezső, Dég .
Popovics Dénes, Karcag
Popovics Zoltán, Kadarkút
Popovits István, Bölcske
Popovits István, Nagybátony.
Popper József, Budapest VII
Pósa Balázs, Szeged
Posgay Andor, Csabrendek
Posztl Gyula örök„ Galgamácsa
Praefor t Ferenc, Bácsalmás.
Praefort József örök , Bácsalmás
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Praefort J{ornél di ~·félykút
Práger Béla örök, Nagykanizsa
Práger Frigyes, Gyula
Preiser Ernő, Debrecen
Preisich Károly, Budapest VIlI
Prehoffer Jenő, Cegléd
Prekopa örök, Tardoskedd.
Preszler Ármin, Eger
Presznyák Jolán, Tét
özv Prokopovitsch B1 unó né, Tur a
Propper Béla, Szencz
Pruzsinszky örök, Harkács
C:zv. Ptacsek Antalné, Felsőszeli
Puky I'vfiklós, Berettyóujfalu
Puskás Károly, Nagyecsed
Raák Gyula, Zirc.
Rab József, Tiszalök.
Rab Józsefné szül Pákh Róza, 1'iszalök
Racsek 1 ajos, Budapest II.
néhai Radanovits Dániel örök, Budapest
Radanovits Kozma, Budapest I
Radanovits Mihály, Budapest I
Radin1eczky Antal, Rákospalota
Radimetzky Zoltán, Egercsehi
Radó Béla, Kassa
Radó - Imre, Tiszacsege.
Radó László, Békéscsaba
Radó Miklós, Békéscsaba
Rados Márton, Jászladány
Ragettly János, Békés,
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Rajzinger Imre d1 , Ózd és Sa jóvárkon·y
Rakusz Ottó, Perbete
Rapaport Sándor, Munkács
Rausz István, -Regöly
Ráhel Imre, Tiszaörs
Rábl Jenő örök, Gvőr
özv„ Rábl Jenőné s;ül Koncz Erzsébet, Győr
Rácz Endre, Sza1v1atS.
Rácz György d1 (ka1ánsebesi), Biharnagybajom
Rácz Illés, Jászapáti
Rácz János, Kiskunhalas.
Rácz Jenő, Makó.
K Ilácz Jenő, Miskolc„
K. Rácz Jenő örök., Miskolc
Rácz Sándo1, Tiszafüred
Rádóczy Gyula, Kecel
Rády Lajos, Párkány,
Rákos Simon, Nyirbogdány
Rebmann Rókus, Balassagya1n1at
Rei~hard Jenő, Miskolc
Reichman Pál, Losonc.
Reichmann Béla, Nyiregyháza
Rein~r Mihály dr , Heves
Reiner !\-fiksa, Pestszenterzsébet
R·eissinger István, Mád.
Remetey Tiborné, szül Jeszenszky Sarolta, Tinnye
Récsey Zoltán, Törökszentmiklós
Rhédey örök., '\T erpelét
Réman Béla, m kir„ kormánytanácsos, Beled
Répay Lajos, Szomajom
özv. Rét:ay Jánosné, Szirák
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Rothfuchs örök , I okaj
Rothmann Ignác, Beregszász
Rothstein Soma, Tornóc
Roykó János (berniczei) Tiszaújlak
Rőme1 Lajos, Nagykőrös
Ruff I erézia, Budapest XI
Runyay Károly örök., Poroszló és Sarud
Rusznyák Lajos, Lovasberény
Rusznyák Lajos, Sárvár
Ruttkay Ilona, Kerekegyháza
Rüll Imre, l\iagyar óvár

Réthelyi József, Btidapest \TIII
Réthy Béla ö1ök, Békéscsaba
Réthy Ferenc, Kondoros
Réthy Károly, Békéscsaba
Réthy Lajos dr„, I-Iajduböszörmény
Réti Mihály, Gáva

Rie_sz Ármin, Budapest IV.
Rjmay Béla, Budapest X. és Szikszó
özv. Rochlitz Arthurné, Esztergom
Rochlitz Elemér, Esztergom
Rochlitz 1V[á1ton, Pestszenterzsébet
Rochlitz T'ibor, Tóváros
Rogátsy Guidó dr , Budapest II
Rokszin Szilviusz, 1\fezőtúr
Romhányi Gyula, Nézsa
Róna Pál, Sajószentpéter
Rónai Dezső, Felsősegesd.
Rónay Dezső, Bácsalmás.
Roób Terézia, .Jászóváralja
Rosenberg Henrik, Csepel.
Rosenberg Pál, Ungvár
Rosenfeld Vilmos, Abaújszina
Rossmann Károly, I\faklár.
Rostás Elemér, Budapest VII
Rostatter János, Győr
vitéz dr. Rosztóczy Ernőné, szül. Nagy Ilona,

'

tlódmezővásárhely

Róth Manó, Budapest V
Róth Mór, Kassa.
Róth Tivadar (pongyeloki), Gács
Rothfuchs László, Tokaj

~~·~~·······~·········~·····~~----------_..

özv Saád Istvánné, Érsekújvár
Saáry Alfréd, Kalocsa
Saáry Gábor, Besenyőtelek.
Saáíy Jenő, Balatonszentgyörgy
Safáiy Gyula, Pilisvörö:Svár
Sal János, Győr
Salamon Béla dr (nemes), Szigetvár
Salamon Jenő, Budapest VIII.
özv Salamon Jenőné (nemes), Szigetvár
Salgó Péter, Szeged
Sallay László, Debrecen
Sax kadi Imre, Orosháza.
Sarkady l\íária, Battonya.
Say Rudolf örök„ Székesfehérvár
özv . Sághy Gyuláné, Jászjákóhalma
Sámuel Béla, Or ostvár
Sándor Lajos, Munkács
Sándor Zsigmond, Gacsáj
Sánta János, Nagylózs

____________________
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Sárkány László örök., PestszcnterzSéhet
Sárközy l\fihál3, Sá1bogárd
Sásdi Imre, Budapest IV
Sártor)' Lajos, Balatonboglár
Schaub István, ' 1áchartyán
öz' Sch3fer Aladárné, Bérbaltavár.
Scheffler Antal, Aba és Sárkeresztúr
Schlick Aurél, Tata
Schmidt Dezsőné, szül Wiesner Márta, Bpest XII
Schn1idt Károly, l\fohács
SchmoII Jenő, Endrőd
Schmör Hugó, Budapest Ili
Schneider József, Csanádpalota
Schneider Miklósné} <;zül Baumholzer Eleon6ra·,
Kisláng
ifj. Scholtz Endre, Pesthidegkút és Nagykovácsi
Scholtz Gyula Pál dr , l{arancsság
Scholtz Miklós, Pély
Schönberg Ármin, Drégelypalánk
Schönberger Mór, Komárom.
Schönfeld Lajos, Nagykón~'Í
özv. Schönviszner Aladárné, Budapest VII.
Schreiber Mihály, Boldva
Schreiber Lajos, Hajduböszörménj-.
Schubert Arnold, Budapest IX
özv. Schuch Károlyné, Katymár
Schuk József, Hajduböszörinény
Schulek Béla dr , Budapest II. és VI
Schulek Gyula dr., Edelény.
özv. d1. Schulman Bódogne, Monor
Schurina Cyrill, Szil

Sch,vartz 1\ianó, Esztergon1
Sch\vebler Mátyás, Son1ogyjád
Sch,veissgút Pál, ~íohács
Selmeczi Béla, Szeged (SomogyitelepJ
Semjén László, Pestszenterzsébet
Seper Dezső, Hatvan
Seres Dezső, Csíz és Rimaszécs
Seress Sarolta, Putnok
Sey Lajos, Vajszló.
Sey Szilvesztrina, Vajszló
Sík Gyula, Szolyva és Há1sfalvafü1dő
Siklósi Hen1ik, Budapest VII
dr Sikos Ká1olyné, szül Haln1i Valé1ia
Sill:ye Géza, Jánoshahna
Simon Dezső (otrokocsi), Vásárút
Simon Ernő dr., Szombathel)
Simon Sándor, Lábod.
Sin1on,.i .József, Kagyléta
Sipőcz- István ö1ök., Pécs
Siska \Iiklós, I\iezőkereszles
Skoda Rudolf, Rahó.
Skopál Sándor, Nagyberki
ifj Skou1nál Jenő, I--Iódn1ezŐ\ ásárhely
id Skou1nál Jenő, Hódn1ezővásárhely
Skultéthy Gyula, Eger.
Smeringai Lajos, Ipolynyék
Smetana Aladár, Kisterenye
Sóbánj-i G:yula, Sárkeresztur
Solcz Gábor, J{arczag.
Solcz Gyula, l{omádi
Solt Edit, Szász' á1
1

1

Sósku1
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özv Solt Jenőné, Szászvár
Soltész Ottó, Ha jdunánás
Solymossy János, Alberti
Sólyom Barnabás, Nagyida.
özv„ Sommer Bertalanné, Dévaványa
özv. dr Somogyi Béláné, l\fiskolc
Somogyi János (pápai), Vecsés
~cmogyi Károly (pápai), Kőrösmező
Somogyi Lajos, Búcsúszentlászló
Somogyi Sándor, Kunbaja
Sonnevend Gyö1gy, Körn1end.
Soós Ödön, Komárom
Soós István, Dömsöd
Spergely Béla, Budapest VI
Spergely Béláné, szül Balka.Y Erzsébet, Budapest VIII
Spergely I1n1éné özv, Budapest VIII
Sperlágh Aladárné, szül Hainiss Berta, Budapest
„

