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Magyar Dllóanvaotermelö Intézet és 
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Süroönvcim; Szérum Bél1éscsaba. 
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ÖSSZEÁLLITOTTA 

FARAGÓ SÁNDOR MÁRKUS DEZSÓ 

SOMOGYI SÁNDOR 

BUDAPEST, 1947. 



Az évkönyv cin,jegy1.ékét 1947. jan. 31-éu zártuk le. 

Felelös kln~l6: Son1ogyi S;.'\ndOr 

ELöSZó. 

Már el sen1 tudnók képzelni, hogy uz évtizedei' ótn 
rendszeresen 1negjeleuö gyógyszerész zsebnnptárn
liat tovább nélkiilözzÜJ{ . 

. .:\.z elmult évek közisn1er~ eesu1ényei rnég nem 
engedtélt meg a líönyv megjelenését.. .A.nnáI nagyobb 
büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Gyógyszeré
szelt Naptárát ezidén rnár kart-ársainlí h:ezéhe ad
hatjuk. 

Célja és eszközei változai.!anul azok, nlint; anülc u. 
mu1tban voltak. Lt•r(igzHeni egy t'.sztendöt. u gyógy· 
azerész éle.ébö!, a gyúgyszertáralí: helyzetéről, a 
munkavállalók névsoráról. Törvényeket és rendelete.. 
ket ismertetni, 111.agyarázatoldtal ellátni, s a szültsé. 
ges· felvHágositásoli.:at- megadni. _.\.. nagy címváltozást, 
amely az 1944-es év szörnyü pusztitásaiból adódott. 
Megmutatja a világnak, hogy van egy nép, arnely u 
ltétségbee.sés állapotából szinte pillanatok alatt le· 
rázta rnagáról a halálrnHéltség érzetét és példát 
mutatott, hogyan lehet tere1nteui a semn1iböl uj éle. 
tet s ezzel u1egmentette e1nbertársal életét az elöre 
rettegcti júrványo:; ves:i:t.>delmehiöl. A. könyv nem 



\tg 
irja te a ltóste-Uel•üt, n\bizz.a á l>róniluhit'a, ki n1in~ 1! 
den bizonnyal megtitláLin az utjút, hogJ· külön állit· 
son szobrot n hös gyógysze.résznek. Ha ezek szelle
mében a kön.r"· megnyeri kartársaink tetszését, el~ 
mondhatjuk, hogy jó inunl{át végeztünlt. 

SZERKESZTöSfoG. 

.FEí,JEG·YZÉSE!í.: 

HOLDNEGYEDEK: 
lioidtiilLe í-én, 5 01·,1 47 

1~::;n.:l;:o„. 
C,:olsó negyed 14-én 

3 óra 5G perckoL' 
Ujh<Jld 2t-ei1 9 óra 3•1 

verckor 
F.h:.<J neg-ycd 80<~n 1 ór&. 

7 pP.rckor 

·' 



-----·------·----··----

.... --------

HOLDNEGYEDEK: 
HQ!dtölte 5.én 16 óm 

50 ne1x:kor 
Utolsó neg)'"t..>d 12-fn 22 

óra :58 petcl;.or 
)Jhold 21-é-n S óra 

0 percko.r 
Eléi neinced 28-itn 10 

ói'o:n 12 p-rn\!'kor 

"~ 

""· -PEBRU ,~-R „ ........ l __ l\IARCIUS 

1 1 Hzombnt Alhln pk. 
l Szombat 

2 V usárna.1> 
9 Hétfő 

4 Kedrl 
G Szerda 
6 C.'":liitörtök 
7 Péntok 
8 SzoU"ibn.\, 

J{.öztárs. ün. -t:•------- ---'---1 
d 2 Vasárnap Rendnisc. 

Gy. B. ~. ·: ~i· S.Hétfö Kunig 
'Balúz.s pk. ;J "' 4 Kedd ; Kázrilér 
:Ancl. pk. ) 5 Sze.rda 'özséb 
A.gotn vt. : ~ 6 Csü ö1tök Perpct 

1 Dnrot tya iJ . 7 Péntdlc A.quln. T. 
Ro1nuald ,; <· 8 Szombat I. Jáncs 
M. János . j. . 

Oculi 
! 
.... ._.9 Vasarn<tJJ 

9 Vaó:'árnap ílntv. vas, .. 10 Hétfö 
10 Hétfö -

1
&kolaszt : j 11 Kedd 

40 vért. 
Szilárd 

ll Kedd L. Mária •· j .12 Szerda 
12 Szerda [7 szervrt:a l1 13 Csül1Örtnk 

X. Gerg1•ly 
Szabin 
Mntild 
Neinz. i.in. 

13 Csüt·örtiik R .. Katalin 14 Péntek 
14 P-éntek \Bálint Yt. .. ~ '15 Szombat 

1..::l:.::5_:.:_S.::zo.::1:.::11:.::b_a_:._t_!l(. !{o1os '1 ;·16 VasárnaJ1 
1 Farsang v ... 

1 
, 17 Hétfő 

Laetare 
Pa.tricf'.: 16 Vasárnap 

17 H·etiő 
18 Kedd 
19 Szerda 
2(1 Csütörtök 
21 Péntek 
22 Szombat 

23 Vasárnar> 
24 Hét.rö 
25 !(edd 
:::6 Szerda 
27 C::.i1tiört.ök 
28 Péntek 

~----

1Donát 11!<- · 18 Kedd 
! Simon pk. 19 Szerdn 
:Ha~1v. s·r,. ; 20 Csiitörti:ík 
jAladá1· 21 Pén·'.ek 
•El€onóra .:;· .. < 1 :·22 Szo1ubat 
]Péter szf.·.::::::: 
:1 1 ·~ . ~:·~~~;~nap 

Sán<loL· 
Józ:::ef 
Csák .Thl. 
Ben. ap. 
Genuai IC 

Fekt:tc vas. 
1Gáb:JT' 

: nvoca Jh· :''.* i . 2• l[ed~ 
1i\.i/ityás ·/·:f " u G;r. o. B .. ·\. 
1G-eza Yt. o<"'." 26 Szé1·rlu Enuu1uel 
·TC. l\Iargit:;~· :·.z7 Csütörtök Dam. Ján. 
Gábor p. .. 28 PénlBk Fájd. Sz. 
!Rouián ap},y

11
_'·2_9-'-'-S-z_o_m_b_a_t_ Auguszf:a 

~[ .i~! ;:!}o:vasárnnp 
'4 \"!! Hétfő 

Vlrágvas. 
1Guldó ap. 

FELJEGYZéSEK: 

HOLDNEGYJ:.'DEK: 
ííoldtöt·:e i-é11 4 óra 15 
·pere.kor 

Utol~ó negyed 14~én. 19 
óra 28 perckor 

U jhold 22.én 17 óra B4 
perckor 

i~l~ö n-ezyed .fill--t:n i'I 
\111\ l~ f'!-l'.Ci,<.,1!\· 
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FELJEGYZESEE.: 

---·--·---·· ·-----

----- ·---- ------~--~---

·---------·--
1IOLD1~E(~i"EDET\.: 

IIol<ltö1te 5-éil lG óra 
18 perd~or 

Utolsó neg-yl~d 1:~_-''.-r: lG 
óra 23 P'-~rckor 

Uihold 21-l:1 5 óra -~~l 
~ p<Jrckor 

]lil.QÖ J'..WE";.'"·:·d 27 -é!rl . '.el~ 
9:t'<:'l 18 r;or;::~.;r>r 

FELJ füG YZillSll.l!!: 

I:-Ioldtölt..: 5-én G óra 53 
perckor 

U,tobú i:egyed 13-án fl 
·óra S nerckoL' 

L;jhold 2Ö-án 1'! óra 4,1 
percko1· 

El3Ö negyed 27-én 5 ó1 a 
35 -nerckor 



r 
·Jit 

fEL.fitGY'.ÍitSf:K, 

• --------·--

··-·--------

HOLDNEGYEDEK: 
Holduöl.~ 3-á:.ri 20 óra 

21 perckor 
Urolsú ueg.red 11~-én 23 

óra 1-0B :perckür 
Ujhold 18~ 22 óra 26 

pet":lror 
Első negyed 25-l-o 13 

óra 2~ perckor 

--- .. . . }l• .· ---------
·. JULIUS 

JUNIUS • -
- 1 Kiedd IJéz. sz. v. 

1 Vasárnap \ szenthár :·.- 2 Szerda S. B. } .. „. 
~ Hétfő ;Erazznus : 3 Csütö1·töli: 

1
1\'lin. s:•,. p. 

8 Kedd ·· Klot-ild :• 4 Péntek IT.HdJ;: pk. 
4 Szerda Kn1·. Fer _ }- 5 Szon1bat A.utal 

5 Csütti.rtöli: {Jrn:1:,j:i :.:.'.·.·.·.·.·.··t······· .. 1-------i_:::_::: ___ j 6 Pén\:;Pk Norbert -/" 1 
- 6 Vasán1au Jziás ur. 

7 Siombat \Ról>e1t -~:~~- ~ M!d~ö 9J~~~é~!t 
8 Vasárnap i\Ied:!rd l'Dk.'.i --- 9 Szerda Ve1·onika 
9 Hétfő Frim. és FV~ - 10 Csütörtök Amúlin 

10 Kedd Margit "k', }~:: 11 Péntek Pius 0 . 
11 87.erda Barnab. __ , _ 12 Szo1nha1, Gun~b. J. 
12 Csiitörtök F. János '.-;:·1-------
13 Péntelt .Jézus Sz. :;:: 13 Vasárnno AnaJdét p . 
14 Szombat N. Vazul í 14 Hétfö Bonavent. 

1..::.:c.===--1~:.:__ _ _:::....if•• • 15 Kedd Henrik 
15 Vesárnnv 
16 Hétfö 
17 Kedd 
18 Sz('rda 
19 Csütörtök 
20 Péntel~ l 21 Szo1nb::.1. 

i 22 Vnsá1'!u1p 
23 Hétfő 
24 Kedd 
25 Szerda 
26 Csütörti."•k 
27 Fént.\·k 
28 S1.0111har. 

Jolán ·. • 16 Szerda Ká. B. A. 
Reg. Fer.<'i -- 1.7 Csütörtök Elek hv. 
RainPr , , 18 Péntel;- Kamill 
Ert·e1n 19 Szo!nbat P. Vince 

G:várfás .sZilvél' . ~~::::: 20 ·vasál;'nup Jcro1nos hv. 
, <· 21 Hétfó Praxedes 
G. A1"jw,t ··. . 22 Kedd Magdolna 

1 
.AlíOS /Zf;0:1.--. 23 Szerda *.\polHnál" 

1 
Edilf:rud ::f:;;7{ . 24 Csül"Ch1tiik D. I\:ü1g-:~ 

Ke
1
r. Ján:::~:;' .· ~~ ~~~::N~al. AmJakab <lf'. 

V1 mos .·<> la a. 
,f~n. ~~ E.i:'Íj·„,· l-2-7-,-,-.-•• -·í.n_m_p_ -P-nn_t_a-~co-;-
Laszlo k•-;;·:~;:;1 ··'. 28 Hé1fó 111c0 1'-
!renen57-iiJ&l. 29 Kedd .„„., 1\!Iárta sz. 

29 Vnsál'nan Péter Pál':?fr-·: 30 81.orda Judit vt. 

30=1~l'.._l.f.\i-· ---'P-ál-_e_m_ .. ..;~-"'~J ._3_1_C_s_ii_t<_ir=t<-°ik_·~,L-. -I-gn_a_·c_· -..JJ 

.I~ 
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---------

··--··---·----
HOLDi-.;J;;(TYEDEI\: 

Hol1Lö:lto 3-án 11 Órl.l 
38 ve1·ckor 

ütol~6 llüg:ye<l ll-61 l.l 
óra 34 perckor 

UJ'hold 18-án 5 tú•a lG 
perckor 

ElSó X:Cgyed Z-í-ér? 2~3 
Qr;1 ~1·1 p~vk~1r 



1:~ 

FELJEGYZÉSEI~: 

HOLDNE(~YEDZ~;.: 

Jiolcltölte 2-án 2 óra GO 
perckor 

Utolsó negyed f'Lé11 21 
óra 22 nrrckOi' 

Ujhold lG-án 12 óra 12 
IH~rckor 

.Első ne;;y~,r! 2::L:'.:n 13 
6rn 40 percl;:or 

1loldt0He 31-én 17 ;)ra 
21 IJC!'{;ko1· 

-
1 SZEPTEMBER - --1 1 Hétfá iEg,-Pd 

, 2 Kedd 1 Ist,~án k. 
1 :-- 3 Szerda 11\Ian.:1zvéc 

':- 4 ·csütörtök li~s~0L~ : · 5 PéntPI~ 
6 Szou1bat 'Ida 

: „ 7 Vasárn:ip IT\assai Ytk. 
1 ·.S Hélfö Kis B.-A, 
' 9 Kedd Kláver P. 

10 Szerdn T. ?t1I·r'.dós 
:11 C:::ütö1 tök Prot. Jác. 
'.12 Péntek l\'1ária 11. 

13 Szombnt Notburg. 

• 14 Vasárnan Sz • t f~lm. 
15 Hétfő Fájd. sz. 
16 Kedd Korné<lJ 

1 17 Szerdn Szt Ft1r. ·-s, 

' 18 Csütörtök Kupest J. 
19 Péntek Januúr v. 

;:20 SzowbaL EusztáJi;i 

t.21 Vasúrno:i Máté ap. 
l 22 Hétlfő I\-lóric vt. 

23 Kedd Tetla vt. 
'24 Szerda F. Mária 
25 Csütörtök G<JlJért YI. 
26 Péntek Cip. JU>lZ. 
27 Szorubat K.ozmn D. 

---
_ 28 .Vasárnap ) Vencel kir. 
29 Hétfő· Mihály E. 

:30 lCPcld Jeron1os 

~ 

1ö 

FELJEGYZÉSÉK: 

HOLDNEGYEDEK: 
Utolsó negyed 8-iin .\ 

órn 57 ve1·cko1· 
Ujhold 14-&! 20 óra 28 

perckor 
Els:ö negyed 22~én ·s ói·n 
· 42 perckor 

fioldtölte 80-án 7 ó1·:.1. 
41 perckor 



i 
'! 

14 
FELJEGYZtSEK: 

HOLD]);"EGYEDEK: 
Utol.:ó n,;~yed 7 -én 11 

fira 29 Perckor 
UjhoJd 14-én 7 óra 10 

pereken· 
Első negyed t32-én 2 úrn 

11 T1erckor 
Holdtöl..e 29-én 21 óra 

7 perckor 

OKTÓBER NOVEMBER 
~·~~~~....,,...~~~--.11 ~·~~~~~~~~~~ 

1 Szerda IRemig pk. ,1 Szombat 1 Mindenszent. 
2 Csütörtök öranz.„-al. 11·.· l-------1 
3 Péni'.•'k L. Teréz ; 1~~a1~:;nnn HHab[otf:nk n. 

_4_S_zo_1_n_b_„_1 _ 1A __ s_. _F_•e_r_. __ J 4 Kedd B~ i{h~·ofY 
5 Vasiirnap ICaroln 6 Szerda ;\Imre hg. 
6 Hétfő Brunó t6 Csütörtök ILénárd 
7 !(edd Réizsafü;:. 7 Pénték EngeJh. 
R Szerda N; Nagya. 8 Szombat Gottfried 
9 C:i.ito"rfi.,·1c Déne< pi 

"' t. 9 Vasa'rnao Tivadar vt. 10 PénteJ,· Horg F 
· · 10 Hétfö A. András 11 Szombat lbolyka 11 Kedd l't!árLon tik. 

12 Vasárnau A, Pé1er 12 Szerdn Máton p. 
13 HérfO Ede Jtir. 1!3 Csiitörtök Szanh;z::ó 
14 l{f~dd I\iri:::z1. 14 Péntek Jozafál 
15 Szerrla 'l'f'~·t?:. 15 Szouibat N. _l\.l1Je1t 
16 Csütöriök G ·1 
1"1 Pe'r1(".-k .Ta a:p. 16 Vasárnap ödb.'n ok .:\.!. i\'Iarg-. H. 
18 S7oon1bat Iiuk~cs 17 etfö Gergely 
-,--------J='-"-'----IL.118 Kedd Jenö 
19 Vasárnap .A. ·Pi>l<'i' 19 Szerdn Erzsébet 
20 T-Tétl'ő Vend~l 20 Csüt1ö1·t:öJ~ V. Félix 
~1 Kedd Orsolya 21 Péntek Sz. M. b. 
22 Szerda IK.ordulu 22 Szombat Cecilia 
23 Csütt:r::01;: 

1
I::ruác P'.. IC::'------1 

24 Péntc1' 1 Rnf~.:~l I. ·23 VasárnatJ J{elen1en p. 
25 Szomhat il\íór p5c:·:. 24 ·Hétfö !(. János 

1 

25 Kedd Knta'.-in 
26 Vasúrni:n I{ris!-.tus kir~ 26 Szerda B. Sz.· J. 
27 }Iétffl .Szalnn 27 Csütört1(:k E. Thíárla 
28 Kedd !Simon. J. 28 Péu.ek Plgnat h. 
29 Szt.~,·dn Nárcisz p. 29 Szo111bat Szruturnin 
30 CsütCr.öJ;: IRodr. _.\Jf. 
31 Péntek Fnrkaii p. 30 Vasárnap· A.ndr1.'is ap. 

1 -

Ifi 

J'm;JEG YZ~SEK: 

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

HOLDNEG YEDEK: 
U n.~lsó negyed ·5-éu 18 

0ra 3 per-c1na· 
Ujhold 12-én Q óra 1 

perckor 
EJ::;ö negyed 20~án 22 

órn 44 l)erckor. 
!Ioldtülte 28-án 9 órs 
.;5 percll;or 



FELJEGYZÉSEK: 

---------

HOLDNEGYEDEK: 
Utolsó negyed 5-6u 1 

óra '55 nerckor 
UJhold 12.én 13 óra 53 

pe-rck1lr 
El.só negyed 20-án 18 

óra 43· perckor 
Holdtölte 27-án 21 óra 
27 perrckor 

1 Hétfő 
2 Kedd 
3 Szerda 
4 CsütörtÖl( 
5 P.2ntek 
6 Szomba:, 

Elerry pJ· 
BibÍ~na ~. 
Xav. F. 
Borbála 
Szab. ap. 
lVIi:klós ------1------

7 Vasárnap Aruhrus pk. 
8 Hétfő Szepl, fog, 
9 Kedd F. Péter 

10 Szerda Judit 
11 Csütö1·;ök Darnáz 
12 Péntek Ottll!a 

1
_1_3_S_z_o_m_a_b_t_

1 

Luca sz. 

14 ·vasárnap Nilíáz olc. 
15 Hétfő Valér 
16 l~cdd Etelka 
17 Szerda Lázár IC 
18 Csü:örilök Grácián 
li> Pén:eJ\: Adéi: 
20 Szombat 1'imót yt. 

21 Vasi.'irnap Tamás np, 
22 Hétrö Zénó 
23 Kedd Viij;J:ór'a 
24 Szerda -~dán1. Év. 
25 Csütörlük 

1 

~Tagyl;;:>..r<irs. 
26 Pén eli'. S:;. Ist·r1.í.n · 

8
_2_7_S_z_o_m_.b_;:_t_1J ar.o3, a. 

28 Vasi:írnap ! _1\.prószentek 
29 Hétfő Tamás p, 
30 Kedd Dávid 
31 Szerda Szilveszter 

f.7 

A FELSZABADULÁS óTA. .MEGJELENT 
GYóGYSZERÉSZI VONATKOZA.SU 

JOGSZABÁLYOK. 

A GYóGYSZERÉSZEK IGAZOLÁSA. 

A személyjogu gy6gyszertá1i jogositványok eng~~ 

délyeseinek1 valamint a reó.ljogu gyógyszertárak tu
Injdonosainal;:, ugyszintén a gyÓb)'Sv-.:rész alkalma~ 

zottakna'kl igazolási eljárás a1á vonását a sznbadp..1.. 
lyán rnüködö értelmiségi foglalkozásunk és n ható_ 
.sági jogosítvánnyal rendelkezők igazolási eljárás alá 
vonásáról szóló 1146/1945. 1\J. E. számu és nz e 
i·endelet n1ódositása és kiegészitése tárgyában kiadott 
8.480/1945 . .l\I. E. számu rendeletek g1,~b:llyo1zák. 

E rendeletel;: alapján igazoló eljárás alá ~;;.e] vonni 
az összes ·sze~élyjogu gyógyszertári jogositván.nyal 
rendelkező személyPket, valamint az ·i:'.ss;·es tény!e~ 

ges szolgála1ban álló gyógy:;;zeré:::z-alkalmazottakat 
annak n1egál1lapitásn végett, hogy maga.tartás~k .sér. 
tette-e a magyar nép érd(tkeit. _!>:... n1agyar nép érde~ 
keit séTtÖ cselekeUetnek !kell tekinteni killönösi·n, 
ha az ei::H.ictt 'szernély nyilns vagy .más fasiszta jel. 
Je.gi.i púrt (moz~Ul9Ul) ras,-;jn \'Qlr.1 ilyen P.áitot (ruoz ... 

s 



I~ 

:.:ulo1al) t6.1nugato!i., Vngy azok cdlkiith.fs(r, niUl;:ö. 
dését helyeselte; hu a háboruba való UelC:vés, a há. 
boruban -raló további i-Észvétel, vagy a ier:gelyh.1-
talmak érdekében, vagy pedig a szövetséges ha! 11L 
1na1c é1·deke ellen propagandát f1~.itett ki; ha köz
hangulatot kialnldtó magatart·ásával az ország la
kóssága egy részének érdekeit sértő, a magyar alkot· 
mány sze11emé\"t>J ellenkező jogs::abályo;c hozata.lál· 
mozditotta elő ; ha az ország la'!tiósságának ~gy ré· 
sze ellen gyülöletre izgatott. 

Az e..'111itett rendeletek sz~rlnt a gyógyi::zerész.ek 
igazolási eljárására is a közalkalnu\zottak igazolá~ 

sáról szóló 1080/1945. M. E. számu rendeletet 
(megjelent n l\Iagyar J(özlöny 194!5. évi 20. i:;zá.u1a._ 
ban) rendelke:iései irányadók. azzal az e1téréssel, 
hogy mind a gyógyszert·ári jogositváunyal rendel_ 
kezö személyek, mind a gyógyszerész.alk~1lrnazottak 

uz igazoló jel~ntésliket a;;: illetékes törvényhatóság 
PL<0 tiszt\-iselöjén21 köt~lesek benyujtani. Az 1146/ 
1945. iV!. E. számu rendelet az 1080/1945. M. E. 
s.zán1u rendelet 1·endelkezéseitől eltérőPn szabályozza 
továbbá azt a kérdést is, ·hoi;,ry :::z lg:!:·'.11lóbizottság
milyen hntároZ!~tot hnzhat a g;\'Ógys1.t1részelckel szem
ben. Eszprint az igazolóbL:ottság a gyógyszeré~z

alkaln1nottakkal szernbcn az 1146/194·5. :i\'I. E. szá
mu rendelet 2. §-ábnn, a gyógyt;zertári jogo:::iP,-ány
nyal rendelkező személyt>k~l sze1nhc:>n pedig az e1n_ 

litett rendelet 4. §-ában megállapitctt határozatokat 
hozhatja. 

A 8.480/1945. M. E. számu 1endelot vágiil sznbá. 

1 10 

lyozz:a a gyóg,yezert.ár további vezetéséi:ek kérdését 
is arra az esetre, ha az: igazo16bizortság a'.'- engedé
lyessel (tulajdonossal) szemben su1yosabb büntető 

rendelkezést n1egál1lapitó határozatot hozo1 t. E ren
delkezés szerint, ha nz igazolóbizcltság a trs5gy
szertári jogosítvánnyal xendelkező szen1élyt a jogo
Ritvány gyakorlásától meghatározott idöre elltltoltn. 
vagy a gyógyszertári jogosítványtól n1e:gfosztotta, 
a törvényhatóság első tisztviselője köteles a hntáro .. 
'zat kézhezvétele után azonnal a gyógyszertár veze· 
tésével hatós<igi kezelőt megbizni. E rendeU;:czés ÍO-

"'"Jt SlQ "ro;)•<•·.Y":° 

egészségügyi és 
betegápoláGi 

·cikkek 
nagykere>skedés 

Budapest, VI., 
Kir<Jly-u. 106. 
Telefon, 228-068 

!-·-·· -----=---·-··_·_-_::::i_""_· -G-y·o·=rs=,=p=o=n=t=o-s. _ -·~ szállilás. 



:.o 
gauai:osithauka végett az eutlitet t rendelet 1~gyl;cn 
kötelez! az igazolóbizottságokat arra, hogy a gyógy. 
szertári jogositválUlyal rentl~lkező személyek Íb<azo_ 
lása tárgyában hozott határozata'ik egy példányát a 
népjóléti miniszternek, egy példányát pedig a tör
''ényhatóság 'elsö tisztvise1öjének köteleseJ.::: 1negkül
cleni. A hatósági ke.zeJő kirendelésének körelezettsé
ge abban az esetben i;:; fe:1náll, ha az ig:i.zolóbizotl
ság határozata nem jogerős. 

Az 1146/1945. l\T. E. számu &; 8480/1945. M. E. 
számu rendeietf'k sz6-szerinti szövegét alább ismer
tetjiik. 

~~z Ideiglenes Nemzeti I(orn1ány 1-146/19115. I\I. E. 
:szántu !rendelete 

a szabad pályán müli:ödö értelmiségi foglalkozásnak 
éi.; a hatósági jogosít·\'<Ínnyat rendelkezök igazolási 

eljár<is alá vonásáról. 

„Az Ideiglenes Ne1nzeigyiilés által 1944. decembel' 
22. napján adott ft'lhatalmuzás alap,ián a szabad pá
lyán n1ükötl{) érl,el.uiségi foglr:.Ikoz1.ísun!~ és a ható_ 
sági jogositváunyai rendeikezők igazohísi eljárás alú 
vonásáról az Ideiglenes Nemzeti l(orn1án:r a követ· 
hezüket i·endoli: 

1. ~· 
Igazolási eljárás alá kell vonni a szabad p;:\lyán 

mliköd/í ért~1 ntis{-gj fogl;ilkozásu ezréne1ret iii', n1h-.fi 

21 
gyóg;vszerészt. (segédet). mérnöl•öt, iijstig"rót. 

szinmfrvészt. 

2. §. 
_i\.z ir.razoJási elján.ísra az l.OB0/19.!;). l\.I. E. szán\u 

rendelet. irányadrl, a kö\·ethcző elté.r{>sekkel: 
_4.z 1. ~~ban felsoroltak igazoló jelentés~ket. a tör: 

'Vényltat-óság első tisztviscUíjénl'.l n:vujt.sak be, akt 
azoli:at haladéktalanul továhbitja n területileg illetéw 
kes igazolóbizottság, illetőleg J'izottságolt egyikének 
elnökéhez. 

_.\z igazolóbizottság az alábhi határozat-0kat hoz„ 
hatja: 

~4.z igazolási eljárás alá vontat 
1. igazoHnak jelenti Id. 
2. inegfeddi, 
3. foglalkozásána]{ gyakorlásától <Ílta1áhan \·agy a 

határozatban tnegjelö'.t helységekben n1eghntárazott~ 
de legfeljebb 5 évi idötartainra eltilt.ja.. • 

4. Orvos, állatorvos, gyógyszerész (segéd), 1nér· ! 

nöli nrra is li:ötelezhetö., hogy a népjóléti, az ipar~ 
ügyi illetve a földrnivelésiigyi miniszter által megje
lölt helyen szakmuukáját. díjazás nélldil Yllb"Y csök~ 
lienteft dijnzássnl végezze. A népjóléti, iparügyi, il~ 

let\·e fiirdn1ivelésügyi miniszter mt'ge11gf<lhtti, hogy 
a dijazás nélkül, illetve csökkenh~tt dijazással szak
niunhára kötelezett magángyakorlatot is folytathag_ 
son. 

A 2. t!s 4. pont eseMben az igazoláo alá vont fet„ 
lohhezéssel nf'tn lllhet. ·Orvout, :.1.Hatorvof+t. níérni:ih:öf, 



gyögyszer~erl (segédet) - teJdntettel a megje!ölt 
foglnlkozáei ágaltban 1nntatkozó hián:rra - csak 1~i
\rételképen fehet foglalkozásának g):Bkorhbáit'i1 ft~l
függeszteni. 

3. §· 

Igazolási eljárás alá kell vonni az összes llnt6sági 
jogosítvánnyal (n1iut ipnrjogosit.viin;r. nyilt. árnsitfü~i 

engedély, gyógyszertári jogosítvány, sze3zgyártási 
engrdt:ly, italmérési engedé!y S7'.inh:\z-, moziengedély 
stb.) rendelkező egyénelcet. 

•!. §· 
Az igazolási eljárásra ar: 1.080/19.f5. l\I. E. szán1u 

rendelet irányadó az alábbi el~trésekkel: 

A.z igazoló jelentést. annál a haf.ósát,,'llál kell be
nyu,itani, mely a jogosit.vánr~· kiadta ... A. hatóság a 
rendőrség politikr.i osztályának, ipartes'iiletnek, szak_ 
szerYezetneh, kerrskcdöi érdck<;ze~·vc:~~ t:i..ek együttei'I 
hevonásávrl áBapitja meg, hogy Idkneli: az ügyét. 
keU az igazolóhi~ottsághoz továbbitani. A jogosit
vánnynl rendelkl1 Zől{ iga?.oló nyilatkozatuhat a st.ak_ 
nJájuli: szerint Pielék··s ipart; s~íiletl szahos1.tálynál, 
Rza1;:szervezetnél vagy Icerrs1iedöi érdel!:s:t.<~rl·e1etntl 

is benyuj!hatjáli:. 
Az igazo!óbi~otfsá·; az iguz·iltt.·. 1 .~r:r:rl)C!l a követ. 

kező határozatokat hozhatja: 
1. igazoltnak jelt"ntl ki. 
2. n1t'\gfeddi, 
-3. a ·jogot<ítv:ín~· g~·ak\irlá::;:Húl ;íJtahíhnn vng.r n 

~:i 

httiÚl<o,;.atban n1egjelölt helyoJgekbeu 1ueghntl11-0zv:t, 
de icgfrljc.bb öt -évig tartó idöre eltiltja., 

4. a batósági jogositványtól n1egfosztja . 
.i\z igazohls alá vont feddé.'i esetén fellebbezéssel 

nem élhet- 1 1}, ~ (J 
->\.Z, akit a jogositvány gyah:ol'lás:.Hól eltiltö'ti-ali:.: 

a tilalmi idő eltelte után is csak az esetben gyalcorol
ho.tja j3gositványát, ha erre az ileltékes ha!óságt6~ 
uiabb engedélyt kapott.*) 

5. §. 

Ez n rendelet kihirdetéséueli: nap.i~ín lé}) hatályba. 

A1, Ideiglenes Ne1nzeti I{.orn1án:r s„!80/ 1945. il1. E. 
számu l:rendelete 

a s1.abad p;:'ilyán n1üködö értPlmis~gi foglalkozásuak 
és n 'hatósági jogositvánnyal rendeike;·.ök igazol1ási 
eljárás nlá vonásáról szóló 1.146/1945. i\I. E. azá.11111 
rendelet 111ódo:;,Hása, illetölCg !dcgészité:e tárgyában. 

Az ideiglenes nenizeti korn1ány az Ideiglenes Nen1-
zetgyillés ál~al az 1944. éyi dece1nher hó 22„ napján 
kapott felhat::i.Imnzás ulripjún ~\ li:övetltezőket rendeli.: 

;;: ) l\'lóclositva -és kiegészitve a 8480/1945. 1\f. E. 

Rzámu 'rendelettel. 
Kibi1·detve a Magyar Közlöny 1345. évi mú.jtl,'i hó 

4-én xn•g-jalont 21. s:iámában. 



1. !J· 
(1) .r\z 1„146/19·15. l\.I. E. szántu rc~delct (l\lagyal' 

I\..özlöny 21. szárnn) 4. §-a aid-:énl módc.sittaUk, hogy 
a gyógyszertári jogosHvánn:_al • re.nde!k~·z) e.~y~nek 
az igazoló jelentésiiket a totveny.nato5ag e~so hszt· 
viselöjénél nyujtjáií be, aki a7okat h~ladekt~lanul 
továbbit.ín a területileg ij~etékes i:,:azolóhizottsag el_ 
nöhéhei. 

(2) Az 1.146/1945. ill. E. szán:u rendelet 4. §-• 
alnpj:ín a .jelen rendelet hnkíJyba'.épéséig beadott iga __ 
zoló jelen!éselu~t a népjóléti rniniszter a területileg 
illetékes igazol{;bizoitság elnök6hez továbbítás végett. 
az iUetékes töryényhatóság első tiszb isdöjénck kü~di 
tneg. 

2. §· 

A jelen rtndele: rendclkezf, :e ne n érintik a:; .1.146/, 
1945. J\.1. E. számu rendelet alapján eddig hozott ha_ 
tározatokat, 

3. §. 
(1) Az igazolóhizcttságok n gyóg~ szertári jogosit

ván11yal rendelkező egyének igazol<ísa törgyi.íban ho
zott határozataik <'gJ· példányát n1eg-l;ü'.dik a népjó
léti n~iniszternek, egy i:éltlányát pedi~ nH.:gki.ildik a 
törvényhatós<í.rr első tisztvi:-;eli)jének. 

(2) lia az igazolóbizcttság a gyógyszert.íri jogo
SitTánnyal r<~nde!kczö egyént a jrigos·tv::ny gyakor_ 
lŰsától n1eghatározott. idi)re eltiltotta, vagy a gyógy· 
s:ertári jogosit.ványtél n:egfoszf'ctt2, a törvényl1ató
ság Cis6 tisztviselője köteles a határozat kézhezvét~-

Je után a gyógyszert{ir veze.tésjvel ltn.Tadék'nla;1ul ha„ 
tósági frezeJöt n1egbizni. 

(3) _4. l!éphiróstí;rok a gyógyszert'.íri jogositvány _ 
11ynl rendelkező egyének igazolása tárgyában hozott 
határozataik t•gy példán:rát Ine;.:;liiildik a népjóléti 
miniszternek. 

4, §. 
A jeJen rendelet ldhírdetésének IJapján lép hu_ 

tálrha. 

Budapest, 1945. évi szeptenlber hó 20-án. 

(Kihirdetve a 1\'Iagynr Közlöny 1345. é~i sz;epton1-
ber hó 23-án n1egJe1ent 134. számában.) 

A szen1éJyjngu gyógys<ett:íri j agositvány haszonHw 
vezetére jogosult szemé'IJ·ek igazolása. 

l~„ sz(•tué!yj0gu gyógy."7e1-tári jog-psitvány haszon
é!Yezerén'! jogosult személye1c igazolását a nmn;:eti 
kormány a 3.610/19"46. 1\.I. E. számu rendel:>tével 
külön szabályozta, mert a szahcid pályán ·::niiki:klö 
értelnd::;égi foglnlkozá:;uak és a ·hntó::iigi jogosit
vánn,rnl rcndt.'!lkezök igazolási el}árás alá vonásáról 
.szóló 114;6/1945. l\I. E. szánni. valamint aZ e rende~ 
Jet n1ódositása és kiegészité:;e tárgyában . kiadott 
8.480/1945. 1\!. E. szán1u rendelete1{f rendelkezései 
egyrészt csak n. jogo3"itványok euge_délyeseinek (bír_ 
tokosainaJi:) igazoiásit aznbályozzák, másrészt mivel 
e l'ondulotQJ~ ·rondolk°'zé~i égyébJtCnt. oom a'.~ln1~fr··· 
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hatők a gyógy.!tertárl jogoeitvány haeto~álve_zet~XC: 
jogo&ult sz~mélyekkel kapcsolntbnn. A gyogys~rtar1 
jogosítvány haszonéh·ezi:)tére jogosultak ugyan~~ cse
kély kh·étellel a gyógyszertáraknak ne~n fe!elos ~·e_ 

t -· é i'gv o i"ogosilván:v haszonélvezetének eh·onasn ze 01 s . "" · „ • 
t "b yógvi:::'lertár további vezete.se (kezelese) Pseeenng ....... _ „ l'-t 

lekintetében n1ás rcndelkez<:s!"kf>t kell n ia:a.u1azn, 
mint abban az esetbt::n, ha az igazolób~zottság a. ja. 

't . . eng-_,élyesét {aki egyszersnnnd n 1;y0gy-g~s1 van5 eu . . 
. ert"r telelűs vezetője) tiltja el a jogo.::Itv.·n.,- gya„ 
,~~riii:ától. Rende,Ikezn! !<ellett tonfohá nhh~n a te. 
kintetben is, hogy a haszonélvezrti j~g e]Yonasa ese_ 
:tén kit és mely időpontig illeti meg <t gyógyszer· 
tár tiszta jöYedelme. 

A 3.610/1946'. 1\f. E. számu i·endelet: értelmében 
igazolási eljárás nlá kell vonni. mlnda701\1:i.t n sze1n'é_ 
Jyeke.t, akik 1alan1ely szen1élyjogu gyógy:1ze- tári jo_ 
gositvány ·haszonélvezetére jogosultak vngy a .zsL 
dókra J1átrányo::: megldilönbözteté-st tartnln:azó Jog_ 
szabályok folytán olvesztr,tt szendl;rjcgu gyógyszer
tári jogositványok rendezése tárg_r6bnn kiadott 
10.480/1945. M. E. számu, il!etölPg a 2370/1946. l\I, 
E. számu rendeleíek alapján az ered!~ti engedélyes 
távolléte vagy elhalálozása következtébe.n n gyógy
szertári jogositvány hnszonélvezetén1..~S:i en.uedélyezé_ 
f.!ét kérik. Figyelemmel arra, hogy a hnszonélvezetre 
jogosult sze~ély l-isko111 gyern1el~ is lehet, a rende_ 
~t•t egyuttal abbau a tekintetbr,n i:; rend<~lkezik, hogy 
·; haszuné1rezf~tre Jogosult .. illeU.ilt~g a hasz1_,1u.).lvt·zeti 
~«-ie.: nngPrlíil,\·(•z?..~éf k6rö mzt.1::-1H~ly 111P.Jy ~cortól ~ik 

;~;.j:,:c;J;;.k"l ki)r"J"'..:~ltsó~· alá. _..\.. tfill<lúkt :O.i'.i:1·1ur uta~ 
azo.k a szernéJyek esnek igazolási I~öt~lezettség atá, 
·akik 11 t.izrn1nyolcadik életé,·iikf!t már betöltö!téJ;:. 

_-'\..z erulitett rendelel a ·haszonélvezetr~ jogi>:-;ulL 
személyekkel kapc~olatos igazolási eljárásra nézve 
_ az igazolási eljárások egyöntetüségén~k biztositá
~a érdekéhen, az 1146/1945. 1\1. .E. számu rendelet~ 
J1ez hnso11Jónn - ugyancsak az 1080/l!J45. M. E. sz. 
rendeletnek és az ezt módositó jcg,:;·.aini:;yOX.nak a 
rendelli:ezéseit írja elő. E rende~kezések alól a 3.610 / 
1946. M. E. szfunu rendelet az alábbi kivételeket áL 
Japitja meg: 

J.. _<\. hnszonélvezetre jogosult személyek az igazoló 
nyilatkozatukat a törvényha1óság elsti tisztv.iselőjé
nél köt·~lesek !Jenyujtnni. 

2. Az igazolóbizottság az igazolási eljárás alá vont 
haszonélvezetre jogosultakkal szemb~ . .u,.,.~az emlitett 
rendelet 4. §-:iban -~1H.:gáll:ipitott h.atáfO:fatokat hoz. 
hatja_ 

3. A4. rendelet szabályozza a haszonélvezeti jognak 
Jneghatározott időre vagy végleges elvonása eseté
ben a gyógyszertár toyábbi vezetésének (kP_<:eléaé_ 
n1·J.:) a kérd-€.sét. Ez a re1.delkezé.s hatósági keze:ö 
kire1a1':l&sét c.swk :1bban az ese;tben teszi kötelezővé, 
ha az igazolóbizottság (népbiróság) az igazolás alá 
\'onc szt:mélyt a jogositvúny haszonélvezetétöl végle. 
gPSP!l uiegfosz.totta és ,más haszonélvezetre jogosult 
:::;;:cn1ély nincs, vugy ha meghatározott időre fosz~ 
totta ugyan csuk meg a Jogositvány hasz<:JI1élye.zeté. 
től, d~ ő a. gyóg-yazerj:ár felelőlll vez:9tője éra ug-ya.n-
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e:::-ak 1ná;; 11a,-;zouélyezeu·e jogiJ.':iull szt:_1uél,r 
Ezekben nz · esetekbeu ugyanis nincs olyrut 
aki az rn76:XfV. tc. 132. §-a alapján a gyóg;~szer. 
tár további rezetésél'ől gondoskodhatnék, 
ben azonban az igazolóbizottság (népbiróság) 
igazolás alá -ront sze:nélyt a jogositvány haszonéL 
ve.zetétöl meghatározott idöre, akár véglegesen meg„ 
fosztotta, de van olyan szen1ély, aldre a jogositvllny 
haszonélvezet~ átszáll és ruld az 1876:XIV, ,tc. 132. 
§-a alapján jogosult a gyógyszertár további vez~
léséről gondosli:odni, a rendelet lehetővé teszi, hogy 
a gyógyszertárat továbbra is a gyógys~ei·tár jele~ 
10;.o-gi felelős vezetője (huszouélrezője) vezesse. Ellen„ 
kező rendelkezés esetében ugyanis az igazolás alá 
vont személlyel szemben hozott büntető rendelkezés a 
gyógysze1•tár felelős vezetőjét (haszonLérlöjét) is 
sujtaná: 

4. A rendclét végül !S.::<ilnllyo.:::.za azt a kérdést js
1 hogy a hu::;zon5lve.z:_~ti j, guaki meghatározott idóre, 

vagy végleges elvonása esetében kit és n1ely idöpon_ 
tig illeti ineg a gyógyszertá1· tiszta jövedehue. .Eb. 
b'2'n a kérdésben a i·endelet akként reudt-ikL·zik, hogy 
a jogositvány ha:ozonélvezl:te a többi - az 18i"G: 
XIV. tc. 132. §·a szerint - hnszonélvezere jogo:::;ult 
családtagokra száll ált. feltéYe, ha öket az igazolóbi
zottság igazclta. ~'1..rnennyiben más ha'.izcn&lvezerre 
jo~osult sze:nél,y nincs és az igazolóbizottsúg ( n~p ... 
biróság) az igazol{LS alá Yont szemG·Jyc a jogosít
vány hnS2onélrezetét~l meghatározott időre fosztotta 
nleg, a gyógyszertár tiszta jüvedeln1~ az ígaz<::.15bL 

zottsilg (uéphiróság) határozatában niegállapitott 
'i<lötartninou át a (tyógyszerészek Ort:1z.Ugos J ó!éti 
Alapját illeti. 

A 3610 /19•!G. l\iI. E. szán1u rendelet szós;:ednti 
:.:z-Ovegét alább közöljük 

.. ..-\. ·Nemzeti h'.:or1nány 3.610/1946. ill. E. sz. rez:idelete 

a sze1néJyjogu gyóg,rszert:íri jogositvány haszonélve_ 
zetére jogosult személyek igazol1ísa tárgyában. 

A n1inisztériu111 az 1946.:VI. tc. 1. §~ábnn foglalt 
fcihntnintaz:ís aiapján a kiivetkezó1'et rendeli: 

1. §· 
1\.zoka(- a szen1élyeket, akik az 1876 : IV. tc. 132. 

ll'..:-a ah1pján szeniélyjogu gyób•yszertári jogosii.\,:iny 
i~as:.i:onéh·eze{(ire jogosultak, vagy a 10.480/1945. 1\.1 
I~. sz rende!ehu·k, · r:\iagyrir I~özlöny 168, szám) a 
2.370/19-16. lll. E. ;zúmu rendelettel (Magyar Köz_ 
!iin,r 6,J. szá1n) móclosilott 4. )$-a nlapj:ín gyógyszer_ 
hi.ri jogosi!v:í.ny has?.i'11élYe::·:;tén~k engeclél~·ezését 
kérik, a1nennyihPn a tL:ennyolcadih életévüket betöl
tött~k. igazolási eljárás alá kell vonni. 

2. §· 

.Az igazoLísi eljár(::,;ra nézve az 1.060/1945. 1\I. E. 
!;Zi:'imu rendeletnek ()fng;rar I\özlöny 20. szám) és 
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1 sltó jogl!zubályohnuk a 1"ndel~t 
ttz i!.d. m~v . „ okban foglalt eltérésekltel n1egfe1e... hell az alahb1 ~)-

löen alkahnaz:ni. 

3. §. 

·"atl<o"·•tot a törvényhatóság .\. igazoló 11.}JI · -• • ~~). - ". ,„., iél l<ell benyujtani, ala azt hal~~-
elso hszt\tSC•OJet t „ 1 t"Ieg ifietékes igazolo bt~ talanul továbhitja a eru e 1 

zottság elnö.kéhez. ~ 

Xl'' te 132. §-a alaJ>ján szemely-(2) A 1876 · · · ' té · ~ - ·. i ·ogositvány haszonéhreze .re J!l
jogu gyogysze.1- tar, J ·1 tkozatot a jelen rende1et ha_ 
gosultak az igaza!? ~~J'1 a • itott tizenöt nap alatt tálybnlépése napJato szam 
kötelesek benyujtani. 

•l. §· 
, . tt , uz i1•azolási eljárás ulá ) A 'gazolo b1zo sag ~ .. t 

(1 z l . . ulttal s1.e1nben a li:ove -vont haszonelvezetro 3og~s • 
kező határozatol,at hozhnt1a. 

1. igazoltnak jelenti ld, 

2. rncgfed~i, • l aszo"''lvezetétöl n1eghntározott, 3 a jogos1tvany 1 -•~ • ~. 
. . •bb ··t iivi időtartamra eU1l.Ja, 

de legfeIJt. 
0 

•1 . eté'öl vég?eg 4. 11 jogosif'rány haszone vez ' 

fosztja. . 
(2). _.\z igazolás <~lá vont szemely 

fellebbezéssel nem elhet. . t . . ogo :.> 
., h y a hu~:.::onclvze re J __ „" ( 3) A.l'ból az okijo,, og . d l"' 

- , . i · bizottság u Jtolen reu e ".1:> iulttal sze1: .. ben :ll 1iazo 0 · 

·.:;~ef/ 
·<:.: 

~l 
Itahiirhalépése előtt az 1-146/1045 • .ill. E. szá1uu rcu_ 
delet (Magyar Közlöny 21. szám) ala11ján jiirt rl. 
fellt'bezésnek nincs helye. 

(1) Az igazoló hizot.tsiígok n szeméI,,·jogu gyóg,r~ 

· ... !·. '.;.i ~:;;l~tl~it i~:~:~,:~:,n";'.~rgy~l~l:~~-n~tl~l·::~~é~;tg!t~t ~:s~l:t.:::~ 
. zatni \a a Jogerore e.me i:Cues o szanu o nyo e nap 

alatt egy _egJ· példányban meglcü1dik a népjóléti níi
~.:. nisztemek és a tör"·ényhatósúg első fisztvi:;elöjének. 

_::;· / 1\ néphirci~ágo!í 1.lz elóöb e1nlitett szen1élyek igr.z, 1 · s:1 

'.· .. :·.·:.:: ... 1.lf•.·:·.··.· 1árgyában ho.~ot~ hatá:o:ataUí3! ? népjó~~t~i u::Inisz_ 
:<i>-.ten1ek és a torvenyhatosag elso t1szhr1selO:Je.nek egy_ 

'.·:.:~!&;_egy példányban n1egküldik. 

,c·'''f; (2) Ra nz igazoló bizottság, Illetőleg a fellebbozes 
.;3f5 esetében az illetékes népbirósiíg az igazolás alá vont. 
,'!';haszonéh·czetre jogosulttal szemben a -1. § (1) be

·.i:.:.;; >kezdéséJJck 4. ponf.,jában en1Iitett hatiirozatoJcat hoz~ 
>•;,Hta és más haszonélvezetre jogosult szeo1<'1~· nincs, a 
• · iförvényhatóság első tisztviselője kötelrs a jogerő> 

hat~irozat kézhez\·étele után a gyógyszertár vezeté
sével hP.ladéfrtalanul hatósiígi kezeföt rnegbizni. 

mennyiben :1z igazoló bizottsár,-, illet-Oleg a néJJ-
iróság a 4. §' (1) bekezdéséneJ;: 3. pontjában en1IL 
ctt hat;:ifozatut hozoit, a g~·iigyszcrtár ve?efés?vel 
ak abban az esetben kell hatósúgi kezeUit megbizni, 

az igazolás ará vont ha~;zonflvezetr!.' j11gosult egy& 
et·smind .a g".}Ógyszertúr fel"eJös \·ezeíöje és 1uót.1 ha 

,,OltPh·(\7(\fi•p .l0!;!'01!11lf ~Y.f'n•-(:l)· nÍO<-'«· 
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6. ~~
(1) Ha az igazolás alá vont haszonét:·eze:;·e ,io~::o~ 
It a gyógyszertári jogosítvány engedcl~·esenek oz_ 

su 1 • 1 · tt · ·nen ,·e-~ye és vtle sz<.>n1be·1 az igazn o cl.'.o sag, 1 -'.> eg 
a ~épbróság a 11. *·· (1) 1iekezdés~nek ~· \"~gy. 4. 
pontjában entlitel-t határnz'1tr.t hozta, a. 3ogns tva.ny 
haszontlve?.ete az engrdélyesnek has.:onelYe.:e.tre Jo~ 

gosult árváira száJI át. 
(2) A111ennyiben az igazoló bizottság, illetö;eg a 

népbiróság nz igazol'-J.s alá vont- személlyel szemben a· 
4. " (.1) bekezdé::;;ének 3. Ynr,y 4. pontjában ea1litetl 
hat1rOzatot hozta és más haszonélvezetre jogosult 
szeinély nincs, a gyógyszertár felelö1 vezetője (ha_ 
szonbérlöje) illefölC'g <!Z 5. § (2) bekezdése alapjári 
kirendelt ha'ósági kezelő a gyógysz:•rt:ír tiszta jöv~. 
dclméről (b~rösszegrfíl) a t?i;Yén:rható:;ág e1s5 tiszt„ 
yiselöjének köteles elszán10Ini. „Az clszúmo]á"'; ered_ 
n:~nyel\ént i11utat:•ozó tisda jö;edeie-n, il!etó1eg béi
ö::s::eg a .1. ~ (1) hekezdés5nek 3. p::intja ese'éhen 
az igazoló bizotf::;iíg. i11etölrg a népbiróság hntáro·..o 
;:at-<.íhnn rne!:;<Í.llapitott idűtarfamnn át a Gyi")gysr.e
ré~zck Ország11s Jóléti _.\lapját illeti. 

7. §. 
. A jelen rendelet ld~irdetés~nek nap,!án 

tályha. 
Burl::pest, 19.16. é;·i m1írcius hó 29-én. 

lép ha • 

A GYóGYSZERTARAK itZEll!I IDEJE. 

A gy·6gy.szertárak üze1ni idejét n .rlépjóléti miaisz· 
,fernek - alább szószerint közöl öt - 43.300 /1945. 

_ !'f. 1\1. számu rendelete szitbályozza. 

·J; A Népjóléti Miniszter 43.300/1945. N.11!. sz. rendelete ·la gyógyszertárak üzemi idejének és ügyeletes szol-

•-~ •. ·.·.·i··. ·,.gálatánalc szabályo.zásáról szóló 160/1939. B. M. :J: számu rendele.t n1ódositása tárgyában. 

>-1:- .A közegészségügy rendezéséröl szóló 1876:XfV. 

' .. ·i.!• ····.tc. 137. és 167. §-ában foglalt felhat•úmazás alap< -ján a következőket rendelem: 

' 1. §. 
A gyógyszertárak rendes nappali üzenti ideje napi 

nyolc óra. ..-'\.. nyii'ás és zárás időpontját _ a mUD
kaadói é.s munkavállalói érdelieltségek, valantlnt a 
tiszti főorvos meghallgatása után - a törvényha
tóság els.ö tisztvisel-öje állapitja n1eg. _.\ nappali 
üzemi idő azonban nem kezdődhet reggel 7 óránál 

].korábban és neni terjedhet este 20 órán tul 

(I<.ihirdetve n 1\Tagrar J{f)zlöny 
J1ó fL!in roegje!cnt 76.·s~fi.1n{iba1l.) 

lil-1G. _évi 

,, A 160/,1939. B. M. számu rendelet 2. §-ánafi (4) 
_:-Jbekezdését akként n1ódositom, hogy tnunkavállalói 

á.prili„ férde.ke?tségnek a Gyógyszerészek Szak.szervezetét 
jkell tekinteni 

1 
;,,!: 3 

''s>'li .. 



s. e· 
let kihirdetésének napján 

A Jelen rend~ . 16011939. B. M. számu ren.. 
hatá!ybaföpe;evel a. - • ) 2. §·ának (1) 

ba, a esti I\öz10ny al. szan1. 

n.npjá...-aJ hntáJYon Jdvül helyezték az l939:IV. t~. 
:t::hntálybn. lépése után átruházott, va1a1nint a z:tidókra 

1€p hat<ity„ ·~ hátrányos megkülönböztetés!i tartalmazó jogszabá_ 

' Jyok alapján megrnnt sz~ml!!lyJogu gyógyszertár; Jo_ 
., gositványok: uj engedélyeseínek (Időközi engedélyes) 
·-:,gy9gyszertári jogoffitványát. 

delet (Bud P. hatályát veszti. 
és (2) bel1ezdese • . . . hó 21-én. 

t. 1945. e\'l Jnhus Budapes , ., A,-
,a ... Közlöny l;;i"±'>· (Kihirdetve a Mag) • . ) 

t S6 számuban. 26-án megjele:n . ~ 

2. A„z átruházott és megvoi:·t szf'mé.lyjogu gyógy
'.szer.tári jogosítványok vi:-·szaadásá!g, illetőleg uJra évi julius hó . d .

1 
• • • 

·enge e .Yezeséig n. gyogys1erta1at kjrendf'lt hatósági 
-_te.zelö '\'"ezeti. Ebből a célból a t'Örvényhn-t-Oság elsö 
;'fisztviselöj~ köteles a szóbnnlén5 gyógyszertárak ve_ 

„ ZTE Íetésével 'hatósági kezelőt niegbizni. Annak érdeké· 
ANYOS MEGKllLöNBo . l>en, hogy az eredeti en"edélyes minél ~lóbb 'issza. 

A ZS!DóKRA HÁTR OGSZABÁLYOK F?LY._ 
TÉST 

TARTALMAZÓ J E'i!ÉLYJOGU GYoGY- lmpja a fentebb hivatkowtt Jogszahályo1i1 folytán E
'f1' SZ u SE ',1ves7.tett személyjogu gyógyszertári jogosítvány 

TÁN ELVESZT' '~'YOK RENDEZÉ '. 
SZE

RTÁ!U JOGOSITV.-rn tárgyi berendezését: magát a gyégyszertárat, az em. 

Etett rendeletek értelmében hatósági kezelöül -
• hó 6.án l<elt 200/

19
'
15

· ll!. E. amennyiben ezt kéri -· elsősorban az eredeti enge. 1i.z 1945. évi febr~~r n l·ivül helyezte az ugy~e~:- délyest kel! kiren11P!ni. 

ozi.rnu rende.let hata Y.

0 r~nde'e:eld. következzs ' : Ha az eredHti engedóly~' hatósá~i Irezel&üJ való 
;ett zsidótörvényel'.~t -~50 . megkülönböztetést .~a:tal- kirendelését ne:n kéri, vagy elhalálozott. vagy távol 

n zi::idókra ha ra ~ ~ Jyesztett sze..-ne YJOgu:-,'. r .. an .·1z enrlitett rend1~Jefr·.k érteL'!lében a gyógyszer~ pen '"' ~ . l* folytan e: • ,~ .\ - áth: 

• 'o"szahalyo' l "' " feleled te". -~ · · .. :. ~r vezetéséw1 :_ kérnlmém - elsősorban az !dó_ 
ma:;,,;z;,·tári jogosi ványok_~-:~;,: gyógyszertári ja,, közi engedólyest 11_-.,,11 hatósá.~i· kezelőként megbizni gy ,.., . n1egvont szen~e YJ ol -ola·os kérdése; 

ruházott cs ._ juttatásáva;l «<P<
0

_ • E zámu Ezzel a rendelkez2ss;-J kapcsoJatbon a népjóléti mi-g

ositváoyol\: V1_::.sza . y a 10.4S0/194v. M. ,' 
5 

'ban·.· .. Oszter utas-itatta a törrényhntóságok el'öö tisztvise... tl korn1an . · • e targya „ .• 

ket a uemze . ódcsitása és Jdegesz!teS · . _ 1 szi:'fit, hogy időközi engedélyesnek hntó-ági ltezeJőü! 
és az e rendeJe, ~ l\I E. számu rendelet_eiv_e 1.0·5; ló kirendelése elött kö elesek minden e.'lotben a 
kiadOtt 2.370/

194 

· t 1; fontosabb rendelkczesei a '~,·'·jóléti miniszter előzetes hozzá,i:iru]ását kikérni. "[;\ rendele e1.. -- __ . 

b~lyozta. "" • < tnépJóléti minisztpr ilyen esetekben a gyógyeze-vetkezöli:: rende1f~te'1i: 19,15. fvl november ho --~5; -,,:· 
l. Az emlitett . ~j i 
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rész-szai'klszervezet rueghallgatásn után, anna,k javas
iata alapján határoz. 

Hatósági k~zelöül rotnden esetben csak ol'ya.n 
gyógyszertár önálló vezetésére képesttett gyógysze„ 
rész rendelhető ki, aki erkölCsi megbizhatóságát iga.,. 
zolta és akit az illetékes igazolóbizottság igazolt. _1

1 
3. Az időközi engedélyes köteles a gyógyszertár · 

berend1:zését, felszerelését és anyagkészletét a ikliren. 
<lelt' hatósági kezelőnek átadni. :,j 

4. Az erede,ti engedélyes a rendelet hatályb~d1épé~ 
se napjától szám'itott hatvan nap alatt, 'ha pedig ez 
alatt a határidő alatt igényének érvényesitésében el. 
hárithatntlan alradáily miatt gátolva van, az akadály 
megszűnésétől !SZámitott hatvan nap alatt, legkésőbb 
azonban az 1946. éVi dece111ber hó 31. napjáig igé_ 
nyelheti az átruházott, illetőleg me.~rvont személyjo· 
gu gyógyszertári jogosítvány visszaadásáit. Arrn az 
esetre, ha az eredeti engedélyes a személyjogu 
gyógyszertári jogositvány visszaadására irányul6 
;igényének ér\'ényesitésé'be;n elhárithatatlan akadály 
miatt gátolva \an, vagy meghalt, az e1n11.!itett rende
letek az alábbi rendell.:ezéseket tar~almazzák: 

a) Az eredeti e,nged~lyes felesége (özvegye), ille
tóleg ~iskom gye:nneke (á:rvája) az 1946. évi de
cember hó 31. napjáig kérheti a gyógyazertár ha~ 
szonélvezeti jogának engedélyezését 

b) .4. zsidókra hátrányos megldilönböz.ttetést tat"„ 
talmazó jogszabályok a zsidó személyek i:észére több 
éven át ugyszólván teljesen lehetetlenné tették a. 
gyógyszerészi képesítés megszerzését. A megszoriro 
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rendelkezések ikövet-keztében az eredeti engedélyesek 
gyerrne'kcinek nagy része csak a nagyl:::oruság eléré_ 
se után kezdhette meg, il-letöleg folytathatta tanul_ 
mányait. E körülményekre tekintetrt~l megokolt, l1ogy 
a haszonélvezeti jog ne csak az eredeti engedélyes 
kiskoru g-1er.mekeinek (árváinak), hanem a gyógy· 
szE!részi 1..-épesités megszerzésiliez szÜkséges tanul
mányo"k!at :folytató nagykoru gyermeke ('árvája) ré
szére is biztositasSék, annál is inkább, m.errt a tanul„ 
mányi idő alatt rendszerint ellátásra szorul. Ezért a 
rend~let Iehetöséget ad arra, hogy kiskoru gyermek 
(árva) ne:nlétében - a !entebb megmllapitott határ_ 
idö alatt - az eredett engedélye...~k olyan nn!?y„ 
koru gyenne11:e ·(árvája) is k-érhes5€:' a haszonélvezeti 
jog engedélyezését, aki a ·gs5gyszerész..i képesité3 
ntegszerzése végett tanulmányait az 1946. évi már
cius hó 19. napja előtt ·meg·kezdte, v:agy ha e,bben 
elhárit·hatatlan akadály ikövetkeztében gátolva vo1t, 
az akadály megszünte ut.fo, de legké;;óbb a.o 1946. 
év folyamán megkezdi 

e) A zsidókra hátrányos m.egküllinböztetést tartnl~ 
ruaz:ó jogs;zabályok az; e~eti engedélyest a gyógy
szertári jcgosltvány megvonása. !következtében attól a 
lehetöségtöI is megfosztották, hogy a .gyóg) s ·ertári 
jogositványt gyógyszerészi képesitéssel biró csa:'.:itl
tngjára árruházhaSEa. Gondoskodni kellett tí'hát nrw 
ról is, hogy az er~deti engedélyes gyerme1.:e r.~sc:ére 
sz engedélyes kénysz1erU. távolléte vagy elhalt:lc·zisa 
esetében is biztosittass-ék a gyógyszertári jogos:1·_ 
vij.ny átruházáaá!lllk lehetöoége. Ezért az emlitett 



3S 

d 1 tek Ieherové teszik továbbá azt is, hogy abban 
ren e 

0 

· d' · • yének ér tben ha az eredeti enge elyes Jgen „ 
az ese ' ·1 · tt 't l · é "t'se'"·n eThá:rlthatatlan akada Y m1a ga. o va v nyes1 e 0t: • 1 

ngv meghnlt és hszonélvezetre. Jogosu t csa.. van, v. . :t.. á"" I 
ládtag nincs, vagy az a kérele~e~- '.l.!oz;; Jaru ·~_.az 
eredeti engedélyesne1t gyógyszertar onallo ve~et~:=re 
képrsitetr oldeveJes gyógyszerész gyermeke „ (a~:c;~l~ 

· k' '· (árváJ"ánali:) gy6gyszertar ona o 'r'&gy gverme ene:l\I há 
vezetésére képesített okleveles gyógys:e.réff5Z . za.s„ 
'. a fentebb megá1lapitott hatando alatt -1ar~a - • dé ezé éJt· 
kérhesse: a gyógys7,ertári jogositvány ;nge. ~ly~ s , 
ha pedig az a családtag is meghalt es ma"'. hasz~ 
·1 tre J"ogosult C""aládtag nincs, ez utóbbi csalad ... e veze ~ , , „ 

.. gye illetőleg árvaja kerhesse a gyogyszer-tng ozve , él zé 't 
tár haszonélvezeti jogánEk eng~d ye se . .. 

d) ~.\. gyógyszerészi képesités rnegszerz-ésé~ez .szü.k
séges tanuJ.::nányo:kat folytató gyermek ~e!Zére az 
en:ilite!t rendelete:]>: a haszonélvezeti. ~~go(. csnk an. 
n a!· naptári évne'kl a vég.éig biztosltJruk. a.mely év.-

,,_ a . • "t• •e ben a gye;·mek a gyógyszerészt kepe-s1 est .megsu .., 
rezte illet.öleg azt az. :arra vonatkozó rendelkezések_ 
b ~e,.,.á11apitott tanulmányi idő alatt n1egszerez„ 

en , • • · ered " 
hette volna. Ez a rendelkevés lehetove tesr.J. az • e""' 
enged6lyes gyermeke részére azit. „. h01!1l am~n~1~e;~ 

. -eres' _1 ·J·e·p~lté"'t az :elo1rt tanuihuany1 Ido a gyo·gy;,:,_ " · ,,_ "' • . • „ .,,. 
„ latt megszerzi, méig a haszonc:[vezeti ido leJarta 
~ótt kérhP,ti a gyógyszer.tári jogositvány engedélye„ 

zését. • · · ki" • 
e) Az emlitett rendeletek végti.! blztos1taru ~a:a. 

júk :1Z erodqti GI!~~ótycf:i r~~-0 :t.z11 ho'gy a ~Y'l:..T 

~.t&rtári jo~:ritv.U.Uy \.~aadá.'!ára irányuló jgényét 
nbban az esetben is érvényeslthesse, ha az az ll'llla. 
dály, amely igényének érvén.resitésében gátolta, az 
igény elöterjesziésére megáliapito t határidőn tul

1 

de 
a fentebb ismertetett ~ndeikeZéssken alapuló ha~ 
szonélyezet Ideje alatt szünt n1eg; ugyszintén, ha az 
akadály az igény előterjesztésére megállapitott ha.. 
táridö el-telit~ után SZÜnt meg és a gyógyszertári jo. 
gosit\'áJiy a fentebb ismertetett l'endeJkezések alap_ 

] ján a gyógyszerészi képesitá„sel rendelkező gyeruielre 
."~ vagy gyermekének gyógjr.szeresz1 képesitéssel hiró 

•

1· házastársa részére adományoztatott. Ilyen esetekbe:i 
J n1egok0Jt ugyanis, hogy n gyógyszertári jogosit,•ány 

- amennyJ.bell' azt kéri -· elsősorban az eredeti en-
gedélyest ille;sse meg. 

5. ·Azoknál a szreruélyjogu gyógy.szertáraknáI, an1e„ 
Jyekre seru az eredeti engedélyes, sem a haszonéL 
v-ez(';tre jogosult személsek az 19,16. évi december hó 
31. napjáig igén.\~t nen1 támasztottak, országos :pá
lyázat utjún történik a gyógyszert'.árl jogositvány en~ 
gedélJ•ezése. 

·! 6. A személyjogu gyógyszertári jogositvány vissza~ 
;, .ndása1 illetöieg a gyógysz,ertári haszonélvezeti Jcg 
'·„engedély~zése iránti igény.t köz1vetlenü1 a nfpjóléti 

miniszternél kell előterjeszteni. ~.\. kérvén.r11ez ere_ 
detiben vagy hiteles ruásolnt1.nu1 csatolni kell a 

,. gyógysz~részi dkleveliet, a gyógyszertári jogositványt 
.;·engedélyező .és - ha megyan: - n jogositványt meg_ 
,:vonó okiratot, továbbá az illet-ékes igazolóbizottság 
i.határozatát, valamint a két ~ónapnál r:e:n régeb'.;i 

7 5~ 



(haszonélvezietre jogosult) tulajdonába és birtoc:iba ' . . ,„: · vé•ül, ha ~ megy át · '*O . ~L'n i blzohy1tv.arn..Y ... es ~ • 1 

tü hat6sági erkwcs 'truházási engedély_ 9. A gyógyszert·ári jogosítványok vissznhom!tá... 
ke '.'gy,zertárá.t \átruházta, "\t-t si\·a1 szükségszerüen felmerülő követelések érrénye-
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gyo - . adásvét~h szer"o '.": · • · vissza. sitésévc1 lrnpcsolatos kérdéseket az e.'lllitett rende!e_ 
okiratot es az. . ó ·szertá1•1 JOgosLtvan~ • • 

7. A személyJogu gy ógi·szea:tári haszonélvezeti J.og tek az alábbiak szerint szabályozzák: d

'-a rnetoleg a gy lP • "'!éti miniszter n nep_ i a) Az időkiizi engedélyes a jelenleg meglhö fr-ü a::. 

1 

' é .,1 '-ében a nepJO h' --ll • • • • nw ;i;i. n.• 1 • 

•<•·d'lyezése k rues élra szervezett arom · teke erejéig megterH'est ·~öveteu,et azo,ert a szü"se-c>1."' ' . b ,erre a e · · 1 k' l k 
ióiéd minisztenum an al ján határoz. A gyogy. 1 ges és hasznos 'be111h:izáso ert, ame .ve ·et a gyó"y. :a,~ bizot.tsá.g javnsla~a adp'"a, illetőleg a haszon.. 1 szertár helyiségére forditott. Az eredeti engedélyes 
' "' · ' y v-isszaa """ tb ta- 1· b be h · • l l • t'' 't 1 ._„„

1
-tári jogos1tvan • csaJk abban az ese en · · azon an a .ru azas je en egl er eore csak o yan .•. , d'I ezese · !' 1 · l b 

éh·eoeti jog enge e Y . • !"" el szemben az igaz~ as .· .. ·~ •• - nrán;rban köt·t>Ies megtétiteni, ami yen arány an iiL 
i;adható meg, ha az l~e'!i°:sabb •büntető rendeh, lott a: időHöz,; engedélyes áiltol a beruházá,ért nyuj-

.. · ·án feddésnel Y k agy ha az tolt ellens;:o'gl\ltatás, a beruházás akkori forgalmi elJ:.tras so1 • • határozatot hoz;ta ' v • lk.. , i •• ·• 

„1,... -nH~gálln.p1t'i> . Jit'J·al magtartásaval e .0". " értékéhez. '"'· (. 1 ldal1 po· 1 ~ 'tsé j 
igénylő nem ba 

0 

• ágyból ellc<övetett ve .. g r b) Az e1·ed~ti en!J'edélyes a gyógyszertár átadásá. 
\'<'lel ·büntett vagy ny~~"".5"7.:'tt vissz:ifüs miatt blllli-. l,_ val nnnnlddején átadott berendezési és fe!szere'é,i 
.. Yagy <kábitószerrd e· ove l •lirgrnlb1t n7. idö'rözi enoedé!yestö1 'isezakö»etrlheti. 
;f'"Y'' volt. gyógyszertár:_i jogosit· ! A visszahocsátott herendec&si (felszerelési) tárg.rnk • ·: e.: ' "i'ti miniszter a · e,n_ j · l l · · 'k' ! 'J 

I-Ia a nepJO e 1 .. 
1 

a hoszonélvezct1 Jog ·• Je en eg1 forgalmi ert. et az erec eti engede yes ol)'an 
· dác::át il eto eg °" , r~zá.gos J. ' b l ··1 ] té "t • ·1 • b • ~·{l"1v vissza - • · "\·ógyszertá1Ta o ::> .,_J ·.·.•nrany nn ro e '('S nieg r1 en-i, am1 yen arany an ul-

: .• :.;;lvezését megtagadta, a g_ ! lott az időközi enoedél)'es áltnl a tárgyakéut nyuj_ ~,~;:~:~:~r.tot kell hirdetni., "'Zertá.ri jogositvány visz· .j._tott elle115z0Igáltntás a tárgyaknak akkori forr;nln1j ' · ·1 · !r1l gyogy. d'l e 

,. A <::z(~me YJ

0

e 'l • . t • jog enge e Y ... ! értékéhez. Ha nz 'időközi engedé~yes valan1ely üíi·_ 
''· ~ •· , „ 1 a haszone :vez.'€; 1 · .. el 

~····'·idús.a, i.leto eg h to'sa'g·1 kezelő kot e.s az .„ __ : .. gy at természetrben 1-is..::zaadni nem. tud, köt~·les ennc.'!'ki ··'·"· · delt · a . · d • 

zé~e e:::eté'Wn a lui::n , tt ~ó~yszer:ár beren eze: a tárgyna,k szerzéskori állapotához mérten megálla 
, '1 ~e-tol atve ev "" d ti' p,n..,.e d' , l I , 'íl , d ed'l ' 

l

"u\/-özi eng-ecte.y, ;:, k' let•e't az ere e -""" -. ,,_Jpltan o Je en egI erteJJtet nz ere ctl eng e ye.sne.-: ,, '" , , , anyagi esz , . és 
sét. felszereleset 

05
, . t ·e jogosultnak) at~m . j'megtériteni. 

dé!ye>nek (hn$zo;ielveze ~ tiszta jövedelrnérol <;1• 1\. e) Az ·eredeti engedél.restöl átvett és a vis,,abo. 
««ddejüleg a ~yo~sze~ 1

• ált-ü át-adottr berend<!Zes, Á."'::~át9t(: an,v~gkészlet kÖ7;Ött mutat~o~ó ~önPöz~t a;; :,~;molnL }J.. h:1t6s:1gi J~eze_o , eredeti engedély~ @'. 
:-.. a , . ''gkeszlet az .;> 
fölszerelés es any„ . ;;~~1 
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·· ·· ··- 1wmo-. • . id"k„zi engedélyes kolcsonos e credeb. es az 0 • 0 • • 

• Az els.,.amolasban: • 
lásának ta~gya. d .1 _- ··jaT"ára kPll figyelembe venni 

az eredPti .enge e ye~'kiő.s7le~n~'k. az elszá1nolás idő. 
a :riz,sz:1bocsatott anya:,„ :; ...... -· . bes-;erzési á.rá· 

•. • ..- ·b<>n le,·o tor-; en:yes · 
pontja:ban -eT\ en;. "'· 

1
· . ·t id&közi engedélyes 

. d · értéJ-ét va a1n1n. az 
1 hoz 1gazo o ~ ' k' let"r·t az eredeti enrredé yes ·· ·-tt anva..,. esz 'y • k 

iiltnl az ati;.e · ·. ~ .•. 1_ t , tellJ""sitet.t. fizetese et ! . ·- tt fiz·ete"-'e ·C •• "'1. -
rész;ére te JCS1te · ~ .. ~b,.. • , ·~ ·ben lévő (Jönényes 

• • d ~ t]'t 'tll Cl' "Eiu} 
az elsz:ámolas 1 opon ' '

1 
• .„d,...tban kell figyelenll1e 

• . • 1. ol:ran 1an:; „ " • bes;~erzesl ara ~ • · d lt az id&közi engedelyes 
. ']ypn hanya a. vo . , ·1 

venni, ~"111 . ; készletért nyujtott e1lenszc~ga -
.<iltal az atvett any gk' 1 t ai-l-ori törrénye5 heszer-

t • : h-.ett anyag ·:SZ <> - •\. \. t-a as a7.i a1.• · 

>--i 
1
trának. · i.lö· t 1é-ze,- " . ...,.,., "! ::: ·ayá•·a fenn{~llo •!\ .,e e :::;, A.z eredet·l en,,,--rle: Yi':· J, . · • ft •• 

1
• 

1
.·· 

- ' .d-~-·· . en···ntl--:lve:; J·ava.ra IPnna1 o .,o_ 1 · t nz i 01""oz1 . ,,,. „ · · . 
1 

· 
,.a amin. , k . ktülönhözetrt az elszamo as 
vetelé._::;; közUM mutat ozo , - .··t 1 - a másik 
szerint· tartozásban lf'.>Ö. engf>d2lyPS J,o P. e::i 

d 'l . ·>c:nnk 1n0gfiz-etn1. • 
0nge e Y•--- --- 1 ._ {fel~Z-l"rf'lé~). akar az 

d) Ha akár a h~r~nf eze::i k .. - '"sze. a háborus 
• 1 t ·11""-ö:leg anna - egy re 

anya!!"kesz e , 1 
--1. -- ·, JdökQzi e:ngedé. 

P!":etnények I;:öve!íl;;::•~lteb:n, .::a~ó~z ellEn>érrék nélkül 
Jye<:nek :fe1 -nen1 ro lato ma._ \.. '. , - - il en 

"" . 1"·1-·!.,..· n11ged-q1~e:: hirtokahol. vag;; y. 1
- ··ilt J·i az H0\.1.1..-l .... - " • k" 

.,\.e1 l '" L , 1 1 -.:.rt n vagyont at-1-·· ··1 'ny folrtán pusztu .t e., e'-- . „on1mu. . f 
11

-c: 
„ "dftközi encedély-es ne,111 e P- o_. . . 
er! az 1 Q1 . t, . ·ogo~ttvtinY jelon1q;i forgalmi 

e) -~ gyógysze.r .ar1 J d"~ ~ ' l~au arüni:ban kötq~ 
értékét az ere-deli ~nge e.y~-~ állott · a"l.:l időközi 
1 - ~t/."1.trnt :i.m1lye:n :\!.a„u.s . , •.. 
es uif:l:i:;. ... ' ' ' rt-1 .· • ..,.ositv·;tnr értttkq• '] 'Jt ! ~YOJD"S7i~ a.11 JO,,. . . 1 4 n-;,::"'de 'YOOJ ~ 41. a ~ • 

j 
.l 

1 

4~ 
art ·nruJtott elJellSzolgált~ a gyó{:y>lzer1lÍi·l jogo_ 
J!!tvány akkori forgalmi értékéhez. 

10. Ha az idököz:i eng€dé:Jyes és az eredeti engedé-
lyes a követelések öss.zeg-éh~n1 Yai::,ry a követelések 

.,_-,egyes tétele-lben megállapodni nem tudnak, n követe
„, lések tárgyában mind~n peres eljárás kiz:irás:.ívnl a 
gyógyszert-ár lfekv-ésének -helye szerint 1i1il-eitiékes járfu;_ 
biróság mellett a.lnkitandó hizotts.ig határoz. 

A döl1[t&bizottság nz elrnökün kívül rend.szerint k~t 
ta!-:"ból álL A döntőbizottság eln:öJ\:e a járásbiró~ág el
nöke, illet&leg az általa ikijelölt itélöbh:ó. A döntő
bizottság egyih: tagját .az eredeti engedé:yes, másik 
tagját az időközi eng~délyes jelöli ki a gyógyszeré· 
szel\: h.-ör-éböl. 

A döntőbizottság a magánjog általános s:Dzbúl.rnit 
alkaJznazza és a niéltán.ros jog szellemében jár el. 

lű.480/19,li>. l\i. E. ::;zá."11u rendelet és az e rcn_ 
delet k:ieg2szitése és ·ruódosi:tása tárgyában kiadott 
23-70 /1946. M. E. számu r~.ndelet, valamin;t az enlli
tet rendel.etek végrehajtásárPl szóló 48.650 /1945. :l\i. 
számu rendelet szósz•.-:rlnti szövegét ulább isn:erlet
jük. 

"== 

Sedyletta tabletta 
30x0.015 

Általános hatásu PBYchikus 1negnyugtató szer 
PODMANICZKY GYóGYSZERTÁR, BUDAPEST, 

VI„ PODMANICZKY-UTCA 69. 

m r 7 
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Az Ideiglenes Nemzeti Kornufuy 10.480/1945. M. :11:. 

számu \rendelete 
a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó 
jogszabályolc folytán elvesztett szernélyjogu gyógy_ 

szerári jogosit\1ányolt rendezése tárgyában. 

_.\ n1iniszt.érium az Ideiglenes Nemzetgyiirés által 
az 19·!5. évi szepten1ber hó 13. napján adott felhaw. 
1almazás alapján a következőket rendeli: 

1. §. 

(1) Az 1939 : IV. tc. hatálybalépése után átruhá. 
zott, valamint az .1939 : IV. te. 12. §~a, illetó1eg a 
2.630/1942. M. E. számu, (Rendeleteit Tára 840. oL 
dal) és az 1.370/1944. M. E. számu (Rendeletek 
rl'ára 42,!. olda~~ rendeletek alapján n1egvont zsidó 
sze,n1é1yjogu gyógyszertári jogosítványok uj engedé~ 

lyeseinek (a to"·ábbiakban: idó1iöz.i enged]yes) sze_ 
niélyjogu gyógyszertári jogosítványa; u1,ry3zi.ntén az 
1.370/194,1. 1'1. E. szátnu rendelet alapján megbizott 
hatósági \'ezetök (a továbbiakban: idó1rözi li:ezelö) 
xuegbizat.ása a jelen rendelet hatálybalépéEe napján 
hatúlyát veszti. 

(2) _4..z idöközi engedélyesek, ugyszintén az idő· 

közi kezelők kötelesek a jelen rendelet hatálybalé„ 
piise nn.pját-ól szánútott nyolc nap alatt n :töryény„ 
hatóság első tisztyiselöjének bejelenteni: 

a) az (1) bekezdésben emlitett átruházás, illető

leg megvonás idején volt engedélyesét. illetó1Cg· ha~ 
szonélvezöjét (a továbbiakban: eredeti engedélyea)r 

b) az idöközi enged ·i . 4S 
hevét és lakóhely 't e Yes, illet-öleg az idöJtözi kweló 
!és' e az utea • h' eveJ, ,. es a azszá.m megjelö~ 

e) a g • 
yogyszertár helyét (k" . 

'" ?) a gyógyszertárhe:z tarto ~r;~~€l~t) és elne·;;ezését 
„.,-et, zo 10 ígyógyszerüi.r be.: 

e) a gyógyszertár átvét .• 
(3 Amena 'b elenek idöpont"t :J • y1 en az idők„ . Ja • 

J J~őlrözi liezelö meghalt ~z1 e.ngedélyes, iHetöieg a„ 

•

·.'.· .• ·.1.··J··.· •. ·.·.: tozfrodik, vagy h • vagy isrnereUen hel t -bej el t; · „ 
3 3 (2) bekezd· b !en ar-·n :n .cs1 kotel'czettségé·1el· b „ es en megalJapitott 

a np1t-0tt határidő alatt . \ armeJy okból a uieg 
a re~delkezésre álló ad nteln1 tesz eleget a bejelentés; 

iI szert.ar · 1 ni . a ·0 mali:: n1egfe' '„ 
·~ Je e C"I \·ezet"~ .:.e.on a gyóg 

:. oJe (11:ezelöje) kö" l y„ 
, .e es tneJfeuni. 

2. §· 
(1) A törvényl1at •. •. „ 

1. § (2\ osug elso (i t . „ bekezdése ala .. „ b :'z viselője köteles az 
veze'.'ésévcl h z„ ~. PJan CJeleutett gyógys· •t» 
b. . ... . a .... deJltalanul h t „ „ . • ze. \!~ 

IZIU.-1') n osagi ke.z ··:·1-

1 
'§'') „ICiep·.ó..szitve a 2370/19A.6 

e.,l. n1eg_ 

· -aval. - · l\I. E számu rende!et 
(2) Mindaddi" . 

;_tnegbizott Itatós·~· .anl.~Jg ~z eJöző beke?dés 
„_gi lezelo a „ alapján 

,nen1 veszi át a . „ ' gyogrszertár l·ezrt'" 't 
i:az „ idó1cözi e~.;~d:fi;':!ys~~~~~ . további müJiöd~s~~I 
g~ogyszert"ár jelenlegi . „~z1 kezelő), Hlet-Oleg a 

__ ;~ik. :4.z idöfrözi engedéJ;:;e~~~=J-~Ji::zel.Jje) gondnsko-
:'::~zertár anyagkészlet~t . I o ~oz1 ke3e!ö) a gyógy 
' :meghaladó mértékb e a re~des forgalom kereteit 

. en nem CS-Okkentheti. 



(S) J:~ hatósági .kezelő ldrondelése után nz idc'Íközi 
engedélyes (idóli:özi kezelő), illetőleg n ,j:Ie~legi ve~ 
zetö (kezelő) frö~cles az :.lt.vett berende2:es1 e~ felsze.. 
relési tárgyakat - uruennsihen azok a háborus ese-
1nényck követke.zfében nem seramisüHe!{ 1neg, iUe_ 
tőleg nem rongálódtak tu.eg, vagy neld fel nem_ r~_ 
ható okból birtokából ne:n kerülte!i'. l:;, - ~z atve.. 
1ellcor fennállott állapotb:-.n, to\'ább<.i a gyógyszertár 
telje.s anyagk~S"detét az (1) lieh:ezdés alapján .~eg_ 
bizott hatósági ]i:ezelőne1t a gyógyszertár ;ezetese~~l 

1. 10·gb1"z•ta'sár6l szóló okirat bernutatas::i. napJavn o n .... , · ~d. 
{ "l • •t0 t.t három nap al'.ltt leltár s;;:e;1nt ata 01. o szarni , . 

1 
.. 

(4) A.z időközi kezelő, ille1öleg a }e1enleg1 veze o 
- d · • · f l ere'· (kezelő) a gyógyszertár beren czcsenen.. e _sz .... e:. 

·nel· és an:ragkészletének át:tdásával t•gy1de3uleg 
se \ ~ ··· 1 1 • '" törv,~ny liöleles a gyógyszert:'ir tiszta 3ove;•e me~ot a ~„ -
hatóság első tiszlv1selőjének els1a1noln1. 1\. szemeJy_ 
jogu gyógyszerhír tiszta. j~ved~lme az eredeti enge.
délyest, illetűleg örököseit 1Heh. 

3. §· 

(l) _.\ 2. §· . (,l) bcli:ezdé;e ala1>j~~1 1rie.~bi~o:tt lu~~ 
tó • l· el" I·ötele.s a o·yogysze~·ta1 fen,.ta.tasu. ~s 

sag „ez ~ \ "' :l' l t ten 
t ·ábbvitele végett szüliséges intézke' ese ie.. meg •. 
~~ Ehhez képest; a ~tatósági ~iezel~. a .~yogyszer~a: 
jövedeln1ének terhére az ernhtet;t ·ugykorbe tartuzo 
jogcseleh:n;ényeh:et érvén,resen yi!gezhet.. • • 

(2) _..\. hatósági kezelö javadaln1az3!Htt ~ gyogy
!:!7.ertár jfrredelméneli: terhére - a hely1 ,·1szoayok~ 

'lak ., O'•·óg:rs•ertúr foi·galm:ínak és a gyógyszeré;izi ' „ "'~' . -

47 
. e.lkalmnzottak ja vada!m azislinak flgye.lembeviitelévet 
- a törvényharóság első tisztvselöje állap!tja meg. 

4, §· 

(1) _i\z eredeti engedéJyr:s a jelen rendelet. hatá!y
balépése napjától sz<hnit.ott hatvan nap a!att igé_ 
n;relheti nz átruhiízott·, illetó1eg n1egvo~!'· sz~inélyjogu 
gyógyszertári jogositvá·ny visszaadií.sát. _;\z, aki ez 
alatt a hn.t.ár~dő nla~t. igényének érvCnyesitésé.ben el
hária1atat.lan akad:iJ~· mia±t gátolva van, ig~nyét az 
akad;Hy megsziinésétéil s-rán1itott hatvar nap alatt, 
legliésóöh nzonban az 1946. évi december hó 31. 
napjáig érvé.nyesithcti. 

(2) IIo. az eredt:ti engedély<'.:.: meghalt, vngy lg"
nyénc:k érvény;e.:;_;itéséhen elhárithat~tlan akadály mi· 
att gátolva van, az eredp1 i engedélyeS> felesé7.e~ i~Ie_ 
t.öieg özvegye, nnn2.k nen1llétében kiskoru gyer:me'ke, 
illetőleg árvájn az 194ö. évi dece1nbe;· hó 31. napjáig 
igényr.!het'i a gyóg;r:::zerl:h· hnszo11élve:r{'t:i jog<'rnak 
r'.ngedél,rez€sét. Il.ven esetben a gyÓ.!!;lsze!·tár haszon
élvez„te tekintetében az ered0ti enged.§lyes feJe:égét, 
annak n·en1Iéiébi1n kiskoru gyern1Pkét ugyanazoJ~ a 
jogok illetik n1eg, amelyeil02t .a;:; 1876:XIV. tc. 182. 
§-n az ö:i:vegynf'k, il1etöleg a kisk0ru árvának biz_ 
to:-it. 

(3) A.n1ennyib<~n a·: f'redeti e,:ng-edélyp.o: n;eghalt ég 
r.lhal:llozása előtt ké:·h.~ a ;:r,•·ógy."':·ert ... iri jogositrány_ 
n.ak valan101Ji.k ;:ryór,:ys:r.részi o1-:lev·~ll"T re:1rlRlke:i;ó 
c..r;aládt.a.gjár:J. való- á.'.111hliz~t<:.á.t. n.r. áh:uházás az:~n· 
f;::n.1 a Z..".d<ló'J;:rn hátrán,vo:-: in0g-~·.iilönbözrteté4t nirtil-



!llazó jogszabá~yok követkt':ztébeu ne111 tözté~1t meg, a 
gyógysze1"tári jogosit:vány eng~délJ1ezését az (1) be
li:ezdésben megállapitott határidő clatt az ilyen 
gyógyszerész·i oklevéllel :rendelkező csalftdtn~ is kér_ 
heti, feltéYe, hogy az ~redeti engedélye;;; u 1án özvegy 
vagy kiskoru árva nen1 maradt. i\ gyógyszertári jo
goSitványnal;: Ilyen csal'ádtag részére vaJió engedé ... 
fye21ése a jelen rendele,:t alkalmazásában a jcgosit_ 
vánv Yis.szaadiisáyaJ egy te"kr:i.ntet: al:í esik. Ha pedig 
már~ az a gyógyszerészi oklevéJlel rende'1kezö CS'.1_ 

ládta.g is megha'.lt, akire az eredeti engedélyes a. 
.gyóg;rsz;}rtári jogosítvány áh1lházását ];:érte, ennek 1· 
özvegyf', 'illetőleg Jdskoru árvája kérheti a gy&;..ry~ 'l 
szertúr 'haszonélvezeti jogának engedélyezését. .: 

(4) _.\z 19-16. évi deC€:m'ber hó 31. napja után a 
jelen rendeleten alapuló igényt . érvénye::!ten.i töb"!lé 
nem lehet. _.\znl.:ra a személyjogu gyógyszertára!cra, 
a1nelyekre az (1)-(3) be'kiezdések alapJán i.~2n}i 
neu1 ·tá:nnsztottak, a népjóléti miniszter az 19,17. évi 
jann.~r hó 31. napjáig országos p,á'1yázatot hirdet.*) 

5. §. 
(l) ~·\ szentél,rjogu gyógyszertári jogositvány visz_ 

szaadása, i!1etöJeg a gyógyszertári haszonélvezeti jog 
engedélye1kse iránt. igényt közvet.lenül a népjóléti 
miniszternél kell előterjeszteni. ~<\. kérvényhez eredet.. 
ben, vagy hiteles másol'atban csat-0Ini kell a gyógy-

"')Hatálytalanitva a 2370/1946'. 11!. E. számu ren, 
delet 2. §·ával, 

:,; 

{jj:c 
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l'IZerészi oklevelet, a gyÓgj·szertá1i jogositványt en_ 
gedélyezö és - ha megvan - a jogositványt meg_ 
vonó okiratot, végül az illetékes igazo!óbizottság ha
tározatát, iIJetöieg az igazolási eljárás 1neginditásá
ra l'onatJcozó oldratnt. Ha az igényt a .i, §· (2) vagy 
(3) bekezdése alapján terjesz(jk clö, a kérvényhez P. 
jogosultságot igazoló iratokat is csatolni liell.**) 

(2) Amennyiben a gyóg~·sz~rtá1· ha.s::on[lvezeti jo_ 
gána engedélyezését a 4. § (2) vagy (3) bekezdése 
alapján ldskorn grerm;-k, illetőleg kiskoru árva 
·igényli, az illetéke:-: igazolóbiz„ttság hatirozatit c.:;nk 
a,bban az ese,.tben kell be..'llnt·atni, ha a ki.:skoru gyer
mek, illetőleg a. ldskoru árv'.! nz érvényben álló jog
szabályok értelinéb3:7! ·i~azcli:.;i elj{r.i.s a:1á esili::."'*':') 

(3) Az az igén;riö, alti .:.z (1) bekezdésben fe!so_ 
rolt iratolíat sem ;eredetiben, sen1 hiteles másolatban 
csafolni ncn1 tudja, a szükséges adatokat egyéb hi
telt-é:rdemlö iratokkal (a gyóg,rszerfs"d szakszen•ezet 
igazolá~a. stb.) is igazolhatja, 

6. §· 

(1) ~.\ szeméiyjog:1 gyógyszertári jogosit-_.á·i~-, ·11f'_ 
töfeg haszon-~Jyezeti jog csa!k abb2n nz esetben ad_ 
ható i;-issza, illetölrg nd:ható n1f'g, ha a.z i1Jénylót az 
ille;tékes igaz-::.lóhizortság jga;:;(,•!tn, il1e~öleg v~Ie s:::em· 

'
1
'*) l\Iód•JsitTa a 2370/19-H-i. l\I. E. számu rendelet 

8. §·finak (1) bekezdésével. 

***) Hatál-ytalanrit:va a 2370/1945. J\.f. E. s?..ámu 
rendelet 3. §-án:ik (2) 1/ekzdéséveJ. 
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ben JlZ 1.146/1945. i\I. E. szá.'1lu rendelet 4. §-n (S) 
bekezdésének 1. T"agy 2. pontjában -megjelö't határ~
zatot hozott. Ez a rendelkt'zés az 5. § <.2)_ b::.'l~~:de
sében e;mlitett abban nz eset1ben, h:t az igenylo„ Iga_ 

~"si eljá:rás n;lá nern e-:.ik, nem alkahn;.:zhato. 
7.ora „ .„

1
„r · 

i;. (2) Az igénylő igazol6.sa esetében . ~ nep:o e_ 1 ~-
niszter a személyjogu gyóg~~szerta1'1 Jogr~ttvan~ 
viss7,andúsát, illetGleg a g.:;ógyszprt(n·i haszJnel'\1'2-Z~ti 

jog engedélyezését n'.?:111 tngadhat,ía meg-
(3} A személyjogu gy:óg:rs-:Prt:'ú· jogosi:vány visz. 

szandá,sáról. illetöl{'g a g;;ór,ry;,,:er!ári haszoné~veze;ti 

jog f!ngedélyzf,2éröl a cyó:;yszertári jogo$itványt 
(has7,on<Ellvezf't·i jog-ot) ~'ngr>f10J ver.5 okirat kindá~áva.t 
egyidejüleg az; idökö-J e,ng-edé1yc.st is ~rt.e::iiteni ~elJ. 

(4) Ha a népjóléti minis::tn1· a sz.e:'l12ly]ogu .rrJ·ogy_ 
szertári jogosítványt nz igénylő nen1 igazo!á~a kö_ 
,·etikeztében, yagy a 4. § ( 4) bekezd€~e es>?tébP;n or· 
szágos pályázat nlnpján má;; szen121y részére enge:.. 
délvezte, ::i gyógyszPrtári jo;;osityány P:ngrdél;\·ezé
st:rŐI az 0ng-i:>délyező ckirat 1dadásáva1 Pgyidejűleg 

l·,1::1.1:.:z1· ,,.„rrPrlbJr'·"'! U!:tyan-c:::n,k &rt0siteni ·kell •. * D.Z ,•.•.iv, <::uo - , ·' , • 

7. ~· 

(1) .A 2 . • § (1) hekc.'dése ah1.pj<in_ :neg!)~zott h.;~Ó
~agi kezelö köteles az engc.-iC!yezi) ol\:1ri·t hemut.:tasa 
nap.iátó1 számitot.t hiircm nnJl alatt. a7, átvett beren
dezési és fe!'szerelési tárgyakat az átvétc!kar fenn.. 

'~) Ba.tá.1yt9.1a:n.it.v11 a 2&7ü/l'il:!-6. ~1. E. sz-imu r9n
•~.<?lip:t 4. ·~-ávi!!l. 

l 
1 

i; i 
·álló áliapotbau, vaianiint a gyúg,rszért<lr teljer.; 
anyágltész1€h~t- a gyóg:rszertúr;, jogos:tvány (haszon_ 
élvezeti jog) engedélyes{ ne.k !el tár szerint átadni. 

(2) _.\ gyógysze::tá!' bere,nde?ésé1!eh:, felszereJéEé~ 
nek és anyagkészletének átcdásával egyidrJilleg kö_ 
teles a hatósági lrezelií u gyógyszertár tiszta jöve
deJn·ét a gyógyszert.íiri jogositv1.í.11y (haszonélvezeti 
jog) engedélyesének e.lszámollti. 

(3) Ha a népjó:léti mini~zter a szen1élyjogu gyógy·„ 
szertári jogosih·ányt az igénylő neru igazolá-:;a követ_ 
keztében Yagy a 4. § (4) bekezdése esetében or3zá.. 
gos pályázat alupján 1nás s;~en1é1y részére; (>ngedé
Jyezte, a hatósági kezelő n gyógyszertár tiszta jö_ 
vedelrnéről a tö1v~ényhatóság é!ső tiszhiseJöjéneJc ik:ö_ 
leles elszámolni. A„ 1,ryógy;.;z1~rif;,- .tiszta jö\"':'tieJme a 
Gyógyszerész1:Jc Országa:-: J 0lé: i _>\!lapját illeti.**) 

8. §. 

.

;··· .. 1.· ..•• · .• · (1) A gyógyszerti~ri jogositvány risszaadása, ille
!öl~g u gyóg;rszertár haszonélvezeti jogán3k enge. 
délyezése eset-t~ben az idö!~özi engedélyes az alábbi 
rendelkezések szerint n1egtérif'&3t követelhet azokért 
a szükséges és hasznos beruházáso:~ért (helyreállitá
sokért), an~el.reket a gyógyszert.úr helyiségére for. 

q 

<< ~-

ditott. 

(2) „A lleruházásekéri (ht'lJ-Teállitá::;oh:ért) azoknak 
jelenleg meglévő ért~ke erejéig j~r rneo!érités, azzal 

*' ~) Hatálytul.anitva n 
rendelet 5. §·ávnl. 