XII.
Sperlágh Lóránd, Zalaegerszeg
Sperlágh Zoltán, Hatvan.
Spitz Sándor, Fehérgyarmat
özv Spitzer I\1iklósné, Békés
dr. Stein Györgyné, szül Török Katalin, Kispest
Stein Jenő, Nagyida.
Steiner Ferenc, I\faglód
Steiner János Vilmos, Győ1
Steiner l\íiklós, I evel
Steiner Oszkár, Budapest VIII
Steinhausz Béla örök , Putnok
Stenczky Gyula, Püspöklelle

•

Sterba Emilné, Bonyhád
Stern Lajos, l{arcag
Ó7-V. Steuer Jenőné, Aknaszlatina
Stépán István, Hejőcsaba
Stinner Imre, Győr
Stockinger István, Halászi
Stodolni Dezső dr, Soroksár
Straub Antal, I ököl
Strausz Ármin, Budapest XIII
Strausz Dezső, Szepsi.
Strausz Dezső, Királyhelmec
Strausz Hugó, Királyhelmec
Strenge Ágoston, :r..íarcali
Strzinek ]i.filoslav, Jászóváralja
Sujánszky Jenő dr., Balatonkiliti és Balatonújhel.)
Surjányi .József, Szeged.
Südy Ernő di·., Békéscsaba
Sükösd József dr (sepsiszentkirályi), Jánoshid:oi
özv. Sütheő Lajosné, Szombathely
Sütheő Ödön, Pornóapáti
Sykó A.ndor, Tura
ifj„ Szabados József, Pitva1os
Szabady Viktor, Csengőd
Szabó Albert, Tiszaföldvár
Szabó Antal, l{örnye
Szabó Árpád (kisgeszéni), l\fagyargencs
Szabó Árpádné szül I{omlódy Zsuzso.nna, l\lezö.
berény,
özv dr. Szabó Béláné, U jpest
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Szabó Dezső, Buj
Szabó Elemé1 dr., Jobbágyi
Szabó Ernő, Siklós
Szabó Géz.a {boczonádi), Gyömöre
Szabó István, Adács
özv. Szabó Istvánné, Törökszentmiklós
Sz. Szabó Jenő, Debrecen
Szabó József, Tiszaroff
Szabó Károly, Budapest, VII
Szabó Lajos, Igal.
vitéz Szabó László, l{ecskcn1ét
Szabó László (csonti), Alsódnbas
Szabó Mihály, Hajdudorog
Szabó 1\fihály, Kővágóörs
Szabó Vince, Budapest V
Szabó Zoltán, Kutas
Szakáts Zoltán, Tiszanána és Kö111lö
Szalamin Miklós, Söjtör
vitéz Szalay Gyula, Tapolca
Szalay Mihály örök, Abaujszántó
Szappanos Béla, Ecseg.
Szarka .József, Püspöknádusd
Szarkásy László, Sümeg
Szathmá1y Elemér Andor, Hóchnezih·ásárh1:·Jy
~l'atmá1y Aba, Bodrogkeresztú1
·
Szauer Andor, Salgóta1 ján
Szántó család, Rimaszombat
Szántó Emil, Rimaszombat
Szántó Géza, Munkács
Szántó Imre, Budapest X
Szánthó Károly, Üllő

. . ,•.i.·~;~
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Szász Lajos, \Tolóc
Szász !vlihály, 1'Iadaras
Szász Sándor, Bátya.
Szász Tihamér dr, Ricse és Zen1plé-nag:i1d
Szebellédy Ferenc, I ét.
Szeberényi Andor, Békéscsaba
ifj Szeghy Sándor, Szekszárd
Szeghy 1~ibor, Deszk
Szegő István, Budapest XI
Szegő László, Budapest XI
Szeiberling Ferenc, Bakonyszon1bathel\'
Szekan László, Léva
Szekeres István, U jpest
Szekeres Sándor, Izsák.
Szekeres Vilmos, Nagykanizsa
Szekér .Tózsef, I{iskunhalas
Szekér Sándor, ,Soltvadkert
Szekulesz József, Pápateszér
Szele Alajos, Budapest II
Szele Béla, Szolnok.
Szclén)i Árpád dr , Gyula
Szelényi A.rpád dr és Társai, Gy~la
Szemző Imre dr., Szarvas
özv Szendrei Béláné, Budapest VIII
Szendrey Sándor, Báránd.
Szendrovits Vihnos, Nagydorog
özv Szenteh Istvánné, Tab
Szentessy István, Szentes
Szentgáli Dániel, Gödöllő
Szentgyörgyi .János örök, .Jászbe1ény
Szentiványi Jenő, Apagy
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Szentlélek gyógyszertár rt., Budapest \ l
Szentlörinczi Béla, Budapest III
Szentpétery Pál, Budapest IV
Szepesy Sándor. Nagyn1ányok
Szerb József, Jászberény
SzerdahelJi János, Sopron
Szerdahelyi Jánosné, Sopron.
Szerdahelyi László, Kisbér
Szécsi Dezső, Balmazujváros„
Székács István dr, Szeged (Várostanya)
Székely Adorján, Debrecen
Székely Elen1é1, Ráckeve.
Székely Ferenc örök., Békés
Székely Imre, Budapest VII
Székely István, Beregszász
Székely Jenő, Gyömrő
Székel) Sándor, Budapest ''I
Székely Sándor, l{ecskemét
Széll Ilona, Budapest II.
Szémann örök, Hatvan
Széner t Aladár, Felsőgalla
Szénert Aladár örök, Felsőgalla
Szigethy Frigyes, Pécs.
vitéz Szigethy József, Tapolca
Szigetváry Zoltán, Szon1bathely
Szigvá1t .János, Vác
Szíjártó T'ibor, Dunaföldvá1
Szilassy Aladár, Léva
Szilágyi Béla, Pácin.
Szilágyi Géza, Jászszentandrás
Szilágyi János, Budapest VII

Szilágyi Lajos, Kisvárda
Szilágyi Lajos, Ukk
Szilágyi Zoltán örök., Krasznokvajda
Szilcz István, Kisvárda.
Szilvássy Gy. László, Budapest XIV
Szily Géza, Paks.
Szily Gyula, Miskolc
Szinetár Endre, Siklós
Szinnyeyné Kiss Ilona, 1 etétlen,
Szirmay József, Visk
özv. Szirma\ l{ornélné, Kiskundorozsma
Szkalla Lás~ló, Budapest VIII
Szmodiss József dr., Keszthely
Szold László, Pestszenterzsébet
Szondy László, Kunhegyes.
Szopkó Dezső dr., Nyiregyháza
Szőke Ödön, Budapest IV
Szöllősy örök (dévai), Budapest XII
Szöllősy Jenő, 1fakó
Szőnyi F e1 enc, Barcs
Szporny I\fiklós, I-Iódmezővásárhely
Szuper Imre, Csetény és Súr.
Szücs Dezső, Jászladány
Szücs Róbert, Salgótarján
Szücsné Szücs Julia, Mátyásföld
Sz Szüts Ernő, Budapest L
Sz.. Szűts J{áln1án, Nyíregyháza
Szüts Pál, Budapest VI
Szüts Sándor, Iiámor {Lillafüred)
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I agányi A1 thur '· Hód1nezővásá1hely
Takács Ferencné, szül Csonka Ida, llarkány
Takács János, Balatonfüred.
I akáts Ernő, Pestszenterzsébet.
I akáts István„ Ráckeve
I akáts István, Szeged
I amás ~fihály, Solymár
T'an1ás:y Dezső, Budafok
T::;más:y Flórián örök., Budafok
özv Tanács Gyuláné, l(ő1 öshegy és Balatonföldvár
I'apfer Sándor, Bodajk
Tar Dezső, Garadna
Tarjányi János, l{iskunfélcgyháza
Iarpataki Pál, Budapest XIII
las Zoltán, Békásmegyer-Csillaghégy
Tatár József Budapest XIII
Taubinger Béla, Bős
1 auffer Gábor dr. országgyül képviselő, Eger
Tavaszy László, Encs
özv T'ábor Gyuláné, Irsa
ráb:y József, Kiskunfélegyháza
özv Táncos Józsefné, Budapest XII
Teleki Elen1ér, Váchait) án
Telkessy Gábor dr , Orosháza
Öz\ Teltsch Adolfné, Szerednye
Temesváry István dr, Budapest X
Ie1nesváry József, Szeged
f e1nesváry Lászió, Budapest II
Tereczky Pál, Szentn1ártonkáta

Teutsch Ernő, Tóváros
kiskorú Teutsch József, Tóváros
Ttutsch Ottokár, ~1oson.
Tevel)' Béla, Budapest XI
Técsy Dezső dr., Nagy körös
I élessy István, Kiskunlacháza
Téry Aurél, Hőgyész„
Thaisz Erzsébet, Gárdony
Thalle1· Gyula, Mezőberény
Ihaller Ferenc, Nernes·ócsa
Ihier1y 1'ibo1, Csepel.
özv. 'Thorma J(árolyné, Pered
Thuránszky Károly, Sáta
Thury Andor, I{iskunfélegyház·1
::·i1nár József, Debrecen
·_iünái)-Balogh János (nc1ncs) Böhöuye
Tolvay Imre, Debrecen
I'olvéth Rezső, Tállya
T ombo1 Jenő dr , Budapest XI
Tomcsányi Ernő, Királyhehnec
Tomcsányi Ödön, Ungvár.
'[01nka lvún, l\lagyaró' á1
Tomorv Elc1nér l(iskunhala~.
fon1pa~i Feienc, Hód1ne~ővásá1hcl)
I opeczc1 István, Érs·ekújvár
Torday Ferenc vitéz, Budapcsl XI\
Torkos Dénes, Őriszentpétc1
Tornyos Aladár, Litke
Torn)' os Lajos, J ászbe1 ény
Tornyos Lajos örök, : Jászhe1ény
Ioóth Mihály, Budapest X

Teremy Menyhért, Pemecser
Ternájgó József dr , Budapest XI
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Cs. Tóth Bertalan ö1ök, Nagyecsed
fóth Dezső örök., Eg) ek
Tóth Elemér, Köröstarcsa
I óth Ferenc, Érd
Tóth Ilona, Jászfelsőszentgyörgy
Tóth István, l{ecsken16t

Ujhel)i Sándor, i\fándok
Uhik József, Szekszárd
Unge1 Ulmann Zoltán, I\fezőtúr
{Jnge1 Ullmann Zoltánné. szül
i\iezőtúr

Uray László, Jánk.