2370/1946. M. E. számu 

':':'.'.~ ~: 

:~}ft~d~;,„,', 
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a megszoritással azonban, hogy hn az időközi él:Íge_ 
délyes vn;.;yonában a bel'uházás (helyreállitás) köl~ 
sCgei folytán nent állott be valósággal olyan csökke.. 
niis, amely a beruhúzús (helyreállitás) létesitíi.skori 
értékének n1egfelel, a beruházás (hPiyreállitás) te. 
kintetében n1u.tatltoz6 tényleges megtakaritás arányá
hoz igazodv~ :e !i:ell szállitani a nte:~.!·6rités cimén 
járó összeget is. Jgy különösen a7. időközi engedé„ 
I:res által e:rért megtakarítás arányáho:: ig-azodó csölt
kentctt ös~zeghen kell szún:itásha VC!u1i a beruházás 
(helyreáHitás) n1cgletö ··ért.ékét: 

a) ha az idöl~özi engedélyes a b:.ruh:1;.~:l:; (helyre
állihís Iéte.:;it~séhez anna!ddején li:iscbll e lens.:ol'gál„ 
tatásért jutot.t, mint amllyen a létesitfsknr a forga_ 
lon1ban általában szoli::.'isos volt; 

b) h:~ a?. idéili{h.i cnge<.'...:J:1es a beruházás (helJTe~ 
:í.Bitiis) költség:t kész}lénzkiilcsönbó1 fede.:{e, ame1.yet 
a pénz viisúrlóé:tékében utóbb bekövetkezett .eltoló
dás fclytán csök1~ení ér( él~ben fizetet,t vis:-:za, \'agy 
ar.:H?ly ~: visszabocsútás idlipontjábnn ;:.z em:itett ok„ 
ból c~(ikkent értékben 5H fenn; 

e) ha a beruh<izásért (helyreüJlltás{~rt) járó ellen· 
szolgúltatiis leroYása ré.:;zhtfizetés ldkötése folyffin 
vagr egyéh okhél J;;ésöhhi időre halr.sztódott és az 
itlfíli:özi eng~délyes javt.r.: ennek Jiöretkc•1tében állott 
e!ö nz előbbi pontban e:i;Iitctt előny. 

(3) _,\ (2) bekezdés a!kahnazásában ut•m lehet az 
:idóliö·.:i engedélyes últal eléit megiak:1rHúsnak tekin.. 
te:::! azt: az eliinyt, an:.elyet az időközi engedél yC'S 
az.lllál fogva ért el.i hogy a beruházás (helyreállítás) 

,: -- személyére tekintettel részesült engetln1Jnyben vagy 
-: egyéb kedvezményben. 

.; • (4) Ha a (2) bekezdés alkalmazása körében az 

.. 

··1··· .. •._·Ídölrözi engedélyes által elért tnegtakarit;í.s teljes ösz ... 
-: --_szegének az eredeti engedélyes javára való figyelem-
· __ ,,bevétele az utóbbi számára indokolatlan vagyoni 
, , elönyt eredményezne, ezt a vagyoni előnyt az eredeti 
J engedélyes -és az időközi engedélys között az összes 

<.·.l.· körülményelr n1érlegelésé,vel a méltányosság szerint 
1 meg liell osztani. 

(5) Az időközi enge.délyest a gyógyszertár helyi_ 
ségénck eredeti áliapot.ába való helyreállitás:ára vagy 
az ebból eredő költségek rnegté:-ité::-ére az eredeti en· 
gedélyessel szemben ltötelezettség nem terheli. 

9. §· 

(1) _4.z eredeti engedéJyes a gyógyszertár út.adá
sával annnlddején átadott beren<lezési és felszereiési 
tárgyaliat az időközi engedélyestó1 vis3zakövetelheti. 

(2) Ha az idöközi engedélyes az átvett be~ende

ztsi (felszerelési) tárgn:!knt eUenszolgáltatásé;t sze
rezte meg az eredeti engedélyestö1, azok visszaho
csátásáért rnegtérit-ést Iiövetelhet. A.z eredeti ·'€nged.!
Jyes a visszahocsátott berendezési (fe:szerelési) tárM 
gyak je?enlegi forgnlnti értékét olyan arányban- liÖ~ 

teles rnegtériteni, amilyen ar<ínyban állott az idö-
, közi engedélyes által a tárgyalcért nyujtott ellenszol~ 

; gáltatás a tárgya!rn.ak akk~ri forgalmi értékéJ1ez. A 

'I 
1 
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B. §. (Z), (S) és (<l) bekezdésében '.ogialt rroulelk~
zéseket itt is megfelelően allrnlmazm kell. 

(3) Ha az idököz! engedél;> es ~z. ered~ti enge.d~ 
Iyest-01 átve~t va!urnely herend~cSI (felsze~~les1) 
tárgyat ter1nészetben vissza2dru nem .t.ud, ko.teles 
ennek n tárgynak a szerzéshori úl'.apolah~z merten 
megállapitandó jelen:egi értékét az er~eh e~gedé· 
lyes részére n1egtériteni, kivéve, ha n targy u_to~~. ~ 
háhorus eseményeit következtében, vagy. az id~k~z1 

d •1 1 fel nem róható más okbol ellene.rt-ek 

líú 
a) az eredeti engedélyes javlira kell figyelembe.. 

veni az idöközi engedélyes :részére átadott anyag
kész~tnek az elszámolás időpontjában érvényben lé„ 
vő tiirvényes beszerzési árához igazodó értékét: 

enge e yesne \: k 'b •

1 

· 
néllíül herült ltl az időközi engedélyes birf;o .u ol,• .• _.· .•. ··:· •. ··. ·. 

d. .1 en I·ö·iiimény folytán pusztult el. vagy pe tg 1 Y \ ~ 

(4) Az időközi engedélyes által a .be.iendez.ési (f?l- ) 
szerelési) tárgyakra fordított heruhazasok c1mén er. l 
\•ényesithető n~·egttrit~si liövctel'ésro a s. § rendel„ :: 

kezéseit kell megfelclönlO"''lk:lmazni. J 

b) az időközi engedélyes javára ke-11 figyelen1be 
'fenni a visszabocsátott an;ragkészletnek az elszámo_ 
Jás;i időpontjában érvényben Ievö törvényes beszerzé
si. ár~ih1z igazodó érf,f,két, valamint az idöh:ö1i engc.. 
délyes által az átvett anJ·aglí:1.?szletért az eredeti en_ 
gedé!yes részére teljesitett fizet-éEeket. A te1jesit-01t 
fizetesekct az elsz'1n10Iás időpontjában érvényben 
lévő törvényes beszerzési á!·ak olyan hányadában 
kell figyeJ'ernbe\·enni,_ ami!yen hányada volt az idő_ 
közi engedélyes által az átvett an-'·agkész\'et.ért nyuj„ 
lott. ellenszolgáltatás az át,·ett anya_!.!k~szl'et akkori 
·törvényes beszerzé5i árának. _4 8. § (2), (3) és (4) 
bekezdésében foglait rendelkezéseket itt is ntegfele
Jöen aJkahnazni kell. . S· 

(l) Az időközi e1'.gcdélyes által a _2. § (3) be.. 
ltezdfse alapján a hatóság; kcze!ónel~ atadctt. an:„ug_ 
készlet (a további.akb::.n: vi.sszabocsa.tot~ .. anyagkesz~ 
le!) az átvétellel (7 .. § (~) bek.) cg;1deJuleg az ere. 
deti engedélyes tuln~donal.;a tnegJ at. 

(2) Az eredeti engedélyesf-ó1 átvet~ és .. ~ v~~szabo
c~átott anyagészlet között mutatkozo kulonbozet --. 
figyelembevéve az időközi engedély~ ?Ital a~ ere· 
deti engedélyes részéi·e kljesit::tt fizeteseket IS -

az eredeti és az idó1~özi eng::dél.res liöl'csönüs o.Js.zá„ 
rnolásának hírgya. Az ,e!szán1olásban: 

(3) Ha akái· az r:redetileg át,·ett. anyagJiészlet., 
akái" az annak el'ad:ísa ufán ~zere;;:ett. anyagkészlet, 
illetőleg annak egy része a háborus ese1nények kö
vetlreztében vagy az itlólcözi engedélyesnek fel nen~ 
róhatQ mi.is o1~bóJ €1lenérték néHitiI került ld az idő_ 
közi engcdél:;es lJirtnká!Jól -rngy ilyen l:örülmény 
folytún puszt11H e!, vagy pedig ? az eredetileg átvet~ 
anyagli'és:1Jet - n1~g-ujitiisá:val kapcso!athan - a. 
beszerzési és az eladási ár Ii:özött .frumálló killönbö. 
zet; kö~etkezt-é.~n cr-ökk.:nt~ ezSrt a "t'"n,?:_l·oni Yf_.."'\rm 
~z id~.röd enzad6I~ n0m fc1Gl&, 



i. 

! 

ll. §. 

A eredeti engedélyes a gyógyszertá1i jogositv1iny 
jele:legí for-gnhni érfékf.t olyan arányban l;;öte!ea 
z idöközi e.ngedéI'yesnrk rnesté:dteni, atnilyen arány_ 

:an állott az idölcözi engedélyes által a ·gyógyszer~ 
tá · · ositl'án:v értékéért ny1:Jtott ell~ns;:olg:if at:ís rtJOg. 

1 
.•• 

1
• 

a. gyógyszertári jogcsitv'<!ny nl\kori forga m1 '!':rh te~ 
.hez. 

12. §· 

Ha nz időközi engedélyes és az ered:ti ~~ged~~Yes 
8 8-ll. §-ok alapján é~·t·ényestihet~ :k~Yetelesek 
összegében l·ngy a liövet-"l'.'se~\ eg,'\-·e5 tete e1bcn nt~~~ 
ál1apodni nen1, tudnal;:, bcirmelyik fél a 14. ~. nh:pJ~n 

tt do··n·0~·1zottsii1•hoz fordulhat n. v1h1s ertek szerveze.. ti.iu · · h 

megállapítása végett. 

13. §. 

H gyo·~szertári iogosiitványt a n-énj6)éti nrl_ 
a a 1:i.· ~ • 1 ·• t 

. d t' ""eG~lves nem ign.:~olasn {ove -n1szter az e;re e I e .. ,,, ..,, . • , 
t "b .., .d. 8 (4) OOkezdéJsc esetebe..Tt orsza.. kez e en vagy u. -· S - . • d" 

, , 1 "n m!,s személy re:._.;;zerP engr ·2-gos palvazat a apJa ·· , •• 
" ·a·1-·· . enrredélves a. 8-11. §-ok a·.apJan lyHztE'.. az 1 0 ~OZI "" • # ' é 

i'en:nálló ikövetel&selt az uj ·engedelyí'sse1 szen1btm r_ 
vényesitheti."') 

·~) Hatálytalanitva a 2370/19,iü. n.:r. E. sz.ámu ren~ 
delet 6. §-ával. 
Ebből a célból az idól;:özi engedélyes a gyógyszer

tári jogositvány engedélyezéséröl szóló ~rtes:!és. (6< 
§ (4) bek.) kézbesité~ét kö<~t5 na11wl szam1M! 
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hni'minc nap alatt köteles az Uj engedélyesnek beje
lenteni, hogy a gyógysze1·tárrnJ Jiapcsclathan a 8-
11. §-ok alapj;.í.n milyen követelése ál! fenn. _4, ltöve
telés tárgyában - akár az eredeti, alilr az idöközi 

„engedélye.s kéreln1ére - a 14. § alapján szervezett 
döntóöizot!ság határoz. 

14. §. 

A jelen rendelet 8-11. §-ai alapján érvényesithet5 
kö\'etelések tárgyában minden peres eljárás ldzárá„ 
sávaJ a gyógyszertár fekvésének he!ye szerint ille
t.élces járásbíróság n1e1Iett alakitandó döntőbizottság 
határoz. 

15. §· 
(1) _.\. döntőbizottság az elnökön kiviil rendsze_ 

Í-int két tagból áll. A dönt5hizottság elnöl;;e a járás
bíróság elnöke, illetőleg az általa kijelölt itéJöbiró. 
.4. döntóOizotts:íg egyik tagját az eredeti engedélyes, 
niásik t.agját az időközi engedélyes jelöli Jd a gyógy_ 
szerészek höréhól. 

(2) Ha a dön.f.Cbizottsági tagot a dönt-öbizottság 
n1egalaliitását kérő fél a kérelem előterjesztésével 
egyidejüleg r:eru jelöli Id. a köYetefést érden1i intéz
Ju~dés nÉlkül lissza kell utasítani, ha pedig a kijelö_ 

· lésseJ az elr:ök felszó}itúsának liözlésétó1 számított 
nyolc napon tul a miisik fél késik, helyette az e1nökl 
él a IdjelÖlés jogával. 

(3) .Ha valamelyik Jdje1ö:t döntőbjz:>,tsági tag a · 
dönt-Obizottságban való részvételt megtagad,in vagy 

·a döntőbizottság rnüködése a kijelölt dö:1tó'bLottsági 
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f.!!g ism~telt túvolt:1srudáea folytán Zlkadúlyba ütk& ... 
zilt, helyette az elnök a fél meghallgutása után máa 
tagot: jelöl Id. 

( 4) Mindkét félnek a (2) bekezdésben emlitett 
· nyolc napon belül egye.zöen előterjesztett irásbeli ké~ 

relniére a döutőbizo:tságot további két taggal kiegé. 
szitve kell megalaltitani. ~.\z egyik tagot a Magyar 
l\.lngánall;:almazottak Szabad Szakszervezetének 
Gyógyszerészeti Szakoksztálya, a. másik tagot pedig 
a l\lagynr Országos Gyógyszerészek Egyesülete jelöli 
ki. A Itijelöl'és az elnök megkeresésére .történik 

l" \l 
-1: jesitésre a niéU-ányosságnak ,, „ ~9 

•_ A telje..i:'it~s Iintárd;:.je /tiZ::e 1?.:i:;fele1o -határidót szab. 
hat ,.no · uapna.J rövidebb · "J van napnliJ hosszabb nem lehet.*) as 

._,i . (l) A dönt%izott<-i ZO. §: 
.·.• •.• • .·. kintet né!J<ül halasztó' hg th_a,tarozata ell2nértékére te-

! . a a yu fellebbezé• k h ;Je ahhoz az itélOtáb' 'h ..,ne van e.. 
a járásbirósán- ta t :ka oz, an1elynek kerület.éhez az 

o r oz1 • an1<>Iy n1eUett d„ t'ib 
1 ság megalakult. - a on -0 izott-

·1· (2) Az itélötáb'a a fellebbe'. •t .. 
: tartásnak és 8 .,. a~t k" • .t„ ~~.:i a Polgar1 perrend. 
• 1 lm „ ~ Ie~esz1 o es mód"sit6 • b. 16. §. _yo nk a fe!Ie'·Jie·,e·s· 1 .•• · u Jogsza a.. 

l• ~ 1 e J8l""Sra von tI · 
A döntőbizottság, amennyiben a jelen rendelet ·lni.egfeleiö aU{ahuazeís:it·aJ s~6beli f.áa \O!o. szabályai 

ntásként nen1 rendelkezik, a magánjog általános sza. legervenyesen határ A 

'

intézi el és iteiettel . • • . . rgyaJas alapján 

b 11 1 A d"' tTh' tt · a méltá11yo3 , § rendelkezései az itélöt-ábla el'~ • .oz. ~ 19· 
ályait a \a mazza. on o tzo sag :megfelelöen irányadók. Jarasa teJnnetében ia 

jog szellemében jár el 

17. §· 
A döntőbizottság előtti eljárásban a bizonyitás tc. 

kintctében a polgári perrendtartás szabályai irány„ · 
adók. A döntöbizottság a bizonyitási eljárásban a fe„ 
lekkeJ, íanukka! és a szakértőkkel szentben ugyan~ 
azokat a jogokat gyakorolja, mb1t a járásbíróság. 

18. §. 
A döntöbizettság az elöttc érvényesitett li:Övetelése.,._ 

li:et határozattal dönti el. 

19. §· 
A döntőbizottság marasztaló határozatában a tel· 

21. §. 

~ID~~:ngnt:~~zott~;;ig ú!tal hn_tározattal tnc!omásul vett 
· \ ugyanaz "' hat~}:r„ n · t f 

eldöntö jogerös dönt·~·. tt ~ .•. :-· n~ ;: elek \•itájiít 
0 izo .sag! hataro.zatnak. 

22. §. 
.A döntdhizottaági eljúrás illetékmeute3. 

23. §. 
A d" ,,,.,_, 

OlL-0u1z.~ttsb.g- hat-Orczata alapj:ín birói végre~ 

'> lüegém:itre " 
. ~_,_t.yaJ. 2370/lD-15. l\I. E. számu mndelell 
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hajtásnak van helye; a végrehajtást az a járásbíró~ 
ság rendeli el, amely mellett a döntőbizottság meg ... 
alakult. 

24. §. 
A dönt-Ohizottságok :negalal;;itására, eljárására és 

ügyvitelére yonntkozó részletes szabályokat a költ.;, 
eégekre is kiterjedáen az igazságügyminiszterre] 
egyetért\'e a népjóI<éti miniszter rendelettel állapitja 
meg. 

25. §· 
(1) An1ennyiben a cselelimény sulyosabb blintetD 

rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és hati 
hónapig terjedhető elzárásra büntetendő, aki a jelea 
rendelet rendelkezéseit megszegi vagy kijátssza. 

(2) A pénzbüntetésre az 1928 : X. tön·énycikk 
rendelkezései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a 
pénzbüntett-s Iegn1agasabb öSszege nyolcvanezer pen. 
gli; olyan esetben pedig, amikoi' megállapitható an„ 
nak a nyereségnek az összege, amelyet a kihágás 
elköYet-Oje a cselekménnyel :illetéktelenül elér~ 

nyolcvanezer pengönek a megállapitott nyere•:ég két„ 
azereséVeJ felemelt Hsszege. 

(3) A kihágás miatt az eljárás a közigazgat.ási 
hatóságnak, 1nlnt rendóri bilnte!öbiróságna.k hatás~ 

lcörébe tartozik. Az 1929 : XXX. te. 59. §-a (,1) be
ltezdésénelt 3. pontjában foglalt rendelkezés szerr:I" 
pontjából szakminiszternek n nfpjóléti m;n:sztert 
kell 1tekint,eni. 
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A jelen rende!et 
tályba. 

26. §· 
kihirdetésfnek napján lép h•-

h. (~lrdetve. a Magyar Közlöny 1945. 
o -an megJelent 168. számában. ) évi november 

A Nemzeti Kormány 2.370/194 
~ zsidókra hátrá:lyos me kül'.

6
', .~I. ~· sz. II"endelet~ 

Jogszabályok folytá.11 1 g t onooztetest tartalmazó 
, e vc.:::z ett szernél ~ · 

szertári jogositván k ~ • Y.Jogu gyógy„ 
M E • ' yo rendezeséröl szóló 10.480/1945 
~ . . szamu rt'ndelct e . 

'"t• .• • gy~ rendelkezéseinek Idegé-
SZI ese ces módos!fása tárgyában. 

A mnisztériun1 az 19·!6 : VI. t 1 
felhatalmazás alapj<n k" . ti e. · §-áhan foglalO 

„ a ove !ezöket rendeli: 

2. §· 
(l) A 10.480/1945 'I E. 

•ábbiakban. R ) 2 •• ·' · •zámu rendelet (s to· 
rendel!rezé.s~kcl •· ffi·~nttak.1(1)_ bekezdése a következő 

geszt , eti r Jn. 
„Hatósági lcezelöül _ ' . 

·• b nnl<'nny1ben e t k" • iiosor an az eredet" ed •1 z en - el:.. 
pedig az eredeti e~g:~~J :syes~. 1,elJ. ~rendelni; ha 
\•agy elhalálozott Y • k1rendeleset nem kéri 

r • vagy tavol van ~ " , 
vezet~evel _ Jn~;~eyru".-

1 
„ • " gyogyszertar 

engedélyest kell ha;Ős~ e. }; e Jsos?rba:i az idöközS 
.az e.rede!' • ll1 eze öl<ent megbizni Mind 

' engedel):es, mind az idx"" i . v,..,z engedélyee 
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vagy bármely más, a gyóg_yszertár önúlló ve~·eiésére 

képesitetf- okleveles gyógyszerész ~tat~sági 1-:e.z~~öü~ 
csak abban az esetben rendelhetö k1, ha _erltolc~~ 
niegbizhatóságát két hónapnál ne1111 régehb:. ke~etu 
erkölcsi bizonyitvánnyal igazolta és ha az t•lctekes 
igazolóbizottság öt igazoltnak Jelentette _Id.'' , 

(2) Amennyiben a ható:;ási l1:ezelH k1:e1~dclese „ a 
R. 2. §·ának az előbbi bekezdéssel I~egesz~te.tt r:n: 
delkezéseinek nem felel n;eg, a törvenyhatosag cl~!) 

t . t · i-· hal-déktalanul kö!oles a l<irer.deU h.1to-1sz VfSO OJC u ~ •• • • 

sa kezelő inegbizatásána.k incgszuntn;e:.;erel a 
':' rt ·r \'ezetésével az elöhbi beli:e"ldes re::del-gyogysze a 

1
,, b. . 

1 • 1 megfelelőn uj lu!.tósági keze ot. ineg izni. tezesene t • • • • 1 
A R. 2. §-ánok (2)-( 4) hekezdeselben f~g1a t „.,.,_ 
delkezésellet é.rtelemszerüen l\ell alkalinazru. 

2. §· 

A R 4, §-<inak (2:-0) bek?zdésc_. hely<'be az 
1 ·bb. (2)-(7) bekezde•eket kell rUatm. aa t , „ 

1 
. , 

„(2) Ha az eredeti engedélyes ig:nye?~. ~ erve~1yc
sit-ésében elhárithatatlan altadály (lnsegitc szolg<!lnt_ 

unl·aszol"'álati"" tö;t,~nt igényhfxéh~1e vam· ra vagy n1 \ -· /:'> „ -- . . „ 1 
politilcai o}\hól, illetőleg származilsa n:uitt vala e · 
hurcolása, stb.) f\Övetkeztében gáto~va va~:· vagy 
meghalt, az eredeti engedélye3 felesege (ozvegy~), 

illetóleg kiskoru gyermeh.e (~rvája), , H:ren . csalad· 
tagok nemlétfben az: eredf'ti engedelyesnel~ ~ly~n 

1 ( • ··a) l·i a gyórryszere'•Z1 lie„ agvkGru gyenne iC arva3 , a~ ' ::> , ~ 
n ' · ul ' ·t ·e'en ren pesités n1egszerzése végett. tan manya1 a J „ -
delet -hatálybalépése előtt nH.~gltezde, ,·agy h:i ebboo 

,,~ 

J· 

fJll 
elhárithatatian nkatl:í!y köve!ke:zlében gátolva \'ol~ 
az akudály n:1cgszfinése utún, de legkésöbb az 1946. 
<t!t.· folyamán U.!egkezdi, az 1946. évi decerube-t hó 31. 
napjáig llérheti a gyégys~t:ertár haszonéfvezeti jogú. 
ttak engedélyezését. 

(3) Ha az eredeti engedélyes igényének érvénye.. 
sitésében elhárithatatlan ahadály miatt gátolva van, 
\·agy meghalt és a jelen § (2) bekezdése szerint ha„ 
.szonélvezetre jogosult családtag nincs, vagy az 

8 
kéreiemhez. hozzájárul, az eredeti engedéJyes-nek 
gyógyszertár öná11ó vezet.és2re képesifett oldeveles 
gyógyszeré,sz gyermeke (árvája) vagy gycnueliének 
(árv_~j:inak) gyógyszertár Önálló ,·ezetésére képesf„ 
tett oldeveles gyógyszerész házastársa az 1946. évi 
dece111her l1ó 31. napjáig kérhe!i a személ.rjogu 
gyóg:rszerfári jogns\tvány ongedélyezt:::~t .. A gyógy. 
szertári .iogositványnak ilyen családtag részé.re való 
engedélyezése a jelen rendelet al'kaln:.azásában a ja
gositvány vissznadúsával egy tef.:intet ahí esik. Ha 
pedig a jelen ~ (2) beke:-d5se sze-int ha~zo:iélvezetre 
jogJsult családtag nincs és az a f!;}'Ógysze:észi ok„ 
JeyéJ:Cl rende!kez<i csal'ádta.:; is 1neghalt, alti a gyógy_ 
szertári jogosltvány engedélyezését a jelen bekezdés 
rendelkezései a!apján kérhette volna, ez utóbbbi csa_ 
Iádtag özregye, illetőleg ldskoru árvája a.z 1946. évi 
decernber hó 31. napjáig li:érheti a gr6gyszertár ha„ 
azo"n•í}yeze.ti jo~ának éngedélyezését. 

( .:!) ... A. gyógyszert.ír haszonéJve;•ete tekintet.~be::t s 
jeh'n § (2) és (3) bekezdése szerint haszonélvezetre 
jogosultat - az alábbi (5) bekezdésben foglalt ki· 

1 

1 
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vétellel - ugyanazok a jogok Hletilt ineg, amelye,. 
ket az .1876 : XIV. tc. 132. §-a az özvegynek, ille
töle" kiskoru árvának biztosit. 

.. ·r 
ú" 

"'' Cnálló vezetéaére képesit~tt ok!eve!c.s gyógy.szeré~z 
gyermeke, vngy gyermekének g_róg;rszertár öná!l6 
tezeté.séte képesiiett okleveles gyógyszeré.sz háza..;. 
társa ré~zére a1don1ányo~ta. A gyógyszertári jogosit

„YÍ!ny v1s~zuadusa. eseteben az eredeti engedélye; 
clöllh ernhiett családtagjának gyógyszertári jorrc.nlt-

(5) _.\z eredeti engedélyes olyan ldsko1:u. gyermt·: 
kének, iUetöleg árvájánalt haszonélvezeh Joga, aki 
nagyhoruságának elérésekor a gyógyszerészi ké,pesi
tés megszerz€se végett tanuln1án.yoltat folytat, ugy_ 
szintén olyan nagylcoru gyermekének, ille~e~ á~vá
jának haszonélvezeti joga, aki a gyógy:zeresz1 kepe
sités megszerzéséhez szüliséges íanulnianyoka_t a je.-

1 • (?) bekezdésében eu:Jiiett határidö alat-~ n1eg_ "''s· ··1„·1 kezdte, annalt a naptár évnek utolsó nap3av~ szun1:.: 
meg, amely évben a. gyógyszerészi kké1~e~itestl·'. 1kme~szerezte, illetőleg azt az an·a vonat ozo ren e eze
sekben n1egállapitott tanulmányi idő alatt megszerez_ 
hette volna. 

(6) li.z az eredeti engedé1Ycs, ald a s2en1élyjo~ 
gyógysze.rtúri jogositvány visszaadására irányu:o 
igényének érvényesitésében a jelen § (1) beli:ezde.
sében tueghatározott hntáridö alatt elhárithatatln.n 
ulrndály miatt gátolva rnlt, a jelrn § (2) is (3) be. 
hezdésein alanuló haszonélvezet icleje alatt az aka· 
dá1 :r n1errsziinésétöi számitott hatvan napon belül is 
ig~;1_yell~eti ~ személyjogu gyúgyszertári jogosit
ván:r visszaadási:ít. Az eredeti engedélyes az akadály 
n1e.~szünésétöl számit-0tt liatvan nap alatt a gyógy ... 
fiZerhi.ri jogosítvány visszaadását abban az esetben is 
igényelheti, ha a népjóléti miniszter a gyógyszertári 
j.ogositványt a jelen § (3) bekezdésének rendelltezé:
sei alapján az eredeti engedélyesnek gyógyszertár 

vánJ:a hatályát veszti. "' 

. ~!) :<-\. je!en § (6) beke?:d~sJben rnegha.túrozott tscJ 
kivetele·reJ az 1946. é,\'i december hó 31 11ap" t. 

·1 · 1•u1n 
a JC en rendeleten alapuló igényt érvényesiteni iö!Jbé 
:n~n lehet. Azokra a szemé.lyjogu gyógys,-:ertárukr~. 

. ameIJ·~kre az (1)-(3) bekezdések alapján igényt 
~en~ _tainasztottnk, a népjóléti n1iniszter az 1947, évi 
.1nnuar hó 31. napjáig Országos poíly·áznt ,, h' d t ' . „ e. 1r e .. ~..,. 

l 
gyogyszert.úri jogosit.ványok adományozá~_:ánál ., '<l ".
l(' · d '? a .. 1 o 
·oz1 enge e1yest előnyben keU része.siteni, felté\'e 

hogy az ilietélres igazo!óbizoitság öt igazoltnak je~ 
le.nfette k!, a 6. § (1) liekezd&;p alupj:in szervez:t:tt 
hnron1 t.agu bizctts:íg pedig az ö:;szes köriiiméry: k 
!li~rlegc:é~".e :!Ia~jún a gy5g.rszertúri jogositvány "~do·_ 
manyozasara 1avns!atot tett. H„ az 'd"I-" · • . ·~ ~ l o ~oz1 enge_ 
delyes meghalt, az e1ó1Jb ernlite!t elöfel'{élel 1nellett 
az özv~gye, il!etöleg !dskoru árvája kérht>ti 't gy· "V 

l t. h '! . 4 Oo. -
s:z:e • ur nszonr vezeti jogának engedélyezését. R:.i. 
ped~g az időközi engedélyes pályázatot r.em nyujt 

. be„ Il~etöleg az özvegye vagy kiskoru árv,!ja a gyógy_ 
s:-:ertar haszonélvezeti jogának engedélrezését ne I, - . . Hl 
ier1, vagy ha a gyóg;rszertári jog{JSitvií.ny adon1á11y0_ 
zúsrh;nli, ilh•töle;; a gyógyaze::t:'iri haszonélvezeti jorr 

rngedéiye.zésének elóbh említett előfeltételek ne ~ 

'::j:.~~i:o· 
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áll fenn, n gyógyszertári jogosii-Vány adomáujozá:. :(1) ~.!\: nze1nélyjogu gyógyszertári jogneitv.ány visz-
sánál más púlyáz6kkcl szemben az előbb cmlitett .szand,ása. illetőleg a gyógyszertári 11aszonélvezeti 
elöieltétel esetében e!önyben keil részesiteni azokat jog engedé.lyezé~e ( 4. § (1)-(3) bek.) ){érdés5ben n 
2 pályázóhat., akiknek korábbi szentéJyjogu gyógy_ népjóléti n1iniszfcr a népjól:Sti minisztériumban erre 
.szertári jogosítván:;n1 az !. § értelmében hatá~::rát a célra szervezett háromtagu bizottság javasfata 
..-esztette. A gyógyszertári jogositvány (ha~zoa~lve. . :·: alapján határoz. ~<\. gyógyszertári ,iogositvány visszn
~~et! jog) engedélye:.:.ése kérdésében a népj~létl mi_ 0 adása, illetőleg a haszonélvezeti jog engedélyezése, 
ni.Szter a 6. § (1) beli:ezdése alapján szervezett há„ ·_;Jt':·- csak abban az esethen tagadható rneg, ha az igénylö„ 
romtagu bizottság javaslata alapján határoz." :';J:-:_ ·vel szemben :~z igazolási eljárás !'!:orán feddi:snél su

,-;!~;. Iyosahb biintet5 rendelli:eré.st 1negállanitó határoz~tot 

f . ~0,~~:;'~,t;:;,~,/'" el~;ij~!:~;rö hü~~:;'t, ba~~:;un~:!~~~;: 
vágyból eH;:ö-;Ptett. vétség avagy káhit6szerrrel elkö
vetett'-visszaélés 1aiatt büntetve volt. A bizottság el
nökét és li:ét tagját a népjólr:a n1inisztérium tisz.tvi
selöi sor<'iból a népjóléti miniszter nevezi Id. 

3, §· 
(1) A R. 5. §-ának (1) bekezdése uliként mód0-

sul, hogy az eredeti engedélyes a gyógyszertári jo. ---'~ 

g<>~'.:v;tny 
1 
:issz~udús:~~I i~~n;~l~ kér:;ényhez . ~z ;,!: ' 

e2n i e o uruto \c-:1 e u ct onapna nem rege n ~Nf 
keletü hatósági ed~ölcsi bizonyitványt, vai3n:.htt - ,„.-

~::~r~~:r~~~e~~á•:: :!:~~!:~~ :ze:~ő!~:~hi:z~:ite~~; ;~f 
rn!~~zi'\!:i!;,c§'~~n~!~ :(2) bekezdése helyébe a kö_ ~ff 

.,(2) J\.z illetélies igazolóbiznt:ság határo;'at:~t, il· 
le!ó1cg az ig2z0Lü:i e:jári!s mcginrlitására vonatkozó :i,J 
okiratot; csak :;bban ::.1z esetben li:ell bcn1utatni, ha az 
igénylő az érr~nyben lévii jogszabályok értelmében ~}
Jgazolási eljá1 ús alá esik.-" 

i~pnck: 

4. §· 

G. S-;:: helyébe a kÖVétkez-0 rendelkezések '.~J: 
S/Sf 

(2) Ha a népjóléti niiniszter a gyógyszertári jogo~ 
sitvány viss7.an<1ását, illeH;Ieg a haszonélvezeti jog 
engedélyezését az clóöhi bel!:czdéshen en1litett vala_ 
mely ol\ból n1eg! agadta, u gyóg:rszertárra országos 
pályázato~ kell ~irdehd. A gyór:y.-::zeriári jogcsi'vány 
adományozás:ínál a 4. § (7) heliezdésáben foglnh 
rendellu~zé:•ek~t te.U all;:almazni. 

(3) .<\. 1Jzen1·élyjogu gyógyszertári jogositvá11y visz
azandá:::;ú:·ó1, illetőleg a gyógyszertári haszonÉlvezrti 
jog cngedé.1yez~séró1 a: gyógyszertári jngn5itványt·, 
illetőleg a haszonélvezeti jogot cngcdé!ye::.-5 okirat 
kiadásával egJidejüen az idóliözi engedélyest i;; ér
tesíteni kell. !,.,. ·"~ 

(4) H<1 i: mé1,j6ilcU 0;1hi~;.;l~or ;t 4. ~ (7) Jwli~_déJt 
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vagy a jelen § (2) bekezdése eset.én a gyógysz9rfiri 
jogositványt nem az idó1tözi engedélyes, ha11en1 illf'is 
személy részére engedélyezte, a gyógyszertári J·gosit. 
vány engedélyezéséről az engedélyező okirat kiadá_ 
s:!val egyidejüen az időli:özi engedélyest. ug;rcnesak 
érte!:iteni ltell.'' 

(2) A jelen §-nnk a R. 6. §-a helyébe lépett ren. 
delet Itatályba~épése elött már visszaadott gyógysz~r
tári jogcsitványoldtnl, iUetöleg már erigedélyezett 
haszonéh1ezeti jogoldtal kapcsolatban is a.lka.lmazni 
kell. Ehhez Ité.pest amennyiben a R. 6. 6'-ának ~ je. 
!en rendelettel módosit-0tt (1) bekezdé~e alapján a 
niár visszaadott gyógyszertiiri jogositvány, illetőleg 

s in.ár engcdéIYezett· haszonélvezeti jog engetlélyezé„ 
sén~k nen1 Iet.t volnn he1;:e. a gyógysr;ert.ári ji:-g0<:it
ványt. ·illetőleg a haszoti~lvezeti jogot vissza kell 
vonni. 

5. §. 
.1\ R. 7. §-ának (3) bekezdése helyéb~ "- hö.-ctkeZő 

rendelkcz[s lép: 

0 (3) Ha a népjóléti tniniszter <>. jelen re1'delct ren
delkezés~i alapján a személyjogu gyégys;erlál'i jo_ 
gost-ivár.yt (haszonéh··ezcti jogot) nem az eredrt! fn

gedél.rcs:-~ · k vagy a 4. ,$ (2) és . (:3) belíezdfs:~h{'n em_ 
!iiett -rnJ::n1el;<tik családtagnak, scrn a;: időközi ongel 
délyce.nck vagy özvegyé_nek, illetőleg Jr1sl:orn árvcí
já~1«.!i:, h.:rue:n ür;::;zágos pály:iz:c.t. nlnpján n1ás 
n~.ély rész[:rc engedélyezte, a hatósági kezelő a g:r6gy_ 
~~_:terüír tiszta jöYcdehnéröl a t-Orvifnyhe.túseíg első 

tisztviselőjének köteles elszá1nolni. 
ti.szta jöv·cdelme a Gyógyszerészek 
AI~pját illeti.'' 

6. §· 

G9 

_J\. gyógyszertár 
Országos Jóléti 

A R. 13. §-ánal\ első mondata helyébe a köTetkezd 
rendcllíezés lép: 

a népjóléti . miniszter a jelen rendelet rendel
alapján a szemilyjogu gyógyszertári jogo_ 
nem az eredeti engedélyesnek vagy a 4, § 

(3) beliezdésében en11itett okleveles _gyógyszerész; 
családtagjának, sem az idó1tözi engedélfesnek; hanem 
országos ptílyázat alapján 1nás személy részére en
gedélyezte, az idöközi engedélyeS a. 8-11. §„olt alap_ 
ján fennál!ú követeléseit az uj engedélye:;sel szeinbm 

7. §· 
.i-\. R. 19. §·a a következő. rendeU\ezéssel egéazitt0-

tik ki: 
„A n1-arasztalúsi összeget. adóp-eng:őhen ltcll meg-

s. §. 
A je~en ·rendelet ldhirdetés0.nek napján lép ha.. 

).Wyba. 
Budapest, 1946. évi február hó 22-én. 

(l{ihirdetve a 11-fagynr I\.özlöny 194G. évi március 
··hó 19·én megjelent 64. '57.·ámában.) 
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A Né11jóhéli J\Úniszter 48.650/1945. N. M. auímu 
rendelete 

a z~i;l:'kra báf··ányns megkül1inl1öztetést tartaln1azó 
szert:íri jog-sitvií.nyok re:ndez:s:_ró1 sz:iló 10.480/1945. 
jog::zalJályoli: folyfán elve-;zft~tt személ;1-iogu gyógy. 

l\I. E. szán111 rende1et végrehajtása tárgyában. 

A 10 480/19~5. sz:imu rendelet (Magyar KözliillY, 
168. s-z:án1; a tov:.í.hhíakb:1n: R.) 24. §-ában f„g'ialt 
felhafa!tuaziis alvpj:í.n ::!Z igazságügyminiszf.erret 
egyetértve _a !iövetkezőket rendele1n: 

1. §. 
(1) .:'.z P, fé!, iJ!eUíleg 11nnak n félnek tön-ényes 

I~énvise~ője (g-r:írnja, r;ondnoka), ald a R. alapján a 
dö;1ttíhb:otts1íg e:éltt igén~·t kirán érrénycsitcni, erre 
vonatli:azó J;:ére!mét a diintöbizottság megalakítására 
ir::ínvnl!i kérehnéve.1 egyiittesen a R. 14. §-a szerint 
it1ctfkes j<ir:~sbiró:ií.g el!'Ö1~fhez cimezle eggyel több 
példányban hötc~es {'löte:·jes:deni. mint ahány elien
>érdckti fé! V!:n. „A. kérelmet. előterjesztő félnek a ké~ 
rel('tn he.:1yuj'ásáv~~1 cgyid.:;ji.iJeg anmak a gyó';!'.ysze_ 
résznek nevét és r,ontos chnét is be 'kell jelentenie, 
aidt a· dCi11tiibizottságba a maga részéről tagként ki.. 
ván ki,iel<iini. _4_ kéreie1nhez csatolni l{ell a 
szein2lyne!i: oly2n értel111ii nyilatkozatát 
f:zerint a -:i'fü:; I:é:·dés eldöntésében mint bi:wt:tsilgi 
t-'1.g. hnjlar-dtl résztvrnni. 

(2)' „::\. döntóliizottság elnöke a !térelem egy példá
nyát .:,_:.: (jHc„érdekU félnek n.zzal a felhivát1üa! 

7i 
ineg, hugy a felhitás itézhezvételétöl száinitott nyolc 
nap .alatt liözölje a dönt0bizottságba, áltila ltijelölt 
gyógyszerész nevét, ponto:; címét és a tagság elf„ ga„ 
dásáru. vonatkozó nyilatkozatát. mert e]enk'-'ZÖ esel
ben n döntöbizottsági tag kije:ölése ir~~nt az e1n5k 
hivatolból fog intézkedni. 

(3) Ha az eUenérdeJrii fél a (2) bekezdésben fog_ 
lalt felhívásnak nyolc napon belül nen1 tesz. eleget, 
a döntőbizottsági tagot a gyógy!:':zerészek köréből n2: 
elnök jelöli ki. A kijelölés akkor váliL hatályGs:;á, 
ha a Jrijelölt az (1) bekezdé.snek 1negfele!ö n;vratko
zatát a kijelölés elfogndásáról ben1utatja. 

(4) Amennyiben a döntöbizo!iságot a R. 15. §
ának (4) bekezdé3e szerint 1ováhbi ké! tag:Ü'.\ ldegé
sziive kell n1ega~akitani, a dönt-Obizotfság elnöke fel..: 
hivjt a J\.!agyar 1\-Iagánall.:!!l1nazot!nk S;,'.abv.d Szak
szervezetének Gyógyszerésze~i Szakasz: <í.i.:;~t. va~a
mint a iHagyar Or·zágcs Gybgys:::er,:szek Egyesüle
tét a tagok Jdjelöl'ésére. ezek nevíinek és ciini!nek 
közlésére. .A .!\-!agyar l\lag,í.nalli:aln1azo!tak Szabad 
Szakszervezcténelt Gyógyszerész Szakosztálya, vala... 
mint h l\.Jagyar Országo;; GJóg;:szel'és~~rk Egye.sü .. 

kijelölt taggal nz (1) beli:e„.désnek 
megfelelő irásbeli nyilaH;:o:.:ntot ~illittat ki és :~zt a 
lójelölt tag nevé,neh: é:; ciinének közlésfrrel :: döntö
bizot!Ság elnöltének hnladéli:talanui n1egküldi. 

2. §· 
(2) .'\. dönt6bizottsá;:.; eljárás:ávnl knpcsolatban fel

me~ ;,n.:; l>:'„ilts:geltet (5. §.) a kérelmet elöterje.::;zt;; 
, 



fli 
fél klltelea elíílegezni. A dÖutilbizot!ság e!n<lke, mL · 
előtt n bizottság összehivás:1 ii ánt int:'.>.zkednék, fel_ 
hivja a kéreln1et előterjesztő felet~ hogy a fel~erü15 
költségek fedezetére a járásbiró:ság elnöl:;énél helyez.. 
zen letétbe megfelelő összeget és azt n<lla zt!ros ha
táridön belül igazolja. 

(2) _.\ döntőbizottság elnöke - amennyiben a lté
i'elmet eJöter,iesztö fél a költségek előlegezésére 1ra
nyuló ltötelezettségénelt eleget tett ~ az ügyet tár_ 
icya.lásra tüzi ki. 

3. §· 
A döntőbizottság tagjai - az elnök kivételé·,·el -

az első ·tárgyalás n1egkezdése e!őtt esküt, i!letó1e.g fc
. gadahnat kötelesek tenni. _l\z e 1kii. iUetö!'.:':g f hada. 

10111 szövege a következő: 
„Én ............ „.... eshüSzöm a niindentudó 

denható Isten.re, hogy nlint a döntó'b!zot!ság tagja, 
n tagságból folyó feladato1n részrehajlás nélkül leg~ 
jobb tudásom (is lelli:'is111ereten1 szerint fogon1 ellátni. 
Isten enge;n ugy segéljen !1' 

„ftn .. .. . .. . . ...... becsületemre és le'lldisrnereterr1re 
fogadon1, hogy mint a döntöbizotf3ág tagja, a 
eágból folyó feladatomat r{SZ!·ehajlás nélkül, 
jobb tudásom és lelkiisn1e.retem szerint fogom °'"' ''"' 
látni!'' 

4. §. 

(1) .A tliintöbizotts1íg a Yit:' s i;:é1 dts felett 
tárgyalás alapján szótöbbséggel dönt. Hahiroza1~:);:J , 
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·aziránt is rendelkezik, hogy az eljárás során fel
niie.rü!t költségeket tnelyik fél" viseli, iVetóleg a fe
lek azt 11nilyen .ará1J:1yhan Yiselilt. 

(2) .:\ döntöbizotL~lg e!i}!fi eljárásban a ,fél ma.gát 
ügyvéddel is li:6pvisclt.ethe'!i, az ebből eredő höltség 
megtérit~sére azonban az el~enfél nent lo;öte1€,zhetö. 
Az utóbbi rendrlke:;:és az itérütábln elö-'ti eljii.rás-:a 
(R. 20. §) ne1n vonatkozik, 

5. §· 
A döntőbizottság elnökét, tagjait. és a jegyzókönyv ... 

ve:;:ctöt ülésenldnt annak a napldijnak kétszerese il~ 
leti meg, an1ely a Budapesten működő népbiróságol< 
tag-jninak jár. 

6. §· 
A jelen rendelet ldhirdet.ésének napján lép ha.. 

tályba. 
Budapest, 19-15. é,·i i:.oren1ber hó 28Mán. 

(I{H1irdetvc a l\Iagyar l{özlöny 19,f.5. évi november 
hó 30-án n1egje1ent 189. s::á.nt.ában.) 

A GYóGYSZERÉSZEK ORSU.GOS JóLÉTI 
ILLETö GYóGYSZERÉSZI JARULÉ

KOI\i ÖSSZEGÉNEK MEGALLLAPITASA. 

J'\. Gyóro-„ . .-zerészek Ors;r,{q:~os Jóléti 41\lnpját i11etó 
g~·ógyszerészi járulékolt ö::;::;:;.:e'!:én':'J°'.::: meg\1lapi·á.sirn„ 

· l:)efizetf11=érc &.; behajti!siTa V(ll!<ltk07..Ó l"enda}kezésa,1!,et 

1 
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~ a 8!70/1J4ö M. E. számu rendelr.tbeu fogta.;t <~,; ,~ Népjóléti 
:f€lhntal:nazás :flnpján - n.z alább szószerint közöölt '-:~j· 
103.100 /1946. N. ill. számu rendelet szabályozza. l 

~6 

l\.Iiniszter ,193.100/1946. N. ll\1. \számu 
rendelete 

_'1...:z Ideiglenes Nernzeti !\.ormány B.470/1945. i\1. E .• _;,_:Sli 

f t· 
. számu 'rendelete 
a gyógysz~részl jóléti intézmény lét".'sités'éró1 szóló 

1935 :III. törvénycili:li: 1nódositása tárgyáhan. 

· ·_i\z ideiglenes nemzeti korrnány az Ideiglenes Nem_ 
zetgyülés által Debrecenben az 1944. évi decen1ber 
hó 22. unp,ián adott felhataln1azás alapján n követ_ 
kezökel rendeli: 

1. §· 

1r 
{1 
~·i 
<J" 

A.z 1935 :III. tc. 1. ,fi~a akként n1ódositt.ntik, hogy <<4: 

,.. g;rúgy~zer3szi ján11Ck összegét a népjóléti minisz
tz·:;· az ott nieghatározott korlátozásra való trlda!et 
néikiil úllnpithatja meg. 

a Gyógyszerészeh: Országos Jóléti Alap:át rr'etö 
gyógyszerészi járulékok összegének n1egállapitúsa, 

befizetése' és behajtása tárgyábar:. 

A gyógyszerészi jóléti intéziri?n:r létesit6sérél <:z6ló 
1935:III. te. 1. §·ában, flető!eg a s .. 170/945. lll. E. 
sziin1u re..11delet (l\Iagyar I\.özlüny 134. szá.n) 1. §
áb:..n foglalt . felhatalmazás alapján ü következöket 
rendelem: 

1. §. 
{1) Az 1935 :Ill, te. ,1. §-a a!apjá!I gyógyszerészi 

járuléli:ot csak a közforgalaii, házi- és kézig;rógy
szertárban orvosi rendeletre ll:és;.it~tt és kisz:tl.gál:a
tott. gyógyszerek utált f.:ell fizetni. 

(2) ~~ törzsk1inyvezei-~ egysfgrs ös:-zet&te:ü gyé:'Y
szerek és gyógyszerkülönlt:.::essi~gdt, -,-ala.::lint. r. köt
szerek és tápszerek után gyógy:-;zen!s:,:i járulf~~0t fi
zetni nem kell. 

2. §· 

1 

1 



. 10 
latott gógr.azerek utúu 
til}~rt, 

e) 11 Pr1agánalkaln:.azottak Biztositó Intézete, a Ma· 
gynr Hajózási Betegségi Biztosít? Intézet, a l\Iagya,;. 
Posta Betegségi . Biztosit6 Intézete, a 1\1.igyar ÁL 
)anivnsutak Betegségi Biztositó Intézete, a 
galmtt magánvasutak betegségi l:iztosit::> intézetei · 
l\Iagyar Dohányjövedé.k Bet~gségi Biztositó Intéz~te 
n bányatárspénzt.árak - ideértve a dió3gyÖri n1agya; 
állami vas_, acéIM és gépgráralr társp:'.inLiárát -, va„ 
Jamint a l\.íagyar Allan1ii. l{öSzénbányász:tt Társpénz~ 
tára terhére (46.600/1945. N. ill. sz. rendelet 4. §
ának b) és e) pontja) orv;: si rendeI'etre li:észitett é;J 
kiszolgáltatott gyógyszerek után· gyógy~ ze:enkint G 
(hat) fillért, végül 

d) 'bz Országos 'Iár3ada!ombiztositó Int~zet 
szervei, intézn1énye1) terhfre (46.600/194:). N. 1\1. sz. 
rendelet 4. §-ána1~ a) _po:1!ja) orvosi rendeletre ké~ 
szite!t ·és Jdszclgli.lt;:t tt gyógyszerek utá:i. gyó;zy~ze_ 

renldnt 3 (hárem) fi11ért kötdes a 
Országos Jóló.ti Alapja (a továbbiakban: GyOJA) 
\'ára befizetni. 