I óth István, l\íunkács
Sz. Tóth József, l{iskunfélegyháza
Tóth József örök., Erdőcsokonya
1 óth !{álmán, BerC'mend
Sz Tóth !{álmán, Balatonkenese
Sz„ Tóth l{álmánné, szül. Nényei Vilma, Balatou.
kenese.
Tóth Pál, Parád és Recsk
I ölgyessi J\Jntal, Szentgál
Török .Árpád, Hegjeshalon1

I örök Endre, Kassa
Török Gyula (nen1es), Nyíregyháza
Török János, Pécs
Török Kálmán, 1'ápióbicske
Török László, Győr.
Török Márton, Szeged
Török Tibor, Beregszász
özv. Irajánovits Antalné, Berettyóújfalu
Traply Alajos, Bogács
frexler Jenő, Ajka
T1·exle1 Jenő, Ugod
1'1óber Márta, Pécs.
Türei Ernő, .Jászszentandrás

Vadász Elek, NyiI bátor
\'adnay Zoltán, Hird
Vagaszky Kázmér d1 , Rákoscsaba
Vajda Gyula, Adony
\yajda Károly, Bérbaltavár
Vajda Lajos, Makó
Vajna József, Budapest IV
Vajner Lajos, Rozsnyó.
Valu József, Felsőireg
\larga Antal, Békéscsaba.
Varga László, Paks
0. Vargha Imre, Hajduhadház
Vargha Pál, Szatmárököritó
Vargyassy Gyula, Nagykö1ü
Varsányi Béla, Budafok
Vass Jenő, Bercel
Vasdényey Aladár, Nagybajom
Vasdényey Ele1nél', Nagyatád.
özv. Vasváry Béláné, Jászá1okszállás
Vaszócsik End1e, Ökör1ncző
Vattay Ele1nér (va-tai), Gönyü
Václavek Ferenc, N1agybocskó
Vágó Gyula, Villány.
özv. Vágó Istvánné, Villány

ffeeger

frrna

/4fí
\i állay Sipos Berta, Nyi1mihálydi
Vámos Gyula, Budapest V
Vámos Imre, Diósgyőr (Ujdiósgyőtl
v·árady Lajos, Budapest XI
\Tárady László, .Jászberény
Yitéz Várady László di., lb főszolgabíró, országgyül képviselő, 1n. kir. kormány fötanácsos,
Szentes
\; árday l\iiklós, Mezőtúr
Várkonyi Tivadar, Káld
özv Velcsey Istvánné, Eger
1
\ eres In1re, Dunavecse
Veres Pál, Tiszaluc.
v·eress Árpád, Budapest II
özv Veréczy Gézáné, Kenderes
Véber Ern6, Pestszentlőrinc
Véberné Bárány Elza, Pestszentlőrinc
\i'égh László, Szo'lnok.
Végh István örök., Tevel
\;ékony István, Szikszó
Vély József, Vésztő.
Vida József ö1ök., Etyek
Vida László, ~lohács
\. ida Ödön, Békésszentandrás
Vido\·szk~ lst\ ún, Békéssámson
'Vincze Ist\·án, Budapest X
Vincze l\1iklós, I\.unszentn1árton
Vinnay István, Kon1ádi.
Vinnay Pál, Berettyóujf'alu
Viola Lajos, T'ököL
Virágh Zoltán, Gsőrsövényháza.
Vizslov szky László, Dunaszentgyörgy
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\ioda Gusztáv d1., Losonc
\Tolánszky Ferenc, Felsőbalog
Vondra Antal d1 , P{~cs
Vörös Andor, Sarud
\"örös Sándor, Földeák
Wajdits György dr., Bonyhád
\Valigurszky Antal, Nyirbogát
Wallenfeld !\-íihálj, Dunabogdány
\Vallne1 Rezső ö1ök., Ugorl.
Wallon Lajos, IIajduszoboszló
\Vandrák .József, Borota
Wappenstein i\1arcell, Dunaszerdahely
Wattay Kornél örök., E1nőd
\"\.Teher Dénes, Baja.
Weghofei Miklós, Bokod
Weigl Dezső, Pécs
V\,Teinberger Armin, l\iagyarmecske
Weinbe1 ger László, Léva
\l\Teisz Imre, Beregszász
VVeiszberger Ferenc, Hajdudorog
\Vciszenbacher P:íl. Bessen\ -.;-fi~
V\Teiszhausz Sándor, Vágfarkasd
Wcnczel Lajos, Pestszenterzsébct
\Vcnger László, l\!lezőberény
Wenk Béla, Kenderes
\}\Tenner Sándo1, Nagyk1anizsa
\\Teörös Gyula, Budapest XII.
\\T eszelovszk) Erzsébet, Salgótarján
Wébe1 Dezső dr., Budapest VIII
\Véber Gyula, Kisterenye
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''r\Véhly
éber Kálmánné, Pécs
István, 1\fiskolc

ZaJ:ii János, Szekszárd
Zalay Lajos, Orosháza
Záhonyi Géza I Károl~· di , Budakalász
Zámbó László, Jánoshalma
ZhoraY Gyula örök, Budapest III. és A1argitszigr·1
Zimay Piil. Kecskemét.

özv. Wieland Dénesné, Gyula
Wieland Gyula, Sarkad
\!Viener Jenő dr., Szo1nbatheb,
özv. \\liener leóné, ~.fedg)cse"'gyháza és ~fcdgyes~
bodzás
\\Tilly Károly, Báta
VVillmann Ottó d1 , Budapest VII
özv. \\7 im1ner Vihnosné, Nádasdladán\ és Sárszentmihály
"
\\Tinkler György, Kornját
\\Tinkler István, Komját
\Vinkler l ajos, Gyula
Wirker János, Rákoskeresztúr
\\Tir kmann Árpád, J{assa
VVittmann Elemér, Budapest VI
\Volff Dezső m kiI korn1ánytanácsos, Bpest V

Zimmermann

Wolff Lajos (németprónai), Budapest, XII
Wolln1ann A.rpád, Téglás
Wolhier Lipót, Balatonahnádi
Z Zaáry Elemé1, Mágocs
Zachár Károly, Bánhida
Z::tfil Sándor, Budapest 1
Zahor ánszky Ervin dr., Budapest XI
Zakár Sándor örök , Szeged

Zakár Zoltán, Szeged (Röszke)
Zakár Zoltánné, Szeged (Röszke)
Zala Emil, Hajduszoboszló

Zalai Károly dr., Cegléd

Jenő, Mezőkaszony.

Zlinszky Endre, U,jdon1bovár.
Zlinszky József ÖJ ök Dunaföldvár
Zloczki G;:örgy, Tótkomlós
Zoltán Béla örök . Budapest ·v
Zoltán György dr, Budapest \T
Zombory Géza, Komárom
Zombory György, Jászkarajenő
Zöldy Dezső, Kisujszállás
Zsarnay János, Afiskelc
Zsámboky .János, Nagy körös
Zsögön Árpád Mng) arcsanád
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1940. évi
köleibeu
oldalon

Alkahnazott gyógyszerész elhalálozása esetén
illetményeinek kifizetése 229/1935
A.lkalmazott gyógJ sze1észek
1nunkaideje,
1nu1lkabérc szaL
Alkalmazott gyógyszerész szolgálati jogviszonya 200/1935
Ampullás készítmények ellenőrzése 26/193'7
Anglo Danubian Lloyd rt bet bizt oszt
287/1934
Argentum aceticun1 kötelező tartása 81/1934.
Arzenolbenzolkészíhnényck1ől szóló rendelet
58/1935; 45/1936

S:zaktárgymutató.*
I ar taln1azza az 1934 , 1935., 1936., 193 i ,
1938., 1939 és 194-0. évi kötetekben megjelent állandó jellegű g) ógy sze1 észi közé1 dekű rendelkezések, tudnivalók, stb vezé1sz<l"\·ak szerinti csoportosítását
A szöveg után következő számok az oldalszámo·
kat, a törtvonal után álló szán1 pedig a kötet év
folyamát jelzik
1940. évi
kötetben

oldalon
Adóközösség 123/1935
Adózásról tudnivaló 222/1936
~lkalmazott gyógyszerészek bejelentése 98/
1935
t\.lkalmazott gyógyszerész felelőssége 15, 87/
1934
Alkalmazott gyógyszerész betegsége, -szabads:\ga 224/J 935
Alkalm:1zott gyógyszerész helyzete gyógyszcrtfn fttruházása esetén 228/1935
'" Az 19iü é\i kötet tartalomjegyzéke a 786 oldalon található

1
J

í
.,1

Azonnali hatályú elbocsátás 22011935
Államkincstár terhére rendelhetők 129, 130,
131, 158, 1651!934; 44/1935; 28, 31, 77,
78, 79, 94, 95/1936, 21, 23, 26, 27„ 28
38, 40, 41/1937; 21, 22, 23, 26/1938;
20, 22, 25~30, 34~39
Állandóan letelepedett orvos értelmezése
149/1934
Állategészségügy törvény végrehajtása 192
197/1934
Állatgyógyászati
gyógyszer különlegességek
108/1935; 96/1936; 51/1937
Állatgyógyászati oltóanyagok, szérumok árai
227/1934; 27, 97/1936
Állati gyógyszernk munkadíjai 114/1935.