(2) _.\z etöhbi bekezdés a) pC>ntjálJa:1 
delltezés alkalmaziisa s:i::en1pontjából 
kell tekinteni niinden olyan orvosi 
gyógyszerrendelvényt, amelynél az 
elkCszitéséért és kiszolgiiltatásáért 
telezettség az (1) be!i.ezdés b)-d) ponljniba.!1 
tett közületeJ1et és biztositó intézetel;:et. (üírspénztára~ 
k . .t) nen1 terheli. i~Iagiinvénynek kell tekinteni azt 
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vi'nyntásolutot (copiát) is, amelynek alapján gy:á·gy
iizer lH'is?.ittetett el és szolgáltattatott ki. 

· (3) .. A. házigyógyszertúr felelő~ v~zetöje gyógysza. 
iészi járulék chnén a házigyógysrertúban orvosi r2n
deletre készile!t é.S kiszolgú~t11tott gyógyszerek után 
gyógy~zert;'l!dnt 6 (hat) fi]ért köteles a GyOJA j2-

vára befizetni. 

3. §· 
( 1!) _.\ közforgalom részére az 1941. évi decemb&i' 

hó .1. napja előtt n1egnyilt t,ryógysze1tárali: felelős ve~ 
zetöi a magánl·ényekre készitett és kiszolgáltu.tott 
gyógyszerek után fizetendő gyógyszerészi járulélH.it 
havonldnt :í.tahínyösSzegben köteleselc fizetni. 

(2) .Az egy-egy naptári hónapra fi<.e!er!dő gy5gy_ 
szer~szi járu!é.k át.alányösszegét - ac; 1941. é'•ti de~ 
ce:nbel· hó 1. napjától az 1943. évi nave1nber hó 30. 
na)jáig t.frjedő idó"ben n1agánvür1yekre havonkint ké· 
s~.i'.ett. és kis:·:ol,gáltak:tt gyógyszerek átlagos d:.rab
száza!u::ak és a 2. § (1) bekezdésének a) pon~jábu.n 
u!.egüllnpitott gyógyszrlszi járulékegységnelt alupul
vé~elé\'el - a GyQJ_.\ intézÖhizotts:í.ga állapitja 1n.eg. 
HniározntJ ellen jogorvo;::latna!L n"nc3 helye. 

(a) -'\. havonkint fizetendő gj·ógys;:erészi j:!ru16k 
ata1án::;öss:i:egéne}: megállapithatása vé,cett az (1) 
bet~ezdé.'3!len emlitett gyógyszertára!~ felelős vezetőj 

közül a~·ok, akik a 277.717/1943. B. 1\1. szá1nu ren
delet (H.ende!etek Tára 2026. oldal)· alapján a gyógy" 
i;zcrf:;zi já1·ulé~;:nak átalányösszegbci1 való fizet~s~re 
engt.,.:lélyt nenl kértelt, haw>-vlll a .gyógyszerlszi jtí.i·ul(·_ 
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kot a jelen ·rendelet hatálybalépése napjáig a ~O~/ 
I93S. i:l. Yf. &zámu rendelet (Rendeletek Tára 336.· 
ulda:) 7. §-a sz~riuf fizették, kötelesek a jelen ren. 
ieiet hatá1ybulépése napjától számitott 15 nap ala!~ 

a GyOJ~I\ intézőbizottságának jelenteni, hogy az ,1941, 
évi dccen1ber 1. napjától az 1943. é"i november h6 
:10. napjáig terjedő időben magánvényrt! 
hány darab gyógyszcr1 ii:észitettek é!:i sz<•lgáltatt:ak 
Id. 

(•!) A közforga.l!nu gyógyszertár ftlelö5 vezetője 
n GyOJ~.\. int~zöbizottsága á1tal n1egállapitott áta· 
lányösszeget minden naplári hónap 5. napjáig köte.. 
les a GyOJA PQStataJi:aréh.pénZ~ári csek!lszümlájára 
befizetni. 

'i9 

ma hat egyn1ásut:ín követli:ezö hónapba1::, ba:vc:;\rénfl 
lényegesen meghaladta az átalányösszeg meg.;Uapi_ 
tii.s!í.nii.l n1apult·ett gyógyszer0 k darabszámát, a 
gyógys'.'ertár felelős ve7~töje köteles e hörühnényt a 
hat ... di1\ hónapot kövefö hónap 15. napjáig a GyOJ~.\. 
intézó'bizottságánalr J1ejelenteni. l;. GyOJ_.\. inté1~:íbi
zotfs-lga ilyen esetben a gyógyszertár terhére meg. 
áHapitott iit.J:\nyö~szerret az eTlitett h;~t hó··apot hfr. 
„·etö hó!i<ip elsö nnpjiitól aránylagosan felemeli. 

4. §. 

(1) A közforgalom részére az 19-1:1. é"i december 
hó 1. nf'pja után, <le még n jelen rendelet hatá~yba
lép?s? előtt megn:rilt gyógyszrrtárak felelős vezetöi 
nz ;1948. évi julius hó 31. napj<íig bezárólag, a jelen 

(5) ii. gyógys:..o:e:::tár fe?elüs ve1etője indo!.;:o!t eset- rend~le~ hat:'.Iyha~épé::oe utár:. megnyíló gyógyszertá-
hen a megáUa11itoLt átalányösszeg 1CSÖJi.kei1l.~sé.t kér_· rnk feleNis vezrtííi pedig a gyÓITTtszertámnk a li:öz_ 
heti a GyüJ_4.. intfzőbizottságától. Ha a rnagánvé~ forga1cn1 részér~ va1ó megnyitás<'. napj·ít kövefö két 

· uyekre ké,szitett ·és kiszolgáltatott gyógya:::erek da.. éven :.í.i. <! n1agánl"én;reln·e készitett és kiszolgálta_ 
rabszáina a li.éreli!n1 elöterjesitését li:özvet.eniil meg- tott gyóg;1-·s:::rere11: t1tán fb:eteHdö gyógyszerészi járuM 
elözó„ hat hónapban, havonként - igazoltan - Jé. l~kot. havonkint tényJ··gesen készített éS kiszolgálta. 
nyegesen hevesebb voit a.l átalányösszeg inegá11a.pi· tott !!YÓg;rs'.:;ereh darahsz:in1finak alapulvételével lrö-
tásánál alapulvett gyógyszerek daraJiszámánál, telesek fizetni. Ehh~z kép~sf. az ~mlitet.f. 1rrytigrszer-
GyQJ_I\ intézöbizGUsgának az cn11itett hat hónapot ttlrak felelős vezetöi, a fentebb 1np:jelöit idóta1 tam 
követő hónap első napjától az átalányö~s.:e;;eit arány„ alatt. n1inden nnptári hónap 5. napjáig - a::: nlábbi 
lagosaa csökkentenie lteU; döntéséig a..:onban (2) bekezdésben e1öirt nyilvánta~tóli:önyi.· }dmuh1tás.'l 
gyógyszertár fele1Gs vezetöje a megál.apitott szerint - J1Z elözö n°nptári hó11apba11 k~szitett és ki-
lányösszeget köteles fizetni. nzolgál 'atott g;róg;rszerek tl.arnbsz<!n1ának a. 2. fi (1) 

(6) Ha valamely gyógysze<tárnál a m:•giim,én;C:"-'••i(;c bekezdésé~cl:: a) pontjában nv·-i:~ :.Hapitot.t gyógysir.e~ 
" készitett Í'3 kiszolgáltatott gyógyszerek részi ~1.'iruléli:egység a1f!,pnlvff,elúvf1 1'iszú.n1itoft töb~-

1 
1 
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1
:·:ürösét köteleseli: a GyOÍA postat-i\kai:'éli:pén.ztári 

csekkszámlájára befizetni. 
·(2) _!\. gyógyszerészi ·járulék alá eső 

1~a:rcnkénti darabszámának megállapitha.tása 
nz előző bel1:ezd~sJ1en etnHtctt gyógyszert:í.rak 
vezetői l;;ötelesek az (1) bekezdésben mt?.giilhipifol:t iJ 
idők1rt.am a!ntt, a n1.ag<Íi:n·ényekre készített 
gálti).~oi.-t gyógyszerekről - az 1. § (2) tel!m·'désé:.f 
b!:n en1liteH: gyóg;r:;rc:-ek ldvé.te11ével -:-- nvilvómtartó ... ;• 
J1Önyyet vezeh1i. Nyilvántart-óltönyv céljára csak be. 
kötüt.t, oldalszámozott és a GyOJ},_ álto.l hivata'osan 
fcliilbf.Jyegzett l\:önyv használhat·). A 
könyvben minden egye.:; magánvén;;rc 
gyógyszerrel J;:apcso}atban, an'a_ak k'1;zol;~iil1'itás, 
előtt a 1d5vetl\ezö adatol;;at kell bevezet:1i: 

a) á f'ételszámot. (folyó.számot). 
b) a magán1:ényen rendelt gyógysz21· 

lének kivónn.tcs leírását„ 
c)a rende!öorvos nevét (vény111ílsolatoknlll 

t-!'r-c .-onaikozó. jelzést), 
d) a magánvényen rendc~t. gyógyszert clli:észHö .. 

gyógyszerész nevét és végill. 
e) az elkészités idejét. 
(3) Az előbhi bekezdésben emlitr.it adatol;nál~;:;'_;_.· 

a n~:Hvántn.rtóiiiiDY\"be való bevezetése után a vén:r.;:)'. 
hf.tl~pján - kisnn'iretü, legfel.iehb ltáron1 négj-zef"':·: 
cenÜméter nagys:.tgu bélyegző ~Jka!n1azá~-í.val 
hell tii>:ter ni a gyógyszertár nevét és heiyét, a nY,íi~·>, 
,-üntc.rt.ókön:rvi folyószán1ot. és a ld!'!z!l!gáHabis 

fmt. 
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( 4) Ha ugyanabban a 'napt~ri évben ugyanarra a 

nu;,gánvényre két vagy több es2tben li:ell a gyógy
szert clk~sziteni, a gyógyszer u,ibóli kisznlgáltatása~ 

kor a. (2) hekezdés h) és e) 11ont,iaiban clöirt ada· 
tcknJ. nem kell idra a nyilvánlartókönyvbe, bevezetni, 
hanem elég csak azt a hónapot és foiyószán)()t be
jegye;:ni, an1ely hónapban a fol;rószárn alatL a (2) 

· bcl;;ezdés 2)-e) pontjúhr..n cm]ito'.t adat!)ir az ismé_ 
telt:::1 elkészitett g;,rógyszerrel kap.:::solatban a nyi1~ 

vi:.:ii'artóhönyvbe niár bevezettettelt. 
(5) } ... nyih·ántartókönyvet n1inden naptári hónap 

végén le kell zárni; a folyószárnozást minden nap_ 
tári hónapban ujra h:ell kezdeni. 

(6) Az (1) bekezdésben n1-~gállapitott időtartam 

letelte után a gyógyszertár' felelős vezetője a ma
gánvén;i:el::re készit-i:t.f: és Idszol;:n!.ltatott gr<);;yszere!;: 
után fizetendő gyógyszerészi járulékot áta!:ínJÖ:;z. 
szegbcn !~ötde,s fiz~fni. .1\.z egy-egy naptiíri I!ónapra 
fizetenc!i) gyóg:r::zerészi járulék áta!inyös:-07.eg.ét a 
GyOJ_.\. int{•zöbiznU~;úgn a jC'lr:::. rC'Llc:·~'t h_1t:]:o-!.>aié
pése előtt n1eg-nyilt gyÓg,'\·szertfrraknát az 19,i6. évi 
augusztus hó 1. n:i!ljától az 1948. é>i julius hó 3,1. 

.napjiíig ter.icdö i<löhen, a jelen rende!et: hatúl:rbalé_ 
pése utún n1egnrilt, gyé-gyszert<!r<lknú.l pedig a 
gyógyszertárnak ::t köz!'orgr!..lc1n részére -való megnyi_ 
tása napját köve!ii hfi; év nlatt n1agánvényekre ha~ 

-,. vonldnt készitctt és !dszolg11Itatott, gyógrszerek átfn
gos daralJszútnánnk a!apuh-.ét~lévcl ál!aI>it.ia Incg. A 
ntegáUapit-0tt. átahínyi)~ezeget - ~ 3, § (-1) l;c-kez:-
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désébe:i foglalt rendelkez~r,nek tnegfcletően - min„ 
den napt<.í:1i hónap 5. napjáig heil a GyQJ_S, püsta_ 

. takarékpénzt<!ri cseli:ksz:ín1lái1.ra befizetni. 
(7) l\. havonkint fizetendő gyógyszerészi járulék 

átalányöss·ze.gének mcgáUapi!hatGsa végett; a gyógy_. 
s1..ertár felelős ·vezetője li:üteles az (1) be!tezdésben 
megállapitot.t időtart:!m Ieteltft höve{) tiz~r:.öt ~·n!I 
alatt a GyQJ_.\. inézöbizot-tsúgának jelenteni, hogy a 
(6) heltezdésben megjelölt idó'ben n-:agánvényre ha
vcmként hány dn.rab gyógyszert késziteft és sz:ol-

gáltat-Ott W· 

5. §· 

(1) A lüizforgallnu gyógy;zert<irak által a 2. §. 
(1) bekezdéséne.k b)-:.l.) pontjail!a.:1 en1litett közü.,; 
letek és biztosító intézete!\ (!iirspénztái:a1~) terhére 
orvosi ·rendeletre h:észitett és kiszol;:!:í.lta.tott gyógy_ 
szcrészi. járulé1;:ot. - a júruléköss·.~egnek a kiszo}_ 
gáltatott. gyógysze.rcl;:rúl szóló Nzúmla végö.~:17.e.gé 
böl való levonása ntán - az ei.:1EteU. közületek és 
biztositó intézetek (t:ír:::.pénzt?.1·al:) fi:-:etlk be a 
GyOJA. postata~Hi.rékpénzti!ri c;se1d1:szá!1tláj{!rn. EYég
böl a közforgalmu gyógys:;:eriár ft'!l~lös vezetője az. 
emlitett közületek ~s 2 biztosi tó in' ézetek (túrsIJénz- ·.:.·:: 
tárni{) terhére ldszolgá!atott gyóg;rsz~re!;:ró1 kiá.lli""'. 
ta~dó' sz!lnlláhan a gyógyszerel;:et - az 1. § (2) be) 
kc!<lésében foglalt rentlellr.:;zfsre figyelemmel - kit 
c.soportba~ köteles felsorolni. _.\.z elsö, azaz az a)' 
~portbau rizolu!.t a gyózyozerah·et. ll:eH fefsorolnia,·· 

Sll 
alll1llJ'ek után "" 1. ~ (2) bekezdé•• értelmében jál'll
lékot f"LZetni nem li:.ell, a második, vagyis a b) cso· 
portban. pedig azokat ir. gyógyszereli.et ltell feltüntet_ 
'!rle, amelyek után gyógyszerészi járuléltot fizetni kö„ 
teles. _.\.z a) csopr..rt fö!é: „Gyógyszerészi járuféb.: 
alá nem eső· gyógyszerek", a b) c.:;opo1·t fölé pedig! 
"Gyógyszerészi járulék alá eső gyógyszerek" szava
kat kel irni. _.\ szánüa Id:íHitásával egyidojüleg a 
gyógyszertár fe!eii.ís vezetője köteles a GyOJA által 
kibocsá!ott 1 ,B~~elen~ö!ap" fs 11Ellenörzölap" felirata 
nyo111tatványoltat ki!öiteni és a Idöltött bejelentöla~ 

pot n. GyOJ_.\-nak megküldeni a Idtöltött eilenörzö„ 
lapot pedig a számlához csatolni. 

(2) A 2. § (1) bekezdésének b)-d) pontjaiban 
eiulitett közületek és biztosító inté..:etek (társpénz~ 

tárak) líöte!esek a gyógysz::részi sziímla beérliezésé_ 
nek .~apját hövetö öt nap alatt a száiula b) cso„ 
portJaban felsorolt gyógyszere!\ darabszáinának a 2. 
§ 51) 1y:l~ezdésének h)-d) pontjaiban megállnpitott 
gyogyszereszi járulékegység alapul\·ételével kiszámi
tott többszörösét. a GyOJA postatakarékpénztári 
cse!{kszámlájára befizetni. ..:-\ befizetett összeget s. 
gyog:rszerészi számlából le kell vonni' A . 0 ' · · • 1 • . • gyoe.ysze 
resz1 3aru ek befizetéséyel e-.-'ide'"J mli -
k

„ ··1 ' 1 h.t JU eg az e tett 
ozu eie r és hiztositó intézetek (t.írspénztárnk) l„. 

telesek a sziin1lához csatolt ellenőrzó1apot ~ ·ol~~ 
nak megküldeni. a Y • .\ 

(3) A gyógyszerészi j<ln11&k befizetését igazoló 
pos~tataliarékp{;nztári cstkkszelvényeket a:;; amlitert 

-~ 
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irözlilekk és !Jiztosit-Oi!itézetek (tá1·~pénztár~k) ltÖt~S 
l~tiek s:~ln:.adási oli:miinyaik között n1e~öriz1ü. 

(4) A (2) és (3) bekezdésekben fogl:i\t rendelké: 
zések pont1Js n~egtar!ásáért az eljáró tisztvise!ö fé~ 
gyelmi és vagyonjog! fe~elösséggoel t:lrt::rzik. 

6. §· 

(1) A házigyógyszertár felelős -;:ezetöje 
réSzi járulék cin1én rninden na.ptári hónap 5. napjáig
az alábbi (3) bekezdésben előirt, nyilv<intartóköny __ v:'> 

ldn1utatása szerint az előző naptári hón:tpban orvost~ 
rendeletre l;:észitett és kiszolgáltatott gyégysz~rel~i:J. 
darabszántának a 2. § (3) beJ;:ezdé::ébc!l tne;rállap("' 
tott gyógyszerészi járulekegy.::.:i!g alapu'.vfJelével ,ki 
számitott 'iöbbszörösét köteles a GyOJA. javára be 
fizetni. 

(2) ,,,.\ tudományegyeten1ek tütelé~:ícbe ia:tozó egy·~~}·_' 
~-enii hi:ízigyúgyszel'tárakbun 1:-[szit-:;tt gy~·;gyszer_ek'.:'. 
után gyógyszerészi járuléko!. fizetni nei:~ ke:J.i 

(3) . .\. gyógyszerÉszi járulék alú cs-5 gyégysre, .. 
havonidnti darabszún1ánul;; ;.ucg;íl:apithai:.í.~a yégett,.Y 
húzigyógyszertár felelős vezetője li:~iíele'.i a há''• 
gy6gyszert.á!"bnn orrosi l"tndeletre l;:é.s:út~tt és ki". 
gáHn.tott gyógy:>zer·e!criH - az ].. § (2) be~iezdés'é 
cmlitett g~:ó:;yszcrelt ldvételfvel 
l;:i.inyvct vtze!.I:l .• .\. ?~yilvúntartóköny~· vezc:ése 
tei:fbcn a •1. § (2) (1) és (5) behezdésében 
t0lHi(1llH~:i::fst:ket k(?li :mrgfe!eHien ~Jku.h!:.Hzni. 

7. §· 
(1) }i. li:.ézigyógyszertár er1gedélyese gyógyszerészi: 

""járulék citnén nüntlen naptári negyedévet követő hó
'!nap 5. napjáig az alilhbi (2) bekezdésb~n e:öirt nyil_ 

,,."viíntartókönyv ldn1uta!<Í.sa szetint a naplári negyed„ 
,, -~ybcn ort·osi rendele!r~ készitett és kiszolgáltatott 

gyógyszerek darahszámáuak a 2. § ( 4) bekezdésében 
'Inegállapiiott gyógyszerészi járulékegys2g alap;,1lvéte
Iével kiszántitott többszörösét köteles a GyOJA. ja_ 

$;~,:\•ára befizetni. 

!?·:: .. (2) A gyógyszeré.szi jiirulék ahi esö gyógyszereh! 
~·havonkinti c!arnbszámánali: n1egállapithatása végett a 
fl:J;:ézigyógyszertár engedélyese köteles a kfzigyógy_ 
<i:.c· ertárban orvosi rendeh:i-re. kés..:iíett és ldszolgáltn

ott gyógyszerekről az - 1. S (:J) hekt:zdé:::·fben em
IiÍett gyógyszerek ldvételéi-elu - n;rtvántartóliÖilj'-VCt 
Vezetni. Nyilv{:ntnf·téJ;;öny\.- céi,i:irr: c::ali: u ·!. § (2) 
behezdést>.hen. megjelöli: könyv h:isználható. . . .\ nyiL 
fántariókönyvlJc inindcn or\·osi t ende!etre készített 

ógyszerrcl kapcsolatban, annak kiszolgáltatása 
"tt, a •1. § (2) }Jehezdésének e.), iJ) és e)o p~ntjai_ 

en1litett. adatokat ke!l heveze!ni .• .\. nyilvántartó ... 
„nyvet niiaden naptári negyedév Tégéq Je kell zár
; a fol;rószl.!n102á:;t rrdnden naptári negyt>.dév elején 
ra keli kezdeni. 

8. § .. 

gyógyszert.úr ~s a hú.zigyógyszertár 
valanriut :~ I·~é:zigyógysf:ertár en,ge_ 



$tl 
délyese 
lga\loló 
lirfani. 

•, 
kötele3 a gyógysze!'észi j.:írl!lékok befizetés~ 
postataltaréb.-pénz:tári csekkszelvénYeket megM 

9. §· 

(1) Ha a közforgaln1u gyógyszertár vagy a házi„: 
gyógyszertár felelős vezetöje1 illetőleg a kézigy.ógy
szertár engedélyese, a\•agy a 2. § (1) bekezdésének 
(b-d) pontjaiban emlitctt hözi!let ragy biztositó 
intézet (társpénztár) a gyógyszerészi iáru!ékct a je.. 

len rendelet 3-7 §-aiban 111egállapito!t határnapot 
lrövetö időben nem fizeti be a GyOJA. past-atakarék_ 
pénztári csekkszámlájára, késedebni póiléh:ot kötelei:; 
fizetni. 

(2) A ltésedeln!i pótlék a ki!sedelenl minden meg. 
kezdett hónapjára havi két sZázaléfr. 

(3) A 2. § (1) bekezdésének b)-tl) pontjaiban 
en:.:litett közületek és bb,tositó fntézctd;: (hí.rspén:dá· 
rak) a gyógyszerészi járulék késede~;nes befizetése 
köYetkeztében előállott hésedeln1i pót!t.'.·kot a gyógy~ 

szerész JiZámlájából nem vonhat.jált le. 

10. §· 

· (1) Amcrinyiben a gyógyszertár felelős vezetője 
(engedélyese) a gyógyszerészi járulékokat, illetőleg 

a késedelrni pótléli:oli:at a jelen rend<·!et 3„ -1. és 7. 
§-úban előirt idő a!att ·nem fizeti be, a GyOJ.;?.. in· 
téz-Obizottsága a hútraléli:os líövetel~s nagysigának 
megállapiti:isr~ .ut:!n azt a - behajtás fngnnatos1tílsa 

8! 

réget.t ...:...._ szabályszerü hátraléki l..in1utatás n1eghül~ 
déSe iuellett a gyóg;rszertár felelős vezetőjének (5i1-

gedélyesének) lakóhelye szerint ilI"etékes _községi előL 
j~íróságánalt (városi adóhivatalTiak, Budapesten a 
keri_ile.ti adószán1yjteli osztálynak) ldmutatja. 

(2) „A.z (1) bekezdés szerint !dn1utatptt követelé
sek biztositására és behajLí.'~~ra a közadó1í kezelésé
re vonatli:ozó törvényes rend~1lkezések az irányadók. 

ll. §. 

(1) ..;\ GyOJ.A. a Idizfo;·galmu, házi- é3 ké:dgyógy_ 
szertárakat, valan1}:;.t n 2. § (1) Iiekezdésénelt b)

. d) pontjaiban cmlitett J;.özületeket és biztositó inté
zetek.et (társiJén„z!árakaí) a jelen readeletben elöir~ 
kötelességeik teljesiíése teldntef'ében ellenőrizheti és 
ebből n célból a. h~lys;ónen. bárnlikor vizsgálatctJ 
tarthat. „<\. gyógys:;{~l"'tárak feleléis veze!öi, valamint 
az ctniitCt-t közületek és hiztu:::itú iniézete.k (t5ra
pénzárak) kötelesek a GyOJA. hivatalos kiküldöttei
nek a gyógyszerészi járuléli:ok hefi:fctí:sét igazoló 
csekhszelvényeke.t felmutatni. _;\. ciÓJ.A.-t érdeklő 
gyógyszerészi szán1~5.lrnak. nyilvántartásoknak és e}_ 
szá1nolás~knak a hclyszinen Yuló 1negtekint.é.sét nieg
engedni, valau1int a szüks2ges felvilágositások::it, 
?negadni. 

(2) „..\. közforgahnu gyógyszertár és a házigyég)·
azertár felelős vezetője. valn.nünt a. kézigyógyszer~-lr 
engedélyese ki)t.eles a GyOJ„.\ felhivásárn. a szüJ(fi.é. 
,ges fe!vi1ágr:s;tiisclint. ::::q;~~~dni r~~ a gyógyszerés~ 
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járuléklial kapcsolat-Os adatoliat rendelkezésre bo„ 
csátani. 

(3) _;\. tisztiorvosok (Budapesten a li:eriileti szolgá
latra beosztott. tiszHorvoso1;;) köiercsek a gyóg:rszer
tárvizsgálatok alkahnával :1 gyógyszerészi járuléltok 
ponos befizetését, továbbá a 4. § (1) bekezdésében _ 
említett gyógyszertáralmál',. vaiamint a házL és kézi_ 
gyógyszertáraknál az eJöirt nyilvánt.artókönyv sza„ 
bályszerü vezet-ését ellenOrizni és n1egálla11ifaí.sailtat 
a gyógyszervizsgúlat.i jeg.rz<1i;;önyv m~gjegyzés rova
tában feltiintctni. 

12. §. 

(1) Aniennyiben a c:;elek:nén;r .su!Yosahb· büntet& 
rendellte;z;és alá ncn1 esik, kiluígúst Iiövet el é3 p6nz„ 
büntetéssel büntetendő annak a gyúg:rszerhírnak fe
lelős vezetője, aki 

1. a jelen rendeiethen rnegszabnit bejelentés~ li:öte.. 
lezettséget eln1ulaszt,ia 1:agy azt ne1n a rneg'állapitott 
határidőben teljesíti, avagy abból a célból, hogy a 
járulék_fizeté!:~,i,. kötelezeft:;égtöi jogosulat:annl rész_ 
bcn n1entesül.iör., iud-i·a ·ralótlan adatoli:at jelent be 
(3 .•. !, és 11. §-ok); 

2. a nyilvántart5li.önyYet nem vez2ti -rar.y uC'n1 s·la

bályszcrüen vezet.!, avagy a gyógyszerés~i járu1ék 
alá eső g,rógyszerei;:nek nyilvánt:n·ffil;:iinyvbe való bB
jcg:rzését elmulnsztjá. (4., 6. és 7. §-ok); 

3. a vény 1uíJ1o.pjúa a l~iszolgáltatc;tt gyógyszernek 
nyÍlvánt1rtáshavéü•!ét. megszabott n1ódon 11en1 iga~ 
;.o!ja (.t. § (:j.) J>0~.); 

SÍ) 

4. a 2. § (1) bekezdésének b)-d) pontj1tiba1' em. 
Utett közületeh: és biztositóintézetek (társpénztárali) 
terhére kiszolg1.íltatott gyógyszerek számlázását s2a

bálytalanul végzi vagy a bejelentölapolmali a GyOJ~J\. 
részére való megküldését ehnulasztja (5. §); 

5. a gyógyszerészi -járulékot késedeln1cse11 fizet~ 

vagy fizetését elmulasztja (3., 4., 6. és 7. §-ok); 

6. a gyógyszerészi járulékok befizetését igazoló 
postatal\ar~kpénztári cs~kkszelVényeket nent ór~i meg 
(8. §); 

7. a GyOJA által elrendelt helyszini vizsgálatot 
szándékosan al;:adályozza., a gyógyszerészi járulékolt 
befizetését igazoló csckkszelvényekneli vagy a 
GyOJ„{_t érdeklő gyógyszercsz1 szántl~knak, nyit_ 
vántartásoltnak és elszá111ohisolnÍak a helyszinen való 
rnegiekintését nem engedi meg, avagy a. szükséges 
felvi!ágositásoli:at a GyOJ.A. hivatalos kiküldöticinek 
nem adja 1neg (11. §.). 

(2) .. .'\. pénzbüntetés tekintetében az 1928 :X~ tör„ 
vénycikk és a 8.960/19·16. AI. E. ~zámu rendelet 
(l\.lagyar J{özlöny 173. szám) :rendelkezéseit licll al
l<almazni. 

(3) _l\. kihágás miatt az eljárás a küzigazgat.ási ha
tóságnali:, n1int rendőri büntetöbiróságnak hatáskö„ 
rébe tartozik. Az 1929 :XXX. tc. 59. §·a (1) belmz.. 
dés61!ek 3. pontjába.n foglalt rendelkezés szcn1pont-. 
jából szaknliniszternek a népjóléti minisr~,ert ltell te.
hinteni. „_, ... : _..JJ 

1 

1 
"i 
''] 

cl 

1 
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13· §. 

A jelen rendelet Idhirdetéséneli: uap3an lép hatály_ 
bn; hntálybnléptével a 307 /1935. B. I~I. sz:lmu ren
delet (Rendeletek Tára 330. oldal) 4, §-a, valamint 
a 309/1935. B. M. számu és a 184.260/19,16. N. M. 
számu (i\1ngyar Közlöny 123. szám) rendeletek he_ 
té.lyulnit vesztik· 

Budapest, 1946. évi szeptember h& 4·én. 

(Kihirdetve a Tuiagyar Közlöny 1946. évi szepten1_ 
ber hó 6-án megjelent 202. szárnában.) 

A GYóGYSZERARAK ALAIWLASA A 
FELSZAB.\DULAS ó'l'A. 

!Közvetlenül a felszabadulás után a gyógyszer a11q1· 
anyagok megillapitá:;;:ánúl a 260.500/1934. B. 11. sz. 
rendeletben rnegállapitott árak é.s a 286.574/1944. B. 
!\:f. sz. rendeletben lnegállapitott pótdij'ak, va1anrlnt n 
TuI.azyarországi Gyóg;rszerész Egyesület kiadásábati 
19.35. ev1 január 115 l·én me:delent ,,Egyesitett 
gyógyszerár:~;zabás"~ban megállapHort ártéte1e1\:, a 
gyógyszerészi n1unl;::udij megáll<:!pi' á;.;:.\n:il a 321.0Z-6/ 
1943. B. lYI. számu rendeletben, a gyó~0''Szere'Ic kiszol..
gáltntásához szükséges edé11yek árának megállapitá„ 

· sá.nál a B22.808/1943. B. lYL számu rendeletben, 
törzskönyvezett gyó~;:Sr.erkészitm.ények árldszámitá... 
sánÚ!1 az Országos l(özegészségUgyi Intézet által ki~ 
ildottr a ,.:~t~;gy~:rorszácon 
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t:edélyezett törzskönyyezv:Lt gyógyszerkészitméúyek1
' 

III. Jliyatalos jegyz;é·kében. ill~töleg annak 1. számu 
pótlásában és végül a sebészeti !h.'l()tözöszerek áráµak 
1.uegállapitásánál a 323.928/1943. B. M. számu ren· 
<leletben 1negállapitott ártételel;: vét~~:ttek mint alap· 
árak alapul. Ezekre az alapárakra a népjóléti minisz. 
ter nz irdrágulús mértékéneJ;: megfelelően szorzószá. 
mo1i'.at állapított meg. 

~~ gyógy..:,·zerárak nen1 egyöntetü alakulására való 
tekintettel a népjóléti niiniszter a gyógyszerek á:r
sznbását a 46.600/1945. N. J\L számu rendeletével 
az 1945 .. évi okióber hó 1. napjától ujra szabályozt.a. 
E re&f:fet szerint: az emlhett időponttól a gyógysze~ 
relk, a sebészeti kötözöszerek és a gyógyszerek ki· 
szo1gá1tatá.sához szüksége::.: edények: árát az említett 
rendelethez csatolt 1 .. és 3. számu mellékletekben 
foglalt árszabások .szerint, az ezekben a mellékletek_ 
öen fel nem sorolt g;;ógyszerelmek, sebészeti kötözó· 
i:,·zereknd1" lés gyógys;:crek: kiszolgá1tatásához .szűk~ 

séges edé11yeknek ·az árút pedig a 1iagynr 1\Iagán_ 
i:i1kaln1azottal;:: Szabad Szakszeryezei-ének Gyógysze_ 
rész Szakosztálya és az Országos Gyógyszerész 
Egyesület által közösen kia.dott i,Egyesitet:t Gy6gy-
8Zerárszabás'' ártételei ~;zerint kellett kiszán1itani. 
i\!Wlkadij cimén az enllitctt rendelet alapján a 

··321.026/1943. B. l\I. Sí:á1nu rendeletben megállnpi
tott dijtételek negsvenszeresét lehetett felszámit.ani. 

Az általános áremell~edésre tekint.ettel azonban 
:;,:c·snkhmnar sz0rzószámok bevezeté~vql a .46.000LJ.S-í..i. 
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(N. 11. 7)7,á.mu rendeletben, illetőleg n~· · :.~~gyesit:e~.:: 
G ' · • ·· abás"-ban n1errállapitott art.ete1ek.et is. yogyszerarsz, 1::i • .-

'd -..~ kelleti! (A módosítások a ·10.140/1J4o, M..· 
HJO OSll.Ll-l~ . • • 
E. számu rentle:1et 1. §_...ában kapott felhataln1azás' 
alapján körrendeletek utjfm tö1~t;éntelr..) Ezdknek az, 
ugynevezett gy6iYszerészi szor.r,.Ószá.rno1a1a!( ki::,-z;ám~~ 
tásánál 45 sz.ázalékba.n a Nemzeti Balll\1 által meg~ 
álln.pitott svájci rr.ank árU:knrzus értéke, 45 százalé'!t. 
ban n hazai mnnkabér,·iszonyok, 10 sz·áza1iékban r.e~. /··. 
dig n csomagoló anyagokban mut.atl~ozó áren:ellk-edés:>t>; 

vétetett figyelembe. 

1946. é-vi február h'.ó 1. napját.ól isu1ét. :::;zi.H~.,;§g('.5~ 
nek mutatkozott a gyógyszerelr. .a1apái-ainak"«l!tjbó1 
való szabályozása. Eklr.or ismét Yis;;zat.értt'~'- :~ 
260.500 /1934. B. 11. számu 1·ende1etbe~1 és az 193?;< 
évi január hó 1. napján megj~lent „~gyé~it.et~ .~fii.~-/ 
szabfr.~;'' _lJan, yalaniint az Orszagos Kozegeszsegug:y~. 
Intézet által idadott „A l\Tagyarországon. forgalom'b<i;> 
hÓzatalra engedélyezett törzs:könyvezetT gyógysze~:;~:· 
készitmények'' III. hiYatnlos je.!,..ryz&kében, illetöl.eg· 
annnk 1. szá1nu- pótlásában megállapitotr a1aDár 

és ezekre az a,iapáTa"h.'Ta 7000~szeres a1apszorz:ó .:/·" :>.'." 

engedé1yezetetett, amelyre mé;; n ;már fentebb ~f 
tett ügynevezet gyógrszerészi szorz&:.:ri1n1 nyert .. :aF·., 

k.almazást. 
A Gazdasági Főtanács az . ·.c:.:: :··e;< 

16~án kelt 2516/1946. sz:ún1u h~uá:rr!í;atával ~;}:~; 
dig érvényben .-olt 150 szá:>;:1léko~ gyógy~~erész~:''.: 
iz,zonk:Ulcsot 100 százalékrai a n1unkadiJakat ·Pf! .. 
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GO százalékkr:l inérs&ke1te. Ennek követikeztében mó
dosittatott: a gyógys:~erai!:1Jauyagok alap::..zorzószá._ 
}na. 8000, ::!. gyógyszerészi munkadijtételek aln.ps2lor

"' __ zószknn 2000, a törzskönyvezett gyógyszerkészit;_ 
,nén~el;: alapszorz;ószán1a pedig 5000 lett, amelyre 

~rn:es~ete.sen _mé:; a. fentemlitett ug;,'J:evezet:t gyógyR 
.szeresu szorzosza111 is alkalntazást nyert. 

:,· A Í€nti szánütási mód volt érvényben 1946. évi 
jU:i1:3 hó 31. napjáig, 1946. évi ápril.G hó 8. nnpját-OJ: 
:neg.is azzal_ a n1ódositással, hogy e naptól az ugy_ 
p.evezett gyog:yszeré.o;zi szorzószárn a pénzügymit~[sz
, r által megállapitott adópengö hétszeresét~ áJla_ 
'tt:atott meg. 

Az 1946. évi augusztus hó 1. napjától ikezdödöen 
203,200/1946., 203.700/1946. és 204.540/194[S. N. 

. Ezámu köi-;rend.eletek a gyógyszere];: forintáránaik 
gállapitksát az alá.bb'i<ü;: szerint szabWlyo;o;;:á~i:: 

:A,. gyógyszerek és ::i. g.rógy;:;zerek kiszo:gáltatá.<:á
z szükséges <'dény~J;: rori11tárát a 260.500/1934. B. 

szá.mu rendelet 1. és 3. ~z.in1u 7ue11ÉPitletéhen :fel. 
tetett árak 4.2szerese, a vénykfu:dtésnél el-Öfor

_!ó munkálatok dijait pedig az eu1litett rend-e.1et 4„ 
• u InelléidetbP.n f('lsoroJt diji"!.1·.ic1ek ·3-.szorosa 

Ezeket a rendel~;:ezéseket kell érte!em.szí>,rlien 
1,m~zni a 1\.iag;r.arországi Gyó~yszpré.sz Egyesület 
as~b~ 1937" évi január hó 1. napján megjelent 
esirert Gyogyszerárszabás~' á.rtiteleire ;j~-
törzskönyvezett gyógysze1i!üészitménJek . forint

t az Or.sz.á:;os Közeg:észségüg~~i Intézet {L1tal ki-
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adotL „A :Magyarországon 
gedélyezett · törzsl;:ÖnY\""ezett gyógyszerkés:zibn'§nyek'' 
III. hivatalos jegyz-él;:ében, illetőleg annak 1. sz;ámu 
pótlásában feltüntetett alapáral;: 4.5·szerese adj'.:!. 

lt feilt-ebb n1ódon n:egá:11apitott forint:'."nakbó1 a 
gyógyszertár felelős ,ezetöje a rongiszlTá1is vények
nél 8 százalék, n t:örzsli:Önyvezett gyógyszerkészit
ményékn.él ped_ig 16 százalék engedm6nyt köteles atlw 
ni, az engedmény összegének levonása után kapo-tt 
végösszeg után 11edig forgc.ln1iaflÓ felár citnén a n1a· 
gisztraliter rendelt ·~·ényel;: u1án 20 százalik, a törzs
könyvez!?:tt gyógyszerlcészitroénye'i;: után pedig Z5 
százalék szán1it1urtó fel. 

A seb&szeti kötözöszet'i:k gJ.-ógys1:~rtári eladási ára 
a 30 ;százn'léJd;:al megnö\·(~:t gyógy5.111na~k'2:-resl\:edöil 
ár, amelyből a gyógyszertál' felelős vez.E>tője 6 szá
zalék árengedményt köteles adni. A sebészeti kötlö::ö~ 
szerelt ·eJadfrsi úránalk 3 százn;é~-::1 forp;n.1mi ndófelár 

cimén felszámi.that6. 
A ·biztositó íntézetek é::; a kH::.gyógysz.?1·ellátá:-1 ter· 

bére kiszolgáltatott gyógyszere.k (~s sebészeti lkötözö-
3zerek kivételével a gyógyszerel\:nek (ideé1~tve a;; 
ugynevezett kézi eladásban k1szoJgá:1ta:h:tt gyógysz;:~
reket is) é"&· seb~szeti kötöz:öszerekr.ek a Tnrgillapftott 
rendes nn11Dali Uzemi időn ,tul tört..>nö, lfil'.•.nrint a hi~ 
yatalos munkaszüneíi napctkon reggt•l 7 éi1·::tó1 e.."-te 21 
óráig terjedő időben történő kis:·:o1gálto.tásáérr 10 
a.zázaléJt pótdij cimén ·ni'ég 1ctilön felsz:ánlith'-1-tó. 

}.„ 4~.6ö0/194li. N. M:' szá1ni1, 10.14.0/194.5. l.f. E. 

ur. 
,számu; 201.982/1'346. N. lVI. számu \\• 44.970/194!$. 
N. TuI. számu rende2etek, vnlrun.int a gyógyszerek 
forintá1·ánu.k megá1lapit-<í.sn .tárgyában kin.do~ 

203.200/1946„ 203.700/1946. és 204.5•!0/1946. :N. 
"+VI. szá~u körrnc><leh)tek sz6szerinti szövegét alább 
ismertetjük: 

.A. Népjóléti l\liniszter 46.600/1945. N. ~1. sz. rendelet.e 
a gy_ógys~erek árszab:isitól szó!ó 260.500/193~ 
B. l\I. szamu rendelet módositásáróJ é3 kiegésal-

téséröl. 

_4,, közegészségiigy rendez~séró1 szóló 1876 : xrv. 
tc. 136. és 167. §-ábun foglalt felhatalmazás alapjlÍill 
a követli:ezöket rendelem: 

1. §. 

(1)_ -A.._ gyÓh"YSZertár tulajdonosa {felelö3 vezetőjoe) 
~-1• gyogy~zerek,_ .a sebészeti kötözőszerek éS a gyógy· 
~z:rek krszGlg~,11.atá~-ához szüksége.s edények árát a 
Je.en rendelethez c.::.atolt 1 " · 1 • ·· __ .,~#]cl • • ~ -v. JC zesu lll01.e • eíel~hen 
fog~alt a1-.:,z:1búsok s::-srint !köteles Jd~zánútarú. 

(-) l\1unli:adij ciinén ~L 321.026/1934. B. 11. száa:nu.' 
1rendeletben "'el~ol· -lt d" " .1• • ... ~ _v . lJlelel\:,a negyyenszerese ~ ... 
mltható fel. SZU 

. (3) l:Ii1~den e&,"ycs v-énytételt legnlább öt pe::göben 
I...ell ::;_a:nuani. Ha n vénvtétel Ü"-sze<~.sne1~ ki „ •t' :S:ll ~ ~ ~ e~ „ · szatlll a-

i.iOran öt, vagy több egf.sz pengőn í'e.lül tr,-ég fil~ 

' 



ek '· 't' " a" o"tven rilléi.·en niutl. lérek is jönn sz!lllll asun, "" 
össze.get el ke11 :hagyni, az ·öitven filléres, vagy ezen 
felüli össz.eget egész pengőben kell szánlitanj.. 

(4) Azolrnak a gy6gyszere1tnek, .sebészeti. kötöz:ö~ 

8 zerek.ne!k és gyógyszerek: kiszolgáltatá~ához szült~ 

séges edényeknek nz árát, amelyek: 1.az 1--3:". jelzésü · 
mellékletekben foglalt áTiiza:básokl..:ban wncsenek 
felsorolva, a 1\la67ar .1:Iagánalkalmazotttaik Szabad 
szakszervezetének Gyógyszerés;~ Szal~osztálya és az 
Országos Gyógyszerész Egy~-ület . közös„ ~a~ás:1'ba~ 
megjelenő "Egyesitett gyógyszerarszabas artetele1 
szerint ·kell Jdsz{vmítaIÚ. 

(5) Az előző bek<ezdé:sek rendelkezéseit a köz
gyógysierelliátás, Uletől,!:g az á..llamkincstár terhére 
mintaszerüleg (nor:naliter) rendelhető gyógyszer.ek 
árának: !k!Iszárnitása sorún is alk:ahuazni kell. 

(6) A 245.300/1938. B. il'L számu rendelet hatá
. !~la alá tni-tozó és az en1berorvoslásban haszná1atos 
Ual;;:teriologiai ti.:rn1é:>zetü védöoltó, gyógyitó és kór
jelző (dinf:,"Tl.osztikal) J.:észltmények gyógyszertári elM 
adásánál fl be.szerzési árhoz hatvan százalék, a di:ph
téria, sca.rlatina és tetanus e;leni széruu1 eladúsánál 
azonban csu11itn 30 százal&1.: szá1njtható hozzá.'!'')\ 

2, §: 
~4. gyógyszerész ~z orvosi vényre. rendelt, továbbá.

a yény nélkül (kézi eladásban) ldszolgálíatoit gyógy_ 

") Hatálytahm:itva a 203.200 /1946, N. M. 
körrende!ett"'), 
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:izcr ~·1rát mindenkor a li:Íszolgáltatds napján érvé
nYE:::i gyÓb'Yszerrszabás szerint köteles ldszilmitani 
Ha a::.:onban valamely jogszably a gyógyszerészt a 
gyógyszer áránalt hitelezésére kötelezi, a gyógyszer 
;ii'át rt szá1ula benyujtásúnak napján érvényben le.vő 
1:1agasabb gyógyszerárszabás szerint lehet fels2i<hni
tnni. *''') 

3. ,§. 
A. kézi eladásban kladott gyógyszerek jelzéséér1 

(signaturáért) két pengőt, a. dugóé.rt hároui pengöt 
szrcbad felsz{unitani. Por Yugy !k!ristály alaku. szerek, 
~,al:1n1int teák és kenöcsök lciszoJgáiásakor a zacskó, 
illetőleg a tnrLály árát ktilön fei lel1lt szá1nitani.*i:oo) 

4 .. §. 

..:-\. gyógyszerész - egységes összetételü gyógy· 
szerek, és g.rógyszerküilönlegességek kiYételével _ 
::zo;~ért a gyógys:i.:ere1\:ért, a1nelyeket 

a) az Országo::.· Tá1·sada:ombiztosfr;) IntézDt (helyi 
intézu1éuy2i) terhére szolgáltat ki, a vény 

végösszegének 86.5 százalékát, 

. b) a 1\Iagánalkaln1azn:.tul;;: Bilztositó Intézet<: és a 
].!agyar I-Iajózá~i Betegségi ·Biztositó Intézet terhére 

ki, a vény végösszegénelc 93 százalékiir., 

**) Kiegészive a 201.982/1946. ·N. 1\I. száruu ren· 
delet tel. 

"'~'~) =~:n:liyralauitva .a 203.200/1946. N. M. :::zá."llu 
L §-ával, 

7 

1 
1 

! 



•) a :Uiuo-y::U' Posta Beteg.ségi Biztouitó 7. §. 

a ~lag~ar Állam\asu.tak Eetrgs5gi Bi~tosit? . . ··,-;:.: .. ;:;,: Az Orsr:ágo~ Köz.egészségügyi Intézet által törz.;;-
a l;;:Özforgalmu magánvasutak betegsegl bi_zo_slló 10:I~~~f;f;~:· könyvezett egységes összetébelü gyógys:::erek11ek é„ 
tézetei, a l\1agyar Dohányjövedé:k . Be~gseg~ B}Zi~?J:~:rfi:::·.~ gyógyszer·J;;:ül'önlegesség8knek a jelen rendelet alap
·t' Intézete vagy a bá.nyatá!·spénztárn:i - ideer .. e;?('f:4t:o': ján megállapitott uj gyógyszertái·i árát az· előállü.ó, 

:

1 

~iósgvŐri 111agyar áillanú vas-, acél- ·és g~p~á~~ .... :.-·.~.~.~f.~k~;,.'j···: i!Jetőleg a forgalomba hozó nz Országos Közegész
:. • ;tfrát -· valanúnt a Magyar -~llami l{osze~::~W::: ~.-·égu"'i;,ryi Inté7.etnek haladélk!talanu:l bcJ'ele11teni köte-td.Ispen ... -• ' . ·1 ált t 1. v.e -'/<fi}L 

an '"'"~ - . h . fel ii::t.«4=)··(>>. > .,.,... b , Y''zat Társpénztúra terhére szo g· a a, a !t.l' ... t.·· .. ·: ... ·:·;···.·!·'t,'.·.·:·.·· ]""'·**) 
· ·· ' egénf:k 95 százalékát szá::rut atJa · ··· ··'~)!J': ;e.: vegossz · 'V;<J ·'<: 

5. §· )~~.,.· (1) _<\mennyiben a cselekrnfaty sulyosabb büntető 
A közgyé.gy:::zerellátá.s, illetőleg az áll~rr:kincs~;;.;~; ·rendelkezés alá 11en1 e.sik, hihágást követ el és tizen~ 

8. §· 

terh~re kiszolgáltatott. gyógyszereket csaki::; a jel at napig terjedhető elzi:ir:issal büntetendő azl aki lt 

rendelet 3. zsáruu n1elléldeté1Jcn feltett leg:olcsó 'jelen rendeiethen fog!alt rendelkezéseket megszegi 
ecÍtlnv.- ...-ngy tartályára:k, a végzet;t mu~á1ato, . vagy kijátssza. (-.\ bünte:öjogi felelössé;;reronás 
~'(·di,: a 321.026/lil43. B. 11-I. szá1uu rendelet ~e.l~<:<; <xfelöl a 8.130/1939. l\l. E. sz. rende]et- (i\Iag:rarorszá~ 
Í~~ti-• "'jerryzet rovatának 11) pontjában rneghatarozot_t~5:0 „,„gi Re'ndele.tek Tára 1269. oldal) érl.ehnében rendör-

1• "d .. 1 z'..,ritl1atók fel Ez a rendelkezés a.z;.+.>.' .. •.„:.·.• ... Jíatósá"' őrizet ahí. hefyczésnelr (internálásnak) i-n1ull!•a lJa' s a:. · · b~ "' 
tillarhldnc::,'tár terhére 1ci.szo1gáltatott '" :~~elye van.) 

nvekre is vonatkozik.*) (2) _4_ pénzbüntetés teli:int.etében az 1928 : X. 
~ G. §. · !örvénycikk és a 6.000/19J5. l\I. E. számu rendelet. 
~'1.z 1-5. §·okban foglalt 

fryógyszertúrak engedé1ye.s.eire 
1-endelkezése"l\1 a ~fagyar J{özlöny 95. ::;zán1n) rendelkPzéseit kell al-
is kötelezők.**) lm.azni 

"'"'*) Hatúlytalrmitvn a 44.970/194\6. N. M. 
inu rendelettel. · 

''') Hatá'ylalanftva a 203.200/1946. N. M. 
körrenf1P.!et 2. §-á•.a1. 

>r''') Hatálytalunitva n. 203.20D/19•!G. N. TuI. 
körrendelettel. 

(3) A kihágás miatt. az eljárás a hözigazgatási· 
iltóságnulr mint rendőri liün1ctö birós;ígnak hutás
örébe tartozik. Az 1929 : XXX. tc. 59. §·a (1) 

ezdéséneh: 3. pontjában fnglalt rendelin~zés ·atka].; 

n 21.!3.200/1946. N. °l\f. szún1u 
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nrazás~ szentpontjából szali:miniszterneJ;; 
miniszteri kell tekintfilli. 

9. §· 
A ;i01f.'n rendele·t az 1945. évi október bő 1. napjá!l 

lép hatályba és ezzel r·gyid<',iiHe~ a 2!}0.S00/193,1. B; 
M. számu rendelet. (RBodeletok Tára .128'. lop) I: 
feiezeténck 2. és 3. pontja·, 7. pontjának elpr; beke~- ·<··.·"' 
dé.se, 9. pontja, 11. pontj:í.nak harmadik beh:ezdfst".,. .. ·{~g 
12. ponfjánah: utolsó bekezdé::e, a 444 11940. B. 1\.L :· 
Bzámu rende!et (Rendeletek Tára 132. lnp) Cs a 
44.750/1945. N. M. szlirnu rendelet (~fogyar Közlöny 
107. szám) hatályát veszti. 

Budapest; 1945. évi szeptmnlier hó 27-én. 
(Kihlrdeb·e a Thíagyar Közlöny 194.5. évi o1::tób?t 

hó 4-én megjelent 143 számában.) 

AZ IDEJGLENES NEMZETI KORMANY 
110.H0/1945. i\1. E. SZSMU RENDELETE 

a gyógyszer.:lrszahás n1egáll:!pii'á~n. tárgyában. 

~.\. minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyüll:s által 
nr. 1945. évi szepten1her hó 13. nnpj,~n adott fe1ha
talmazás alapján a li:övetli:ezöket rendeli: 

1. §· 
Az 1876 : XIV. tc. 136. §.-a 

rendelkezéssel, hogy a r:épióléti n1inisztc;· a 
szerekueli: az általa mcgál1apitott kicsinybe1ú 
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. giasz.tói eladási árát, iUetve a ,·onatkozó árszabást 

a törvényha~óság elsö tisz.tviselöjc, i11et-Jh:..c a s-:ak
mni érdcltli:épliselet utján is hözhirré trh~~i. 

2. §. 

A jelen rende.~ct kihircletéo:ének nnpj1ín lfp bn- -
tályba. 

Budapest1 1945. évi cktóber 11ó 25-én, 

Kihirdetve a 1\íagyar KözlGny 194-5. 'évi dk!tób·~!' h5 
31-én ru'egjelent 165. B:zámá;ban.) 

,, NÉPJóLÉTI MINISZTER 
201.982/,19·16. N. M. SZ,\MU RENDELETE 

gyógyszerek árszabás;íról szóló 260.500/193,!. B. l\{. 
számu rendelet. 1nédosif1h:úrG-l fs !degészitéséröI ren

·--delkez(j' 1!6.600/1945. i'T. !\f. számu renJ·Jd. ujabh 
ruódostá3a tárgyáh:in. 

A l{özcgészségügy rendez-é:-érö1 szóló 1876 : :xrv. 
tc. 136. és 167. §-ában, valamint a befeg:.;égi és h::'
és!lii J:öte!ezi) bizi'osihí.sról szóló 1927 : :S:X. t~. 3.~. 
§·áb,111 foglalt fell1at1dn1azás al'apján e követ:;e;;ó1;:-et. 
rendelem: 

1. §. 

(1) A '16.600/194ö. N. M. seámu rendelet C••agy:. · 
özlöny 1'!6. zsár.1) 2. §-:ánali: a 20!.,1:1:1/,1948. l'T. 

t. szfuuu rendelet (1\lagyar liöz1ö!1y 7ü. szám) 1 . .S-
. 0 

fyl 

~I 
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ával megállaiiil<itt ·(2)~(8) bok""dése hatályu!!'.llt 

vesztik. 
(2) A 46.600/1945. N. l\!. számu rendelet 2. §·a 

az alábbi (2)-(9) b~lte.o:désekltel ebrészittetik ki: 

„(2) A jelen rendelet. 4. §-ában emli!"1t b'.zlosit-0 
intézetek (társpénztárak) a. terhükre k1szolgalt:itott 
g~·ógysr.erek elszámolására vonatltozó szá~1lák b~~ 
n:ruitásának határideje tekintetében a gyogyszere· 
s;ek érdekvédelmi szerveivel megállapodást köthet

nek. 
(3) _1\. gyógyszerész a' (2) beli:ezdés ala~ján ~ me~~ 

állapodást létesített biztositó· intézetek (tar~pe~a
rnk) terhére ldszolgáltntott gyógyszere~. szan1,la1t. a 
ntegállapodásban n1egl1atározott napon lioteles az ii„ 
Ietékes biztositó intézetnek (társpénztárnak) .benyuj~ 
tani. _,\. (2) beliezdés alapján n1egálla11odást nem lé.~ 
te.sHett biztosító intézetek (társpénztárnk) terhére ln~ 
fiZnlgáitatn:t gyógyszerek szá1nláif;, amennyiben az 
cO'y 1u.1pt:.'iri hónupbnn It:szolgáltatot.t gyógyszerek~ 
r51 szóló -vények darabszáma az ötvenet eléri, a kö„ 
.... e~l{e.zö naptári hónap 5. na11jáig, ha pedig a v.ények 
d<'l:ri:.bsz<.'inu1 egy naphiri h6napban öf7\.·ennél líe\·e.::ebb, 
~z ;:u::t a hónapot liövetö h6nap 5. napjáig kell az 
i1Ietóke5 biztosító int{;.zetnck (társpénztárna.k) be~ 
n;rujtr.::ú, amely hónapban a biztositó intézet (társ-
pénztár) terhére. kisztJlgáltatott gyógyszerekról sz6lt\ 
·,·{;1.yek <larabszáa1jíl. az l:iivenet elérte; január l1ó 5. 
!~tlpjáig azonban az előző évben ldszolgá.lta.tott 
gyóg:·~;:crcl: ~z:';m!f:it a v611?_e~ llarabsz.:'im:~l'a \'al4· 
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teklntet uálkül be hell nyujün1i. .A. 1tzá11tlák be.n.J11j· 
tásának határideje, ha a hat.áridö utoisó napja vasár
napra, l'agy Gerge~y-naptár szerinti ünnepre, vagy 
nemzeti ünnepre esik, a legköze1\Jbbi J;;öznapon jár· 
le; a szá1nlának postai beküldése eseí:~.!ben pedig a be
nyujtás hntári_deje és a hen.ruj üls nupjának mngál
lapitásn SZCllliPOUtjából a postáraadás napja az 
irányadó, 

(4) A (3) belmzdésben megállapitott határidő el
mulasztása esetében a· gyógyszeré.sz a k:szolgáltatott 
gyógyszerek árát a határidő uiolsó napján érvény~ 
ben volt gyógyszerárszabás szerint szá111ithatja fel. 

(5) A gyógyszerész a szántla benyujtásával egyi
dejiileg köteles egyben irásban nyilatJ;:ozni arra yo„ 
natkozóan, hogy a száinla kifizetése a saj;.it, vag;r 
1negbizottjának kezeihez, avagy a posta utján történ
jék-e. 

(6) • .\. biztositó intézet (társpén;;o,fár) köt~les a l::n
érllezett számlának a je-:en rendelet •.t. §-áhan fog
lalt rendelkezések fig,re?e1uhevételéveI megállapitctt' 
~régösszeget - a szti.mlának reggel Idlenc óráig beM 
érkezése esetében a beérkezés napjúl kö\'ctö napon, 
a számlának reggel kilenc óra után beérkezése ese
tében pedig a beérkezés napját követ{; kl.t nap ala~t 
- az (5) bekezdés alapján adott nyilatli:ozaínr?.k 
megfelcJöefi a gyógyszerésznel4 vagy ru.egbizcifjá
nak kezeihez kifizetni, iUet-óleg postára adni. 

(7) Ha a biztosító intézet (társ;:én~:tS.r) az e!ó'bbi 
bekezdésben, foglalt: rendelkezésnek nein t.:::;a elegc-t

1 
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„~ sz:í.rnlának a jelen rendelet 4. §-ában foglalt rei.1„ 
C.elkezésck iigye~e1nbevételé-;el n1egálla1litott yf!göpz
s::::egét •~ kifizetés (postira adás) napján érvé:uyilen 
16YÖ gy6g;yszerárszabás szerint b:ötelcs Idfizeíni. 

(8) .:'l. (7) bekezdésben foglalt rendelltezt!s nern 
<!lk.:~!mazhn.ió abban az esetben, ha a gyógyszerész· 
:.'.Z (5) bekc:-..dés alapján adott IlJilatkozat:.iban a 

"· J.:JZ<b::iia végösszegének a saját vagy mt•gbizottjának 
i h k~zri~iez Ya.ló kif.iz.1.::t~sét -~i:.ért~ és ?, vagy 1rtegbizott~a. 
."'; tta sz<.nnla benyu3tasat koveto ket Ilt!Jl eltelte utan 
„/~jelenik nieg a biztosHó intézetnél (t.irspénztárnáI) 

e számla végösszegének felvétele végett. Ilyen eset~ 
ben n sz6.m!n. végösszegének felvételéfrt jelentke2/i 
g}-ógyszerész, \'il:J'Y n1egbiz0Uja kötele.s az összeg 
(G:véiclekcr a biz(0sitó in:éze~ (társpénztár) részére 
irásbiJ.n nyilatkozatct adni arru vonaU;:ozóan, hogy 
<1- szárnla végösszeg~nek felvétele végett u:ely napun 
jelent n1eg a hiz'.ositó inté2':etnéI (t:.í.:-spé.11ztárnál). 

(9) A. száuilához csaiolt yén;rek felülvizsgálata. 
"'.O!'án esetleg z~·(cgáll<!pHott ár:;zabványozási külön„ 
~.üze.!et ~! számlához mellékelt. ö~szes vények felül
·1:izsgálcdCi.nu!\. befejezése nu.pJan érvényben levő 
gyéigyszcrárs:.:L;.bás szerint li:ell kiegyenlíteni''. 

. 2. §· 
'.A. jelen rendelet kihirdetésének napján 

tályba. 
Budapest, 19,16. évi junius hó 4-én. 

l(ihird<:: ;·e a !..-Iag-yar I{özlöny 1946. é\1 
5-én 111€gjelent 126. ~ámában.) 

A NÉPJóL!!TI l\IINISZTER 
44.979/1945. N. M. SZAAIU Rl",'DEL"'~" .....,_ •...:...i • .., 

10:; 

s. g;r~g;rs:erelr árszalnilyozásáról szóló 2fiO.:íOG /193'}• 
B. 1\1. szamu rende!et n1ódosit·'i<::·;ro'l .• 1··„ ·~···1 # # 51 • ·"' ·.~s '"i.,ge:::.r.Lese„ 
ro r~ndelkezö 46.600/19·15. N. III. szúinu re1'd~1Ct 

ujabb n:ódo.:dfésa tárgy;í.ban, 

A közegészségügy rendczéséró1 sz61ó 1876 : XIV. 
tc. 13~. ~~ .167. ·§-áhan, val:nnint a be'.egségi és 
ba1eset.1 kote1ezö bizfos.Hás;-ól szó15 1927 : XXI. t.c. 
34. §-ahan foglalt fe1hatalmazús alnpjá11 li:övet!iD:::Ö~ 
liet rende!en1: 

1. §· 

<:? :~ 4.?·600/1945. N. y,r. S?ámu rende1elnek (~ia
gyal n„.o:.>:Jony 143. szám) r, 201.44:-1/194.'i. :r.r. i\I. s:-:i
mu rendelet (2\!r.gyno Kö;,!öny 76. szilm) 2. f..-áv„„l 
n1.eg.:'iHapitoit 4. §-a hc1yéh:: uz nhí.hbi r~n·!e]l,-;~.„f.5 ,:1-~ 
lépnek: · - ·, · -··- - · 

,,A„ gyógyszc::<lsz azokl:-t a gyór>v::::.,.o•·e!-:.r•· a·,-.J"-lyelret . · · ··• ..., .. _. .~,,., •. , '' " 

a) ~z Orsziíg:}s 'I,'ársn.dn~omb!z'o":E°ó Intézet (hGlr; 
_:·!:!Zerver, infézn1ényei) terhére s:tr'i"'·ílt<11 1-; a t.öl" ~ • 
·,könvvczett ...,. . ,;O' •. • .• !">· ~··' l., ' .z„ · 

: „e.'.'Js ... ,..,es {iss::etetc.h? g;rogyszf"reknfl és 
(.·:gyogyszerkulonlerrcssé.o. cl\l.~.;1 a -.. ··"''·" • - -· ·- ,.. ' vegö~szev.-é;:;ok 
Jrilencvenöt (!l5) S7.ii:ralék.c'it, u tör,J,i gyógyszer~Jmél 
a vény v·égösszerréneI~ he~·,·o,„.•,,,:,H.·o" e's f ·i ( ~ ~ ~· e 72.5) mz1~ 

):ilékát: 