11 ;3
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750
1910. évi
kötetben
oldalon

Állatorvosok kézi gyógyszertárai 80, 223/
1934
Állatorvoslásban használatos oltóanyagok
214, 227/1934
.\1 szabás {egység'es) szabál) ai 185/1939
A.rszabásban pótlások és javitások 12.5/1936
Árusítási kör szabályozása 40/1936.
Beadványi illetékek 230/1934; 319/1936;
254/1936; 229/1938; 372/1939
Betegbiztosítóintézetek
1 etaksa
szabályai
185/1939
Betegellátó szövetkezet gyógyszerszámlái
27811934
Bélyegilleték gyógyszerszámláknál 12 7/1935;
114/1936; 140/1937.
Bíráskodás közegészségügyi ügyben 12/1934;
Bortörvény végrehajtási utasítása 52/1937
Budapesti Gépgyárak Betegsegélyző Pénztá1 vényei 256/1934.
Budapesti Kerületi Elöljáróság felügyeleti
joga 2111934.
Brüsseli megállapodás végrehajtása erős
hatású gyógyszerek egységesítése tárgyában 169/1934.
Co1nprimata készítmények ára 165/1936
Comprimata Strophantini legnagyobb adagja
121/1936.
Cseppmé1ő n01mal 176/1934

C:sőd

j
1

)

1940 évi
kötetben
oldalon
gyógy-

esetén ki kezelheti a szem
szertárat? 39/1938
Deák Ferenc Betegs Egylet számlái 27 7/
1934
Dental depot-ok g} ógyszerárusítása 30/1939
Dextrines kivonat kiszolgálása 76/1935.
Diftéria elleni védőoltás 133/1934.
Diftéria szérum kötelező tartása 185/193-1
Dobbi gyógyszer szállítási egyezn1ény li'7,
161/1936
Dobbi részére gyógyszerkiszolgálás 160/1936
Dobbi terhére Neosalvarsan 172/1936.
Dohányzás gyógysze1tárakban tilos~ 122/1937
Drngista rendelet 55-111, 179-211/1937.
Drogisták új gyógyszereket közönségnek
nem árusíthatnak 60/1934; 55-111/
1937
Egészségi bizonyítvány felállítási és átruházási kérvényekhez 85/1934
Egyesített Gyógysze1árszabás sajtóhibáinak
javítása és pótlásai 289/1934
Egyesületek, hatóságok, testületek 304/1934,
237/1935; 320/1936; 257/1937; 232/1938:
;)87/1939
.
Egységes összetételií gyógyszerek ellenőrzése 135/1934; 34/1935; 41/1936; 16/
1937; 19/1938

491

753

152
1940. évi
kötetben
oldalon

Erőshatású gyógyszerek egységesítése 169/
1934
Felmondás alkalmazottnak 213/1935
Felmondási idő kitöltése 217/1935
Felmondási idő kitöltése 217/1935; 439/1939
*Felszabadult Felvidék gyógyszertárai 1 i /
1939
Felszabadult Kárpátalja gyógyszertárai
Felvidéki gyógyszer észgyakor lat
Felvidéki igazoltatás
Felvidéki inunka és szolgálati jogviszony
Felvidéki pénzügyi rendelet
~'Fel vidék visszacsatolása 17 /1939
Fertőzö betegségek vizsgálatához tartályok
123/1939
Fém nátrium és fém kálium árusítása 231/
1934.
Fiókgyógysze1tárnk 18, 31, 33, 345/1934;
274/1935; 360/1936; 312/1937; 290/
1938; 449/1939
F izelése - alkalmazottnak
Fogászati injekciók 93/1938
Fogorvosi gyógyszerkészítmények 88, 93/
1938
Fo1galmi adatok kimutatása 14 7/1934
Forgalmi adó ellenőrzése 241/1934.
Fo1galmi a<lóváltság 118/1935; 97/1938

1940. évi
kötetben
oldalon

Forgnln1i köre bpesti gyógyszertárnak 30,
105/1936.
Forgalmi körből gyógyszertár átköltözése
31/1934
Forgalombahozatali engedély 81, 8!/1936
Galénusi szerek eltérő készítési módja, Ph
H. III. és IV e1éíiratai szerint 192/1935
Gazdanikotin árusítása 30, 34, 114, 117,
153/193 7
Gy a kor lati tanácsok jegyzéke
382-386
Gyakornoki felvétel 114/1934.
Gyakornoki Yizsgálóbizottsági tagság 240/
1934.
Gyakornokta1tás 120/1934
G)ógyszerárszabásról 188/1934
G) ógj szer ár szabás (EgJesített) sajtó hibáinak
javítása és pótlása 289/1934; 21/1935;
125/1936 .
Gyógyszerárszabás változások 1914. évtől
kezdődőleg 294/1934
Gyógyszeráru kereskedések és illatszertárak
n1egvizsgálása 87 /19.34
1-18
Gjógyszcrellátása közkórházaknak 161/
1934; 146/1939
Gyógyszerellátás - szegén)ek részére 128/
1939.
Gyógyszerek eltailása 69/1935; 87/1939
48
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1940. é\;i.

1940. évi

kötetben
oldalon

kötetben
oldalon

Gyógyszer forgalo1nbahozatali engedély 81.
84/1936
Gj:ógyszerek (erőshatá_sú)
egységesítése
169/19él4
G)ógyszerek - zárolt
Gyógyszerek (hivatalos) törzskönyvezése 31/
1937
Gyógyszerek, gyógyszerfélék, stb anyagokkal való kereskedés 44/1934; 55-111,
179-211/1937
GJógysze1ek kiszolgáltatása i4/1935; 93/
1939
Gyógyszerek összeférhetetlensége 305/1936
Gyógysze1ek viszgálatához szükségelt menynyiség 160/1938
l1J ógyszerészalkalmazott felelőssége 15/1934.
G·yógyszerészi gyakorlat - Felvidéken
Gyógyszerészi gyakorlat - l{árpátalj~~
Gyógyszerészgyakornoki Kijelölő Bizottság
szervezete 114/1934
Gj ógyszerészi Gyakorlat köréből (Kérdések
és feleietek) 108-148/1938; 230/1939
Gyógyszerészi jóléti intézniény (Gy 0. J A.)
13, 46, 67, 131, 140, 145, 154, 163/1936;
133, 139, 154/1937
G) ógyszerészi jóléti járulékok 58, 86/1936
Gyógyszerész kamarák létesítése 14.6/1934.

92

35
81

Gyógyszerész képesítés nélküliek foglalkoztatása 152, 262, 266/1934.
Gyógyszerész pályára felvétel 114/1934; 120/
1937
Gyógyszerész titoktartási kötelezettsége 26/
1934
GJógyszerészi mlíködés és eljárás szabályozása 67/1935
Gj: ógyszerészi oklevél ér\ ényessége 105/1936
Gyógyszerészek kötelező könyvveZetése 107/
1934
Gyógyszerészek névsora 416/1934; 34611935:
468/1936; 130/1937; 416/1938; 571/
1939
Gyógyszerészet közegészségügyi intézménv 15/1934
Gyógyszerészi gyakorlat 98/1935; 1i /1936;
81/1939
Gyógyszerészi működés 85/1939
G3 ógyszerkészítmények árváltozásának közlése 23/1937
Gyógyszerköltségek folyósítása 155/1934.
Gyógyszerkönyv (IV.) alapelvek 15-ik pontjának értelmezése 25/1937.
Gyógyszerkönyv (IV) beszerzése 29/1935
Gyógyszerkönyv (I,r.) életbeléptetése 41/
1934; 65/1935

756

757
19-10 évi
kötetb"!'n
oldalon

Gyógyszer különlegességek
állatgyógyászati 10811935; 96/1936; 51/193'7
Gyógyszerkülönlegességek évenkénti törzskönyvezése 287/1934; 158/1935
Gyógyszerkülönlegességek ellenőrzése 135/
1934; 41/1936; 19/1938.
Gy ógyszerkülönlegességek kicserélése 84/
1938.
Gyógyszerkülönlegességi árszabások 298/
1934
Gyógyszerkülönlegességi rendelet 63, 135/
1934
Gy;ógyszerszállítási egyezmény 46, 62/193 7;
52~73/1939
214 229
Gyógyszer számlák bélyegilletéke 12 7/1935;
114, 116/1936; 14011937
Gyógyszertár árusítási körének szabályozása 21, 40/1936
Gy ógyszertái áthelyezése egy községből a
másikba 32/19:14
Gyógyszertár átruházás özvegyről 37/1934;
173/1936
Gyógyszertár berendezése mint végrehajtás
tá1gya 26/1934.
Gyógyszertár forgalmi köre 30/1936
G)'ógysze1tár forgalmi köréből ;'aló, átköHözése és helyének meghatarozasa 31/
193!; 91/19:l6; 119/1939

1940 évi
kötetben
oldalon

G)'ógyszertárban nem árusítható cikkek 24/
1936; 119/1939
G:y~g) szertártula jdonos felelőssége 15/1934
Gy ógyszertá1 tulajdonos szabadságide je 18/
1936; 83/1939.
Gyógyszertár üzleti joga végrehajtás tárg)
nem lehet. 33/1934
Gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyv 42/1934
Gyógyszertárak berendezése és felszerelése
83/1935; 102/1939
Gj ógysier tárak bérbeadása 94/ 1934