1;) a iil~gánalka~n?.-0ttuk Bi:i:tnaitó Intézete s :11. 
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1-J~.- .. rr·ajózási Beterrs:'.igi Biztosító Intézct, terh{?re 
~:;:~;:~~~at~ ki, a törzskÖnyvezett egységes _össze:ételü 
• • -erel·ne'\ és O'VÓ"''·szerkülönlegcssegelinel a O"VO<TJS,,_ \ "'• t'>•' 

~~~n; végösszegének l:i!encvenhft. é~ fél ~9::5) sz~za~ 
1.!kát., a többi 1.:yógysz:.>-rel,:nél a veny vegosszegenek 

nyolcvanhat és fél (86.::l) ~zázaléhát; 
e) a ~Iagyar Posta. Betegsé~. Bi~tosi.t~ . 
'í 'l'„n1,·as··tak :r;cteO'seg1 B1ztos1lu Intczet"..".,, a H a"'yar .r-... t... .i. "' 

a 
0
1-o:for<>aln1u mugánvas:J.trtk betegségi biztusitó inM 

té;~tei, : l\lagyar Dohányj~ved~k ~etegségi. B}zto~ 
sítő Inl·ézete vagy a bán:ratarsp~nzt;ra!: - . tdee.rtv

1
e 

a diósgyőri magyar állami vas-, ac·e ~.~s g_e~::ar~ e. 
f'ár"nénztárát -, Talumint a i\1ag~·ar 1\. ani1· \..osze':l· 

b. · ~. • 7<>t T~-„pf.nz~.ára f,erhére szolgáltat lü, a u.,...,yasu(>. . ~·' :-;, y ' -

·· ·· k··nyvezet„ e"'··ségcs össze'.ételü gyÓl?ys:erkülön __ trrrzs ·o . •, „ oJ· , • 

l""'"~ségeknél a viSn:r vég:öss1.er,-cnek h1le!lc'.:e11nyole 
'-o-~ . , j '\ 
és f2'1 (SS.5) :sz:ízalékát, a többi gyagyszere mc • PC· 

d. ~e·ni· ~,f„..,o··sszc""ének kilencvenegy (91) szaza„ ;g a • • ~,,, ~ ,., . 
1eli:át szánliihatjn fel." 

2. §· 

.A. jelen rende!ct Jdhirfletésének napján 
h~; rendelli:ezéscit az 1946. évi szeptember hó 1; 
napja ut2n kiszolgáltatott gyógyszerek tekintet-éhen 

kell alltalmnzni. 
Budapest, 19·!6. é,·i szeptember hó 2~·án. 

(Kiltlrcletv-e a i\úgyar- Közlöny 1946. év 
h-1'.r „h M-án 1u~\a..1-~nt 220. ,_w_-ii{iban.) 

A Né11júléti lYliniszter 203.200/1H4tí. N. ~r. 
ozámu körrendelete 

a gyógynzerek forintárúnnk megáll~pitáea tárgyú· 
ban.*) 

A közegész.sé,gÜ!,'Y rendezéséről szóló 1876 : JCI,r. 
tc. 136. és 167. §ában, illetve a 10.140/19·!5. M. E. 
az.ámu rendelet 1. §~ában foglalt fe!hutaimn.zás alap~ 
ján, tudomiiS, miheztartás és az érdekeltekkel vn!.ó 
közlés végett. a kö\-·etltezóliet rendele1n: 

1. §· 
(1) A gyógyszerek ,és a gyógyszerek kiszolgálfa!á

súhoz szlikséges edények forintárát a 260.500/1934. 
B, i\I. szi.ímu1 rendelet 1. és 3. szá:nu nu:!Hékietébe:! 
feltünteteit. árak 4.2 (azaz Négy egés:.: kiit tized) 
-.szerese, ruig a ,·t;nyl:észH-ésnél előforduló munkál'a
tok dijai a fentenüitett rendelet 4. számu 1nelléklet[\
ben felsorol[ dijtéielck 3 (nzaz háron1)-szo1·osa adju. 

(2) i\. 1u~gyar beli.igyminiszter hozz{ijúrulásával :~ 
i\Iagyarországi Gyógysze!·&sz Egyesület. kiadásában 
1935. január hó .l~én megjefent „Egyesitett gyógy
szerárszabós') ártételeire uz (1) bekezdés érteleni* 
szerűen nlkalrnazandó. 

(3) ~.\ sebészeti kötözöszerek gyógyszert.úri eladú* 
si ára, a 30 százalékkal megnövelt gyógyáI"unagy* 
kereskedöi ár. 

*) ll-Iódo!!it"ru fs kiegészítve a 203.700/1946. 9; 
204.560/1940. N. i'II. számu körrendr:letekkel. 
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(•!) li.. tör;i;skönyvezett gyógyszerkésLitmények (ide

órL...-e a 2-15.300/1933. B. i\i. számu rendelet hatálya 
aiá tarülZÓ és az e.iuherorvoslásban hasznáiatos bak
teriológiai ter1nészetü vé<löoHó-, gyúgyi.:ió- és kór
jelző llésziin1ényeli:et is) forintárát, a.z Országos 
Köz;;gCszségügyi Inté:.::et últfll kiadott „~·._ i\Iagyaror-
EZí!gun fo.i·galo1nbahozatalra.. enged;Jy -..:.z~:t törzs~ 
könyvezeí.t gyógyszerkészitmények'' III. hivatalos 
jegyzéli:Lbe:1, illetve annak I. szán1u pú.1ásában, v:.i
lumint a. 201.C00/19,iG., 201.426/1946., 201.665 1946., 
202.289 1946. és a 202.75G/ 1946. N· ~L számu kör~ 
l'endelcl.ekl:Jen :í:eitüntctet ~tlapárali •.t.5 (3zaz Négy 

egész öi t~zeii)-szeresé adja. 

2. §· 
}.i. jelt:il körrcndc:c... 1. §·ír.-:;;,k rendeikt:zéseit a 

liözgyógys.:ere~lútás, illetJl~g • i~z ál.i.~t~lkin.~s~úr, terhé
rt~ n:ü:t:1szerüfug (nor1uahter) ri!nae!lu:~u GJtogysze

rck úrli:isz:.i.rnitásiinái is t:.il~alu~azui kell. 

3. §. 

.A •!6.600/1945. N. ftl. szánni rcJ1delet 4.' §-á~~n
cnühet b!ztosii.ó h-J{~'.~iel~ (üírspénztárali:) L'5 ~ koz
gyógyszercllútás t~_;:hére ldszolgáltak>tt ~yügys.:~~-:/-~ 
és sebés:1.eti li:ötüziiszcrck kivételú.vel, a gyogys.:-.ereit~ ;_; 
nek (ideértve a~; ur;yne.-.;cze~:, !;:ézieladá:ll:iun kiszoF:_-:,:: 
gália{ott gy:)gyszerc!\<:t is) és sebészeii kötözösz_e~3. 
reknck tl~lután 16 ó;:ától esi.e 21 óráig1 \'u.!umint ~„> 
llivatalos n;.Ünkaszi.ineti napoli:on i·eggel 7 órától este·~ 
21 óráig terjedő idöilen tö2ténő kiszolgáhahlsáérl_<,~:/ 
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tüszo;gúltatoti gyógyszer, illetőleg sebészeti kö~öző
szcr jelen körrendelet 1. §-a alapján kiszámtot.: árá
nu;: ,la százaléiia pótciij craén külön felszánlitható. 

4. §· 

(:!.) _.\ gyógyszer€szeirnek a jelen liörrendelet 1. §. 
1. 6s 2, bekezdése alapján történő árkislánii.ásánál 
h:apolt végösszeg 20 százaié:ía (aiaz Husz százalé
i;a); •i. bekezdése aJaJlján történő árkiszá1ni!ásánál 
li:apoí:t. végösszeg 25 százaléka (azaz ·Huszonöt szá
zuffita) forgalmi atlófcli1· cimén még fe.szánll.ható. 

(2) ~4 sebészeti kölözöszerek gyógyszertári e:adá
si árának 3 szúzaléka „forgahui adóftlár" ciniéu fd
szán1itható. 

(3) A jelen körrendelet 3. §-ában emlit~tt pótdíj, 
-rulnn1int a 260.500/193·!. B. 1\-1. szán1u rendelet 4. 
sziünu mellékletének V. pont 2. bekezdés.!ben entli
telt ciijté.telek után csu1n.í.n 3 százalék „forgalmi adó~ 
felár" szánüiliatá fel. 

('1) ~4.. "forgalmi adófehí.rakból" a gyógyszertár 
/engedélyese (fe!elös vezetöje) seu1nl1Íéle kc!lVez
-, 111ényt nen1 köieles nyujtan.i. 

5, §. 

~- jeie~ k?rrendelet hatáiybillépé.:;ével a 203.138/ 
_}9-:.6. tovabb<.1 a. 201.310/19·!6. N. I\I. szánu;. Ii:örren
.'.;:~elet 5. §-áuali: azon rendeili:ez0se, a 111e1y a vidéki 
~yégyszertáraknak szálliiási kiHt.:;;Cg ci:nén 10 .száza
lék pó:dij fclszáu1itását e;,g;;ciéJ;ye1.te~ hatályát ve&i;ti, 

'.·.·.11· "-' 

> 

i.1' :,· 

11 

\. 
.. 

,1 
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6. 2· 

A jelen körrendelet ,1946. RUf:UOZt\u• hú 1-\i:n 

hatályba. 
Budapest, 194-H· julius 31-é.n. 

A 1'íépjól6ti ThÍiniszter 203.700/l~L!fi. N. l\L 
rendelete 

a 203.200/19·!6. N. iVI. számu körreude1ef' lüegégxifé.se 
tárgyában.=~) 

t:i. 

J\ közegészségügy rendezéséről szóló 1876 
tc. 136. és 167. S-ábl1n1 l·ala1uint <t 10·140/1945. 
E. sz. rendelet 1 . ._, §-ában foglalt feiha.talmazás 
ján, tudcnnás, ntihez:art.áf:oi és az értlekelt~!i:kel 
közlés végett u kö..,.·etlr.ezGket rendele1n: 

1. §. 
.:\. gyó~yszertár engedélyese (felelős 

1nagistralite!' rendelL ~5 2z u. n. kézi eladásban 
szolgáltatott g:,-Dgy.szerelniek u 203.200/1946. N. 
szá1nu lüirrendelct. ,1. §. (1) és (2) bekezdései alap~
ján ~ürt5ni.i áridszánlihh:á:;!á1 kr.poit végösszegből S 
százalékot, a törzskönyvezett gyógyszer:i:iiszi!mé.nyeli~· 
ne!;: a fe:1te.:.::Hh~a ki}::rendelet 1. §. (·1) hekezd~se'. 
~lapján Hhté:iö iir1dszúuiib:h;áná1 kapott végih:szeif 
böl 10 !;zúzalékot, vCgül a.. sebészeH ldH:.özGszereknei 
a fent:~n1litett körendclet 1. §. (3) bekezdése alnpjií 

''') l\Iódo2;itva a 20.!,;~40/194$. N. 1L számu 
l'en<l~:h~ttPl, 
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ár1dszá1nit::!sánt-.l li.apot.t. vé;;összeghö! 6 ff1~á
t.zaJé,ko't rendldvüH fircng€d1nP.ny ciinén tartczF<: Jc":o

hozni. 

2. §. 
jelen li:örrendc~e.t 1. §-ánul;: rend~Ik2z(sEi <.:l!n!I

c.n1a.;a11dók a 203.200/1946. N. r1I. S"lÚ;1 ::.: Ji:.ö:·i entlti~~: 
§-áhnn n1egszahott pó~dijakra is. 

3. §. 
. • . „ . j.clen körrendelet. 1. és 2. §-a 

k1szanutod: a;·ara alli:almazandó :t 203.200 / 
.N. l\I. Rzárnu körrendelet -t. §-n. 

·!. §· 
~4 203.20?~19·16. N. i\I. szárnu li:örrendelet, 1. §. 

bekezdeseben en1Iitet.t 202.756/1946. N. iVI. szú.~ 
körrendelet leirási hiba, ahelyett a 203.2C0/19-!6. 

1\.1. szán1u körrendelet értendő . 

5. §. 
.t\ jelen hörrendelet kelte napj!'in léJl hatúlyhn.. 
Budapest, 1946. évi augusztus hó' 2.1. 

Népjóléti ~liniszter 20·1.540/1946. N. ~!. számu 
körrendele.te 

203.20{)/1946. és a 203.700/1946. I-.J". :u. szán1u 
köi'rendel-ctek II',ódositá::i:a tárgyába::. 

A kö.tegész$égügy rende7.~50-röl sz6Ló 1D7G : XIV. 
__ . t-&a. 'dc 161. §·á°h::.n. t""Ji.ltnnin! :?. J0.140/l~l:'.."-I). },J. 
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E. számn rendelet 
alapján Tudomás, 
való ltözlés végett 

1. §-áhan foglalt 
ntiheztartás és :.::. 

a következőket rendele1n. 

1. §. 
A gyógyszertár engeclé1;rese (felelős yezr.töie) 

törzskönyvezett gyógyszerlrészitinényelmt'.1<: a ""•·''"""' 
1946. N. M. számu körrendelet. 1. S· (4) 
alapján történö á!·ldszá1njffisánél kapott vér;össz'3g
böl a 203.700/19·16. N .. M. száron l<Örrend<'let 1. 
ától eltérően, 16 százalék rendlrivüli 
köteles adni. 

2. §· 
A 46.600/1945. N. M. számu rendelet 4. ~-ában 

említett hiztositó intézetdr (társpénzt.ára1.:) (s :i i;:öz. 
gyógyszerel!átás 'terhére Jriszol[!áltatat} g,róg:;·,-zerek 
é~ seh6szeti J;.ötö;;;iiszerek kivételével a •gyó:~~·;:;:·:erek-. 
nek (idértve az u. n. ké:r.i eladt!sba:1 ld~::clg·:!t'.!télft 

gyógyszereket is) és sehészeti liötöz{)<:::-:f'-··rkne1;., .• a 
gyóg;rszertii.raknali a 43.300/1945.· N. :;;:. R::::!nnt · e11-

de!rtbrn 8 órában nlegá!!apitott 1·~ndr:;; 1~arE"•al; lize
mi iclején tul törh~nő, '\':damint a hi"rata1o-: ri~unka

szüneti. napokon reggel 7 órától este 21 ó:·áíi.; f'~:',irc!ö 

idöh~n történö ldszo1gá!tahísáérf. -a i'is·'.cl·.;-:''.lt"tott ·/ 
gyógyszer, illetó1eg · Eebészeti köti:>zöszer ,Jc'en. t.flvá~J-: ·:. 
bá 2 203.200/1946. és a 203·700/19,16. N. M. szfou>' 
körrendeletek alapján ldszámito~t árának 1C 
Iéli:a pútdij chnén Ii:ülön felsZámitható. 

3. §. 
.A jeien körrendelet h'.!f1Jy1)alé3P."é.v.~~ "· 

rendclhezésc 

s:~<ímu körrendeiet 3. ~-a és a 203,700/ 
Ezá1::~i körrendelet. 1."' §-iínaii el!entét.~s 
hatúlyát veszti. 

4. §· 

„\ jc!en körrendelet .1946. sz.~pt-emher hó 17-én lép 
baiályba. 

Budapest„ 19,!G. szept.emher hó lG-iin. 

AZ IPARÜGYI MINISZTER 48..!00/1946. SZÁMU 
RENDELETE 

a kötelező sza!íszer·rczeti munkali:özvetitésröl. 
1\z Ipariigyi l\Iiniszter 48.400/19.16. sz. (n1egjelent 

.\Ingynr IGizlöny 15-1. szii:u.ában) rendelete érle!rné
hen a nn1nkakö:.-:1·ctit~s !dzúróiag a szah:!d szakszer
rezt•Íel: felada!a. 

./':... n1unk:1ita tó csak o;yan n1unli:avállal:it alli:al
mazhal, akit részé!·e a szai;sz~:.\·eze!i munkali:öt:ve
titö kGzi·etiteit. Nmn esne!-~ ezen rendlh:ezés hahHya 
nlii a liizahni állfisokra a:Jral1nazni kiv1nt. olyan 

akik!.·e n koHekUv s:·:erződés hut:'.lya 
nern t.er,ied Id. ...A liözvetitésre Yonr..t!{ozó kérést a 
niunknndó székhelytre nézve illetékes munkaközveti-
tőhöz i;:ÖJeles iÚlé:-.ni. ./~ I~özvet.ltés;:e való !térést irás ... 

üiviratban, tá~·iH'szélfin, ''n~.r é1öszóval Ieh'3~i 
-- .:elötcr,ieszteni. .. A.z ir:.íshrli elöt-e:rjc:sztéshez szolgáló 

n1unkaközveHtö djjtalanul bo.csátja ren· 
~~ mnnká!taló a munliaközvetitötöl név- · 
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1ét ~ na11on beliil uz illetékes niuulialiözvetitfihöz. nz 
-„ célra :azolaáló Urlapon, vagy pedig szóban bejeleu
tmi. 

szerint µieghatározott muttluivállaló közv9tit~sét is 
ldvánhatja; ez esetben fel l,{ell tiintetni, hogy a muno.'~~ 
kavállalót n1ilyen munkakörben ldvánja foglalb:a2f::--,:~ 

tatni t-s azt~ hogy az korábban dolgozott-e hasoiilQ:'_"' Ax alkahnazottak bejelentésére, továbbá a mun-
n111nknlcörben, továbbá, hogy rnilyen oltból kivánja, knviszony megszűntének bejei'entésére szolgáló ürln-
a névszerint n1.egje!öii::. n1UilkaYál!aló közvetitését. ;A pok a n1unkaközvetitönél, illet\'C a községi elöljáró-
mwll{aközvetHö az ilyen h:ére.lmet csali: az Metbeii. ságoknál dijtnlnnul beszerczheiőic. A. mu111caközvetitö 
mellözhotii ha a. közvetités · fennálló törvényetdfüí{ <'i<'.:5' < köteles a bejelent.és megtörténiéró1 15 napon belül 

:~;'..';~et:::;l, az b:l~::ö v::;;~k~~~~~,'.~:i7::~:~!:velh:~:: \;~b f! igaz~:::Y:~:~ész munlmvállalók munkaközvetítésre 
kezik. ; .: .<:,;:-;; r:::; ilietékes szakszervezeti ruunkalrözvetit:i>'k az alábbi 6 

.A. munkaf{Özvetités dijtalan. Amenn~rihen a mun.~~·.;'.;:.;:~t;5 · · helyeken mülrödnek: · 
f{ali.özvetitö a 1nunkaadónak .szellen1i n1unltavállalór~".:.;:'.'.·.;:; 
vonatkozó igényét hét napon belül Jdelégiteni neni::(· ~\ 1· Nagy-Budapest, valanliut Pest-Pilis-So!t-Kis_ 
tudná, erró1 a munkadénak azonnal tanusitványt I!ij„r: :::. kun vármegyék aszódi, hudalüirnyéki„ gödöllői, 

.,„. gyömröi, közj1onti, monori, nagylcátai, ráckevei., teles adni. _!\.. tanusitvány alapján a o.nunka.1.dónak' 
szentendrei és yáci járások területére kiterjedően a jogában áll szüli:ségletét a szakszervezeti munli:aköi~ 
i\olagyar i\Ingánalkalmazottak Szabad Szlíszervezete, vetitésen ldvill kielégíteni. 

A 111unli:aközvetitö a közvetitést: az esetben is· Bu,dapest, VI., Eöt-vös-u. 25/a. 
tartozik eUáhti, ha a hozzáforduló nrunkavállaló nen1 II. 'Vidéken az alábbi helyeken - alább emli· 
tagja a szakszervezetnek, illetve a munkaadó ~ .é tett müködési területtel - 1nüködnek szakmaköLi 
n1un.káltató érdekképviseletnelí. . .. .rnunliaközvetítö irodák (fiókol;.:): 

Jelen rendel'et értelmében, rninden 111.unkavállalót;:'" Baja, Tól.h l{c:'ilmán-u. 17., Bács-Bodrog vni. és 
alri a jelen rendelet hatálybalépésekor r.lkalmaz<ísba:ti·> ~Haja thj. város; Balassagyarmat, Rákóczi-ut 39„ 
áll. 1946. juJius hó 3.1. napjáig az e célra szolgáló :·1,rógrád l'm„ Béké.scsaba, _>\.ndrássy-u. 38. Békés· vm., 
ürlapon a munh:avállaló állai~dó 1ald1elye sz.erint .n.::.::;:~· ··Debrecen, I:Iatvan-u. 23. Hajdu és Bihar vn1.i Debre-
Ietékes munkal,özvetit.ó1töz be I-:ell jelenteni. Ezen:''' .ccn tl1j. \·áros, Dorog, Biinyászotthon, Dorog ltözség; 
rendelkezés bizalmi, 'fagy ,·ez:etőállást betöltő muR~::. Eger, Széchenyi-u. 16. Heves vm., Esztergon1. Lő· 
kaváUal6ra. iR kiterjed. Mind a munkáltató, m.ind:: .. a'"" "nc-u. 7. Kon1árom-Eszt-0rgotn vn1., esztergomi é.s 
µ1unkaváli:lló J\öt~les <! szolr.:;iíl!'ti viszony u1eg1mlttii. esztesi járásai - kivéve Dorog községet. - to-
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vábbá Esztergont megyei város; Győr. Teleki-u, . 
Győr-I\-Ioson vm,, pannonhaln1ai, soltoróaljai és · 
iszigetcsilizközi Jarasai, vala1nint Győr thj. vár 
[{apos·rár, _i\.rpád-u. 6. Somogy vm., valamint 
posvár thj .. város; Kecsken1ét, Széchen;ri-tér
Pest-Pilis-SÓH-Kislcun vármegyék az I. aiatt. 
emJit.ett területe; 1\Iisko!c, Vörösmart.r-u. 12., 
sod-Götnör vm., valantint ltiisltolc thj. város, i\I 
1ng,raróYÚr, Deák-tér 3„ Győr-1\Ioson vtlr1neg 

rri.agyaróvári j;.irása és i\Iosorúuagyaróvú:· n1egy.'Ji. 
ros; Nagykanizsa, Csengery-u. 6., ·Zala n1egy 

fenti, ?etenyei, nagykanizsai járása és Nr:gyk 
megyei yáros; NJ-i.regyháZa, Széchen::ri-tér 11., 
bolcs és Szatmár·Bereg vnt.,· Pécs, Sz{chenyi-tfa.·: 
Bar.nnya vm. ls Pécs thj. város; S:i.to:raijaujh 
SzécheByi-tér 22., az~~ntplén és AbauJ 
Sopron, Széchenyi-tér 1„ Sopron vn1. fs Sopron { 
város; Szeged, l\Iarx-t-ér 20., Csa,nád és Csoug„ 
y·árrnegye, vaian1int Szeged és Hódn1ezöv;isár 
thj. városok, Szeli:szárd, ·vasut-fasor 19., Toh1a v 
Székesfehé,rtrár, Szent J(orona·u. 5., Fejér vm-.„„_ 
Széliesfehérvár thj. város, Szolnok, 1\-Iagyar-U. „:i 
Jász-Nagyln1n-Szolnok vúrn1egye; Szonibathely, „S,„' 
ly J;inos-u. 25., Vas Ym. és Szombathely thj. vái'Ó 
Tatahúnya, Bányászotthon, Iromáron1-Esztergnm ,,., „ 

rncgyének tatai jlirása és H.ornárom megyei vá„r 
Veszpr~u1, I(ossuth-u. 2, Veszpré1n vm.; Zala~_g,., 
szeg, Jókai-u. 7., Zala várrnegye; kivéve a 
ten;rei {s nagylianizsai jár:!sok, valami~t 
nizsa n:egyi város területét~ 
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GYóGYSZEREK BEJELENTilSE i:S 

ZÁROLÁSA 

Az ipai;ügyi ntinisztérium 50.000 /1946. Ip. Itt. 
"•mu reudelete1 (1\.legjelent a lHagyar I{ö:döny 

. sz<in1ában) értelmében bejelentési köfelezettH 
ulá esnek a rendeiet X. szán~u meUéklet-SUen fei'

olt gyógyszErek. A bejelentést a készlet birto!~o-
• ak rnin<len hónap 5. napjáig - az előző hónap 

Isó napján feu1:.áiió állapot szerint, az Anyag- C:s 
't,hivatalhoz (Bpest, II., FöHutca GS.) kell megteani. 

,- -4 tueglévö enyagké.szletet ismételten be lrell je
teni abban az esetben is, hit annak a mennyis~go 
utolsó bejelentés ótn nem váliozott. 
A 1neliéiiletben felsorolt gyó,';'YS:":~:rck zár a1·i 

ettek, azoknak hiriokosai csak az .:"\.nyag- és Ar-
tal engedélye, iJiet.,,.-e utasítása szerint. rendel-
1e!nek. },. ZÚr aIÚ Y~fel !tZ egész kfszfetre kiter
éS zár alait marad alJhaa az eseJben is, ha az a 
Ientett. niennyiség alá csöli:ken. 
_.\. n1elll:kleiben I-II. alatt felsorolt anyagokat 

,„ „A.nyag- és _<\.rhivatal liülön cntn:déh·„~ nélkül csaJ{ 
:gycélokra szabad fc1hnszni:ílni. "" • L 

felsorolt gyógyszereket, 1nind a belfödi és ki
ntiul: a behozatali forgahniadó 10 százalél; 

iiggzdálkodlisi járul~k te!·heli. 

A rendelet n1egszegése büntetést von 1uaga után. 
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my.oNAT ,üZ ALKALMAZO'l"fI ILLE1'Mli:g:0~3 :.ís!ldó meg, ltogy az egyes időszakok a fentebb kö
AD()RóL SZóLó 8.720/1946. i\l. E. SZAMU R ' · t, és lulius 29-ével kezdődő kéthetes idöszakoltkal 

DELET Vi<GERAJTASI UTASITASABór; · ·beessenek. Ha tcl1át n gyógyszertári alkelmllZott 
153.900/1946. p, l\.L pte1nber l-én lépett munkába, a!di:or az első fize-

t időszak illetményadó szcn1pontjából szepte1nbe,r 

Kivonat az aJkabnuzotti d.lletruényadóról 
8.720/1946. 1\rI. E. szá:nu rendelet végrehajtá.Si '-'·-
, _ .b'l el u s1ta .... <::a o , nn1 y a ]-'!agyar l(özlöny 209. szá: 

1·53.900/1946. P. M. szám a:lo.tt jelent meg. 
A gyógyszertár minden alli:almazGttjának 8 

gá!ati . jogviszonyon alapuló illet1nénye illehnény 
ala esik .. A.z illetményadó a l\ollektiv szerződés al 
ján Jtifizetett járandóság 10 százaiéka. Az iiletúi6 
adó ~ munk~adót terheli. .1\. javadalmazásnak pé 
ben es tenneszetben jut.iato1t része egyaránt. 
ruényadó alú esik. 1\z illetményadón:.il adófize 
i~?s.~ak 2 naptá~i hé~. _I\. nuptári hetet hétfőtől k 
dodonek kell telnntent. _qz illetményadó második 
tet követ.ö hét első napján esedékes és az esed~ 
ségtöl sz~n1itott 15. nap alatt kell befizetni.- a mu 
hely, szerint illetékes községi, illetve városi adóhif--' 
t~ln<~I. .:~z _első adórizetf,si időszak a gyógyszértáril 
reszere Juhos 29-fó1 ke.zdödik, tnert a kollektiv >;; 

··1· • t , szer 
~ot cs er elmeben a forintfize!:és julius 29~én lét>·>~-

elet~e. i\.z .~Isö fizetési időszak vége aU!,'llsztus 11-
a. ko.vetliezo fizetési időszak augusztus 12-én lcezd 
dik éS au~usztus 25-érel záródik. _.\. kéthetes idöái 
kok a tovubbinkban a fentel~ f1Ze1·int folytató 
Jelen rendelet megjelenfse után liezdödö 
(:ási \'iszonyánál az első fizetfei idöszak 

vagyis ez az időszak c:-:onli:a idöszal\ 
szerint tehát az illetiuényadót nem a 

yonliént, félhavonként vagy hetenl~ént ldfizetett 
ndóságok szerint kell leróni, hanem 8.z egyes kft 

tct magában foglaló fizetési időszakok szerint. A3 
ót a niunliáltató köb:les ldszámitani, mégpeclig 
n1ódon, hogy a havi fizetést eiosztja a naptári hó 
pjaival és az igy kupott hányadost 14-el szorozza. 

i; az egy fizetési idííszakra eső adóalap. Ennek 10 
ázaléka az illetinényadó. _l\.z illetn1ényatló Je,rová
Val kapcsolatban a munli:aadú állandó nyilvántar

f4_st töteles yezetni a rnunka\'Úíialól.ról, a1ucly a kö
{etkező adatoliat trirtahnazza: 

a) Sorszán1. 
b) l\Iunluivállaló neve. 
e) Születési évo. 
d) La~ás címe. 

.A. munliaválln.lói n1moseg -kö:;:e~ehbi megjelö
(pl. okl. gyógyszer>ész, pénztárl;.ezelő, stb.) 

0 J\funkába!épés napja. 
g) A kikötött pénzbeli ilf::tn1ény k5t hétre járó 

zege. 
h) A nem pénzbeli járandóságok feL~orohíss. 

i) A. l!lunkil>ll I<ilépén napja. 
-.~z ;i46 1efjzetóoe nz Hl~é::~yllimutaFás alnpji~ 

;q 

t1' ·u 

l.jl 
l 

!i 
il 
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,; 



120 Illl 

förtfnik. } ... z ill~tménykimut~tásra r:. pénzügj·i a családi póilékról szóló ltorn1ányrendelet 
súp;ok h.ivat.alos ürlapck:i.t bacsátanr..k Id. tárgyában ugy intézkedik, hogy a mun. 
u:Cnykin~utuhíst két. példiin;rha;;:; ke:1 ell~~~sziteni atók kötelesek üzemükben 1r.inden munlu1vállaló 
az ogyik péld;:i.nyt az ille'.ményadó befizctéseli:;:>r·.b lá.Htutó helyen állandó hirdetrnényt 
kell adni, a n1ásodpéldtinyt pedig 5 éYig meg kC: ·zzétenni arról, l1oiy a rendelet hatálya alá tar~ 
örizni. A nyilvántartást ug;rancs~k 5 év.ig keH méE~;:~~ ~,&zó niunkf'~Yáll~lónak 1nilyrn elöfeltételek mellett, 
őrizni. Az illetménykin1~tat:ls hiratalo:; ür1rrpj::. a:;i~i#. '.iitc1y idöre j;ír a· családi pótlék.· A hirdehué.nyben 
OTI és 1\IABI járulé'.1:ok hcfiz.2téséhez szüksfge::; ró~2;~? ;:,•O,·ábbá tájékoztatni kell a 1nunkavá1lalóka.t. a csa· 
vatokat is tartalmazza. A„z érvénybr.n lévi) rendelkc~Z<' .:fádipótl•S.kra irányuló ig~ny előt.:rjes::tésénelí; módjá. 
zés szerint az OTI és 1\l:\.BI járulékot. az ill::~tmény:-·;~~.3.{líl, a ~uiolandó oh:iratnkról, -a családi póJékban ré· 
adóval együtt csak Budnpa.<:;t széke.:: fő: áros terinJ::'..3;~ f:~zesiilö n1unkavúllalóli:at terhe'!ö bejelentési kötcle

.tén l{ell leróni, tnindeniltt u:·áshcl tlZ OTI és l\1.4.Bf.::~.:~?;cttségröt és végül arró!, hogy a ~saládi pótlékkal 
járulékok ltözveUenül a pénzkírhoz killdend<')k ·be. ·>Lil;kápcsolaUlan összes bejclent(;.;;eili:ct a munkáltatójuk, 

1 

ha pedig n1unka,szonyban n1ár nem <íllaualr, az 
" utolsó ruunkáltatójuk utján Jccll ntegtenniök. A hiva. 

KIVONAT .4.. CS:\L~\DI PóTLf:I'i:.H.6L SZóLó talos n:.-01ntatván~ürlap0Ji: az elöállitás.i költség meg-
10.350/1946. I'i. Tt!. SZ}i.Tu1U RENDELETBüL. téritése cUen~ben a postahivataloknal szerezhetők 

A 11.780/1946. M. E. sázmu rendelet 
::;~<:vJw .. A. népjóléti n1!nis.der hivt~tkozott rendeleteit a 

solt szá1nára családipót!ék fize.'ését rendeli e\ me„:<< 
Jyet az OTI folyósít. nz ig,!ny.io.'.!OSl!ltaknuk .. /t csa 
iádipó!lé!r retiezésé1·e nz OTI, i!l~_tyc Th:I:lBT járulé: 
kck fclernriését rendel!e <'1. 1\ k'.17.'1nányrcndelet- i2~ 
~-a alapján a fize[enrlé) Járulék mértékét. a Népjó~ 
1éti l\ihli::;zter 10.310/194.G, N. 1\-L sztímu re.r.delctk~· 
vel 1946. szcpie1ubt~r 2~. napjú.íúl 
hcr hó 31-ig terjedő időre a n1unkavállal6k javadat; 
mazii.':lának hat százalékában állap!toLta meg, ezz „ 
együtt. tehát az OTI. illetve I\í_i\BI já:ulék .18 szii 
lékot .tC$7. Id .. :\ népjóléti n1iniszter 10.350/1946. Jl 

!~':\[agyar ICözHiny 19-16. október 13-i sztÍi:nában tal'ál
"Uk meg. 

1\ v0grchajtási utasitás 27·ik §-a szerint 1946, 
'SZe1lh·r.ther 23.tól október 6·ig terjed;) .idöszalu·ól 
ilótkiraufatást l\ell beayujtani és a kifizetett il!ehné
,yek 6 sz<.'izalé.kát az illetékes adószámvHeli osztály· 

Dúl Jer°izetni. 1946. szept::::;l>:;r 23·tól október· 20-ig 
'jedö időre li.észitendő OTI ille!Iuényösszesttésben 
,eddigi 12 százr:lék helyett már !S százalékot kell 
tüntetni. 
~~ l\I.:'!..BI-nál a'.?: október hayi beje:e:.'t~si jegy. 

iHchnénye1' 18 szúzaló.i:út kell ki-

1 

1 

1 
il 
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1uut.atni éa kUIÖn ti~tc!ké.nt kell reliiUntt.tni a s:i:ePi fyben a inunltv.éllaló nen1 állott legalább 15 na-
ber 23-30-ig terjedö időszakra a családi pótlék·::: munkaviszonyban, munka\'iszonyon kivül eltöl-
mén fizetendő 6 százalékot, a ju.vadnimazás eg '"'· hónapnak Ii:ell tekinteni. Ha a családi pótlékra 
gyed része után. . . ult inunkavá!Ialó n1eghalt, az elhalt munkavál-

A rendelet hatálya alá tartozik tuinden murika,;; ó jogán. tov;:ibbi hat hónapig jár a csaiádi pótlék 
vállaló, még a háztartási alli:aln1,azott is. Az ·iJ}· - ~11k, akt a gyermek eltartásáról gondc~kadk. 
n1wikavállalónak családipótlék jár minden olyani.>.~21 l{--.t~ .családi pótlékra való igényjogosultság megál
tizenhaiodik életévét be nen1 tö~tött - törvfu1y~_''..~ ;~J.tasaval, vala:Uint !dfizetésével járó összes tenni
zasságon kívül sziiletett, vagy kormányható" " ., , J{at az orszug egesz területére kiterjcdö n1ükö~ 
n1egerösitéssel örökbefogadott gyermeke) mos körrel az 'Országos Társadalomhiztositó Int.ézet 
gyermeke és unoli:á,ia után, akit a saját háztartá el. A családi pótlékra ,·onatlíozó igényt annak 
ban ·tart el. ~t.\. tanintézetbeJ1, vagy n1agánszerniálf n~pn?k ötödik napjától szá~itott hat hónapig 
nél a n1unkavállalú Jiöltségére elhelyezett g-ye!'m ervenyesteni, amelyben a családi pótléli:ot. a 9. 
ugy liell tekinteni. nlintha a n1unkavállalé,·a1 kö · bel;;ezdése értehnében ki li:ell fizetni. A családi 
háztartásban élne. 'líra irányuló igényt a munl;:avállaló a n1unkál_ 

~4. munkavállaló arra a hónapra jogosul't csalá ak bejelenteni köt.eles s azzal' cgyidejüleg tar~ 
pótlékra, amely hónapoltban összesen legalább·:„. át_ndni saját, iil<:>tőieg, ha az igénylő férjezett 
napig munl;:aviszonyban állott. i\.. 15 i.1apbu liözb ferjének, t.ováhhii. a csaláli pótlékra bej~lenh~tt. 
va~árnnpct és ünnepnt>.pot is beszántitjuli:. J{i ··k 1·~ltekne!r szüle.!é~i 2nruli:önyvi "kivonatát Ha a 
fizetni a családi pótlékot 3 hónapra. annak a m , kavállaló különváltan, vag-;r eh·ált.an él attól a 
\·úllalónak is, aldnek n1,unl\aviszonya bárntely óic. qtársiítól, akivel kötött húzn.sscígából a~ igény-
tnegszünt, ha a munkaviszonyának megszünését k . U g_ycriuek szillete.tt, ugyszintén, ha a 111.izassá-
\-etlenül 111egelözöen munkaviszony alapján, megS'. ldvül született, vagy tor1nányhntós:igi n1egerő-
kitús nélliül, legalább 3 hónapra jogosult volt el öröl;bci:'Ggndua. gyer::~elH\ vagy unokája 
lúdi pótlékra. Ha a munh:avállhló a 1nunkaviszö ~ i&~.n~·ci c~~alúrli pótlékot, a hejele:ité.ssel egyide-
nak megszünését közvetlenül 1neg:e!özöen ntunli li:oteles átadni az illetékes helyi hatóságnak ar-
s:r.ony alapján egy, vagy Ii:ét hónapra yolt jo nnt.kozú igazolását h1, hogy az cmlitett g.rer~ 
családi pótlékra, a rnut>J{nviszony megsziinése u imját ház1:!rt:lsában látja d, ö:ökbefo,..adás 
családi pótlék csak további egy, illetve két hó a li:oruuinyhatJsági u;.egerősitéssel ei'látott. 
iár. E rendelltezé.s szemp_ontjából azt a hó cfuc-adii~i ::i~~crződé~t. ia á.t. kell adni a munkár.:. 
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t.atbnak, l\Iostohngyern1ek esetén a bejelentéssel e e) rnegyei v-árnsbru: 75r,. !i'f. 

idejüleg a gyermek sziilőjével kötö~t házasságát i . d) lrözségekhen :500 Fi, Í1i~ték ahi e~ili. 
zoJó anya!i:önyi:i 1dvonntnt kell. átadni. .,.J;(.;<~t ~O. InUizeti gyi>g;rszertá!· fc·láHitúsilna~.:; cngedé· 

A n1unkáltató a bejelentés és az oldrat.ok átad;i;';~fu: Jyezese 40 Ft iHeték alá esik. 
sa után köteles a családi pótl-ékra vonatkozó igény~ , · 21· Orvosi és állatorvosi kézigyögyszertár tartá
bejelentésére szolgáló „Tgfrnybcjelentés" feliratu Ur:7'<~""'~~nak engedl·lyezése 10 Ft illet.ék alá esik. 
lapot Jdtöiteni és azt a rnunkaválln;lóval aláiratni· .i!S·~!:ii;> 
azon az igényjogosultali: mun]{aviszonyának ii!Ötar.~~=z®. }· 
mát igazolni. _l\.z igén:r elbir<!fása és a tagsági iga~~i 
zolvány kiadása végett az igénybejelenté.sel\et a· csá.i.:Z:i] 
t-0landó .okirntoldial együtt az Országos Társndaloitl·hg~; 
hizo~itó Intézethez (Budapest, ''J., Eötvös·u. 3.) bfí~~ 
beküldeni. · ·· "

0 

AZ JLLETtlKEKRE VONATKOZÓ JOGSZAB,\ 
LYOKNAK IUEGÉSZITÉSE ÉS MóDOSlTÁ8A 
TÁRGYABAN KIADOTT 8.500/l94G. M. E. 

RENDELET. 

255. §· 
18. Gyógyszer és gyógysze;::.di!önlcgesség forg·a 

!ombahczatala engedélyezésének 1::ytél;:e 250 Ft. 
19. !{(izforgri.lnii gyógyszertári jogn::iitvány 

gedélyezése 
a) Budapest.en 15CO Ft.; 
b) t0rv.<S1!yhn.tózági jogu városban 1eoo 

0 \f E G 
@11©SJ!i'Sll:íi11ii', vegy. 
s2e1·, eg '· szségügyi, 
betegápolási és lcoz
metilcci üveg„ és por„ 
cellán óruk. t®g6~ 1{ef{. 
Eiailor.ok, ólemvomig. 

~ 
i!l:$ 

í~!~iim: 226-023. 
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MEDICH!MIA R„ 
BUDAPEST, ~.. HÖLGY-UTCA 

AGRYIPN,~SAN 

1 SOL EJ.', INJ. 
· Insomnia, 

Nyugtalanság, 
l\Iorphinelvonás. 

IAN'f ALG~~ifájás, fogt•!iá,, 

Neuralgiáli, 
Láza:;, meghüléscs 

ENTEROSOLV~NS" 
•? TR S-'LIC. 0.50 G 
NA · ·- Polyarthritis, 

Rheumntis1nns, 
Neuralgiák. 

KA.10\;)ERW~:s. arterioederosin, 

.A.ctin-;1nyltosis, ~tb. 

NEUIRQIJlJ~thenhfo ól!a!>otok, 

Ret':onvalP~cenhn, 

NC'ur::.sthcnin. 

ADóZAS, ILLETÉKEK. 

ere"seti és jövedelemadó. 

Az általános kereseti és jövedelemadó az uj adó
i rendszerben, mint együttes ikereseti és jö,·e<lo 
adó együttes összegben lesz Idvetve. 
ADóilöTELEZETTSÉG. Együttes kereseri és jö. 
elemadót tartozik fizetni az, 

·n) aki ipiiri és íltereskedel-ni üzletet~ vagy szel. 
i foglalkozást folytat; 

b) aki 100 aranykorouiit ineigh:nadó kataszteri 
a jövedebnü mezőgnzdasági ingailan_t bérel; 
) ald töl:'1·énnyel. birói ité1Ptü.•l -r:igy szerzödá~-

111egá!liapitott, de nern szolgfilr:iti viszor1y11ak rnj_ 
'Jő köteiezett:ségen alapuló é1etjár11dékot, rokou

·, évjáradékot„ to\·ábbá özvegyi jog chnén ne~n a 
· vagyo~ának lu1szonélv(~zetébn álló életjáradékot 
\y más .iáradéksze1ű visszatérö szoigáI.b:u.ást éL 
· talá'1múnyo7,; és találmányi szabadalmak haszná_ 

rt yagy átengedéséért. valamint öröklött .szprzöi 
rt l~JlenszoJ:.;áltatást ( dijH,,t) k:.i,p; 

) , aki gyógy:-;zertár,
0 

ipnrüzlet, bá11yaruü és pgyéb 
vagy házadó nlá nem wö tárgyak vagy jogok 
}il,atá.rért hnszonbért rngy niíts szolgáiltu(ást: a 
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gélyeki; a nyilvános iskolák tanutóinak magántani-

bányanrtiveléshez szÜlrséges beleegyezésérr, vagy Ál_ „tásból származó keresete; a könyöradományoli.ból é:; 
tulában va1arne:y szolgaL"'TII jog átengedéséfrt enei\~ \1erselypénzekbőG származó ,bev.é.telEfü:, továbbá a kol-
.szo1gWlratri.st 'kap; duló vagy betegápolással íoglal!~ozó szerzete1knek e 

e) aki kii.Ifö1di munkaadó'tól nern yalan1ely -bet:;-- foglrüko};ásból ered'ö 1Jt1\-étele; a n:;ugdjintézeteJ~ n<~-il 
:földi pénztál', i11etfr'.eg- a külföldinek itteni á!lla.nu:K::; }la.szonra a'.al~ult közmüve.lődési iutézetek, tes;eclzé3-
m<egbizottja utján az .ország terü11t:ln szolgálati iHe_t_~2 ·sei fogJaJ.koz6 sportegyesilllet~k, valamint az ernb<Jr-

ményt élvez; ; < y, ÍJaráti és jótékonysági iittézetek bármily forr6sb61 
f) akinek más, .az :i)-et) alatt fel nem so~olt !k~~S: ,;,;, ~z;:irmazó bevételei; a jótékonycélu előadások be..-éM 

resetfor1·ásból be\·étele van. :·:r:{;:} ·telei; azolt a fk1üzós rakiárak
1 

an1elyekben az egylb-
Nem tartoznalc együttes l:J~resetí és jövelcde.m.."ldó::,: Cfrént már adózó iparosok kizirólag saját gyárlmá.. 

alá: ·.f:YB f,.yaikat árusitjá;k. 

n) a t{~rsulati adó alanyaij . ;~: lJJ FOGLlLLl(OZÁSOI( n
1
egJ;;ezdését, illetve lij 

b) a földadó alanyain:'t! a mező· és erdöga.zdasá~r::!t" hevételelk keletkezését 1,5 napon b€1lűl az adókive-
t "~-· "le's, sz,o''lö- é.s ke1·t.:tiüvelés, továbbá az ezekk1;.•.'.·.·.· .. ~ .•. ·•· .• •.f .·„ 

1 
• . d •

1 
· tal t (B d t n , , 5 "'~·-... "' :· )ésre jogosu t allanu a o uvn. na;: , u apes e an, -

kapcs·olatos rnellé1dparágak jÖ\"edehn~i1 11: ~~ek )l.,,l;:.'f' 'ifelügyelöségn.ek) be kell jelenteni. 
saját nyer:stcrmékciknck ir~ari fe1dolgozas net'kül t'zti '· AZ ~4.DóliöZöSSf;G I\IEGSZü?\II( azon a nnpon, 

ló el:1dásáni szoritkoznak; ,;~~;.'midőn az adófk!ij.tele.s foglal1koz:ís. ker~et, illetöle;.; 
a hú.zc,dó nli eső jövede:lmel.:; \:?$;:jövedelem fo1Tása igazoltan megszünilL 
.u i.:;zolgál:::.:ti yiszcn,rhól szárn1azó jövedelmel.:; , NEl\l SZűNJ,I{. !1-IEG az a.dókötelezett::·ég: 
a tantie1~1ndó alá cső javadal!Illazá:;;ok: ha halál esetén a foglalkozást 

az öröJ;:ösöI;: foly-az os;:talékilleték és ;\~~~, ;··tnrjfrk; 

a karnfl,tilk~ték alá eső jövedel!uűk. ·:.'?:. hn a foglalkozásban 60 n:apot meg ne111 hnJadó 
ll1cntc.s::k az együr:cs ker~seli és jövede'lcn1acM·'~7J ~·Szünetelés áll ibe . 

. 1!1ól egyebe.k között: .·„:o.: ' Csőd, esetén az adót a csödeljárást elrendelő hiró_ 
a rokkantal.: ellátási dijai, a túr:?adalo:nbiztosr g végz·és alupján az állami adóhivatal hivatalból 

és e1nberbaráti intéz:rnénycli::, a Szakszervezeti Ta11 örli. 

és tagszervezetei, a bányatárs1ádák vagy a válla AZ _!\.Dó blEGÁLL..\PIT„;\.S_.\ történhetik: a) 
pénz.tt.::ak által l;etegség esetén nyujtott or\~os, ·~1.~;i rer5 bevétel alapján; b) osztályb:! sor-::izássa1; e) 
mezé::;! és tPwetkczési segélyek [:; ba!1eseth1ztos1~J. laYiC:ó adJ·tételekl<e.lj d) <.i..Ué:~ü;..;üsséJi reutl:í'!.:·.:~·:]l ii; 
járnd :·kok; a~ ösztöndijal;:, a UlHUln1ó.nyJ. és ll:r 
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e). ieatületi :italányo~ásianl; ÍJ knh~iizt'..n·i tie;;:;~a azok az osztályba Sol'oz;ás utján ad6z.ó iparosok, 
delem alapján. és s7&1lemi foglalkozást folytatók. aki1'.~ 

Nyers heYétel alapján adóznak: "nek adója 360 forintot meghaladó ÖGS;:.egben lett 
l 'k l -n ' r ' megállaptva. Ezek adói'a beYéte1ük 6 s.,.,;~atP:l.•:l, e n.· nem szo ga:tatbol fo1yó életjáradékot, "'-'"U - ·-

1nányvk használatáél.\, vagy öróltlöa szerz.01 Az t:.dó alapja az .adóév egy-egy hónapjában eI-
:,zolgnlrni jog átengedésfé1t1 gyógyszértár, nyers heYétel, n1ely nem eg-y hónapra, hanern 
oanyarnu es más tárgyalc é.s fogo:~ ha.sználatáéiit ho.::szabb időre folyt be, az ezen adó hnvi összegének 
enenszolgálatot kapnak; akik külföldi munkaadótól me'gállapitó.súnál, csak egy hónapra eső részben k.Pll 
közvettlenül külföldről élveznek szolgálati illé~ményti ::z5.mitásba venni . 
.aikiltnel;: más. - ue, ne1u ipari, kereskede'.rul.i üzlet·bö1 _i\. nyers hevétPlt elsősorban a készpénzbevétel al_ 
szellemi foglalkozisból, vagy földbSrletböi s:·:árrnaz.5 · ·::, · .kotja, an1Plyen kivül a nyers bevétel közé szárni.t a 
- bevétele vnn. Eze1;: bevételüli: alapján ad(•~:naJ;;, . r<!lióval:, csek„"ltel. áruval vagy n1nnknteljesitménnyel. 

a belföldi ügynökök és alkuszok; ezek .adója bev~- . :: ra:ktá1·- ;asn.· árnjeg:v átr11J1ázái:;;á:val '\'"agy bármi más 
telük 15 százaléka. ruelyer a ~legb!zó sz:::.vatosság · · módvn történt ~zolg"áltatás. ·k.-ere.skedölmél és iparosok· 
ii:ellett tartozik .a jgtalc;I;;:ból (~lkus;:dijbó!) lev'Jni!.i. rr:íl - ide nen1 értve az ügynököket és alkuszokat -
1-Jyers bevéte.lüik ut:'tn csak azol~ az ügynöl~ök é3 aL 0a köYecelés is. 
kuszok adóznak, akilmek állandó alka-maztatá-j he~ _i\. kereskedóli és iparo~ok bevételének n1egii.Uripi_ 
l:rük ninc.sen, hnne111 szolgálati viszony nél!dil beL '-:, ·.'táe<Íná! figyelmen kivül J;:e] hap:;1:ni: 
ti.Hdön székhellye1, te~.:.:prel v.::i.gy üzlethelyiségg~l·: ": a) a külön íelszá:mitott ,illerőleg az adóközö~~ég.\ 
biró vállalatok l'ész§.re kel'es:'-ede11ni ügyleteket '. .. „;'.:·rendszerben fizetc:•tt forgalmiadót~ az áIJnmi fograaz 
nek yagy kUzvetit<>riel;: és ezé;·t a'.': ip::.irszerüie;; tási adókat és a G?;ámlailletéket; 
t!1tott tevékenysé.gért a kőtöti" vagy kö:c,;etitett b) nz <:!11y11fpsnzdá:;1;:odé8snl kapcsolatban jogs!f:. 
Ietek ·után a keres1i:eclelmt tör\·ény rErnde:1kezéseindk alanján ~z~~dett szolgáltatásoka't annyiha;1, 
n1egfe1elö ügy;1öki ji.Italé.J~ra (alk:uszclijra) van :iz(okat ugyaJ101yan összegben (értékballi 
ny ük. E rei:.del!;:c·zés i~E:alrnazisa szempontjából az illet ékes szElrvhez; , 
sze.rüség a.lat. netn n:.:t kell érteni, hog,:: az alkai;nazottaknuli: nem illetmény fejében. jutl·? _ 
nek yng.-y a:U\:11;,:z,nafk a fogl~:lkozú3 ft:dyratá.sához t0r:né;;zet·beni szolgáltatások ellené.rtéJ;:ér. 
tósúgi engcdé'.y<~ van, hanem azt, hogy az l!.i.:r. adó zn,Srtéke rél~gesen emelkedik, vagyis m!!.-
tötése v~igy l:ö:~vetitése 1.-.:~nétlö:!é.:.:sel !tdókn'!<'~ ti!\:i :'! hn.vi 11dóalapnak rnindig i:~·.:.: 
zés céljából tl·rténik. a rá!.!ze (>l;>ik, ;i,~nitl~ az .,ll~1c:.'í1:1y:iblJ ~·ti~ii .oi.Uó 
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h d ad l 
· ·.:< é.Sében a pénzügyig-:izgatós8.,gh0i ci 0 nzen<Jé\ és az 

~.lá tartci::ó ré~zt meg·_ nla ja. P1. ha az · óa a:r.y llú~·:· .· . . 
vi -e<l'óalapja 270 íorinrt. a havi adóalapnak csnrd 2oó'Y· lnmi adohlvatnlhoz benyujta11dó bé1yegn1erü,.:s be
fo1:intot - 1nint az alr:c.sonyabb mér~ékü ad:) n~a:- ;. s.drányban rrehet fellebbezni. _A,,. fellebbezést n fizet:ési 

~ ~ ·::i ~eghagyás kézbesitését - az ügynÖkQk (alkus::ok) 
esö részt - n1eghalado resze, tehát 70 forint esik "' 

.;:.::,~ Íéront adója teldntetében az nd6 be.fizetésére ikitü-17 szá?:alékos adólru.lcs •ailá, mig 200 forint után csn.t: '" 
„ _.\.:~ .. • _„·'.··.tt határnn.-pot- közvert:leni.il kö.-Pt:) naptált számitotr 

31 foTintot fizet és igy a havi adóján·ak osszege 4~ 
forint 90 fillér. · ';115 nap ala;t lrnll beadni. 

_A,. nyPrs be-vé;elröl negyed6venként, még pedig:-:_:_,,· -- A :pénzügyigazgatóság ha11ároz,at:n. ellen a közigaz· 
jnnuár, áJ11-ilis ju1íns és olctóber 15.ig _. 'az oszt.-lly __ { '[ntási birósághoz pnnasznr.i& van helye. _tri., pan::isi 

. ha sorozott, de 360 forintnál n-n.gyobb ·hari adót fi„ ''illetéke 2000 forint vitatcd1t '(}ss::egig- 3 forint és min
;~ctö ipara2na1k vagy kereskedőnek azonhan é\e!l!ként -:_"dén további 1000 forint után még 1 forint. l\„ pa_ 
csa(k egysz.er, január 31-ig keJ11 a közsé:;d e1öljáró· ~íiaszt a közigazgatási bhósághoz cime:r.\e a pénzügy_ 
ságnnk. 1árosr-kban a városi adóhivatalnál bejelen:.: '}{ ~nzgatósági;ál kell a pénziigyignzgatósági hatál"oznt 
t.ést benyujtnni. lt bejelentés elhalasztásáit kérni nerh :<~ Fbest:ését közvetlenül! kóvetö napt.ól szá:uitutt 15 
1Phet. 1Ia az adózó az plöirt határidőben beje1enté.'Oi..: '.;:nap alatt beadni. 

kötelezettségénclt nen1 tesz eleget, birságkénrt a ter_ A f 11 b • ··· b · e eb eze-:::--n.-::?k e1so1z en a '\'Itatott összeg ere-
hé2·e C'lőirt adó 10 s7,ázalékát, ha pedig a be!je!entés -. ,--j-~ig. a továbbiakban IH;djg- annyiban van lralaszto 
b~adií._~·:.írO'„ :i hozzá. intéz<:>tt felhivá!ina:k a kitüzött hn.~ · 1 h 1 fratá<ya, ogy ilyen esf'.tben csak az uto jár~ l:ivetet.t 