Gyógyszertárak (fiók) 345/1934; 274/1935;
360/1936; 312/1937; 290/1938; 449/
1939
Gyógyszertárak (házi) 404/1934; 334/1935;
!53/1936; !15/193 i; ;195/1938; 562/
1939
Gyógysze1tárnk (kézi) 408/1934; 338/1935;
457/1936; 419/1937; 399/1938
Gyógyszertárak
(közrendészeti es honvéd
kórházi) 41811934; 343/1935; 465/1936;
i28/193i; 411/1938; 566/Í939.
Gyógyszertárak (nyilvánosak) 358/1934; 288/
1935; 374/1936; 32i/1937; 303/1938;
461/1939
Gyógyszertárak á1usítási körének szabályŰzása 102/1935; 117/1939
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kötetben
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kötetben

Gyógyszertárak értékelése vagyonadó szempontjából 239, 283/1934'; 102/1936;
133/1937; 29, 47/1938; 47/1939.
Gyógyszertárak forgaln1i adatainak kimutatása 14711934
Gyógyszertárak hivatalos vizsgálata 18/19134;
149/1938
G:yógyszertárak kábítószer fo1gahnának ellenőrzése

Gyógyszertárak kötelesek diftéria szérun1ot
tartani 185/1934
Gyógyszertárak inegvizsgálása 39/1934
Gyógyszertárak rezsi költsége és haszonhozama 269/1934.
Gyóg:yszertárak üzen1ideje
Gyógyszertárak vasárnap délutáni zárvatar··
tása 150/1934; 92/1935; 48/1938; 100/
1939
Gyógyszertár::ikban tilos a dohányzás 122/
1937
Gyógyszertárat ki kezelhet 1611934; 39/1938
Gyógyszertárban tartandó szakkönyvek 93/
1935; 89/1939
Gyóg:y sze1'tárban nen1 árusítható cikkek
105/1935; 119/1939
Gyógyszertári beadványok 90/19:i4.
Gyógyszertári jogfolyamodás 17, 29/1934.
Gyógyszertári jogok engedélyezése 126/1934

101

130

oldalon
Gyógyszertári kérvényekhCz helysziüi rajz
melléklendő 81/1934
Gyógyszertári statisztika 415/1934; 345/1935;
467/1936;
303-309/1937; 289/1938·
448/1939
,
GJ ógy szer tári szabályrendelet 2 7Í1934
Gyógyszerüvegek forgaln1áról 42/1937
Hamisított vények 28111934
F-Iaszoné~vezelbcn lévő gyógysze1 tárak
átruhazása 173/19~6
I-Iaszon hozan1a és rezsi költsége -- gvó<ry_
szertáraknak 269/1934
v
~v
Hatósági orvos felügyeleti joga 2211934· 35/
193'7
'
Hatósági orvosokn3.k fizetendö díjak 23/
1939
ffatóságok, egyesületek, testületek 304/1934:
237/1935; 320/19:16; 257/1937; 232Í
1938; 387/1939
llázi g)ógyszcr!árak 18, 134, 404/1934; 334/
1935; 453/1936; !15/19.)7; 395/1938 56.2
Iléljeltesítés a gyógyszertárvczetésben 99/
1935
fiely1neghatá1ozás (gyógyszertár) 91/1936
11itelezni gyóg3szer{sz csak sii1gös veszély
esetén köteles 16/1934
I-I itehncgvonás 261/ 19~~4
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Hivatalos gyógyszerek törzskönyvezése 31/
1937
Hivatalos vizsgálata -- gyógyszertáraknak
1811934 .
Ffon1eopathiás szerek ösanyagai és ellenőr
zése 16/1934; 33/1936.
1-fonvéd kórházi gyógyszertárak és gyógyszerészek 413/1934; 3!311935; 465/1936;
428/1937; 411/1938; 566/1939
Honvédeln1i törvény
Igazoltatási rendelet (felvidéki)
33
Igazoltatás - Kárpátalján
fl1atsze1 kereskedések és drogériák 1negvizsgálása 87/1934; 55-111/1937.
Illatszer kiszolgáltatás 56/1935.
!Uetékmutató 223/1938; 372-381/1939
Insulin a közgyógyszerellátás te1hé1e 3 7/
1939
llletékmentesség közszállítási g:yógyszereknél 104/1936; 234/1937; 31/1938
llletékekről 212-248/1937
llletékmutató 23011935; 314/1936; 249/
1937; 223/1938; 372/1939
Influenza chinin 17/1938.
Insulin árszámítása 40/1935; 115/1936
Insulin a közgyógyszerellátás terhére 37/
1939
Jogfolyamodások 29, 12711934

•
\;c;c~"3"'

1940 é'\-i
kötetben
oldalon

Jóléti intézmény - gyógyszerészi 13, 46, 67,
131, 140 145. 154, 16311936; 133.
139, 154/1937.
Jóléti járulékok 58, 86/1936
Jövedelmi és vagyonadó kivetése 239, 28:3/
1934; 102/1936; 113/1937; 29/1938; 47/
1939.
Kábítószerforgalo1n ellenőrzése
Kábítószer rendeletek 32, 34/1935.
Kamarák (gyógyszerészi) létesítése 146/1934
„Karlsbadi só" - mesterséges - árusítása
tilos 83/1936
Kárpátalja gyógyszerészi gyakorlat
Kárpátaljai gyógysz igazol
l{árpátalja gyógysz rend
Ká1pátalja pénzügyi közigazg-atása
ól
Kereskedők által árusítható anyagok 10í1/
19)!7.

6i7
15
139
212

194
101

81
212
548
199

Kereskedők ellenőrzése
148
Keresztjelzések megváltozása 128/1936
l(eresztes és kétkeresztes szerek kiszolgáltatása 280/1934
Kérdések és feleletek a gyógyszerészi g3a·"
korlat köiéből 108-148/1938; 230/
1939
393--433
Két kereszttel jelölt gyógyszerek rendelése
9111934.

490
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oldalon

oldalon
terjesztése 44/1935; 28, 31, 77, 78, 79,
94, 95/1936; 27, 28, 38, 40, 41/1937;
21-23, 25/1938; 20-22, 25-30, 3439/1939
107-112, 142, 144, 150-159
159-161
Közgyógyszerellátás szá1nláinak illetékmentessége 31/1938
KözgJűlés elleni panasz ügyében véghatározat 242/1934
Közintézmények gyógyszerbeszerzése
26/
1935
l\.özkórházak g) ógy szer ellátása 161/l 9il4;
146-227/1939
Közrendészeti kórházi gyóg.Yszertárak és
gyógyszerészek
413/1934;
343/1935;
465/1936; 428/1937; 411/1938; 566/
1939
67í
Kórházak (köz), gyógyszerellátása 161/1934;
146-227/1939.
l{őzszállítási gyógyszerek szerződési illetékmentessége 10411936; 234/1937.
Kuffler-féle diétás liszt rendelése 129/1934

Kézi

gyógyszertárak 408/1934; 338/1935;
457/1936; 419/1937; 399/1938
Kézi gyógyszertárak -- állatorvosi 80, -223/
1934
Kézi g:yógyszertárak engedélJ-czése és ellenőrzése 93, 134/1934
Kézi gyógyszertárakról szóló szabályrendelet 73/1934; 671!936
Komn1ersz injectiok ellenőrzPses 33/1936
Kozmetikai cikkek adóváltsága 123/1937.
Kozmetikai cikkek kiszolgáltatása 56/1'935
Kozmetikai ipar gyako1lása 233/1934
Könyvvezetés 107/1934; 71/1935
Kötelező könyvvezetés 107/1934; 89/1939
Kötszer rendelet 97/1934
Közegészségügyi bizottság 18, 22/1934
Közegészségügyi közigazgatás 18/1934
Közegészségügyi 1endezésé1ől szóló törvény
11/1934
Kózegészségi ügyekben hatóságok rendőrbí
ráskodása 12/1934
Közgyógyszerellátás fizetetlen számlái 27 7/
1934
l{özgyógysze1 ellátás költségeinek folyósítása
155/1934; 44/1936; 128/1939
Közgyógyszerellátás terhére rendelt gyógyszerek árainak lerovása 166/1934.
Közgyógyszercllátási gyógyszerrendelés ki-

673

Kuruzslás 14/1934
hozott gyógyszerek
33/1936
Légoltalnli egészségügyi cikkek
Leucoplast rendelé~e 165/1934
l{ülföldről

ellenőrzése

1 i5
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!\Jag)'aI Pharmával kötött inegállapodáS 74/
1939
~Iagy ar 01 szági Gyógs szer ész Egyesület közgyűlés elleni panasz
elutasítása 242,
246/1934
i\Iag1a101 szági Gyógyszerész Egyesület alapszabályainak jóváhagyása 17/1935
2\Jagya~ gyártmányú zsírosolajok használatáról 48/1937.
1\Jagy ar lia,iózási Bet Bizt Int vényei 284,
288/1934
\.Iaxiinális dozisok az új I\T kiadású 1\fagy
Gyógy:szerkön:yvben 30011934
I\Iaxin1ális dózisok 1negváltozása 12611936
MABI g}ógyszerszámlái 260/1934; 121/
1936; 98/1938
I\fABI-\·al kötött gyógyszerszállíl lsi szabályzat 49/t938.
, Márka cikkek" 219/1934
1\·Iáv. B B. I. gyógyszerrendelési útmutatója
elleni panaszok 159/193!
1\J{n· B E I. házi gyógyszertárának gyógysze1 kiszolgálása 160/1934
I\fáv. E B. I.-vel kötött szerződéshez pótlás 285/1934; 52/1939.
l\1áv. B., B I. terhére történő gyógyszerrendeles 123/1936; 178, 211/1939
Maximális adag 121/1936

1940 évi
kötetb~·n

oldalon

:J;Iesterséges édesítőszerek 31, 106/1938
„!\festel'séges karlsbadi só" á1usítása és névhasználata tilos 83/1936.
i\íéregkönyv megőrzése 72/1935
~iorfium n1éregkönyvbe vezetése 42/1988
1finősítvényi táblázat 3611934
l\fiskolci közkórház engedélyezé1ü okiral;1
168/1934
.,Munkaadói igazolvány" (OII) ára 90/1936:
1511937.
!\funkaidő alkaln1azottak
Nem oki gyóg) szer ész felmondási ideje
216/1935
Normai cseppmérő 176/193'1
„Nostra" con1primaták 136/1937; 86/1938.
Női termékenység meggátlására szolgáló sZerek árusításának tilahna 61/1934.
'
I\Tyilt üzletek zá1órája után nem árusítható
cilzkek 106/1931),
Okleveles alkalmazottak felelőssége 15 871
1934.
Oklevél bemutatása 93/1935
Oklevél gyógysze1észi)
érvényessége 105/
1936
Okiratai illetékek 23011935; 314/1936; 22'1,
249/193 i; 223/1938; 3'12/1939
Oltó anyagok (-· állatorvoslásban használatos) 214/1934

113
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üzemek 225,

()ltóan)'agok és szerumtermelő
230/1934
Országos egyesület közgyűlése elleni panasz
242, 246/1934
Országos l\Iagánbetegs. Egyesület vényei
258/1934.
Orvos állandóan letelepedett 149/1934
01vos (hatósági) felügyeleti joga 22/1934
Orvosi rendelvények kiállítása 91/1939
OII egyezmény 158/1936; 65/1938
(JII Gyógyszer1endelési útmutatója 282/
1934; 12811935
0 TI terhére rendelt gyógyszerek kiszolgáltatása és számlázása 176, 179, 186, 247
249, 253, 257, 277, 281/1934; 80, 117
124, 150/1936
orr szerződés kiegészítés 110/1936
OrI-nak té1ílés 12511934
Oli „1-íunkaadói igazolvány" díja 90/1936;
1511937.
O'fl szerződés felmondása 172/1935
OTI új vénylapjai 288/1934
()sszeférhetetlen g)' ógy szer rendelés 305/1936
Öttáblázatos rendelet 44/1934.
Özvegyi álrnházás 37/1934; 173/1936
Pályára fehétel 11411934; 130/1935; 120/
1937

19!0. évi
kötetben
oldalon

Posta EBI gyógyszervásárlási eg)'ezmény
62/1939
Pótlások és jaYítások az árszabásban 289/
1934; 211!935; 12511936.
Pótlás a 1íáv. E. B 1.-vel kötött szerződés
hez 285/J 934.
Próbaidő
(gyógyszerész
alka hnazá sánál)
210/1935
Reáljogú g)ógysze1tárnk 16/1934
Reklán1 rendeletbe ütköző 149/1936
Rendelőintézetek
gyógyszerbeszcrzése 381
1935
Hendő1bíráskodás
közegészségi ügyekben
12/1934
R·endőrlegénységi
Betegsegélyezési
Alap
(ORBA)
Retaxa megállapodás 185/1939
Revival kiszolgálása 115/1930
Rozsnyay tanulmányi verseny 100/1938;
185/1939.
Sajtóhibák javítása és pótlása az Egyesített
Gyógyszerárszabáshoz
289/1934; 21/
1935; 125/1936
Sebészeti kötözösze1ek előállítása és forgalomba hozatala 97/1934
Se1u1nrendelct 40/1939
Sósborszesz árusítása 100/1936

164
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Sóskasav és sói kétkereszttel megjelölése
157/1934.
Specialitás rendelet 63, 135/1934
Sü1gős veszély esetén való gyógyszerkiszolgálás 80/1935
„Satim" rendelet 273/1934; 32/1936
Szabadságidő alk gyógysz
Szabadság-idő g)ógyszertártulajdonos 18/
1936
Szabályrendelet a gyógyszertárakról 2911934
Szabályrendelet a gyógyszerek, gyógyszerfélék, mérgek és inéregtartalmú anvagokkal való kereskedés tárgyában 45/
1934; 55-111, 179-21111937
Szabályrendelet kézigyógyszertárakról
73/934; 67/1936
Szakkönyvek 93/193!
Szaklapok 334/1934; 242/1935; 352/1936:
294/1937; 275/1938; 429/1939
Szá1nlák megőrzése 94/1935
Szegény betegeknek g) óg)' szer kiszolgálás, stb
128/1939
Szá1nlák - közgyógysze1ellátási illetékmentessége 3111938
Személyes gyógyszertárat egy gyógyszetész
csa,k egyel bírhat 32/1934
Sze1nélyjogú g)ógyszertár kezelése - csőd
esetén 39/ 1938

113

1940, évi
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Személyjogű gyógyszertárak 161!934
Személyzet bejelentése 1811936
Szent Rókus lábsó minősítése 24/193 7.
Szérumok árszámítása 37, 40/1935; 97/19~3
Szesztörvény vég1ehajtási utasítása 50/1939
Szolgálati jogviszony 200/1936„
Szublimál eltiltása a bábagyako1latban 32/
1939
Távbeszélő díjkedvezményről 23211934.
Technikák foglalkoztatása 152, 262, 266/
1934; 133/1937; 151/1939.
Tiszti főorvos teendői 19/1934; 351!937
Titoktartási kötelezettsége gyógyszerésznek
26/1934.
.
Iörvénygyüjtemény tartása 20, 23/1935.
Törvényjavaslat (gyógyszerészi) leirat 16/
1938
Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények 26/
1938
Törvényhatóságok 33711934.
*Trianon óta a felszabadult Felvidéken adott
gyógyszertárak 444/1939.
Tűzharcostörvény és rendelet 15/1939.
Tulajdonos eltávozása, szabadságidej~ 99/
1934; 100/1935,
Uj gyógyszereket a droguisták közönségnek nem szolgálhatnak ki 601! 934.
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Zár alá vétele - egyes an:y agkészleteknek
87
Zárolt gyógyszerek
92
Záró1a 81/1935; 48/1938; 100/1939
Zárvatartás vasárnap 48/1938; 100/1939.
Záróra után nem árusítható cikkeK 106/

.
UJ gyógyszertárak 340/1934; 288/1935; 355/

.

1936; 29'./1937; 279/1938; 433/1939.

542

U.J gyógyszertar helyének meghatározása 31/

1934

1Jtmutatás helységnevek kikereséséhez 352/

1934; 281/1935; 368/1936;
300/1938; 458/1939

Ügyeletes szolgálat (GJ lI alk)
Üzemidő (Gytr. alk)
Üzemrend 67/1936
Vagyon- (és jövedelem-) adó kivetése 239

283/1934; 102/1936; 113/1937; 29/1938:
47/1939
,
Vagyonérték -

44, 47 /1939

gyógyszertári megállapítás

Vagyonváltság 205/1939 .
Vasárnapi zárvatartás 150/1934; 3111936
Végkielégítés 226/1935.
Végrehajtási eljárás 14/1936.
Vegyvizsgáló állomás működése 295/1935
Veronálról 84/1935.
Veszettség elleni oltóanyagok ármegállapí~
tása 226/1935.
Világító reklámtáblák 168/1936
Vizsgálati jegyzőkönyv (gyógyszertári) 42/

1934:

1935; 26/1936; 121/1939

32111937;

'

Vörös Kereszt jelképének tilalma 282/1934·.

557
130

130.

194

Zsidótörvény
Zsidótörvény végrehajtási utasítása
Zsidó törvény által előírt bizonyítványok
beszerzése

18
57
208

172
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Olvasóinkat kérjük, hogy bevásárlá·
salknál az Évkönyvre hivatkozni szíves·
kedjenek: szolgálatot tesznek ezzel
nekiink s önmaguknak is!

Előnyös

beszerzési források
ÁLLA'IGYúGYSZEREK:

Chinoin gyógyszer és vegyészeti termékek gyát'a rt„,
U,jpcst, Tclef'ln: 29!-883
Kochmeistel' Frigyes utódai, Budapest V., Ho14„
utca 8 l'el,efon: 127-375, 127-376
REX gyógyszer,·egyészeti gyár· és gyógyárukereskedelmi 1·t., Budapest, V, RudoH-lér 1 Sürgönycím:
Medica, Budapest,
Telefon:
113-'760,
113-167

Thallmaycr és Seitz rt, gyógyszerá1unagyke1esk·edés, Budapest, V, Zrinyi-utca 3 Telefon:
1,82-938
Labor gyógyárunagykereskedés és .Yegyészeti gyár l"t., .Budapest, VI, ICi.rály·utca 1.2
Tel,efon: 124-.320

TUr·ök

175
'
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ÁSVÁNYVIZEK:
REX gyógysze1vcgyészeti gyát• és gyógyál'ukercskedelmi 1t„, Rudapest, V., Rudolf-tér 1. Sürgönycím: Medica, Budapest, Telefon: 113-760,
113-767
'Ihallmayer és Scitz rt., gyógyszerá1unagykereskedés, Budapest, V, Zrinyi-utca 3 Telefon:
182-938
'Iörök labor gyógyárunagykercskedés és vegyészeti gyár rt„, Budapest VI, Küály-utca 12
Telefon: 124-320.
BEIEGÁPOlÁSI CIKKEK:
REX gyógyszervegyészeti gyár és gyógyárukereskedelmi rt„, Budapest, V., Rudolf-tér L Sürgönycím: 1\'.Iedica, Budapest, Telefon: 113~760
113-767
'
Ihallmayer és Seitz rt., gyógyszerárunagykereskedés, Budapest, V., Zrinyi-utca 3 Tele.fon:
182-938.
Török Labor gyógyárunagyker·eskedés és vegyészeti gyár rt., Budapest, VI, Király-utca 12.
T.elefon: 124-320.