táridfrbe:i „ sc:m 1P.sz e10rret:, a terhére elöirt adó 25 ·,'&;szeget, ha pedig a fe11ebbe>z6Eben foglaltak: elíog::i._ 
sz:'"izt;.ilékát· fizeti birságl>:é.ppen. -,, -,- 'h i„· 1 • . 'Fdása es<0t-0 en r:n·eL10tii ö:::sze~ ei:ine!', n':.'ryobb. ezt n3 

.fii. bc>lc-~1tést ar, e!rrP a cé:,ra szolgáló űrlapon ikell· .. : , , __ :,:-~SSZf'ITPt lehet behajtani. -~Z üg;7n(~k1ök (:ilkUSZ'Jl;:) 

t'liront adója. ellen irányuló iellebbezé,snet halasztó 
Adókivetés. /"1.z adóalapot. a fizetendő adót (esci, hatálya nincs„ 

lrg bi1-.5á_vot) az á11anii adóhivatal a 1.1ejelentés aaap- ,',:'/ 

Inegt·pnni és azt alá kP)l írni. 

Esedékesség. A„dd:ig is, mi<: a?. ad6 kivetése mEig_ 
ján állapitja n1eg és errö~ ar, adózó,t ,,fizetósi megh~F-:· -„. --- • • )_ •. J .. •. _'_t_füténik, az adózó iköteles a.dój61t havonként. kiszú_ 
gyCts.sal" é1«t"esiti; ha a 1negállapitott adó:rl'ap a be-::' , 
jeh~ntéstie-n s.zercplö ad6a1aptól eltér. az eltérést úz::: ~l~~t:ini ;':s n1in~1?n "h~ l~l?. l~ö7:t adópó:il@h'"lnentesen, 

~Iolegli::ent a kóz::ég1 eToljarosagnál, varosdkban ·„• 
fi.Jla111i acl'.Jhivatal a :fi~·:eté.3i 

~:-o1ja. 

Fcl:cbbczéJ. ad61dvcté~ 

:,áro-si adóhivatalnál befizetni. ~{.fsedehni adópót1é!J: 
· 10 százalék 
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I"arosok. lim·eskenKk és szellemi fo11:1'1lli Gyógyszertártulnjdonos 
zást folytatók ad/'7r.,a osztályba~orozá""·" alkalrnazo()t nélkű! :egalább IV-V. 

ntjáu. ' !:•: 1 alkalmazottal legalább VI-VIl. 
~ 2 alkalmazottal legalább VIIl-IX. 

• A7 inaro:ok és kr-r~ns1•edó!;; és a sze1Ie1-.ii foglnlko. ~: 3 allcalmazottal legalább X-XI. 
7a:i:it fol~·tnfok - felte1"e. hog-y nem tni:rini valame-' 14 nllcalmazottal legalább XII-Xlli. 
ad~T.~f\„C::::.::ég'?lE'!k vngy átatány,.,zá.:: ut.ián ad6zto.•~;-~ . alkalmazottként kettóvel magasabb az adóo.sz.. 
te<=ti1lPtriP.k - oszt:;1'1„hnRnrozás utján adó?,na1,. R!v~ 
t~lt képe7nek a belfrildi ii~Tnökök és alkuszok. t - Y• . , 
vá1ihá azok. :l-11: ~csak mPllékfoglnlko~fü~ként foT;:_·:': S~elle~m~ , ~oglak~za~t ti~~?~ ~orv.~sdk', ~ér.n~~ök, 
tatri-ak PZPllPn11 tevekPnys€geit; ezc>k nyers bevéte:lüi~:;.~ ., ~ek irok,, rud?sol~'. :e::ito J szob1asz:, 1.i:'a11nuvé-
utján adózn<i.k. ·' -'-0 

·, enelkes es szmmuve.szek stb. legala.bb Ill--IV. 

Adóoszf;l,Tyofr. Az e_g-yiHtes kere!:!eti és jövedelmi "·Adótáblázat. _.\z osztálybasorozás alapján járú 
ad6 tétr>lei 30 adóí's7t·~lyhan vnnnnk csoportosi~· :~.·····urtes- kereseti_ és jövedelewadó havi aUótérelei 
f'7.f!nkh·ül minden adóosztáiybnn 5 adótétel 'l'"an, a~e.:.· ;1 ::.helység jellege - kis- és nagyközség. ~1ei.,ryei és 
rlnt. J1ng-y a .... ndózó 111i1)'0n jellegü ·községben1 illet:vij ;,: ~ényható:;;ági jogu város -, és léleks.:.án1u szerinr 
városban vég-zi. fog1a1J~ozását. .;:! fu:nak n1egállapitva. 

_l\.z OS7táI;ybasoro7á""nál n:r, nrlózó kerrseti vi~zo·~::,.:füejele-ntések. Az adózó éíenként egyszer, az adóé~· 
nyait. éirtmó<ljút. tPhr1·biróllvénPségét é3 egyéb küla5'L: ruár hayának 15. nupjáig (ujounau keletkezett 
i~mertf'tö .1PlP:ir leszik fi.!!'J·c>le'!nbe. ·· all~ozásnál a kezdettől számtott 15 nav alatt) e. 

Ilyen külső ismertetöje1clk: n.z üzlet (iize.m) fekJ; i előljárósúgnú.l (város adóhivatalnál) az eló-
vése. a?: Uzlet_(ipnr)ág 1ninösége vag, keresettségé; űrlapon '.kJötele;;; kereseti viszonyairól hejelentG:.r 
nz nlkaln1n„ottnk szán1a. legnngyobb alk;-ilmazotti ftl· i, n1elyben nyilatkoznia kell arról is, hogy saját 
zetés. a hi!.ztn.rtási alka1rna-,ottnk száma, önmngáriii· télé.se szerint melyik ad6osz.Lálybn Tenne bt."..iOro_ 
hozzátartozóira és háztnrtár,árn forditott kiadásó~' 
Összege, a teher ÉS személyi gér.iármillek S7.á!na.. mii~: 
tár,:ryak, in:r;itlnnok. értékpapirok, részvények vá:' 
~árlása. n~·ar<J1á."! költsége::i szórakozások és szen 
clé1yek ~+b. a1nf)nnyihf'.n tlZ01.;- r.z tt6kati:~Js~ kerQ!ft 
forl'á'"·ból fedeztetne)<. 

a az adóalanynak több bevételi forrása vnn, 
'degyikröl külön bejelentést kell tennie, mert min. 
bevételi forrás után külön kP.11 az adót (az adó· 
. l) ruegállnpitani. RoJ.:onfoglalkozásról J~ülUn 

h1n:~í>"l 11~'11 kell tenni, mert a rokonfoglaJ.kioz~ 
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folytatók - ·n. többes fog1a11cozás tényéne.Jt f!gyei::·>::I~:~- pénzbeni ut2hrány ,-8gy csekk bev2:'1~á:::!! v::gy 
bevételével - e;,,ry adóosztúlyba soro7~tatnak "' en~,t,~Itó utj~n b2fo1yt bdvé~ele'ket; 

Adóosztó.lyba való sorozás. Adó];:i,·etőbizottság.-: -~i;;i'-~ t~rnl'.::sze:be~, y:~~y1::: gazdasági javakkal va:,>;Y 
zetési meghagyás. _4..z osztál;vbn.so1·ozást az; áll":: s~~1•~.va:1 t;lJPS1t~1 t kwgy~nl:t[so.1\: P&nzértéfü:~~·; 
a~ól~vatal szf!khelyén alak:itott adóltiV"etö bizot~:t:-_~ i:ovete,lese1~€1t. .. . • r 

vegZ'!. _ ~ ~t;4-;Adoosztaly evko21 't'ttlfoztn.tasn. IIti :az adó.iln:iv 
Az iparosokra nézle az iE:€\tékes ipartestület, a ·tá;~Tu-1

1
; __ -. n.g.i helyzet~ - tőle függetleni.i1 beköYeúke;:~tt 

reS1&edöln·e nézve pedig az illetékes kereskede1mt -~~~dkivül körüI.n1é:nyek folytán - tartósan oly n1ódon 
dekképi,iselet a !.:U;_Gégi elöjár5ság (városi adólúvfl:;:_!;Jtozot:t, hogy a r..1eg-{1Hlapitott adóosztr!Iy szerint já_ 
tal) uUán a7:_ ::tdó1dve~ö, bizott~ág-hoz. az egyes ad&~::itdó beha}~:ása .rn;.::té!:lhcít~ét 1~tn1a~j~ba:1 t~lnét,:n:í 
alanyok osz:t.wlybasorzu..:;;ara nezve Javaslatot tehef'.-~_g, az ndoe\- vegc_\g az a1Jan11 adoh1v;.1taln11 kcr_ 
melyet az ndókivető bizottság szabadon mérlege!~ .-<~&~ti alnc.:;;onyahb adór,s?:tiilyba. !:orc,zás{:t. .-\7. ::tdé!d-

.:\z aclókivetü !Jiz-ctt·s:g ni:inden adóalanyt :az °':sif: :_t,ó biz-oltság a kérelmet 30 nn:pon b~1ii:1 tir·:::,-:1~\'; 
tályhr!.sorozás;·ól f3 <":.z annak: alapján hayonkint fÍzf_-Y_:.:·venni !köteles. · 
te:r:.dö adóról fizetLsi meghagyással l;::öteles értesiteili~~ 'i'Fellcbbezés, :\.dófeJs;:ó!:onll<ísi bb:otts:'i g. _.\;: acl6zó 

Az os:dályhnsoroz:is alap,ii.i.n 360 Ft vagy ezt tnegi~ _:_o::;ztálybasorolú.s <:1lr'n rií: adófelszóh.:m1ási b;?:0-tt
hr:!:!dó összctrct fizető adózólrnál az osztályba 1;R11':_ ·~hoz ~ c'imzendö S.s az á!~iuni adóhivat:i.1n6.l b~.11yuj_ 
sorolás ideiglenes és c:::;ak azt az adót (adóel-ölegey-h:.-:nd,J ?elyefc.~''n~e~ l0 rad,·ányha-:i. f0J!pf)bezh2t. A„ fel· 
jelent, n1Plyet a;i; adóé\· folyamán ha.yonként fizetU:J~; ,'.bezest a f1zett'.s1 rnrghagyá•,_:t: köz1etlenül követö 

1kell. ·· ""p!ól sz·á1nitott 15 n2p rdatt kell bearlni. 

Az ilyen ndóz&lrn.1al~ az adóén:t kUvetö januát"·-h'-~/> ~~z adófelszól::im'Y!:o·i bizo<tság határozatát a fel~ 
1-15 között. egész évi nye·rs bevételéről b~je.1erl 
1kell tennie. nielyn('-k alapján az á1Inn1i adéhivarai f·fz 
tó·:;i nH~ghagyás urján évi 6 százalék adót vet 
_ !ii_ fizetendő adóba az előző évben fizetett adó bé 
tudva. 

Ilyen adózók tartoznak bekötö:t, <1apszámozott, 
füzött olyr:n könyVE'kCo:t vezetn'. U1i:'l~\c 1 : a nyel'E < 

vé:-cl: idt~re1;dben alkotó elP!!!('i szr>rint c.s-c-TJO~~tc-r:.i! 

tün!ei1:k fel, yagyis ellctilöuitYe 1tt:!rl feljegyezni";"' 

___ A.. határozat ellen csak az; adók~ite1e-zetrs6~; fenu
~.stna1~ Yiln,tá.S...1. vagy a fe:Is.:ólan1li::i bi:i:0ttság el_ 
'sa elle•n alaki ldfog'is P.setén vnn a !J.Jözigazga _ 

birósáf','hoz 1)61yrgki)ír-]ps paTdt:-:zn:~k he1y~" me
-a határozat 1kézJ1e.zvéJelét köYetó 15 ::n:rp n:'..att a 

ziigy:igazgatósiigho;:; kell benyujtani. 
EsedéheE:ség. 1'.Iindad-Jii;. a:nig ~ o.szi·ályb::st.rozás 

"rténik, az adózó ·kötelet:; a?: ált:1ri:_1. ~ b~}:lc!1tés":' 

1 
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ben megj0Jöli adóoszi..álynr.k n1eg-felelö adót 
h6 l-én esPdéi1.-t'E"s. dP. 15-ig ndópót1ékn1entes 
10.i:;ként befizetnL 

Késedeln1i ndópótlék huvi 10 sz;ízalék. 

ntinrfr·"' l !~oteles felvLágos1tási: adni. 

adóel& A:;. adókbzoss ... g vezetosege u fc.•losZt:si jegyzék 
''Y példauyát a pénzugyigazgatósághoz k1Hel~s meg

,,):f~l<leni, mely azt 15 napon iit közszem:é,:e\ .eszi. 
J\ERE~!\EDüE: ÉS IP-'-\Rüf.IOI{ ÉS !'t!SS ~ ·~·>_:i:·: Fellebbezés. _i\z érdekelt tag - ha a reá ldrót't 

FOGLALKOZ.i\StT _,\D6„\ LANYŰK -AD ~~ZON:~~~·idót sérelmesn€1k tu.rtja1 az irásbeli értesité.~ J\iézhez~ 
ADóKöZöSSii;GI RE!'-IDSZERB-ENO.ú„\SA· ·::tételét közvetlenül követő naptól száuiitott 15 nap 

' · Vntt fellebbezé&3el élhet, az adóközösség kebelében 
-4.dóközösség és anna1r elr"nclelése A. ·„ .• /·t1ak.itott felsz6lacrüási bizotkágh~z; a feJJebb<:Z&::ne!r: 

~. -~ . - penzugyinj:·> b . hal . l . ni~:-;~er elrendelheti, ho~ egy-egy J-öz~ég ( ,.' .-: uon an nincsen aszto iatalya. 
·'· ' • e "- rnrcs)' - A fel.s ·1 i · · b · · h · ta eli t 'bb' i:ney az ország egész- tPMHetén az aznr:os t'oi:d~lk:·-_!: __ - -zo au: a~1 1zotlsag ataroza en ova i 

zá."u adónJ ... nvok í1Ietö1e .... nz nzonos a l - . , ~:.pgorvoslat.nak mncsen helye. 0

- •• --~'''' .v.g?rOroruparf----FIJ"•' d'". - A •• d'····-" 1izö. :rragy az: azcno~ varrr~ r kon-ker -::::]- d~,, . ;--/ ;- 'f e osseg az a oata1anyert. ~...,,_,., a o!;:ozos;;~,:;- ter~ 
r..Y o . e~ \.e --·iml te\·e:,. --, 1··· d'. 1· . d' ,. .. . .. keny::é~et fol)t+::t~o· ocJo'aJnn~o]· e~u''tt -. ílc.. . :.-.;fi .... e.re e Oll't 3. Oata anyert az fi ol~ozosseg tagjlll 3. • . • „ ·e" 

1 
'"" , -.'- '" "'". • e::- ~~rcsef · ·· . ." 

jl"iY~d„Jp1n.'.ldójukr1J adókOzössérri -rendszei·b „ 1- •. :.-_-ez; ~ncstárral szentben egyctemiege-~en1 egym:is::-a! liZein-
'"" en a.n··?nl!'.-- . .-- di . . "" 

1
„ ii~szegbr-n fize~Gék. · -"'_:: !€'Il pe g reszarauyosan f\;Ue osek. 

A..z átaJányrendsze·r az adóközUs:ség minden ta /-:~ , ~~ adóc az adóközösség még aLbm1 az esetben és 
U*~l.szére kötelezö .rt~:- íeljes összegben tarto;..;d~k befizetn, ha valaille.Tik 

~Az ~!ta!iinyadó Csszegét .'.l nénzü!t\i<Tazgato's· .:~::! fu"gja ké.sedelme-sen vagy -egyáltalán nem fize<i D.l'..'g 
~ ""· e ' < a_"'_ az-, , 

adókUzössfg válns2il:ott vP.zPtőségéveI egyes;;égile<l"„ á1 < ~_rci kirótt adót. Ezen célra uz adóközö:;ség r:cgjaL 
lnpitja meg-. "' -C iól tartalékalap létesir0sére és kezelési költségekre 
· · i\.z adó kivetése f>s beszef1ése a tagok között, _ f;··.-., jait.51 befizetésel~et követelhet. 
adókCizö~-;ség a terJ1ére mpgállapitott adót az ei'ri-~- Adatszolgálü:iás; titoktartás. A tagok a vezető_ 
r>5.Jra alakitott kivetö hizotts-ág- utjá.n snját hatáSi& feli1iyfu;ára -kötE:le3ek az adó megállapításához 
.rében az Pg}',..,f;· t-ngok ·keres-.•ti viszony::iinak. él<> elosztásához tiZliksége.s aduti..:kat szolgá.twtüi, Ine· 

JAnnk és tel1erbiró képesség-ének rnér'.egeJéséveÍ ·et a vezetöség hites könyvv:izsgáló-vaL ellen0riz_ 
uénzügymlniszter 5Ha1 '1cfe1rtptett irányebtek f~~ et. Az adatszolgáltatás elmulasztása 5000 forin. 
lamhe'l·ételével osztja szét tagjai között é~ tqrjt.!dö szabály(alansági birsággnl jár. 
tőlilk. A. kh·etö bizottság a;~ ad&ki.iU.is.::;6.g- vezetőség, a ldYctő éG fei:.szólan1lási bizotts:.\g a 
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liO · .. ·: .. ':'.::t:f.:.:.· .. :.' Az átulúuy összegét a p&n.zügyigazg. ntó.::ág a_ tes_ 
működé~;: k~rében tu<lom~.ukra jutott adatokt~; !t.ület vezetőségével folytatott rárgya'.lás. :redmeuye
nézy„e; titoktartas1~a van~ak_ ~otelezve, melynek tnegf· }'ként egye:;.;ségileg jegyzÖli:iÖ11y-rben állapltJa n1eg. 
sérteset - a .te1:;es karterrtési Üi:ötelezettség te'ljéill" , A.,. z.dó ldretesc. l\.z. átalányc a testi.ilet err\o' n 
f~ru:tartá~a :?e~letl -:-:: „ az érdeke:t J;:é1·ésére 1000 .i~·i~~;a ··választott . ki Vető 0Ízo:u~~ga1 ~z l~gy~~ ·:ng~k 
rmtlg telJCdO lelltlbll;::,aggal SUjtJU, <:v>_ • • n 0 ·W,.r, .. e">Jet.ll·"dJU"J·>k e:::. teherb1rü k.0:::-- ... rtere.::.::n v1szt.: y ... aii-., '" •" ~ • 

Adóhátralék. A vezetőség az adó.t be nem fizetöl:··.355&gfnek inérlegelé.s:e n1eHe·.t .6; a pénzügy1utnisz_ 
tagok1·ól az állami adóhivatalnalk hátrruléki kknutt-.:r::~r által lef€.!~tetett irányeh·ek · figye:entl>ev~t!!lé"Vel 
tást küld, 111elynek alapján az adóhivatal a há:Orn,;_.:Í·~Osirja szét tagjai között és n1inden tagot 1rasbnn 
lékot az adóközösség javára közadók módj4.ra hajt~ "frtcsit a reá esö adó ös.::zegéröl, 

ja be. . · A :kivető bizottság- a testület bá1·mely tagjáa:1k 
2 ~a~"i ad~h.~tralék esetén - bár _a h~tralékasn~k::·'kérelnlére az átnlány&.:;szeg egyénenkénti fe:o.sztásá_ 

tartoza..sat inodJaban lett volna megf1zetn1 -, n Ye·" 'ól köteles fetvilágositást adni. 

zetöség jelen-t.ése. ·alapján. a pénzü,;,?1~azgatósig fi: A testület tezetösé.ge lajstrotuot küld ~z á!-1arui 
kereskedele.m es .'J.p::i.rlGHnaraval egyetertesben az il ." d'h' 

1 
.1:· e'ne ]·énti' elöirásán,.,1\i cl· • . . · . . ::- o 1vrut:alna {, az nuo egy n 1.. '·'· letekes h:1to$agnal JUYa.slatot tehet az 1parjogo~it .·• . ~ 

• "d" · l • • • ~ -~ ende.iese vegett. vany 1 oleges vagy veg eges megvouasara es az ü·' el . ·'"'~ ·b 
1'€lti (üzelui) helyiség igénybevé;telére. ~„ „ Felszólaa1lús. l~.z érdek t b.g - amennyi en _ 1~n-

·gára nézve a feiosztást sérelmesnel~ tartja, az iras

KERES.KEDöK f:S iPAROSOK ADóZÁSA 
TESTÜLET! ATALÁNYOZÁSSAL. 

Az átalányozás és 
összeg nicgállaititása. 

annak e1rc-ndelése: az áhllánj~~;: 
1\. pénzügy1nLrUszte~· .ell:elldei.0 

heti! hogy err.t-egy pénzügy'igaz;;atÓ;.'á;; vngy az· ór'.'' 
'Szág egész ,teriilet:érn az azonos vagy roko111ipa:rt, 
letve kereske-tlekni tevékenységet folytató 
nyak adóját tes~ü:'eti átalányozással állupitsák 

Az átal·ányrendszer a testület minden tagja 
re ·kötelezó. 

·jjeli éi tesitést követő naptól szá!!litott 15 nap :1h:.tt 
ellcbbezÉssel élhet .a testület l{ebe)ében alaldtott rel
zólamlási bizotsághoz. l1„ íelszólarr..lási b'izoltsá.'; 
utározata eren további jogorvo;,:latnak nincsen lte-
ye. 

Fizeti-si hatúridö. ~4..z adót rnindPn hó 1-15 n1pja 
özött t.ell a 1:;JÖ7~ég'i elöljiróságn:illl (vár·)si adóhi
aalnál) befizetni. Ké..;;edeln:ii adóp6tlék haYi lüc;·c. 

I<'elelőssbg .. 4.. te.;;tület tagjai a t0.:;lü1et terhére: !;;:L 
etett adóvnl ne1u felelösefü1 és a testület nem köt~

a tagok adóhátralékát befize'tni. 

1 

1 



14\l 

Ülgkisehb havi ad „ 
H '~ l u. a az a~a n1aaottnlc létszúmu . , 1 , 

lnegeiőzö átl!agos létszá!not kel:l 1 Ya:.:.to.zu, a-J. ad6'··1"1c't 
1-5 alkalmazotii; \·13-1 n npul vt,nni. 
6-10 _:- <:> -.::100 

11-
20 

'1 ~\J 4.Ul-150 X.."\:tr 
21......JO _XJ_I 451-500 XXI!r 

41
_6

0 
„ _·,.,_~1i ,~ci-,c;~:o ::c~~r.v 

61
_

80 
" XIV 6. 01-700 XXV 

XV ~01 X.\\.rI 
81-100 -

1 -soo X::o,~1.r Xi/!' 801-900 - • 
1~1-150 XVi!l901-1000 x,xvur 
1>1-200 --··r· 1 " x~·rx -\.V •l 1000 „,, J • A 
i201-250 .. ~: · ,.„;:a mu~:ot:n::l 
2s1-soo '' x::~ , töLb :X..'CY 
•01 o•o ~· x„\. advo~ztálvra " •'\.. .... -.:;o ,.,. • e.:OU•t adó. 

.. _l\.z.o~ YÚ.lialatolu.1úl,·"'-~~~,iyekn~l: ::dóknJ : 
1 

, 

ll!:,'}'l111n1szil'r uiérséke1te \::rrk' '"bi ;~a- a p!!nz_ 
i;sz:-állynl, ha pedig a ~ér~&l-1 ~~~ o a~oJ_u. egy adú-
alacsonyabb mérvű. J·;. ~d; .ei:::i • 4 ~zc1z::1.t..'.kná~ is 

<l
• • 

1 
· '"ct .t vo~ztaUy·q a: 

a otet: ek -~lapján állapítandó m~g. " ~ '.:lc~onyabh 
.. BeJelentes. A vállalatok kötele<:: i. 

r1hs, julius, októbe1· és 1·,., •· -e~ iutndl•n év án 
elő ~ <l.nU.lr 1-·lo 1· 
~ „ zo negyedévben elért n rer-. , ... , ,oz· a lneg_ 
re.sz.Ietezve, az előirt ül'l" 3. .. , ~J< ~ c:.[('lt h:1szonként 
hoz (Dudapesteu az V/_.po.~1 .:tlz a!lanli adóhiva. tal-

u ~i:eru t' d' · .. 
hez) Lejelenteni· ,., b · l '. e 1 a o.t~ . .'lU!!,Y!!lősé•„ 
1 

h ' ,... l·Je Pntes eJJ1 ~,J·i--·„•·í·· 't ·. ,,,
e e.t .. A. iJejelenté:st cég.szeruen k · 1~ "'~t~--' . kerni nern 

AdóközC-r.é{l'i rl e '" ala1rni • :.::. -. ren .... :.ozerlJCJl t ,,.. 1• • 

funnyal való ad.~z'sf , ' .. 0'~1 uha testületi á~a " „ l ti P""UZU<rtr i • „~ el. ... ci_,::n n1szter rendelheti 

A7: TLl.ETl\IÉNYAM. 

!lil'.'t:nényadó a1á tartozik nz or!-!Zág t~rüh~rén 
lgftln'i jc.gviszonyon ah1pu1ó tf'véíl·:Je.ny~·égért bel
di munkáltatótól v-agy ktil1fö1d1 munkáltató lL•1föl· 
ál1andó ·megbízottjától járó illr:tmény. 

Nen;, tar~ozik llefmény~dó alá: 
~) n n1l'_r!határozott szo1gá1n,ti 01dacláss~1l egyb··.'h."Ö_ 

(itt illr:tmén~·nek ·a::: a rés?.P. a:."'ll('ly a s:::>Jl,;;áaati 1d~ 
lás Ö~7..egéve1 ·arányban 'áll; 

·b) az ingatlan hn~zor:ólve7.e'téb&11 á11ó i!letm:ény. 

l\i~:itcs(;k nz ille.l:inényadó alól: 
a.) a kiiz::zolgilati illetményf>k, ideé.rtve nz iiJ11:i.m~ 
i11Phnéirv0i't ég a n0n1Z.f>l'g-:"v"i.l1i:.-: tagjait n n1inö2.ó· 

~\ilkl.H'TI 111f'g111etö járnndóságo~rat; 
h) n korn"l-.úny i~azgatúsn alntt á1ló íl\l()to;alapo1mól 
1;:özn1npltványo1;::!"61. vn:amint az ilyen alapok €.~ 

„~1npltván"rok á1t3l fpn.n!·artott intéz:nényc1::.töl jái~) 
illetmények 

I\!entesek az ll12hnénrad5 tl,1?!1: 
a ~~özszolgálati il1etménye'k, idPérCTe az; á11«1.1n~i_í 
l~tményf'it (:.. n nPn1;-;etg-:-."i.l1és· tagjait a n1in5ségilJr. 
en me;;illf'tő járnndósá.~okat; 

a korm:íny igazgat:(lsa alatt á11ó közah:polü(il ~-:t 
köza1npityány0k·ól, valan1int n:i: ilyo;i a1anol~ P.~ aln

)pitYányok áltnl ff'nntartritt i.nté:i;mé.nyl'.'11i:tő1 já•·ó ilh~r
"roénye-k; 

az ál1nmi ii.:r.eru:l!k !~1unka:válla'ólns.,k illatruényr.·i; 
~ körlorgnln1u n1agánvay.11takt.ól járá illetu1.iny't·k; 

' 
11 
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a ·társ-Dd:llnmibÍtositá_c:i 1 t'"' • 

n2J;: ill t • • · - n :ezmenye:'k n1un1ra1 • .-; 11 1„ 
e menyei; · ··· a 01„ 

a l\Iagyar ~ d , ·~Znba szakszervez tek 0 , 
:pcntjatól (Szakszer:-ezeti Taná : ~ D.::z~~os lO;z_ 
,;.;zl·rvezeteitöl . , • . • e ), vala"lll.JJ.t , . Jaro 1.llc:tme:n;rek; a tag. 

, a I!1un:~:n·nllalók csalá:ltn,.,.ja· t' ., , 
tekok (gyermnknevelési 'tilb, l u an Jaro családi Pót. 

„ · ·• po ekok) • ·" 
~ n11u;C;1:!vá!:-Jnlók:nak Ya...,... , , . . . 

t~ez .. eJ6sre, bt·tPr:-ség f'S('tPb" b~I lcsaladl.:-i.1.~·Ja1nak 01'~(),-j 
• ·· - .. n e f' ruezésre · , 

::e.:-Te n;rujtott segélyek; e~ n te1!1e·:ke_ 

. a hitfelek,:z?ti i.91~olák tnn':'.ze ·1 . el!, 
Jenek járó ilíletn1'ények: . m:: yz ene;; é~ altii:::z1-„ 

~ keresl{ede!mi testiil"'t"lc 'Jt e' · ·1 ·1 · · ~ = a n.l ne""l e~<! JV fdnl'Í'""1·-"1t ~ :i. ' · ·- nyeré::zkedh" 
~, • ; '""-· ', 

10eresn:-edelmi 1 ·· • · """" s~í';JlelyzetenP.k és alt·i--t;"'i , . .::oze1Eskolúk t"n 
"zol .. ,l · · .::-~ "'"" n-9,c járó i!IetruénYek· " • 
... ' e az lL-ettnények ~-n l l . , 

n"'n . · 
1 

.. . · • ""'' 1e Yekne e "'dótn ~ „ .„ izer ~0:1 •.~f.!"y0zn1P.1pr0J- h' .., en.essegét 
• • ~- · -l.- " '" 

1 1ztositják. 
.! • Inncs!':~r fr;j-;c}.-.}e' 01• • 

1 • • -~ " Joga. az ill"' • · szo.g;_~J::· 1 jc,rr,·i:: 7 • ]-- ••• n1cnyado-ra 
• b, ·--ony '-L'Ieinrez,;~-én ,1- • • a 

:iH'.!! e~~ e,,iin:::k Ine...,.::;;ziin•/;. 1. ·~-· ;--.... TI'.~-PJ<lYal nyLlik 
.• • • i--·· -' l,,:>e elenye3zlk. · · 

..:-1Z 11JetJncllyad6 afüJJ:a . d • 
( ' t • ·' nun az az alla11d·· "' • ozo er.n:~.sz:-til :1 1 t 1„ _ · v es var-
,„1 !~ b · J·1· n a::i, ::melyet a mu 1- .: · • „~.IJc;;; ;„n :' ·;·•.,Jer.!;] ,_. • , n ... rn .1Lfalo a„ . · .„, ....... O.d Jogy1szon ,b'l 1 'f · " 
IJ\-n. va~y t'~rF·J.,.„nf-"o"" 'l J- o o olyola~ pénz · • ... "·-·· „„ - .~., e vez. - -

i!. ;te-rnJészct'b~nr i•-ttai':í·~ • • • lP- 1 . - . ::; ·peMe-1·teJ-ét a h íl • • 
_,,) >:n<il;:: n10g--fele1öcn t·ell 1 . , . \.. · E·•Yl Vis;:o~ 

~ ·1- ~ aszam1taP1 
.!~z h!e!n:„f!lyadó kulcsa .~"' · 
,1. 

1
·]' t • • egyse.ocsE>n 10 ""'·"z· i,;ii -~" ,e i'!.\errvado a 

1 
'Jt , , ''"· ..-J.-„ .. ~. 

,:,::~·,-{i.Ialórn áfl~:h·itani n1uI1 t~ ·<:dot. terheli, azt n nun„ 
, d • -· t , •-- · nem ~.;zabad. 

."1. oHze esi ·d" l , I osza \, ~'-1.Z illetmet - d·' , _, · ~a onal az. a4ó· 
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~ifizetér::.i idöszalt' mind~n~~or 11étf5-vel k1:zdödö k§.t nap_ 
1.1· '.'tá.ri hét. /\..z adófizetési idöszakra járó illetmények 
·;:·_~;;npj"in fizf>tendÖ i11etn1é.'Ilyadó a másodi;.: nnpt~cri h'."
'.:l:tet J;:övetö hót elsö napján esc~d:éke-s i:: .U7. esedékes.
J ségtöl sz-ántltott 15- nap alatt adópótlékroc.ntesen fi· 

i·~ethetó. 
·i-: Ha a 1nunkayállaló i<löszntlcl k;J~ben 1épett munkába, 
; ·:"\:l.·.r, iHeték::idót e1sőizben a cson~~n i.dÖs7.akra l;e~l n1eg-
. fizetni, o1y m·5don, hogy a kö;;etl~z-5 idősza1: már 
te!~'jps legyen. Pl. n 1~éthC>tes idé'•s7.nl.: kez(~ödik 14-én. 
"'·ég-7.ödi.k zg_án; n 22·én belépő mun~av:'ü1n.ló után 
elsöizben ~;;ak a 22-'.2~Lig tPrjPdÖ cson1~~1 idöszril~ra 
'kell nz i11P''!llénYadót l1efiz.etn:i.. másodízben pedig már 

a 29-ével ·1~ezdődö te1jrs idösz8!1cra. 

/l •. z i\Jetményadót. annúl n liözségn~l (vfixosnál) l;:\"ll 
beíizetni. nn~'?'lyl1e-k tertilr>tén a inun1cav:7J1P.16 ál1nndó 
mun1~r.he1v0 vnn. ha. n<:>dig a nn1nkavfillaló f(J~:.(.:-.1'.-:n
zása ni'nc~'"'n h01yh~z \;::it\~<'· nnnál a li:.öz,:é;rn6l (vá
rosn•ál). n1clybr:n a n1un1rálto.tó szé1~hely;o, Ele' öle:; te-

~epe yan. 
_,\z Hletm6uyadót n muni.;:il'at6 ld5te1e:; !tiszúm!tani. 

_I\ nn1nldiltntó ü1rto:-:ik a munltavú11alóltról, nzok il
letményciról stb. pcntos felje!!yz,'.,sekP.t vezetni. az n. 
1ctn1én~:nd6 ki':.-:z.Anütá:s-áról kéi· azon~:; példányh;i.n 
„illehnén:rldmntutii.s!-" 1'-észitend. ~/J.,..z illetmén:v''kimutaM 
tfrs egyik i1éldinyát D.z ill{'tnu'nyadó befizetés"1ko:- a 
közsé.gné~ (városn6.1) l;:ell 1e;n.cl11i, nz i11etmény1d111ut·,1. 
tás másodpéldán:_;át, valamint a feljegyzéseket i\t 

évig megőrizni és :;i. köz::.égi e1&1já.róság { váro.;;-i adö-

\G 
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Nem t:nrtoznak a Ű'1ollektiv szerződés :hatá.I.r-n..ai 
általábun .:: cégjeg,rzök: igazgatók és n1ás Jumo:riif::· 
mu111.:akörü fö·,isztYiseLük, de ezek hayi .:fizetése n~. 
iehet 3.200 forfutnál több. 

Szo!t;álaCi i;,Ictn1{T(~- a'.att cs:::k 
Hletményt „kell étte.i.1i

1 
au1e1y után 

rn&nyadó fizcrL,éséTe köre:·es. 

az olytu1 szo<:gála 
a mi.;cn.káltató illet 

I 

.Az illetménytöbhlet.adó · alapja az illetményadó 
alapjául szolgáló illet1nény havi összegénel( az a· r-é~ 
szc, an1ely a il>rolE"Bktiv szerződés szerint járó Iegm::i.. 
i5asabb szolg·áJati iiletruéay ·havi Ö.:;szegót tueghaladja . 

. i\.z illet.Iuény töbiiletadót a u1unkaviilla1ó ~artqziJt 
kiszámtani és n1eg-fizetni és azt a n1unkáltató 10.0üO 
forint péuzbÜBág tel'hc n1ellet1: még .abban az cse~
ben se1n vi~.eJ1ei"i, ha sze1zűdés t·.ti.gy ula_pszabályok 
szerint vagy n1ás alapokon a inunkavállalót terheJ,; 
összes adókat viselni tartoznék. 

Esedékesség. „Az ::dóév egy-egy hónapjában élve 
zetr szolgálati illctu1ény után Járó iile'tmérfly Oö~b10,t
ndó az H:ei-rnény kifb:Drését követő hó 1. napjá:Th · ese:.. 
dékes és az esedéke·_:;;;_;fgtől szárnitott 15 nap_ alatt 
adópótléfü.!lllentesen fizethető. 

A munkavál1a16 2-Z íllet:nény töbhletadót ari:há1 
közsét,11161 (városnál) tartozik befizetni! ameI~e;k_ .te_ 
rüieté.:n uz állandó Iakóhelye van. 

inCdo:.:itutt 
lehet. 

Fellebbezés. Az I. fo1.-u adóhatóság á;/llal e.;;etl.eg.. · 
illetmény töhLJ~t-adó ellen: 
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1 

.lliü 

ui.rtá~áért 
b.ui, . . .. 3Zede-tt .iao ossz ' a ~f.<ll'""l b) eg; .J· eges lci .· . 

a iel \"!Jll, a.da.sokat Leucurrá:.>ú. ·.,., 
0 

s 1Jors
4

i
1

,

0

• h . ! . . .""' ...... g.·ti-__ . (p1. a háztulai'donos által 

t' · • ' rect·· as • · • """"' 
eny1cges 1-" . ony és ü zna1atáért · ' ;,: 1 *"'•"''tt' épület.el;: (épületré.szek) adónl!l'pja a tény1eg 

bá a / ; 1 ~iu.Uasvkat vegbL::tos' · ·' azok tb;' i __ ·_ 1!11,érbetld<Jtttalc Jei· e1uény t meg nem h ltasert, sz d •"1· z bérével történt összehasonlítás utjún 

") aJm1i't, „ •lad · ·· e ett ~ b "lt " • t'l . • a Jiáofe'" asuert o osszeg • a ro-g ecsu ,rnszoner e e. we1pénz . Jugye!öi . szedett ö •. ' továb Az adó kulcsa az adóoJapnalc ama r&sze után 
' . ·~ es haso .• ugye:ői di' · • n) mely az alapbér 40 százalékát nem haladja 

Bok· ' u 'Kapupén- ' _segedJiázfeJ" . S>Z~g; • -dJ buto. ll!o meU-ks J, a sze meg, (értve ez alatt azon lckbéreket, melyek ez\dii· 
bérö•„·z lozott lak· • e zoJgáJtatá • szerint az alapbér 40 szá:z.'<1~2.káb:in vanna.1:;: n1cn-úl-

J,. ~· eg, anoel. . asná1 a . . ,, 1 ., • e tgfeijebu "O · ; Cilnón . butorhaszn »'· '\!:, •. lapitva) adólcöteles háznál GO százalék, ideiglenes 
e) 

11 

b ~ GZázaléka sz~i nyei·s liázuél'jö~l~tra-"~ii ndómenteseég esetén 3G su''"-:;lélc és ha az adó:nen· 
nél a leltái:rendezésseJ eg ,„mtható le; e elemnek tesség a közsé.gi pótadórn is ~tcried: 28 százaló1c. 
nü!at [> t'a n1ellect át"d J urt bérbead b) mely nz alnphér 40 száza1é1:;:át meghalad.la 

· ·u„· 1 ... ott b · ott h . 

j

·; ~ an,.v agosan ,. erende.zn„,.; , eJy1ség"1- (pl. 4 s.-zobás 1clk15.snú1): 80 száza:lél: ideig-lenes adú· 

a b'· .„. eso „ -- tár . =- , i·c:.··:~1- • i..:llo ált 1 oss.zeg· 1:."Jiak has 

T ~ ~ ~ ~eg;L~ h~, •-\ "*' ~ li!i -~ ~ .:',~ ~~)~:~: •. 
<li rt·i. . u a 1,. , z ".':'il lJÓtlék uG-l'lJead • • -"'-. . o re.sz· 
tl<:zl1u::;·, n' . Cl'€ fizet t a „o„oerlet e t hely 

.. z nz össze,„ esetén , ·1 • -
ÜZL•iuek ""1 ::UUel.ret ~ haz<:!dó a1 . 
fizetett .u '.'~onbnn a Jiá~„~~rJők a l1ázi:'PJa általában 

e„o.sszeg l ... , ot a h.- aszonbérl'" 
a) a 1 '" napján k.J'' azJ1aszonb" " onek őZáliod . iaznaszonbérlö e l '11egál!apit c;r1<> által 

dl ···1g l az , aru ha. 
e;,;; 

0
, 1 ·' '.' J' iasow · „ epü'etet . ' : 

b le<)'tségeit buto ~ ~el okra vette b" ( epUietréGzt) 
" J :.:. l1ázlu1 Io~va adja (!cl e1·bc-1 és .. 
evületnd- (: ·-~zonbérlő . '; llIUfuk' 

1.. 0pu•nt , a sajú. 
nem sziiks&,,., ·.'~ ~c:sznek) -~ <:éljaira ·h,... 
utóbbi' l'. . belt reszét , d. a SUJat célJ'a· erbév-e.tt e.:c· d Jll b • lra t' c·g~:i1egJ\•(i6.t a bérbeYett éj .. ;rbe, feltéve, h enyle15 

nen1 J1aJadja Ju,etnek ( é ül 
0
!.'Y .ali llleg. P •trés:mok) 

gyógyárunagykereskeclés '\ \\ 
és vegyészeti gyár r. t, fu 

Budopes'i', VI., Kir61y~V!. tt 
E i 

2 
• H · ~ ~''"· ;z:::;Ji' 

T e 1 e f o n • *225-466 \ 
Sürgönycil'11: D r o g.l örök B u d a p e s l \ 1 
~~--=--...,=·,,,__~ ..... ...--....-.,.=-'··-=·=-'~ 

!i 



mentess'€g e<e"é sé ·''n&8 • g a közsém „ - szazaa:ék 'é . 
p ·1 o~ potadór . s hn az e da: N a is kiter· d , ndóme szeptJ~mbe 1 ye!":-;béi-J·öved 1 Je 36 szá-n 1 "1 ntes-r -i 'l ee1n .:.;;ue-

a házbérekre a lapot szerint 10 az 1939. ,. 

szox:zószám ala n::gállnpitott - h »OOO P1 ez: 
- tegyük f~l :Jan 30.000 Ft aron1>;zoros 
hér, 10.000 .0.000 Ft "0 " ·•. a"1elyből 

Ft ni·n ,,.,., - ~azal "I 
J{"- • . ., .,,.1saJ~b "Ez.r „ < e;:os]ak-

1~zam1!<ís. az2le1m l"·,·b. l · ~J ·~:..er 
evonva kö? .. . .' yer.sbérj„ . . . .Ju.~1npi d"· O\Caele~n i.1akra llF' 30.000 Ft 

[esz , „ Jo 
. Ebből a ne ' ". hazadó ala . 3·000 Ft 

ny1 laik1bér GO ~~n.-:zaza'.€1-o- pJa --27.000 Ft 
lfuig szaz[ll(ko~ J „ '- :::. 20.000 Ft -.. 

az adóal ;;. U!.7.adó 1 • • -
Yonása ut" apbó1 fent' a a esiJ: 

1 
an fen ·· ' 20 OOO F • 2.000 F6 

zalékos h „ „ nmaradó 7 OOO · t Ie· 
azado alá 'eSI'J,- . Ft 80 ""' „ • .....z;a-

m I A házadó ;--"··· -·· 
5

.000 Ft 
1 e Y 12 havi e . oo,zesen ~-
°'tben fizetend" gyenlö 1-166 Ft . .OOO Ft. 

.4.. 1-· 1-·· „o. 67 fil1ércs 
!IR lOZse..,.et b 1,'ész-

ru1,...vk{' „ ' "' ,,: '"'n és te16;~i°''.''.'.'gekben _„ a gy~ l~gfcljebb 100.000 ' 
f . azok ut' ITT· és üd" „ ,akosu 
elJebb k'ét . un .a lnkóh•;z íl; ulohclyek k" „ 

F nmelveJ·nt szobából és n1el"~n~1· tt Ultán, arne1vek l1vu· 
- · '-- a t' 1 •t,,:J11.- 1el · „ - - ~,.,..-

n·r!r.-:i, n házad: :en;i.· eges birt 1· y;:tseg~kböl áll,., "' ot a . o.~nsok „. ...,nak 
1000 l z alenbak sze . m::.guk has•n ·1 (földvályo;k?s~1 községekbe; e n~t keli fizetni: „,a.. 

hásnál! (t"J'd)ep1tl<ezéST•él) 30 ITT szobás Inkóhá 
o )60.-, (tégla) ·,.,.-' tégla 35.- ikétzzn.l 

10.-; 
1 

SZO· 

i51l 

3000 lukosu l<Özségekben egy szobis lnk6házznl 
(főldvályog építkezésnél) as.-. (tégla) 45.-, két 

zobás (föld) 70.-, (tégla) 90.-; 
5000 lru'lc~;,u községekben egyszobás !nl<óház.w.1 

(földvíl;yog épit!<e.zésnél) 45--, (t&gia) 60, l,étszo

bás (föld) 90.-, (tégla) 120--; 
10.000 11tkósu községel::ben egyszobás irekóház.zo.1 

(iöldvályog épiLMzésnéll 60.-. (tégla) 75.-. 1<ét. 

~zobás (föld) 120.-. ( tég;a) 1150.- Ft. 
Fenti adót~telel< iole összegét !kell venni n J<öz· 

ségtől távolfekrvÖ olyan lal,óháznkra, mnclye1<et a 
tizárólag mezőgazdasággal foglalkozó tényleges bir· 
tokoso1' a munkaidő alatt maguk használna\' s azok .. 

az év ilegnagyobb, részében lrukat1a:no1;;. 
A<lóbevaJ\\ás határideje no>ember 3o, - idősza

ki lakásol;'.Ilál augusztus 31. Benyujtar.dó n l\oözségi 
előljá1·ósághoz (városi adóh\vatallloz.) A bevallás 
elmulasztásának uhsága " ldvetelt adóalap 5 száza· 
lékn, ha pedig a bevallás fclhtvf.srn sen1 \e;<z be· 
nyujtya: az adóah1Jl 10 sóz~lél<a· Smbilyt~ian be· 
vallást 100 Ft-ig ter:iedő birsággal 1e11et sujtani. 

Időközi bérjövedelemváltozást május 11& 15-ig 
kell '" adóhivatalnál bejelenteni; ennel' elmulasztása 
a bél•beadás n,.pjától annik niegMl'1pitási Jtónapjá· 
nal< utolsó napjáig járó háza<\Ó Mts:reres ö>Szegén<ili 

ruegfe1e1Ö birság jár. F\i.etési meg\rngyás. Az adót a l<ö7.égi elöljá-

róság (a várost adóhi\'atal) janu&r hó végéig áUa
pitja meg és nzt lajstromo1'ban közli az illetékes ál· 

.~~.: ·.·.~,;:. 



.,'f'-

·····i 
•fii. 1öó 

luit.1} aclóhivatall:a.1. , . 
kezese után 15 ..A.z adóluvatal 
hagyás,:al napon ·belül az ad. ~ 

'1.8.jstrollt ! ha-ér.:. l' Az .adótörlésre irán~ruiló l:::é1·vényt az nfl·1tör1&:-..:. 

.tui&"- ~ez vn1ó igény beá11ián:J1\: napjit ~;:öv0:ö 11ri.ptAl sz~,-
~ • esetleg adóh . . ozotr 

Évközi J-' . • '"'iel ertesitl. 

fizetéai '< 
'!iriltott 15 nap a<1ntt l:r11 az á1lan1i adó1tixat:t11v:iz cL 

\ltetesnek Yan hel 
a) ha u · é .. Ye: 

bé1·be , J puletet (épületr·~· _. 'agy vesznek 1 . eszt) ievk.özbe 
b) 1 . • • iasználatba • n adnak 
. ln a berbend' .. ' 

~allas idejében .... as u~tJan hasznositot 
tvfü.rözben ujból b~~be::d"J·~~-llott épületet (~p:J:tr él' be. 

e) 1 • d.J" vagJ' ,. - . r szt) 
• l<l az allandón . e:-.zik I1aszn'l 

resz~) é~köz_b~n ndóköt~~css~d~~;'j"tes. éP.lilet (~:~:t'. 
a idenylakást ad 1· • {, vegul 

~4. kivetett 1 . . . na" berbe. 
iazado cvkiizi f' 

a) az adóév f l . . orlésének 
Yált épület (, ··10 J~rar.:.n állandóan \.'an hel'ye: 
tn ·1 epu etTcs;.-) • adówentes:s;§ 

ega lavitó köriíln1~ . ,1 .. ~tan az adón1ent • b) en\ )":.tJlta 1 esseget 
a teljesen Ieb~,. t ~ . ·· nn .: napjától. 

vetkeztébt~n r .,.,.~ , · . ·• 
0 

ii. vag:r elemi 
1 

• 

a kiüritr.. . 11c.,,,.:::euun1~Ult éplilet (, .. ·! c~apas kö-
·yS ·'\·a 1~y meg- . epu etresz) 

e) l e ,-,e:'.lluusülés Il"PJ":t'l után 
. a;.;; e eznI CS'!IJ.;- •• a o ; 

galt épiilet után • <::::. yag~r a hábo1·u által 
c:.:.;an\! nhb'1n .... a ion1bolo eseu1•11y megron-

< Qz esetb 1 ~ nao"t' 
ben) okozo -- . . en, ia az é Jele~ .·Ja ol, do 
haszonértél·tt. kar .!~övetkezté:ben ~ b•~l:~~ ( epületrész-

d) 
'- is csokkcnt. ....1Jovedelem ,ra 

are· ' U 
„ naszerint bérb •id' 

lUPguresedett é ül • e,.. as utjiin ha . 
dés napJ"át'I· P et (epÜletrész) ut' smos1tott .és o, aname" 

e) nz e<>·é;;; 1 gllliJSe-
"' ~Z J('ll Yag • 

tatlannfi Y"Jt b" :. ~ Y reszben igazoltan b · ~· erosszf>g után. - ehajtha-

~ezve n községi elöljáróságnál (városi adólriyatal. 

foá1) beadni. 
;$ Az adótörlésre irányurró 1;:érvénynek 11rüári<lö 

~ i~tá.n: történt benyujtásn. ~setében az adó c~ak a h::.>-
'.inyujtás nnpjától l~ezdődóen tnröl11~tö. 
];· ~· FcllelJhezés. 
i'111eghagyás, illett«~ adóív kézhe>siJés€:t-ó1 szá1nHot.t l!í 
i:na-pon belül, bé1ye~ente.s bearlv5.nyban a -p&n:digy. 
~-:igazgatósághoz l~het fel1cbbez.ni. A bead1ún•tr a -köz· 
!:--sági elóljár69ágnál (városi ndóhtvat.n1;ná1), ke11 hP-
1:-nyujtani. A fellebbPzésnPk annyihnn 11aln.~zi'Ó hará· 
l:1ya van, hogy i1;;l'n e:-::cthen csal~ a ni~i:relözö évr0 
jL1civetett adónak n1egfe>1P1Ö össz;get, i11e1őlr:r h<l :\ 
S- be-va11áshnn ya!!Y a r0ll(':hbsz&.~hcn iol'.!la:t:ik vfJt·_:zal · 
&': lnn elfogadása~ pse1-éhen ki:vei11~tö adó ennél nngynh\,, 

i ezt nz összeget lehet a fellebbezésig l1el10jtani. 

1:__ · _/\. pénzügylgazgntóság határozatn. Pller b2\yí"rr· 
l köte1t'S benclrányban a I{öz1gaz~atási Bi.,.ó~ít;:nfl1 :~.ri
t:- n:asszal lehet élni. _A,_ 'Panagzt n pén7.i\[rYIP","aZ-f(::ió,J·~-
í,: nM kell be.nyujtaTI.L 
!'. Esedékesség. Mindcr!di~. amíg az adót o7 e:c.> 
~: 6vben l<i nem vetik, az n!lóalnnY havonta adóeliiiezet 
' tizetni s ebből a célból a fizett':ndö adóna:~ ,:";:_---- hA-

:.; ... ·'..·:···· .... ' napra eső rés7.ét kiszámhani J<öteles. A1. adóelőleg 
;:. havonta e<rv összegben a hónap 1. napján escrlékao 
-f> · él' a )lóna.P~ 1$. ná:Qj.áig k&"llnt1nente-aen fizeth.~tö • 

"l! 
\j 

l 
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A SZÁMr,AILLETÉKRE VONATKOZó LEG_ 
UJABB SZAB,\LYOIL 

~zámlaadiísi köteleze'tt&ég. _4..z a -rá1laf!at~ ntely 
to1·áhbeiadás céJjáhól keresk0dőnf'k vagy :feldolgozás 
végett iparosnak akár kés7.pénzért, akár hitelre el. 
ad, •ha az áru értéke 200 Ft-ot a) n1eghalad, köt..0'Ilas 
illetékezett szárniát adn~; b) nem halad meg, csak. 
n VPVÖ kivúns-ág-iira 1J.:öt<:ij('s számlát adni. 

1fás lkié.szpénz\{1sárló részére a7. eladás n vevő 
nevét fel nezn tüntet.ö ilI'etékmP.ntes pé:n:ztáti blo~t 
(pénztári gép-jei;rgyel) ·N;rténhetnr. 

IIlet.éktéteJek. _,t\. s21án1Ta első péidányá.nák illtr 
téke, ha nz érték 

200 Ft-nál ne1n több: mindPn egéSz vagy- meg
kez<lett 20 Ft utián 6 f, 

200 Ft_ná:l több, de .1500 FLot nem halad rneg: 
100 FLként: 20 f, 

'hn 1500 Ft-nál több: 1000 Ft-ként 3 Ft. 
A szán?Ják. árujegyzékeh: stb. rnásodilt és tÜhbi 

példán:yaj, l'alrn!nt 111ás0Ialatz ugyn.nolyan i:Ueték 
alá esnek, mint a sz{unla első (eredeti) példánya, 
de az illeték 3 Ft-niil több nem lt~het. 

Folyószárnlakiv9naf'ok illetéke. 

Folyó:számlaldvonat (1nása1at és má.._<;Qdlat), 
a:.."llely csupán a számlán egy napon belül bekövetke
zett változásokat és a sz{~mlán1!.!k e változiáSOkat 
megelOzó, valaniint azokat kGvetö egyenleget é·s ·a 
,;követ.el" oldal forgalnú v-égösszegeit tünteti .·!fő~,_ 

157 
'i 1 • ~I- ah:1nyszor a ki· ~t • zor 30 frllér illetéli:: a.a. e ... , , t tin1é•e1t :~y1s . . 1t'ént 1250 negyze cen e fón•at terjed~lme Jven ... 

.. Jkz ld. .. ·1 hétről hónapr61 :F" f 1 . ~zá nla. tohb na pro ' ' • • ~: Ha n o yo::: ' ·. 3 Ft ·11et·ékPt ik:E>:ll: 1eron1, 
/·. n ann:r1~2or l . 50 .,;gy 
.W:ol, ugy azo. . . ter'edelme iveni'ként. 12 n.:. -
'Mtányszor a Jnvonat. ·. J 

~tcentin1étert tesz ln· il1eté1.:ét szá:n!13.il1r"'~ékbé· 
.~< A folyószán11a1dvonnt . „ maga~abh ille-
'Y.'. • • és 60 f11ler. vagy • • ~egge1 kell leront é t n1egfe1C>lÖ fo1yo~z::.:n· 
·'!;.. „ l'.l'enörzö szelv ny· a · . 
1,'éknel az e· · . • , ) kell ragasztani. 
:§~;;:önyvi lapra (ltn.rtote~aa énz.:ü~gaz.gatóság cn-
·1~ Pénzben való :terovast a 'P - . 

.fted'élye7.het~ . vn(J"'U' számlamásolat 
1fJ. s tolt szamla e„ ~ l" ;~'. Perirathoz i:. tt · , ellékl<>Hi illete1;;: a a 
f:· l a sz5.mlan1etéik, hane1n : ~1 . 1 Ft1 P7.enfe1Ül 
'JJ:len . ·" r 100 Ft pererte a.g 4iiE-i.1L, n1eg pec ig 

~:· Ft 50 fillér. . .-. 1.- 1•• a) a he1kezelési 
·JS:. ·1 te~ ma"ani;~,i„1„t. .... 
'?.;'. Illet.e rn1en ~ • ,... 1 'ló .:::zám~amf.:::o1at; 
.~:ari kön3>Telé.si célt szo ~~ ,érde1-:ében ldállitott &..~ 
Ti· 

0

• 1d:i-nyve.1es -
+< b) a'li azonos . Ja. 
.s. tt f'llens·ia.--n ' 
'!fi' k„1dött ugyrieveze , 

11 
...... m teljesitetlij +.r.eg ru • e1yet n1eg ~' 

$ .. ·. h) az u n. elösz.a1nla. rn • valódi l\:öve-fl> • , .. k k. tehat n.en1 U 
"'> 'Jt t' ro'l <>lhrana . i. 'ml':t..-':Q ki ke fH.·szolga a as ... k " nban. a sm auv. 
lle.1ést tüntet fel; enne! nzo 

ftünnie. • - 1~ 'Hal l;;iállitott számla; . 
df·· e) a magano.,,o ... a . ·~t üz'1ete t:írgya· 
::e: d .. 'ltal Ilf'~ .a faaJ- · ·~: d) a keresl\:e o ~ -- , , bról stb.) kiállitott 
lzó~:~; bórl<eresltedo butordar,1 _,,., "" 
·&/~Z: • 
50;, 

11·.' 

' .;:.,,;*~·~110.'. 

·.-, 
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_-k< , t' ierótt sz.arn ~ e , • az át-
_-l_ :i&ámla u ~ . lehet háritani u vevore, . . 

e) a megtekintés végett küldött áruk kis~róje.~- ~etéket iltal~b~~ra~lmiadómentes és nem sz"."";;:. 
zéke, ha a jegyzéken ez a cél fel van tüntetve_ ~rltott tl!etek. . ~b . ezért az illetéke.t a fo'.ga ""-

' 
1 

• • • • • • • 10-·ml:a illetéli.a1apJa a, U , „_ kell a azámlaba vi;:-f) _..,. .;:eszpenzva„aTlas nlkaim·aval kiallftott- u.- u:i. . 1~:1ön té:te ten~l. ~ 
n. pénztári blokkok n1in<lenkor il1et·é1rmentt>,:ek. o e ' • • t't~e utun \.UJ. 

A szárniabél'yegek haszn;ilata. _I\. számlai1~etélc litani 
lerovására 50 Ft ilílf't61dg 6~ 12, '2-1 és -30 fillére$ lu: 
kasztá!'; nélkiiJi, 1 Ft 20 f, .S, 6) 12 és 30 Ft 'ért8k
je1zésü, lyukasztás.sa] Pllf..tott kettévála..:;zthatót szán1-
Iail1et.ékbélyegek ::::;.:oJgá1nn.k, nmel~-ek a postahívata. 
loknáI szerezhetők bP 

60 fillérn~n ksehh i!l~t&knél a hélyeget magára a 
ezá~7ára kell ragasztani; 60 fillér vagy magasabb 
összegii ilietélméI a héh·eg fel~ó (ellenőrző sZelvény) 
részét a 'szán1lának: n. kiállit:ónál n1:aradó és 3 ·évig 
ine;:rörzendő példányára vagy másolatára. alsó rész:Sf: 
pedig az üzletfél ré:::z~re szóló Ph·t> példúnyé.ra kelt 
feJragasztaní és .a bél.~·0get. illPtve t bélyeg mindk-Pt 
r&!zét a számla egyik tételével (és nen1 :i cintirat
t.al} vagy keletével át l"ci1 i111i, vagy a keTefet ia 
teltüntetö céghélyegzövel felül kell ~hélyegezni •. 

·Az 50 Ft-ot n1e(fhnladó í11PL~ket Yagy bélyegben 
IcelI leróni, vagy kö;n-etlen fizetéssel Budapestetí az 
fl]ef"ékkisza.bá:~:i fii1atnlnáJ. (V„ Szalay-u. 10-14.), 
vidéken az állani! adóhi1ata1okni1 h:ljcsitett fízeté.s-
sel kell leróni. A„ ~:ztt.~1a Jdállitój:1 a nála_ mai'ad5 
példányt is mindig ·vigye magáT"al, hoey aZon _a1.; il
letékes pénzügyi hatóság az illeték lt:'rovását <lijri:1en
teamt igazolja. 

„A.z illeták ~:nüirih'iaa én .Wrgah.niad6 mo:lfus::1.i~e. 

oldrat, . ... „ ·-ik 1níndeu oly~n . -