CERAT CAPSULÁK:
TICHLER JÁNOS 39 év óta lenn álló gyógyszerészeti papíráru és llOr-eapsulagyára, Budapest, VI., Ó-utca, 37 szá111, Telefon: 129-748,

CSOMAGOLÓ ANYAGOK:

Cellophan
üvegátlátszó
steril,
pórusmentes
csomagolóanyag„
Egyedárusítás:
Hajdu és
Bokornál, Budapest, VII . , Síp-utca 3„ Telefon:
138-088

l

1-

FEBTÖTLENITÖ SZEREK:

„Labor"-féle fertőtlenítő Szent Imr·e gyógyszappan„ Phenolin fertőtlenítőszer Iörök-·
Labor irt., Budapest, VI, Kiiály-utca 12.
Telefon: 124-320
The Baedei:s Parfumery Co, Limited, Ujpest,
Ei:;zsébet-utea 2-4„ Telefon: 294--850.

1

1
1

FOGÁPOLóSZEREK:

O\·enall fogpép, szájviz„ Gyúr-tja: Baeder rt. Ujpest, Erzsébet-utca 2-4„ Telefon: 294-850„
Nivea fogkrém. Gyártja: Beiersdorf rt., Budapest,
XIV„, Komócsy-u„ 41,. Telefon: 296-498„
GÉPKAPSULAK:

TICHLER JÁNOS 39 éve fennálló gyógyszerészeti
papíráru és poreapsulagyái:a, Budapest, VL, kerület ó-utea 37„ szám„ Telefon: 129--748„
„Aeseulap" papírüzem, Budapest, II„, l\-la1·git-rak··
part 54. Telefon: 150-774.
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G\ OG\ <\RllNAGYKERESKEDÖK:

GUMMIARUK:
REX gyógyszervegyészeti gyár és gyóg)•árnkereskedemi rt., Budapest, V., Rudolf..tér 1 Sürgönycún: Medica, Budapest, Telefon: 113-7-60 és
113-767

„Olla" különlegességek magyarországi központja:
V., I-Io11án-utca 24---26 Telefon: 111-999
I'hallmayer és Seitz rt, gyógysze1á1unagyke1eskedés, Budapest, V., Zrinyi-utca 3. sz. Telefon:

--------~--~

Kochmeister Frigyes utódai, Budapest, V„ ke1·,
Hold-utca 8 Tel: 12i-375, 127-376
;\farusszéki G~'ula gJóg:yárunagykereskedö, Bud~
pest, IX., Üllői-út 59
Telelon: _142-9·11;
::130-----S 51
REX gyóg~ szer• egyészeti gyár

és gj' ógy~hűkeI"es„
it, Budapest, V Hudolf-tér 1 Sürör:y·
cín1 :
Jviedica, Budapest
Telclon:
113-iGO,
113-i67

I~edelmi

182-~38

Ihallma,er és Seitz l't, g}úg}·SZerii1unagykcrcsJ;c
dés, lfuctapcst, V Z1 ínsi-utca 3 Tel: 182-D::\8

Török Labo1· gyógyárunagykereskedés és vegyé··
szeti gyár rt.., ·Budapest, Vl, Király-utca 12 sz
Telefon: 124-320

I Öl'ók L~bot' gyóg~-úi·unag~ kereskedés_ és 'eg} é·
szeti g~:ár rt„, Budapesl, VI, Kir~lJ--Ulca 12
Telc1on: 12!-320

GYERMEKTÁPSZEREK:

G\ÖGlBOROK:

Richter GedeoH vegyészeti gyár 1t., Budapest, X,
Cser,kesz-utca 63 Telefon: 148-569

Ihallmaj''er és Scilz rt„, gj' óg;yszerár unagj'' keres·
kedés, Budapest, V, Zrinyi-utca 3 Telefon

Dr..

UEX

182-938
Wande1 gyógyszer- és tápszergyár· rt..,
Budapest, X„, Kereszturi-út 30-38 'Ielefonok:
133-346„ so1·ozatos„ Sürgönycím:
Ovomaltine, Budapest..

Török Labor gyógyárúnagykereskedés és vegyészeti gyár rt., Budapest, VI,., Kir ály-utea 12. 'I elefon: 124-320„

gj'·ógJ-szerveg~'észeti

g)'.ár t"s gsógyá~'ukeres~.
\', Rudolf-ler 1. Sut··
Budapest, TE-1 : 113-760

kedelrni rt., Budapest

gönycím:
113-767

Medica,

I örök Labor gyóg~ á1•unagJ-'kereskedés és 'egl·észeti gyár rt., Budapest, VI., Küály-utca 12
Telefon: 124-320

!
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GYóGYCUKORlíÁlü

GYÓG\ SZAPI' ANOK:

Gyula gyógj·á1unag::i. kereskedő, Buda
pest, IX, Üllői-út
59
Telefon:
1 !2·-9·1 i
330---!l51
Dr„ \VANDER gyógyszer- és fápszergyár rt,
Budapest, X., Kereszturi·lit 30-38 I elefonok: 133-3--46„ sorozatos, Sürgönycím:
Ovomaltine, Budapest.
BEX gjógyszer,egyészcti g~ár és gyógyárukercskcdelmi rt„, Budapest, \T, Rudolf-tér 1 Sürgöny ..
cím: 1fedica, Budapest Telefon: 113-760 és
113-767
Ihallmaj er· és Seitz rt., gy ógy SZf~rárunagyke1 eskedés. Budapest
V,
Zrin:yi-utc.a 3 Telefon:
182-938.
'Jö1ök Labor gyó~~áruna~jkf'J"eskedés és lcg~„é
szeti g;rár rt„ Budapest, VI
Király-utca 12
Telefon: 124-320

lhe Bacders Pe1fumc1y Co, Limited, Ujpest, E1·zsébct-utca 2-·1„ Telefon: 294--850„

~farosszéki

IlEIERSDORF
RI,., Budapest,
utca 4L I elcfon: 296-498„
cikkek„

XIV„, Komóes~'··
Nh ea-crént, stb

lhaIIn1ayer és Scitz l't., g)ógysze1árunag) keres
kc<lés
Budapest, V, Zrinyi-utca 3 Telefon:
18:2-938

förök Labor g)' ó~ árunagykereskedés és 'eg)' észt ti gyár rt.., Budapest, VI, Király-utca 12
Telefon: 12±-320

G\óGYSZEHESZEII PAPIRARUK:

"lesculap" pupírüze1n, Budapest, Il, l\fatgit-l'akp:u t 54„ I clefou: 150-774.

GYÓGYNÖVÉNYEK:
REX l!:vóg~'szc1\·egyészeti g~vár és gyógyúruk{.fCS··
kcdelnti I'i:., Budapest V. Rudolf-tér 1. Siirgönycí1n: 1\!Iedic.a, Budapest, l'elcfon: 113-í'GO,
113-767
Thallmayer és Seitz rt.., gyógyszE-rarunagykeir:skedés, Budapest, V, Zrinyi-utc:a 3 Telefon:
182-938.
1örök I.~ibor gyógyá1unagykc1'eskedés és veg;yészeii gyára rt., Budapest, VI, Küály-utea 12
Telefon: 121-320

lICHl.ER ,JÁNOS 39 év óta fennálló g)'ógyszeiészcti µapnaru és po1•ea11sulagyál'a, Budapest,
ö-utca 31„ szám„ I elefon: 129-748„

GYÓG\ SZERCSZE1l ÜVEGEK:
Labor g)''Ógy.\lrunagykercskedés és "eg~é
szcti gy~il' l't., lluc.Japest, VI, Kiiály-utca 12
Telefon: 12-1-320

I Ül'Ök
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G1 ÖGl SZERKÜLÖNLEGESSl:GEK:

Chinoin gyógyszer és vegyészeti termékek gyára
rt„, Ujpest, Telefon: 294-884
«EX gyógyszervegyészeti gyá1 és gyógyárukereskedelmi rt . , Budapest, V, Rudolf-tér
L Sü1gönycím: Medica, Budapest, Telefon:

( hinoin gyóg;ysze-F és vegyészeti fel'mékek g~.áia
l'L, Ujpcst, T c!cfon: 29!----88-!
!-~EX gyógJszer\egyészeti
g~yár
és gJógJáiu·
kereskcdehni rt., Budapest, \'
HLi.doll-tf1 1
Sü1gön)t:Íln:
:vlcdica,
Budapest,
Telicfon:
í13-·iö0, 113-/öi
Ri.chtcr Ged.con \C:f\éSzeti g;yár rt, Bud:lpcst,
X., Csc1ki:.sz-u'l~a ü3 ·1 eleton: 118-5-G\J
1 hallmaycr és ~t.:iiz ri. g) óg:y szc1á1 unagykereskedés, l::Su<Ltpest V, Zrin)i-utca 3
Telefon· 182-908
I öl'i.ik-.laho1 g.) óg;yá1·unag) keicskedés és \'egyé„
szeti gyár l't., üudapest, \, 1 Király-utca ~1:!
l'eleíon: 1:!~-320
Ö:r.\'.
fit.retvás 'Ian1ásné Szent László gyógssze1„
h\.1·~, lúspest. Iclcioa~ 14J-8-9l.
Btierstlod' l't. Budapest, XIV„, I(on1ócsy·utc11 41.
Tdefo«: 256-498.

113~760,

113--í67

GYÖGYSZERIARI BERENDEZJ':SEK:
Oberliinde:r· Gyula gyógyszertátberendezési cég,
Budapest, VII.., Kertész-u. 31„ Tel.: 421-952.
Erdély és Szabó laboratóriumi felszerelések és tu„
domáuyos műszerek gyál'a. Budapest. IX. ker
Lilio·m-utca 46 Te1efon: 133-574; 132-395
Buch\valdef' Zsigmond cég, gyógyszertár be1·endezések„ Budapest, IV„, Veres Pálné-u. 31. 'Telefon:

185-627.
ILLATSZEREK:
REX gyógyszervegyészeti gyár és gyógyárukcreskedclmi rt„i Budapest, V, Rudolf.·té1
L Sürgönycím: Medica, Budapes~ Telefon:

GYÖGYSZER- ES VEGYSZERliYARAK:
Dr„ \VANDER g.}-ógysze1··- és iápszcrgyá1 rt., Ruda~11,:;sl:, X„, l{e1 esztu1·i-út 30-18. Telefonok: 133-346.
s.01·ozaios„ ~Ül güt..JCÍin: O'ton1aJiine, Budaµcst.
Hichtc·r Gedeon \ eg~ észeti gyá1 r t, Budapest, X,
Cscrkesz-u. 63 i elefon: 148-569
Hcie1·sdo1f 1t. Budapest, XIV., I{omócsy-utca 41.
Telefon: 296-!98

113~760,

113-767

Thallmayer és Seitz rt„, gyógys.z:erárunagy~
kereskedés, .Budapest, V, Zr.inyi„utca 3
Telefon: 182-9.38
rörök Labor gyógyárunagyker·eskedés és vegyé··
szeli gyár rt. Budapest, VI., Király-utca 12
Telefon: 124-320
1
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KÖTSZEREK:

ILLAfSZERGYÁRAK:
Ihe Baeders Perfumery Co, Limited, Ujpest, Er··
zsébet-utca 2-4., Tel~fon: 29:4-850„

TURUL kötszergyá1, Budapest, II.,
1-3„ Telefon: 152-642.,

Erőd-utca

Thallmayer és Seitz rt, gyó.gysze:rárunagyke1eskedés, Budapest, V, Z.rin)'i-u. 3 Telefon: 182,-938

KOZMETIKAI CIKKEK:

Iör·ök Labor gyógyárunagykereskedés és vegyészeti gyár rt. Budapest, VI, Király-utca 12
Telefon: 124-----320.
REX gyógyszea "cgyészeti gyá1• és gyógyárúkereskedelmi rt„, Budapest, \; , Rudolf-tér 1 Sürgönycím: 11.edica, Budapest, Telefon: 113-760 és

REX gyógyszervegyészeti gyár és gyóg)'árúkereskedclmi rt, Budapest, V, Rudolf-tér 1. szám„
rSiirgönycím: 1:1edica, Budapest felef.: 113-760;
ll3-767
l'halhnaye1: és Seitz rt., gyógyszerárúnagykereskedés, Budapest, V, Zri11yi-utca 3. T.el : 182-9~8„

113-767

Tör·ök Labor gyógylrunagyker·eskedés és "egyészeti gyár rt„ Budapest, VI, Király-utca 12.
Telefon: 12·i-320

LABORAfORIUMI BERENDEZÉSEK:

Oberliinder
Budapest,

KOZMETIKAI GYÁRAK:

Gyula gyógyszertárberendezési cég,
Kertész-utca 31.. Tel„: 137-953„

·vrr„,

Erdély és Szabó Iabot'alóriumi felszerelések és tudományos műszerek gyá1a. Budapest, IX , Liliom
utca 46 T·elefonok: 133-574, 13·2-395.

The Baeders Parfumery Co, Limited, Ujpest, Erzsébet-utca 2-4.. Telefon: 294----850„

BEIERSDORF RT., Budapest, XIV„, Komócsy-utca
41„ Telefon: 296--498„ Nivea crém stb„ cikkek..
SZÉRUM ÉS OLTÓANYAG:

Dr. Pápay-féle ollóintézet és szérumtermelő rt„,
Budapest, IX„, Lónyay„utca 12. sz„ Telefon:
185-563„ Sürgönycím: Pápayszérum, Buda„
pest.

KöLNIVIZGYÁRAK:

The Baeder·s Parfumery Co, Limited, Ujpest„ Erzsébet-utca 2-4„ Telefon: 294-850„

í
1

184

785

PIPERESZAPPANGYAR:

hPSZEREK:

Ihe Raeders Parfumery Co, Limited, U,jpest, Er··
zsébet-utca 2---4„ Telefon: 294-850.

Richter· Gedeon vegyészeti ,gyár rt .. Budapest, X.,
Cserkesz-utca 63. Telefon: 148-,;)69

I örök Labor gyógyárunagykereskedés és Yegyé··
szeti gyár rt. Budapest, VI, Király-utca 12
Telefon: 12:1-320

Dr„ WANDER gyógyszer- és tápszergyár· tt., Budapest, x„, Kel"CSzturi-út 30-3t-'„
Telefonok:
133-346. sorozatos„ Sürgönycim: OvomuIUnc,
Budapest.

PORKAPSZULÁK:

TICHLER

VEGYSZEREK:

porkapszulák a legjobbak!
RAGTAPASZ:

LEUKOPLAST kaucsuk ragtapasz. Gyárt.ja:
.BEIERSDORF RT„, Budapest, XIV„ ker·„
SEBTAPASZOK:

Kochmeister FrigJeS utódai 5 Budapest. V. ker
Hold-utca 8 T.elefon: 127~3i.5, 127-3;6
REX gyógyszel'vegyészeti gyár és gyógyárukcreskedelmi rt., Budapest, V. iker. Rudolf-tér 1
Sürgönycím: · Medica, Budapest, I e1e.fon: 113· 760,
113,-761

Thallni.ayer és Seitz tt .., gyógysze:rárunagyikereskedés. Budapest, V, Zrjnyi··U 3. T.elef.: 182-938

LEUKOPLAST kaucsuk ragtapasz. Gyárt.ja:
Komócsy-utca 4L 'Ielefon: 296--498„

Tijr·ök Labor gyógyárunagykereskedés és vegyé·
szeli gyár rt„ Budapest, VI, Király-utca 12
Telefon: 124-320

SZÜRÖPAPIROK:

Therlaka gyógyszervegyészeti vállalat, Budapest, V ,
Zoltán-utca 12 T·elefon: 115-989.

Szürőpapír

minden céha, cerat- és csomagolópapirok, staniol, HAJDU ÉS BOKOR, Budapest,
VII„, Síp-utca 3„ Telefon: 138-088„
50
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THALLMA YER ÉS SEITZ R. T.
BUDAPEST, V KER ZRINYI-UTCA 3. SZÁM

II. KÖ:gyógys:zere11átás,
illetőleg az JÍ.llam1dncstár
terhére rendelhető

,,

Rex Gyógyszervegyészeti Gyár 1
és Gyógyáru Kereskedelmi Rt.

CE:.inoin"'
y

Budapest, V„ Rudolf.tér 1. szám.
Te!: 113-760, 113-769, 113-768, 113-767
Levélcím: Budapest 62, Postafiók 232
Sürgönycím : M e d i e a, B u da p est

gyógyszerkészitmenyek;
.llktoprotin inj„ "3xl, 6xl lx.5 kcm.

P-llminoben:ol.sulfamid tabi 10 és 20 db .
Deseplyl lnj. 6x5 6x2 kcm.
Digic1ar·in inj. 3 amp., sol. 15 kcm.

Debrecen, Fürdő-utca 3. szám
Levélcím: Debrecen 2. - Postafiók 44„
Sürgönycím: M e di e a, Debrecen
Telefon: 23-06, 22-36

1
1

Hogival inj. 100 eRys. 3 amp
.Canaclar·in inj.. 3 és 6 amp., sol. 15 kcm„

""'

M.edobis inj. 10 amp, so/. 25 kcm .
J\lovuril rnj. 5xl, lOxl, 5x2, 10x2 kcm
Ovosan tabi. 40 db.

Galenikus készítmények,
Steril injec:tiók,
Kemikáliák szavatolt
csomagolásban.
Droguák, Kozmetikumok.
Gyógyszerkülönlegességek.

Pentabi sol. 15 krm„ és 50 kcm.
Tran.spu1min inj. 5x2 kcm., sol. 15 kcm.
Zink.-Protin.suJin .„Chinoin•• 1 a1np. 200 E.

11 IV. kia!lásu Magyar Gyógyszerkönyv alapján:
Devitol (Vitaplex „D") tabi.. 25, 50 db. olaj 10 kcm.
Ep(jerit tabi. 20 db
lnsulíncCóinoin 100, 200 E.
J\ieomagno1 (Chlorogenium-Chlnoin) tabi. 10 db ..
Pltuisan inj 3xl és 6xl kcm. 5 1. E.
Pituisan inj 3xl és 6xl kcm. 10 l E
T(jyreosan tabi. 0), 0·1, 0·5 g

-

Gyors és pontos expeditio„
rendelések soronkívtil
expediáltatnak.

Sürgős

II

7361 Attila-nyomda r„-t Budapest
ke1 ület, Szász Károly-utca 3-5 Telefon: 150 -080
Igazgató: KULCSAR ANDOR