Okirati illetek „la cs _„ :tanrJ.r. atruh:..znu~, 

i l . orroka.11 ~.1ap1 , ·o 
lyelrkel a ele t J :::> • • merr.szüntetnek, l -

e áJ·oztaLnak \2.gJ "' 1~· hogy ösítenek, megv ( 'lból áilitanak .tt!l, : 

' elyeket azon ce · 1 ·' , 1· •S e-'bbá azok, a!n . "t:kul ~zolga J:..n.\ '" -. ·ru . ellen bizonJl e · 1 ·•1- e~e-k a k1a ·to ol·iraulelk1.. 
o h .' rozolt esetben -'" ki 
ny külön rneg at.u. .. , 1 tről nen

1 
állittatott 

, _ ~ 'tkkor is, hu az Ui:::? e „ "d·~.:.: a társulatol~ 1~e::; < • ~r ha~zonberszer zo e_, ··rat· pl. szol.le 1 
b' .. „ illetéke stb. ·1 ,... sz3.-

"lön ozo in!!óknál élte.\. .::. 
. r erzödés: a) ~ , , · 3 Ft _i.\.dli.sYete.1 sz , 9000 foriut ert<.!lCLg , 
) · atlaunil: - ··1-"1é1~a · b ing 'truhúzási ille~t .... , :~~~e{u.i G FL + vngyo.~~„ . 3 Ft; illetékkiszaUas 

o . .,„.;,l,bizony1i,'\'any. /\dó- CS C L~ • 

!.1 .„~ól illetélnnentes. , ·1-· 
;;..LJa , t'l- 1 .:;:?azale ~a. 

A..dóslevél: az er e.... _ ..... , 
10 

.,.,.. - tov:ibbi h·ek ... 
- i-ö iycrt .L't · "' AJ. -\ndékozús: nz e~ . . dfoi'-o" 'i~i é;; ingye-

' 1 t • t aJan •· „. -ért 3 Ft + a jogiigy : er ~ 

ues vagyonszerzési illetek. . 1 szerződés n1t~gko-
• . '-1'a• ,·u•y i!?éret va:larue y , 1 t ., . "Ja~ 1 „ o ~ . 1. • .

1 
l"tt ajan a 1)t ..,, -- k;(iz.::.„al Itasr~ "" tiisére, ideértve a _„ 

11 
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1-000 Ft ajánlati összegig 

az okil·atUól az 05..szeg nem tünik ki, az 
forint. 

. ... „ __ , , . .r\1Ian1p0Jgársági bizonyitvány: 20 11,t, 

~"'~nyakönyvi kivonat: tanusitott esetenként 3 :Ft, 
házasság és kiigazi.ás c&ljára illetékrnentes~ 

Bérleti szerződés: az érték 1 százaléka .. 

Birói letétkiszolgáitatási nyugta: pénz1euétrié1: 
1 száz;alék; egyéb dolgok és tárgyakrnál veres 
ügyekben: 2 százalék, bünügyi. eljárásban: l ~za~ 
lék, de ha a dolognak fo1·galmi értéke nincs 6 Ft; 
ha a letétet a letevőnek vabry a jogos rtulajdonosá
n.ak adják lki, az ±Hetéli: G Ft-nál több nem lehet 

Bizományi szerzödés: a bizo1n'ányi dij szerint 3 
százalék. 

Bizonyii\'<Ínyok iUetéke: a) hatósági kamarai és 
testületi: 3 Ft; b) magánfélé és közjegyzőé fj Ft; 

Csere szerződési okiratok: a) ingóknál az érték 
3 százalélka; b) ingatlannál az okiratra 2000 Ft ér· 
tékig 3 Ft, ezen felül 6 Ft. _L\.z iiE.rreték alapja az el~ 
est•rélt dolgok értéke közül a nagyobb érték 

Eladási n1egbizás: ingatlanoknál a Idköt-Ott ár 
3 százaléka. 

Fegyverigazolvi.Íny: fcgyyerenk-é:.nt 10 ·Ft. 
Halászjegy személyenként: eg-ész évre 30 Ft; 

halászsCgé<ljegy: 15 Ft; :horgászjegy: 15 Ft, 
Halotti levél: 3 Ft. 

Haszonbé.rICti Szerződés: 1 sz·ftza.Jék. 
Hitelesiiés: a)_ magánfelek aláirásának hitelesi.„ 

. , J·özjeuyz.ö {;lr.al á 3 
• · ·k hiteles ht•ly (o.':> " e „d.;,-€'Jt i 

hatos;::.go · ••. t·'• -··t"á:gi szerz.o.c.::. 
kereskedelrni. cégekc_ e.s _„1..,,.. • em hiva'.alosan 

1 ... talo. irat.oki vagJ n . , . .
1
. , F t· b) netn n\a ~ . ti' 1. hitele..si.t:esi l ·'. -, , ... tol masola tna '- . 
1
,, . 

maganok.H .t '" • , l.~ ivenkénr h 1 • 1 t t t11rl.<t1n:.azn.1.,, b ·1 'k ha jogügy e e · · 'bl · esetben. a a -l-€ e, . F azonban uto H . . • 

e'~éb esetben 3 ~· '] . .:zÓ, U'L illetek: lt'og[el-
"'• „ ok1ral\'rO van : i „ ;,·énP-1: 

Ja.ndó össz-egu . · t az eredt>li okirat P.S•J ' 
jebb annyi . lehet, unn 

illetéke. a.dás-vételi szerz.űdés: az 
Jnga!lau ·eJ"l 6 Ft + 

3 Ft, ez<•n f u Ft értéldg 

okir;ll ra 2000 
yagyoná.\ruhfi· 

zá<:i illeték. ért.(~1-i: 3 s::::znlé\i.a. - 1 _ d"~"'·\-ételi szerződés: nx 
nr.o a~ „ . .., · · l üzleti 

. .. . •l' ·<l. szahad iY) nun . 
1{.art.ot.{~k (Kony"°\c Bs . l l"\·1 l:ZGO c:m tarfo-

, h ·nnak e'ry 0 l"" . 
könyv illetéke, a ~\ . ként 50 fi11-Dr. Ha a ka1-
g.atot nem halad meg, 1ven O'h·1l•1d tJ(:;y 2500 cm-ig 

1 ?~0 '-r·· ttlf\ .. ~ ·•· ' ·" .~ 
·t'k t·érfogabi .... :; e, 

4 
, · • ••• -- ·tb. illot:ék JU.1'. 11, .e · · haroms.:..01 ü» :-; • 

.. 3750 C..711-lg" •• l ak C5tt.K kétszere..-., · .··z--mbös. hogy ~t apn, • 
:'\:r. il1et'é1.:re nézve l,_o do 1· ·rn••k Pénzben ,;alo le
• · _ . .., , n1indlcét: ol u ara 1 

"" · • , ·-. .. ,.;'""„•:rrar:i-
egy1h. "'"'gJ ; _ 1• )Voz·:,.t a Ptni".U,.,).,,,'"·'"' 
rovást vagy illetek a!a.~u. "·' 
~.lrrn..ál lehet 1:;.~re1:11'.VZ711. 

. „ .... !{eresetlevéi: 3 Fl!. ·11 'ke 100{) Ft l':.j:~!;b;ti 
. . . · ánlatol.: i . ete 

l{özszálhtus1 a1 .. · Ft ha. az aJf:::1 :,h::l :.;,;i; 
. Ft ezen ft~lu1 6 , 

ös-szeg1p: 3 .'. "k ló 'tZ. iileté!1~ 6 Ft. 

ÖRSZ~~d;~:~1 t1~:u a;t ~~tós~g. u;~';\ :~;;: oi;~:,';J,~~~';, 
0 ·Ft*ként minden 1'' ··~: 

1 fel, 500 . ~ 50 00{) Ft-ná1 tol:b nem 1e t~·•. l<olt.{u· összl:'.letét.e · 
11 

1 
1 

' 
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J\íá...<>0latok: a) hivatalos ir:~tokrÓI, vagy hiv~ü.a
losnn ör.zött magánoklrato1;;:r·ól, akár teljes, akár ki· 
vonatos n~ftsolatok, ha azt: hatósági hivatal, közje6y. 
:.:ő, vagy törv. testület ál!itja rra, ivenfrétlt 6 Ft, az 
i ·Jcték 2:::0:;.b211 jogügy!PtPt r:.t~!n 1nrtaln1azó á~1~nd5 
illeték ::Iú t•sö okirat" .:-i1t1:,o!a1ánál leg--fplj;:~bb annyi „ 
i1•het, nlint az ered('ti okiraté; h) 1nár }útelesitett. 
infr.:::olatr:t veze:ett: oly :'.úrndék, n1e1.r nzt bízoniitja, 
h0.~-:,· i<lökö-.r.ben yá!tozás n~'ln történt: 3 Ft. 

J1Ieghat.almazási okira(: il1Ptfke, ha a meghatn1-
n·1az.ásban; a) n Jnt·ghatalrnazc1t részé.re (dij vngy ju
tnlo~n van kikötTe, P1E1e1c ös.s::e:.;f' után 3 száznléko~ 
illetéket kell leróni.. anH'!1y azonban 2 Ft-nfd J;:eve
sebb nem lehet; h) ha a meghatnlrna;i-.áshan dij rrigy 
jutalom h-ikötvf' 1ú.ncs, a 1negh:J.taln1azás illetéke az 
e1járás túrg_\-ának értékéhf'.z ké:ppst" 500 Ft-ig 2 Fc, 
5000 Ft-ig 4. Ft. ez•·n feliil fi F·!; e) olyan ese1:ben, 
anrik<H' az e!j{n·:í;:; 11en1 vagyn11jo~;i lg&ny érrvényesi
t &sC·n.' ir{;.nyul G i:·i. 

Orvosi bizonyiivány: ható~ági: 3 ·Ft; n1agán 6 
Ft. 

Szolgálati bizonyHvúny: a) mulik.a.1di1ry\.-vel · bi
•·fil; részére: külön ldállitott szolgii.1nti és inagarl:se
l;•ti hlzon;rit\tány illetéke 2 Fi:; h) n1inden más sz:o1-
giilaii b'.:::onyih·ány G Ft illeték alá e.._,,ik. 

Sziil;•tf~;j biz::inyitvány: 3 Ft 

lrtazási oldi'a!.ok, ha azok az ország h::itárán n& 
hellil Tal(í hasznúla1-r:: lesznf'.k kíál11tva: 3 Ft; b) 
~j;ii1i !::1 ::::núhc' ra. s;-;óin:ak ( ntlevnlek), ugy 1 éV'i. 

idötartamt·a 25 Ft, ~ évre 50 Ft, ho·;;::'.>wbb i<löt:;.1 ·,-. 

tamra szólnak: 75 Ft illeték alá e,.snek, n1l'gl:osszab· 
bitási illeték ugyanehnyi. 

üzleti (vagy~s ipari és keresl1:edolmi üzJetrül 
vagy Yállalatról vezet.ett) füzÖ'ti: \·agy kötött M~y
veli: összes pél<lúnyai után ak:ir Ü'.!.lle:í, a!'-Ú.r ::;eged
könyvröl (pl. mutató. 1t:~ásolfu;i stb.) van :-·zó, iven· 

ként 1 Ft Illeték jár. 
li,„ könyvet armyi ivlJöl állónak kelt tek.in.ten'., 

ahányst.or 2500 11égyzetcentiméteri: tesz ki a könyvet 
alkotó öss7.e.s lapol~ egyik oldalának terület.e; a ~na· 

radvány t1~1jes ívnek számlt. 
_A,.z üzleti könyvek iUetéíkét: a pénzügyi;:;:.u:gaL1~

::;ág (~lözeLe!'> engct1~lyt~z&::;e mellett évi átalányb~n i_s 
le lehet róIÚ, az áialáuy a cselekvő ..-:.igyonre.:>z(:;' 
e~yűtte.":I értél;:énel~ Ininden megkezdett 10.000 Ft-Ja 
nÍ:án l Ft. de résr.vénytár.saságnúl legalább 3000 Fr1 

1nás tár.;uJatnál 1500 Ft, egy&ili cégntil 1000 Ft. 

Végrendelet: az első iv után 10 Fr. rovábbi .i\

ubán 3 Ft. 
b l • . j· "''li'h'ci.1.: ., Illetékmentesek :.izolc a t~:1 1 varr10 ""• """"" -- . .-"'-'"~ · -

Ill. rés'l.beu l;etü1endben felsorolt ügyekre YO!Utlk~z
nak. Ezen részben azonban csak n fontosabb közeT· 
ciekU illetéltrnentességelc vannak felsorolva. 

A heüdványok elsíi példányának második Cs többi 
ivére, 1..-alamint a. teadváuyok második és l.iib.hi ~é~
<Yanyára ivenként ugyanannyi illetéket kt(l leron~. 

mint az első példány első ivére, de az ille,t&~-: 3 Fl · 

xd több nem lehet. 
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Fclzet. A beru:iványo-khoz csatolt felze!ek iHeté. 
ke: l Ft. 

.Me!iék1etclr. -"- beadványokhoz csatolt nte'1lékle-
14c illetéke minden egyes mell€-klet után iv·enként: 
J Rt. 

Jeg)·zökönyvek. A. közigazgatási h::i.t;c'.~águk, hi-
~·ar.:~Ioi>.. ~-agy ez.r·J~~t· képvi.selö hivat.alo~ szerriélyek 
altat kü.-.;ZHc:t jegyzőkönyvek, ha azok bead

1
·ányt 

Lelyettesitenek: bn:i.dvány.i ilh~t:ók alá l'.Snei.:. • 

Más jegyzó1~Öi1YY után, ame.imyibeu ar. illeték 
~lá ttsik, jegyzókiinyvi iileL{:J;: fejéb~n bt(~nk~nt 6 
fori:!tor J;:eU leróni. De ha n jP.g-"·zöicönyv két nia

.:..::<infél vitás üg,yére \"On11tko:.:ik. 200 Fi vi.u 11 irg,\· 
é-rt&éig ivonkérrt 2 Fi. 500 Ft·ig !; Ft. 5f:O F•-G>: 
fe1ül 6 Ft. 

~4.dó- és illetékügyc.hbt>!i ft'Ucbhezések és pana
:.:;;:u!.:. l 1:c..:::á!l!trí~, lih:l.f.9, vis_..::·:<:!é1·ité~. &.; fizPt:&si ha
tá1·id(; el}1:d~-:s„:tás i.r.ir.ti beadyány az !. fok~1 hatú· 
ság'hoz ille:(éku1en!<.:>s, - ::?.Z !. foh-u hat:éság határo
zat.a ellen fc1lebbc7..és 1000 Ft I:öz-ta.rtoz.á:slr; 2 Ft, 
~:JOo Ft-ig :3 Ft. 10.000 Ft-ig 6 Ft, t3.1Íh· 10.000 Ft· 
J . .;Ylt fi Ft. 

.""'\ján!at. hatóságokhoz áruszáJliitá<.;ra 1000 Fi 
;J..i<'.:;~·::.ti ö.:szegig 3 Ft. ezen f('ltiJ 6 Ft és :hn az 
.a,iánl<.:tl.J01 az összeg nem tünik ·l:i, 6 Ft 

, ,Fel;'oly~n.1cdC.::v~:, közigazgatási ügyclibeu az al
:::ofot~ll ·hato:-;~Lg yz;gr;c,:-;n ellen: 10 Ft; II. foJru ható· 
i::i.;,'1uik ~~z I. í'oku 11:Hározatát helvbenhn.gyó -..~„\s:;.:fu:e 
clleu: f?(i Ft. ~ . ' 

j 

1 !Ia a íelfuJyamodás oly beadváuyr.a hozott eJ:-~6-
:ioku hat6:.~:'..g! h:~tárc~tra vonatkozik, mely:n~k il:le
t ~'.~e 6 Ft-.~·.úi JdsDbh V:!g::; nagyobb volt, a ie:J'olya· 
:nodás !llct~ke nz eredeti <>Jsö headvány ille~.;ú.k6nok 
2~:"1::,t>.l\':''~- :~ helybenhagyó II. foku hn.l'íú:0z:1t: é-111.eni 
f0lfo:yan.1":d:{~s illetéke 4-szere.-.. 

Iptu·.tól lemooidást bejelentő head\·ány illet{-lce 3 
forint. 

Isl~c!:í.ba (idt~r'.ve a fŐ·, kö:.:t!p- és ~;·c:;.ki:>l::l{~k.i.l· 

i."l) és o;._:yete:1~t"e felv&:el h·ánt, t·.o,·á}Jb'.i t:'.:'.11}:n~.'!.i'l 

:.:.r;;-yc;;:bn:: :~1.iit!es ható.s.~gokhoz lH~nC.vún~•,„k il'1·:·· ~~,~~<! 
2 Ft. 

;;;;:.-~~ú::,ld Idhágás ügyben kegyPlmi k6r\·6ny: 10 
fnrinL 

l{Ö7.ir,r~z;:;a!ási biróstighoz i.nt.~:~;~'.,~ par;as:>:~d.r ~1~ 
ujrafcl,,,~~t(-•!i p.anaszQk 2000 Ft-ig 3 Ft; stb. tűO-O 

r-~·-1,:é:-;:_ ::itg .::i Ft; 1u'!. a pan:J.sz t.ár;ryá:i:ak érték:• 
'"".g' nem b1_~5'LHh~~tö: 6' Ft. Az e:5ár{1.S foi;;:nn.ú:n a 
:.,i,,_;~ !'&s:.-.6nil ·b:~;;(l.ott iratok ill<'tékc: 6 Ft. Iía n pa-
11a<:r.n1. 1c!::L;·ól:tg n·., :1Jsó fokon eljárt h1~tó.'láí,; :1dol:t 
„kat, :~ b1'1.!l\-·,:'nry 6 ft't.ot n1et:'hnlc.:lfi r~:;-zér~ rn~lz.ve 

a közíg:1_zg."-~á·i bir{;..::5.;rt-fil ·l'i'h0t vL~-zatériUés~: i~é;-ni. 

J{özjegyzű 5:itnl. f•.•gyelini itélet el!P-~:i fellebb::~:-6.::. 
15 Ft . 

!{iilfö!di utaz.ü:;i c:ir;~~Q{·.~y ké1„•l!n~'0 1 ()fi Ft, ha 
t:'<!liidi okból kérik 50 Ft. 

Szabndságvesz~-é:; htL"'lü!té-s V:J.;;,·,\" ll~:nzl•iJ.~~1'..:lú:J~Pk 
kegyr.•h:mbő1 el':!..1gedé$[t Ynp;y cny~i.it6.<;:ét, a biluWlŐ 

itélethez füz~cLJ hát r5nyJs jogü..öveLlcez.mónyP!>: kEI-
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gy~Je~"i~'hÖ! \·aJó elengedését kéro·.· 
. „ beady~í.i1y vai:„ J!\l:,'"}7.okönyy illetéke 60 Ft. ~.i 

-"-<ló és egyéb köztartozás fizet·OC·e'11el< 11 l 
t' ' ·~ e lé.t 'l~z. 
a.sara '""b'Y részletekl>l'Tl történő fizete'- <'n~ d ·1', 

. , · · "' - ~e- e Yt.3-zesere .-onai kozó kiadvány illr>téke t' ·t· • . « 100 F · ~ a .a1 ozas n1 111 .,,. Ci,~n 1 t-Ja után 2 Ft. ·· 
·'dú- és il' ,, •t·I · · l 
·- it:.:~-\ nrsag e engedése vao·y me'r ·1 

1 
,. 

" • 1 d , o -sei::e-
F• -t :tz e.:nge _ett (mersé:ke-It) tarotzás 1nind1:.•n 100 

-Ja utan lo Ft. 

. • ..-1.dó-csa_~ási t· ~gyb:n a biinvádi cfj1irás IneUő:i:ésP, 
·l~agy a hu~te,es n19hún.ros me:gá:Ul:ipitásán[tk en'"e-
tlefye a vesz.el~;ezlet:et.t köztartozás n1inden I= 

után 20 Ft. 100 Ft-jo. 

Áruk be- és kiviteli engedéJye 1000 Ft J·. . 
J Ft de le 1·11 r~ -~en1, 
", - ' . ·~IL~ ).) <> Ft, az engedély nH.~ghosszabbf-
:a~a fe~tJ. 11'.:rek eg.Ytize<lrészf', de legalább -1 Fr, 
fo1gnl:!t11 Jog.ugylet ;dá uern eső ··~1ul-n?l ( ' 1-··1 .. 
ködés) 10 Ft. "· \ ·• p:. ,_o to:•;. 

~-~no_si~ási oldrat; vagy oklerél 60 Ft. 

- Iiozseg1 kötelékbe \·alc) fell·ét.eJ, \·ag:r közs~g:ben 
vafo letelepülés illetéke GO Ft_ • -~ 

Lakbizonyla!: 3 Ft. 

LöfegyverlarUisi és viselési, valanlint lőszer vú.
sárlási enge.dé!y illetéke: 5 Ft. 

Nagykorusitás: 20 Ft. 

. Névátn1h<izá_s ~ag.rkoruak közt GO Ft, de elsö~ 
foku unokatest\·erse<~nél nem ta·v 

1
, bb' 

1 . _ .. "' o .1 1 ro ;:onok r:';:,:; 
aogo_ro'.·: kozt: 10 Ft. Kiskoruaknál: 10 Ft. 

Örolcbrfogad<.isi korn1ányhatfi.::.:igj ~Eegerő:o:f.!:é.-: l~ Ft, 

! 
í 

l 

1U7 
Sport\'erseny (kizárólag a1natör résztvevőkkel) 

20 Ft. 

Szabadahu:-!k .ado1nányozása, elismerése Y- meg
f!rősit:2se„ rneg·h0.::·s;:abbitásh Yagy átengedése 50 Ft· . 

Tánevigalmnk, hangversenyek, tlal- és zcneesté
lyek, mutatványok és látványosságul\ - a szinl1áz..1.k: 
kiYéteJével - a ha:·6ság által kiadott kiadványok il
Jeté.\e: a) ha bevétel rúncs, vagy ha a bevétel kizá.
t•ólag ~ÖzjótéI;;onysági célt szolgál ·5 Ft; b) rrninden 
Pg,réb esetben 1. Budapesten, ha a Jegn1ag-asabb hc
lépö dij 10 f: 1 Ft, 20 f 2 Ft, 30 f 3 Ft, 40 f 4 Ft, 
60 f 8 Ft, 1 Ft 12 Ft, 2 Ft 20 Ft, ·ha a be:.Spödij. 
2 Ft-nál magasabb, az ;i11eték a l!'gmnga.Eabb 'helépő
dij négyszerese, 2. \tidéken a fL"Ilti illet:ékr:k fe1c jár. 
.A...z illet'él;: az előad~i napol;:: szerint jir, de a lero
vandó ilJpték Budape-st<:>n 25, 1ná.s 'h{~]yc>n 15 Ft-:n:á.I 

1 öUb és Euda11esten 15 Fr-nf..l, n1ás hP1yr>:1 7.50 Ft_n:ál: 
kevesrhh neut Je:het. 

Százalékos illetékek. 
19(: alá e,snek: a nJ.'11gtfuk, a h~l'lt>!i. haszonbér~ 

.if•i'i és kölcsön szerződésük, kötyényPk. kez.essé.gi 
(biztositéld) oldratoJ„, k<itelezvény('k, (adóslevelek)_. 
jelz{dog jogot és ingózálog jogot ,aJapi,tó okiratok, 
1 örlési engedélye~>:, követelés engedm.~11y;_~z<:.~é1«>l ki
iillitot'.- okiratol.: stb. 

2 % alá esnc!lc nz egyessé~c. 
3 % alá esnek: a tá1·sas5gi; Jet&.d, liáztl.S.Sági, in~ 

g:ó adásvételi, áruszállit:á.si, 1Jizor~1ányi, építkezési, 
Lnüelőáliitási (önálló n1u...-i.kayúJ1al6si) szerződb.x:k, tL 

iogadások, a dijlevél 1:;t)J. 
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TUDNIV .AL6K .:'\ BEL- ÉS l{üL!"öLD! LEVEL_ 
POSTAI KüLDEJHf;NYEKRöL. 

Tc1:j~,_di;leni . .:\ lf'\'Ple]{, 11yorutat.yányo1i: (könyve!,;:.). 

üzlPt.l Jlapirok, ú:t~rainták é~"> kis cson;agok hosszu:,;á_ 
ga, s1,ále:~s6ge és rast~tgsága Pgyűtt le~Pljebb ~10 
r.:111 l"hPt a-z.;>;; 111.Pgszor:itás.-;a}, hogy a. V::·ghc;-,,szabb 
n,iJ:r:•i: 60 crn~néf naµ-.rohb n~n1 k•h.e~, t-e.kercsa!~li:ban 
u. hoss%us:ág és a ké~_<-;zeres át'!nérö e:gyi.itt Iegf«'ljehb 
100 cin lehet, azon r.1t>;;szo1·itá:s-sal, hog:.- a J,egho~~
sz.:i:bb inéret 80 cni:-n-21 n:agyobb nem lehet. 

Levelezőlapok tPrjPd~~lme 10 és félx113 cn1-nél 
nat,.,.,JObb és 7x10 cn1-nél !kh.:,ebb ne.ni JehPt L1::ve.1ezü~ 
Jarlalnku ö~zr~hajtott \"a.f_,rj„ össz~ ne1n hajtot burk•.« 

·):J.t néflküli nyn~n·tatvány 7:x:10 c;n-nél ki.:::ebh l:.í'Jn 
lehet. 

Hird~t2sek a burkolaton. l'i„ kü!den1é.."l-yek Uurko
lat{ira, lPvelezölapok. b~tloJdali fe:ére :t ft:ladó t1~t
sz.{"%zednti hirdet.é::.i: ny::.rn:athnt, va·g-y ilyc:i chtikét 
rag-a~:zthat; jótékonys.::igi b-éJy?-g;~ket. ::izonban csak a 
küldemény h2.toldaJ.áTa s.-:al>ad rái-agaszüuii, 

A.-::. all~ahnn.zo.;t hir<l•!t:(sek azonban a ciin.:.datok 
Úiiekínth(·t ~!'égit c1,r11 :~:~ ra::h:a·ják é.~: }:r~li6 helyitt:k 
~\.eli lena~e .a p~:~t:!.i bi:lyl'f:'Zöl:.:•. fp'je:gyz.ús,,k és r;::g-_ 
Jf'g7<-k n.:-.:z:::rn. 

."'=.. nJm;if;ü:r~~nrok s:>:ÖYt•.gé.be irható sz.á;njegyek. 
A 1n,-!·l~·i1:~:'::\c:.n~: f' ,:,::l:·a ür\_'.::;(~J!. hagyott r~--:;:eib,.~ 
(!'OVHtL.i:ia) :__,zá:nokat. (2.rabs és Tómni SL~1njeg-y~'
ket) s;;·::1~:-d ké~~z.cl v.:.gy r;épirá~sn.1 ht:'jC!-.'"Ye'~~l. l;.. 
szá1nok ·, \·1ia:ko?ll:Lt.n:1k ös.-;z-::,g;\·, unJJ·r:;, ri·:traüs:z.ánt. 

i 

' 

lllO 

ra stb.; a:;:vnbun a sí'..á:n1je~yHkJ.1e1. Jt•l:~é:--;t, - r.i:, 
11 

••• 

.. „ .. Ft .... „f"1 •••• kg„ .... gr*, ,,.„ ... drb'': stb. irni; 
- tov-.:í.bbá dúu1:;1nmn.l a hónapok jelzé:~;f.t rórn:lÍ ~~záin 
helyett ht~t.ükkel kiírni (J>L III. helyett inJ.rcius, stb.) 
l1Pill sza;bad. inert: ilyen nyomt:rván;,---1 n po.-;ta, IDinl 
szaliú.lyellenest, 111egpo1·t6zza. 

üzleti vúlaszhorit·éknk Ic\.·eiezóiapoh éa nyon1tut· 
.-.-:inrck. Belföldi forguJ01nban a YÚ1"1szadá:.:,· rn~>gköny_ 
nyitése céljából bárki „ü;deti vál'nszlt•\-fl" J'ellrattal 
Pl!átou záradékolt: borité'kot c . ..;at.oihnt küidem-é:nyé. 
hez. .~z ilyen lbol'itfkban pu . .;,'Lára a<lotr .,ü;:leti vá. 
la . ..;zJe\„cilnek" neY<:>ze~t -küldemény cin1zPltje (w. üz
iPti Yál:;·.-;::r;\Jori!.0-k l-dhocsát1Jja) a 1·1-·n<l1•s b611~nente.si_ 
tési üijon fü1-Ul csak !-!- fillér póidijat· fi:'.(.'L 

. .\.:: üz!eri váiaszlerelcl::<:!I; c.sak kiizij;1s~G1•s killdc•-
1nénJo~ként lehet felndni, lJárniiJy.-~n kü1ö11l1~g1~ . .; kik(). 
r(·,,- (aj{111lott., PXpn':-;sz, :-tb.) t\<.;.:•tBben a k!~d\'e::n:-ény 
i110·:.;:-:zünik é.-.: a ](Ülclt!1uén.Yckre az úl:nláno.:; szab:·,. 
lyokat a1kaln1azza a posta. 

.:\. borit1éko1 a .ft>lacló saját J.:ölt2-6g<;1 á'.litju_ e:!} 
e.s a;.:t nyo1ndai vrigy 1nás sok....::.;zórositó l~ljúr:ís utján 
::;ajái- cln1adatairal, fplfratt:al és z.áradékkal látja (']. 

tfa:.:on!ó feli-éte!ek n1elle1t „üzlPt:i .l1.~v1.:l1•.í:ő!apat" 
és .,üzh•ti ,-úi'~ztnyo~.tatv.inyt" i.' lí·hci: forg•:lnin
ba hozni. Ezekért a külden1én,\' ciniz.:.~11.je a r~ndc·s 
bénnenü'_sitési dijon felül 8 fillét pótdij:1t: ii;;;;:~!. 

• .\ forgalorul.la yaló hozatal eni;tod€1yhez van k01-
vej ezt u le.-Y61ké:~besitő postahiva.ta'1hoz ctinze! t, 
1••\•é1be!1 kell kérni. 



f-'OST.:',.l D1JSZ.AB . .\b 

Ler-éJ 

(belföldüii; helybe): 
20 gr-ig ..... -.30 

~50 gr.-ig 
5CO gr.-ig 

.. -.GO 
1.-

E1~lröldön vidéh-rc: é:'; 

};j·onl{ut:vú:1r ( belfül<lön _ 
és Csehszlovákiába!!): · 
20 gr.-ig 
50 gr.-ig 

100 gr.-is; 
~.)() ;-r.-i:;; 

500 gr.-ig 

.„ .. -.12 
.. -.20 
.. -.30 
... - .. 10 

········• -.61} C.seh~zolvá1~ába: 
20 g1·.-ig· 

250 gr.-ig 
-.GO 1000 g-r.-i~ 

'..:OC10 gr.-ig 1.20 

i.c:· 
2.80 
3.50 500 gx.-ig 

,Egyéb külföldre: 
20 ;.!T.-ig 

Ez•~nfelül 

3.-

]..-

20 gr.-ként még -.(iü 
Levelezöla p: 

!3C00 gr.-ig 

I-~illföldre: 

50 ;:;r.-ként .. „„„. -.:::;_: 

.Arutninta (belföldön és 
50 gr.-íg „„ ... --20 

100 gr.-ig· 

2.50 gr.ig 
········· -.30 
········· -.4-0 

He!yb~n -.20 5(1D gr.-ig „„ ..... ;-.6ü 
Vidékre és 

Csehs;-~olv:í.J;:iába -A.O 
l{.ülföldl'e -.60 
űzleti papir (belföldön 

és Csehszolvákiában: 
500 gl".-ig -.60 

1000 gr.-ig 1.50 
2000 gr.-ig 2.80 
l{ülföld1·e: 
50 gr.-ként -.20 

de Jealább 1.-

1000 gr.-ig 
r-:u.1földre: 
50 gr.-ként -.2:; 

d~ legalább ....... , . -.40 
Vakok írása: 
7 l:g.·ig -.11! 

IZülföldre J;;:g.-J{ént -.10 ~ ':' 
..:"i..júnlú.si dij: 
E(•Jföl<lre és 

C~:eh:-;zloYák.iába 

}(ül.földre 
1.4G 
2.-

]~xpressdij (Lelri:ildtej: 
}Ieiybe és vid~kre 3.
Eülterületre 6.-· 
Sürgős levél: 
Cs.1k Budapesten a helyi 

lcvé!dij ötszöröse. 
„fért-h·evény: 
:Kifi7.('tési ért. 
Utalrány: 
EJfizetési dij 
Ut<zlványdij 

50 Ft-ig 
l 00 Ft-ig 
f/tO Ft-ig 

l(J(}0 Fi1-!g 

dija 1.40 

-.20 
(belföldre), 
...... -.50 

······ -.80 
2.-
3.-

2ono Ft-ig 5.-
;:,o~io Ft-ig 13.-

J üGOOO Ft-jg 25.-
i'::.;,\· utal-.:únn.ra1 kü'.dhetéi 
•legn. összeg 10.000 FL 
Utf.on'étdez-és dija 2J fil· 

Iérre1 1öi1L, 1nint a 
111egfeh1lö utnh·ány<lij. 

Tá;-iródiju.h: 
i3t•lföldön a távol-

sági Iorgalo111lJUl1 
szódij . „ ...... „ .... -.4ü 
Jegkisebb dij 4.
a helyi íorgalon1ban 
f:.;;:óclij „ „ „ .. „ „, „ -.2C 

t 1 l 

lf'gki!':-f!hlJ tlij 2.-

I\.üldöncdij : 
.(XP) ............... 10.-

ri'~lvbes7.éJö dijah: 

(a he'.'}'i beszélgetés 
dija nyilvános állo:nás-
1-ól): 

Budapesten ...... -.SO 

vidékün .. , .... --.60 

a lielföldi távolsági be· 
sz6Jg-ctés dijn 3 peren:•: 
I. dijöv (0-25 ikm) 2.40 

III. (50-100 km) 7.20 
II. „ (25-50 km) 4.80 

rv. (100·150 km) 9.GO 
\T, „ (150 ·knl f(~l_) 12,

{'s_on:agok vileldija 
(belföldre): 

5 kg-ig-

10 kg·'.g; 
15 kg·ig 
20 kg-ig 

3.-
4.-

······· G.-
····· S.-

C.3e:i1szlovi"!i;;íáb:i11): 

_::..,.. terji::del1nes i!örékeny 
cson1ngok sulydija 50 
százal~kkal t·öLb. 

Bérn1ente1leniil 
feln.dott cson1. pótd. -AO 



POi:i'f),.l DIJSZ.A.B . .\S 

Lcrél 

{beliöldüií; 
SO gr-ig 

::50 gr,-ig 

he1yhe): 
.... -.30 

-.GO 
5CO gr.-ig 

Eelföldön vidékre és 
Cseb,."zolvákiába: 

20 g!'.-ig· 

250 gr.-ig 
500 gr.-ig 

,Egyéb kiilföldre: 
20 gT.-ig 

Ezenfelül 

1.-

-.60 
1.20 
3.-

1.-

20 gi·.-ként inég -.Go 
Lc•;elezölap: 

Helyb~n 

Vidé!rre és 
-.20 

Cseh.-;;.~olvúldábu. -.40 
Külföldre -.60 
üzleti papir (belföldön 

és Csehszol-vákiában; 
500 gr.-ig -.60 

1000 gr.-ig 1.50 
2000 gt-.-ig 2.80 
Küiföld;·c: 

50 gr.-ként 
de lealább 

-.20 
1.-

J·:yorniu!.vú:i.f (l1elfülclön 
{~;; Csehszlovákiábn!1): 
20 gr.-ig -.12 

50 gr.-ig -.2./J 
10!) gr.-i~ .. -.30 
::'.'.Jí) g-r.-iz .. - .. 10 
500 g-1-.-ig -.6i") 

1000 gT,-ig E: 
O:üOO gr.-ig 2.80 
!3C00 gr.-ii; 3.5r.: 
l(iiiföldre: 
50 6r.-I.:ént -.:::~; 

.:irtuninta (belföldön és 
50 gr.-íg --20 

100. gr.-ig· -.30 
250 gr. ig -.4D 
5110 gr.-ig -;-.60 

1000 gr.-ig 1.:so 
t:'.:i.'.lföldre: 
50 gi-.-ként -.:2f'. 

<l'} legalább -.40 
Vakok írása: 
7 l:g.-ig -.1n 
IZH.lföldre kg.-I~ént -.10 

./:i.jánlási dij: 
E(_~Jföldl'e és 

c~_.eh,.,zlovákiába 1.4G 
J{ü!;földre 2.-

].~xprcssdij (Lelfölda::j: 
:Helybe és vid~kre 3--
l~ülterületre 6.
Sürgös levél: 
Cs::i.k Budapesten a helyi 

lcvéldij ötszöröse. 
'lért.ivevény: 
Kifb:etési ért. 
Utuh-ány: 
l(ifizeté::.i dij 
Ut<!lván:;dij 

50 Ft-ig 
l 00 Ft·ig 
5f:o Ft-ig 

lCJOO F11-:g-
2C·00 Ft-ig 
c.o~in Ff'-ig 

dija 1.40 

...... -.20 
(belföldre): 
...... -.50 

-.SO 
2.-
3.-
f.i.-

······ 13·-
::00000 Ft-jg- 25--· 
};:.;y utat..-:ni.nynl l;:ü'.<lhetö 
lt•gu. ös.:;;-zFg 10.000 FL 
lJt:i.rn·L·!.de:t ... ~s dija 2:> fil· 

]érrel töhlJ_, 1nint n 
!negfelPIŐ utahTá..nydij. 

Tá;-iródih!.k: 
i'.h~lfÖ!dön a távo1-

sági forgo.1omlJUTI 
s~üdij ........ „ „ „ _ -.4Ci 
legkisebb dij 4.
a helyi forgalon1ban 
;::::óclij „. „. „ ... „ „ -.20 

11 l 

1<'-gkif'8bh dij 2.-

!\.üldönedij: 
.(XP) ............... 10.-

'.i'ii.vbeszélö dijali 
(a hel·yi beszélgetés 
dija nyilvános állo:nii.s~ 

xól): 

Budapesten -.80 

vidéken --.60 

a helfö!di távolsági be
szélgetés dijn 3 percre': 
I. dijöv (0-25 ik1n) 2.40 

m. .. (50·100 'km) 7.20 
II. „ (25-50 km) 4.80 

[V. „ (100·150 km) 9.GO 
\T, „ (150 ·1un fP1.) 12.

Csoni.ago!\ -vHcldija 
(belfö!úrc): 

5 l;g-i_!! 
10 kg-:g 
15 kg·ig 
20 kg-ig 

C:or·hszlovf!.i~íában): 

3.-
4.
G.-
8.-

-~ terj<~d1cl1ne.s ·tiöré.keny 
c.so111agol~ sulydija 50 
százalékl•al több. 

Bérme11letleniil 
feludott cso111. pótd. -AO 

'I 

1 



... ; .. -Aü 

Érték!Hvél d!;ia---hi~1föld:ré: n;;,n,,v 
.ujú.nlOtt _1et'él dijá. 
plu~z bi'ztositá"fi ruJ. 10.-

- - . ==-~=~~~~ 

11 iJ€jJ~r-1ai·~-Íra1m~·- !~~~iiaii~ 
fl'ln~::t~~1~·i-mJJ.!:1ll~in ~~1a&:-;:;·,_„ __ ~-- • 

, tli'.ii!~~il.0 iillsí!!!~.,,;;.lllí'®lll h pBrH;s1s ellen 
rlfü!Oeil égi;si 
ssbellnéi 

A FELSZ.AB.~.DUL~\S UTÁI'T ·vEGI?EH.AJi.<)'l"J~ 

UTCANÉV-VATLOZTAT.ó.SOK: 

T Bethle-:1 István·E~tány: Tór.h fi..1p:':d·:::étún::. 

I, JV. Béla-ut: A„tUln-utcn. 
Horth~ 1\'liJdós-sétány: Babits 1Ii:há1y·s.~'..ár:y. 

IT. }lid<'fkuti-u.t: Vöröshadsereg-u:ja . 
II, I1onn·ntca: Szabó Ilonka--utca. 
J~ tiargit-körut: Mártirok-utja. 
TI, ? [a· -gL-ra::p:l rt: l\-1ónus Illés-rnkpart. 
II. OJast. fasor: J\'lulino\·szky fn:-;or. 
IT1·, Gáz!"...·-yúr-utca: ~en1ényi Ede-urtc-a. 
f(L Pac_:;irtnn1ezö-utca: I\.nurr Pálné-utct!· 
r"11~ Vúr0sbir&..utca: Hn.TW'l' PCtl-utcn. 
l""l. Dtllmady GyDzö-utca, Ger!fH:zy-utcn. é-.: Vúros-

hi0.z-~:.tca á11al határolt tér: ICmn.H1er111aye: '.:::· .. ,·oly

tér. 
f\'. E:.aw„n1ermayer IC:íroly-utca: Bárczy J~:; ·.-6.n-u. 

··-VIí. T<úro'.y J-:i;·;"tl;:-u:: S' >1<~gyi Béla-nt. 
1\T Vjn1h:1.z-!-:Örut: "l\JJ!n:!.<~hin-1(\"•:·tt. 

\r-\rI, Bedini-t:Lr: Tularx~tiér. 

\T c~d~sl"'ri I.l1,:,zló-11t<::•.: Gr-tg,··~· Gyii:;(i- 1.11ca. 

V. Wa1n·man11-utca: Dózsa György.utca. 
V, Erzs:'.'bt~t-t.ér: S.ztú!in-t:ér. 
V~ Vjsegrádi-utca: ICiss József-utca. 



1;4 
\T, Ferenc .t6Zi:ef-t~é;: 
\r, _Gróf Tisza-IsL~-ái!lú~ci;r-/~~---_:-~futa-ut~---
\', Hollin-ut:n: FürSti- -Sáncfu:i:-utca~-
V. Juhász Andor-u_tCa:_ p;~lk_ -__ -i\~íkS~:utca. 
V, N{l.\~ay LnjoS'-utCa: ·nucrar-: NagY:_ ·Antal-utca. 
\T, Phön:ix·utc:i: VValle-nberg~utca: 
\T, Tátra-ttfca: Sallai Imre-utca. .„:,_ -

'./, \Tértanuk-tcre: Sá.&'\-ári-tér. 
\'i Vigadó·i~r: 1\rfoTotov-tér-. 
\'-\11. Vihnos cstI.szár-ut: l.3.:::.jcs:r-Zsilinszh7-u:t. 
·vr-:i/II-}\:III-X1\7 ,- .A.:r6n::>.-ut: Dózs::. Gyö1·gy-ut. 

\TI. Hi~ler-f'ér: ICörönd. 
\TI, Jl.lussolini-tér: Oktogon-tér. 
·vI-1.TIT, FJiz!;~\-uicn: Rúz.:;;.·[!, FcrPnc-utca. 
\~TII. F1.'C:;ki~-11tca: L{:,·ai Os::::kár-U1'.~fi-

\TIIT, I\:.arpfenslein-u!ca: I\:.:irúcsony Sándor-utca. 
\'llI, li:<;nder-utc'1: E;perantó-utca. 
'\~III. Ludovict~.un1·utcn: Korá.i1yi Síi.ndor-utca. 
·v-111. Né!net-utca: Bacs6 I3éla-uic.o'1. 
YIIT. Tavaszmezéi-utca: Knh6k Laj«s·utc:L 
\rIIl. T·isza 1\.úl:nán-t6r: E)_i:::társ:i.súg-tér. 
\'III. To!may CecH-utc:;,: 1.Cöfaragó-tttca. 
·vIII. Sándor-utca: Bródy Sándor-utca. 
\,1'1Il, Sii.ndor_tér: Guttenberg-tér. 
\1:TI. Örömvöfgy-ul'ca: Farkas István-ntca. 
1X.-T'\'. ifj. Horthy Istvin-körut: 'Vántl1áz-körut. 

Lii:;<>t-t2r: Zalkn 1\íáté-fér 
Rákn$l:P1'f•;:;zturi ft;.::-·or: I\.orúnyi Frigyes erdó-

SOT. 

:cI. Darún3i IC.6.lmán-utca: Schönhercz Zoltán-utcr:.. 

• 

.-,~~~,rit~{:~.B.fi'~y· ~si.g~~.;~~·á:~~ .. , :· 
Gö~bös. Gytl1ri.-t1t: · Alko,tES-ufc:a: 

XI. I{.éu1c.ri' Nagy-ui:cii: Biúlaf;i l\fór-ntC:< 
XI, Horthy l\'Iildós-ut: BarLúk. B&1.a-ut. 
XI, l!orthy Tulikló3....:1tört6r: frió1:icz Zsign1~n1d-;:ii:·t . 
XI-XII, V:Jolff !{ároly-ut.: HegyaIJh.-ut. 
XII, 3ary József-utca: Csen1egi-utca. 
XII. .3orby Sándor-utca: Nagy Jr:,nö-ntc.a. 
XII, !ery Osz,'kár-utc~~: Kis;-; Jiu10~ altúhOl'TtUf~-Y-U· 

XII, J,ign-utca: Kálló esperes-utca. 
XII. 1Iackensen-utca: Józsa Bé1a-utca. 
XII, iTe-nk.i.na János-utca: Tarcsay Vilmo, -utca. 
XIV, :~yilas-utcn: Kalapács-utca. 
XIV, Stefánin-ut: Vorosilov-ut. 

Budcipest, V., Klebelsberg·ulca 8. 

Telefo n: l20- -356, l?.0 - fü5 

1 T~virali ·-=c=í=m-: =P=l=ta=r=n=1=a=~=é=n~1-ii.='~l3l~:::~_:t_ 
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Monáni Díl~~l é~ Pauirár u1yár rr. 
Pécs ivar-utca 41. Telefon: l3-9!l 

AJónlja az ig. t .Gyógyszerész Umlrna\r' 
elismerten iegjo!!lb hivitelV 

„Mosca~" >o:eníics d~bcx és 
„Moi>cail" kenöciii tegesyelt, 

ugysi:jntón az összes gyógyszeresze„s . t" 

ávt-:oz es papirártrnünyait. 
GYORS ES PONTOS msZOLGALAS , 

·"'"-"·="-..,,.~-===-~.,..._==--..t•.c"'-"""".....,,._ 

TELi:Ft)i~ 

• 
RATét-S.A.GOK; Ea.··~{J!iS{.TiiEr1i·E:iK; 

TESTl1LETEK 

~ilagyar 1..;-éf>jóli4i :\Iinisziédu;::. 
V .. -4.kadfn1ía-u1c~i 3. 

l\'liniszter: Dr. l\Ioh:.ál' Erik. 
Álh:tutith.árok: D:·. r;.::eh.S:c:cnnbati Lú;:zló, Dr. 

S:~~kPly Miklót-<, n:·. ''ikol Jáno.-:. 

~~!nöh"i fc>os:~túly. 

Fű::RztáJ~·vczeUi: Dr. Púd:-; 1.i.s .. 1~·, n1i '""lzi~r; !a-

Fönsztülyvez.:;ti:: LT. -~-:anioe:~ay ,Ji•ná r;,;i;:L;;:·.1i•r! 
~;}11.;_ii~~,,HlS. Helyt•UP"<': D;·. I!et.,:;!_:y~ (V,<P) I·~:·c10 1 y 
111i1ii:-izteri, tanácso:-;. E10adtr~~: Dr. s~:i:·fi.nyi Tibor ::1;
ni.:-:ztpri tanii.e:-:o:-:. J)1·. Ti\JD1·c:-: .-\.C!la; n1\r,:s·.::te:··j n. 
t1n1·:·e~C1S. Szolgálattélík!:·l: h<:~::;:;'i , .. 1: 1 :« L •1::.;yel E:·_ 
vin 1is::!(•letd.ijas cLin:_\:'-. 

II. '!'érso.dall:n1hizlositú:•i ffíos: : ,;;;·. 
Főoszt-ály1·cz<itö: dr. ::\Iihá!~-Ify _.\lJt~;l tnini:-: ;i.<' 

iI/1. Bizt~;siiiisp:ilHikni oszt;i1:_, 
Os-.üíly1 .'::t~D: D1· .• .:\ezé! Islv:•.n 1~~i1:. n. !a':i. 

c.~o:;:, 

12 



17S. 
II/2. ·Biztositás igazg~t-ási 

Osztú:yvc~(t.Ö: D.r. GH!ác:;y r,·án nún. 

cso;,;. 

V~ Egészségügyi i~:azgati!si főosztály. 
Főosztályvezető: Dr. Viimon Gyula közeg. fő

felügyelő. Helyette.~'·: Dr. l'l"yer~~:; Gáb'.):· J;:ÖzD:,;. fő
fi_~Iügye1&. 

V /B. Gyágyszrrtszeti osztály. 

Osztályvezető: I-iatvani Béln mintszt~~ri o. tauá
c.sos. Előadók.: Dr. Lukács Imre miniszteri taná-

o. tanácsos, Dr. 
csos. 
Jál~y 

Dr. }fagy Gyula n;iniszteri 
György miniszteri titkiis. 

VI. l(özponti anyagellátási főosztály .. 
Főosztályvezető: Dr. A.jtal 1'.liklós miniszt€:ri o. 

tanácsos. HelyetJ~~~, f,)r. 1\:~ósz:.í.ros Fert~nc ininis:i:teri 

o. tanácsos. 

····Y-I/l;·-~;:!ta}~~~~:„.any <?.;; c_ili!Jiii~i~. osztály. 

Osztály\'Czcfö: Dr. 1í&S~úros Fc.en:::: 1niniszteri 
-~i lfill:Ú.csos .. Elóadólc- Si~l-:_on Arncld _A_n,1dis min1sZ~ 
te..~i_.. o. tanácsa:;, Szél\'.ely\ Jenő Jáno:-; mi'lis·,teti o. 
tanácsos. SZclg:'ilUttétclre ···be:-ende1v1~: D!·. Hi.dv&gi 
Gyula gy6gyf!ze1·é:.::7.Ü~~yi ielli'gyel(i. 

Betegellátási főosztály 
Főosztályvezető: Dr. Simonovits Isván min· tan. 

VIII/1. I(órházi osztály. 
Osztályvezető: Dr. Nemes Tibox min. tanác-s.o-s. 

lG. 

Rnjk László. 
Rözségl iig:i;csztály: 

d:·. J {: t•n::y _.\.ndTás1 rnini::;r.teri ta1iáe3os. 
l~elye~~c!' \„„.z,~tc'.): d;-. Balcits Bé:.a · ---' • \ ,. ' m1n. OS:t . .ln. Y-

Elfiad61;:: dr. Sz~nii:,ryörgyi Pál, iulli. tiLkár, dr. 
H.azslinszl;:y 'I'ibor, nün. s. tHkár, dr Novotnv Ete· 
rn~r, m·in. :::. titkár, Gergely i~.ndor kCiz-ségi j~gyzö. 

!II/6. \:árnsi (os szék~sfő~·ár'.lsi üg:rosztály: 
fezetö: dr. Zilahi iLústló n1in. tnnácsas. :•· 

·Helyettes 1-·cze!ö: dr. Bontó Lá~zló1 1nin. tanácsos. 
EiöadOk: dr. Búts1negyei l1njos ~iin. titG.{'{ir, dr. 

Den::.de1c László, lnin. titkár, dr. Bornen1i~sza Gyula, 
min. s. 1lrkár

1 
dr. \Tégh A.lbPrt, rnin. s. titkár. 

Gyógyszro·6su~k Orsz~igus .Tólrt~ /.,J:~p·ja 

Bndapest, V., J„1tPuu~:.11,i·-1i. lli. Trt~PCJn: 12'.3--301. 
Elnök· I osonc.,.y GY~r-„,· ,,,.(1„„.„ .. ~„,· .. „ • J - „ . t~-·) ,,,„ ~"'·'. 1.t i .-„ .. 
Titkár: }Iaraszti Súndorn:&, ;::;yó;.:·:;:-:;'.erész. 
Tisztvis~Iői(: :;:ilD.lü l\.is.s ?\íiklú~:. Sze:in11ihú1yi Gé

za, Fischer Ferenc, bázgond:1ok; i: ::v. Er'.:·gicl Já11os
né, gépirónő, Here .L\.lice gépirónő. Slláyik Erzséb<:;t. 
Szlávik Julia. 

A Népjóléti l\Iinisztériu;nhól délután bej:í.ró 
munkaerők: 

Ráth Tibor ;z~11Yevőségi főtanácsos, Blatnic::ky 
Pál, számv. főb:mácsosi Ho1-v-áth József. sz.án1Y:.•Y57 

Fischer SándornB, gépirónő. 



III. Á11at-egéi;zségügyi fóo::;:d.i'l·y: 

Fönilli:·: Dr. K(1J;,.7ú.:·,r L:.:v:.F; O:-íli;;. 

!II/2. sz2ld.ig:ye~-: Ugyoszt::í.(\·a: 

~'g:;:-0:;'..':t:HyYt1 :•.c:.fí: D!'. Béli Józsei' ál1a·eg.[:·.7~égi.igYi 
fii!~1 núcEO·'· -·· E°eoszto1t:yt: D~·. L•:oh,:cz7 ZultúT1 

áll_ate~ész::é~~~ -~öt~njié'st~s, DT. Bö7;,1:1zy -~'-{~~·( 
1nD.n ~cll:;.t~,,~segu~ tnn:~cs-·s'. r-.,.r .. ,S"'.:<.1y ~ozJ'-· 
álh~:csS~;ügvi ,t:nácsos, D:. --~s. :n·o3 y~·, ·· 
t~"l!ntor\·o;.;~ D~·.~zepesvári T:b;/ á!labl'r·7S: 
A:'. <.illa~i oitó:u1yagfennelés !\1iniszteri Eiztosa: 

D.r. }I:u·k:."inyi J~ni~s {Ll:ateg<Ssz~~égU:.ryi tanácsos. 
li4elyc~.~es". D~. '.r\~}ey :3_i,;,1.ond--?.-4fttes.::„.sft;

...t-igyi-t:rn-ácsus". 

Elnöh: d«. \r a:.·gha ---I;,;,tvánr„-HPf.Yl~t,··-ny. r tau;á:·. ál
'.arntitkár. 

Elnfi!diclycttl's: Gál Ltiszl(>, ntin. osztályfódök. 
.:\Jelnö:~ök: dr. Janc~r Isr;."á,n, min, 0$::tilyfön5.k, 

Sa;::odaJ Árpúd, szfÖv. föJei:ryző. 

Gyl'.igyszerfls?.t!Í!y-vczet:Ö: .Si.sP.~a I.l::~z.ló, ol:L g)·ó~:~·~ 

~::\:rí':5z. „ú1nr.i1caü~yí röuu1:.í..i:.c:n:~. 

firc~h-'.~lYe':t(•.f;c: TaT::'~1·-:;: T~n· .', okl. ~yr:. 1 .c„,„,_._,._,"~f:.::, 
'.',1d,1~Jih1dó 

l)i·. Gortv:;,y t~::Urg:; egyete:11i rk. ca ·~n', i'Öip;n;-; 

;_r, l' D2·. Fo1·r;o-::i Fer o:~.::: n1inic.:·'.tw:' o:o:'.t·i.'y~aE~:csc·,8. 

D„ Sú.-; .Jó:,:,~· f Cb'1'P!Pnli r';;. t"TI(!'.'· kö„e·,-(~,;„:-·l:.-:.U'..i;yí 

.f'(-j:·,:üg;{e1ií. 2z f'gé'-'ZSéf...n.<dr·ln:i t.Sün rt v~'::et:'je, 

_.\~01<'.in'.i_ ['-:" V~dö ·őkép:·:6 Inrté-·e' rnb. i<;-~c··~:!'Ó'. D.-. 
"F'r'Je.s Lajo.s ~~gyPrtemí ma"'Úilt"n:'tr a lnh'":·~·nto"iU." 

ó~· jí:r·:ányüg:,i ~s..,p:)~·t ve2z~tÓ~ó', Do·. V::---tn„:::;h f;frb r 



müegyetenli ·nragántanár; a vegyés2eti esoport és 
Che:niai osztály vezetője_~ Dr. ·.Sólyotn S ind·)T ál1a:ni 
J·i~z;ti fő~1Tos, az igazgatási osztály vczetöje 1 Dr. 
B1e1e!c T1bor-~közrg§szséf;ligyi főfe1ügyt•Jö, az Attalá_ 
n:is C'g(!:=z-;.égYé<lelm! o. vezetője-, D;. Petrilila Aladár 
.fgy~t;~n:.! n1:1gAntani:·. a .Já:·ványügyi o . ...-e :etö:e 
D AlC<l" ~ · ~ · ' . ·' ' r. 01 ~- /.,011a11 adJU11k~.us, a Balct:e1·iológiai o. ve--
zctéijr:_-. Dr. ·•Szon~oU- Ilona a(ljunktu::, a· BioJo:;iai o. 
vezeto1e~ Dr. U.ih~1yi Károly .adjun1:.:tus1 a 2 Oltó
nnyagtt·rin(!lő {), VC?:etőj;_•, n„, Erdó~ :Lá.~zló adjunk
tus. az Oit6an:r.:1gellP::.őrző o. veze-töje, Dr. 1'1'!andu1a. 
Ft!n~nc adjunktus. n \Vasst>nnanu r1ab. TeZ('tÖjP. Dr. 
Zoltai l\/ándor üdju11ktus1 a Parasitologiai o. vezetője. 
Dr. Dre,;;;-us l\íiklós egyetemi magántanár, a Viru.s 
o. Yt~zetöj(~, Dr. Farkas Eleik adju11kt~1~i a Cnx Iab. 
y,•ze~Öjt>, Dr. „~{áluián Ernö adjunktus, a Nemibeteg
osztaly vt:;:;-.,toJP, Dr. I\:enedy Dez:::& fö:n·yo~. a Ln. 
JJUs központ v<~::etö}.', D:·. B~~nf• Jót.:si.1~ aciju~klu;:, a 
Tuhf':·la~l6zis osztály vr.z{:t·6Je, Dr. Papp ~zi1Ú.\'fl, a 
Vizür;-yi osztály vezritöje. Dr. B'Jl:li:.;.ár. I1urr. sy5gy_ 
s7'erüg:yi fe1ügy(~1ö. a Gy6;.:?.-yszerir,1d 1 vezetője. D;-. 
Berán I:::·:v:cn adju11ktu:;, a Pa-:;leur lnb:1ra.t(nium ve 
_:-:0tójr., Zn:dcn7.-:r:1~y EnHna l(jn:;v1fi1·os, a:r, inté":i;eti 
l~i";nyvtúr Yi~Z\•t·:;,ir.. Fehér G_,·u.]a ~~ ' ··1 " _ :ro;n12rno r, a :'1.'.e.r-
11öki {J_t:·.:-j {:i:; Y('Zf'tÖjC. 

li Chemhli osztály iag,!nl: 

. . Dr. :'astagh Giho:- 1nü0gyete;mi ni. tnnór, os::_ 
·1alyvf'z.eto &s a vPgytszeti csoport ve-z:etője, Dr. Ge<·
;;,-ay \TJlma adjunktus, Dr. Rózsa Pál gyógy..;zerügyi 

felügyelő, Dr. Bv!diz,,.:'n· Imre gyógy.~zt..~rügyi fel
üg:~·~:lü, a· Gyógys:;:prirn~~c~ ve.zetöjt'1 Dt'. V8.rg-o. Erzsé
bet adju:,,ltt~. Di·. Iv:u1 Éva vegyész;, , Dr. L{:ng 

Béla gyógyszerész. 

Gyógynüv{nykisérleti Intézet 
(BudapP..st, II., :tierm.au C?ttó-u. 15.) 

ln!ézct"...'Czetö: Dr. Száhlender Károly k~sérlet ügyi fö
adj11n!ttt:s, ckL g-yógyszer2sz; orosz fc,gságiJan yan 

1944. karúcsony óta. 
~Icgbizott vezet-0: Dr. Boros .Adám kisérletügyi fö-

1gazgc.tú, egy(:ten1.i 1u. tanár; (ne:::n gyógyszerész). 
Beosztottak: Dr. Sulyok Győző kisétl'2tÜgyi fő
Yegyész, old. 6'"yógyszerész, Dr. Bé.kes;:;.y 11ik1ós 
kis&rletü~:-.r rGadjunJ;:tus, egyet~ m. t<tr;_ár .(1:en1 
_(;,\·úµ:yszeré3z), Dr. 1:1cdor -vidor kisé-:"L~tügyi fő
~~dju11kn1:::, dkl. gyógy~z~~r&.sz, Dr. K.ökónycsi Pál_ 
1u! '":t.. Tóth s~:roltu. ki.~61L•lügyi :::-:s::is:::len~. ok.L 
g.11·0t;yszeré:.sz;, Szatn:úry Géza k:isfrle.tügyi <itkár, 
kertész, a kísérleti telep vczeLője (1.en1 gyógysze
rész). özv. Szegedy Béláné 1dsér'.e Ugyi főtiszt. 
(nQ.'11 gy6g:i·szcrész). irodai munkaerő! Szigeti lvll
hály rnüszu.ki s. tiszt, laborator:unü ~-egé:L i1.r1ln:'1r 

Péter 2..lth;:~t. 

Gyógynövényldsérleti Int.ézt<t I\.ii'ende1tsége 
B<l:lu.~12..s·~. V., I~ossuth Lajos~tér 11. fd~rwf.·~'. 

·v ezetö: De Giovannini Rudolf kist§r~gnzgató~ 
\ .. :J. ·;,ryi:íg)'~i:.o.:1tsz. - B~"O"tta:k„ FL·hé:J: :ái,Jo? 

-
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~gyníivény erlenő.t)._Jat~y Liajos iro (,::,-lt 

fdrogui.t:ta), Cfa.btk Sár.dor ircda s. "szt, Ten1iik 
Viinn1 i· ~. tiszt, Dráv-ucz Ik .. a iroda s. rL..::::t. 

ir0dJ. s. n.s;,., • 

Or~7.'.'Ígcs Tún11:<lc?o111biziosH-ó Jn;.,:'!.el 
Budapest, VIII., FiumeLu.t 19. 

Elnöi': Kón1Ü7PS J 5z,;t:f. 
~~leinükök: Fall EI~dre l'IIt>zÖ Cyri·:. V:!.s A.r.t~1'. 
'lczérigazga1ó: Pi"Ider Gvuia. 

. \te.z.·~rig-nz~;ntó hrlyt•.ttt:s~?;: Sulyok Béla, Hair,1-:nn 
.]ina~. 

Egészségiigyi szakc.sop::irt Yezetiijc: Di·. Cs0;::d 
.Károly egy. nyit\·, rk. tanár, ,főorvos fgazgat.ó; lu·
·lyettesei: Dr. InczP FerPnc orvos igazga.el. Dr. Li· 
h 1(·zky _A_ndor oryo.s igaz;!ató. 

X!II. Gyógy;;:zerészeti fii::sziiily. 

Vezet.öje: Roósz János gyógyszeré . .:;„ igat;gaLó. 

X!Il/1. ...\.ltnhínos Gyógyszeré::.ze~i és EHC'nőrzü 
osztály. 

. Y czet6jt•: S;11(:::td.i Na;;,\· Sán<l:1r gy,' ;..;ys· erés':: :1 L 

ig~;i;gatú. - Beosztottak: Fintor Jt~nti gyógy;:;:ze:·~:.:-;7, 
főfeliig)·f·.iü, l·:n~::aniczJ;::y Gyuh1 gyÓ';ys;'.erést: f<<ü
;tryelö, Ik·~:;ór.yi Ernil ;;.ró.:y.~zer5:; föcl'en61·, HaH1a:s 
Lu.ios :_!VÓ'"V:.;zenS:-:- , el11_•otlh·, J(~f:'.7.~:;:;:::l~y Gü-:,;l!<l 
·gy·Óg-ysz~:1.::s~~ ~•l'.r·nŐ-1:~ C~6c~i Nagy AJad0.1né gyógy_ 

w....el'ész 1.·llenör, Dr. Picke:· Rf'7.SÖi:é gyrígy::;zerés;i; ~
f:·Jlen-6r, Holtz:hein1 Bé'.-::n;'. gy5P,-.\s::erés:; ::.;, f'·le; öt·. 

·~ 

Tar Jpn:J \g;vógysz<_~rész s. f'Jknőr, Szikláss1 Bél~ 

f:ZV. t<.nácscs Erde1 ö<lön l.iiz,t P. tiszt, ifj. őri i1.!'
pád Lizt. gyakornok, l{á olyl 115.ria hizt. gyak'o:·

nok. 

XIII/2. Gyógyanyng ellát~í.$í os:r.!Uiy 

,·ezetöje: Nénieth István t:-'Jfógy . .;rerész aligazgató. 
EPssztottalc Izményi I~tVán .:..··yógyc:z~1·f.s·r, :.,\lig.:.tz
gató, J\fihály IúíL'llinné g:róg)~szerés,:. fór'~Jügye"'."ö. 

IIunfa,lvy Gé:~a gyó-gy.,;zerész fÖ'..f:·.•lügyeEi, Papp 
J(.Jára gyógyszei·é...-;z f<•lüg-yelö, Ben..~ö An:di".is gyóg~'
szerész felügyelő, Friedrich Kárvly gyé.;{yf:zerész "· 

ellenőr, Jonásch Bél-2. ~'1'Ó.l'YS.zerfsz s. r::'.enüt·, Bá
nyai Katalin }Jizt intézö, Dr. Hetényi lószt& s. fc•
galmazó, Gigor Kiroly1:é ·bizt. tiszt. R·isi:ne-1· Mikló:o: 
bizt. s. ellenőr, Hcrrá!h G·ri:briPl:1a. irc<la ·iEie:-t. 

Központi 11ázigyóg:rszertúr. 

Vezetője: Boti'.~t:i EIC"rn&r gyó~n;s:::ez·.2::;~ u!íga;,;ga.tó. 
Beosztnf;t.ak: l\-1andis ·v1kto1· gyó.zysze:·.J-oz: aiigaz_ 
gntó, Kisüerl>:i S(u1d0r gy11g,vs1...erés-r; f6"!'e'ü~ye~ö, 

Pohl J úzsefnié gy-ógyszert'.;:.:z f~~Jü::i;yi>J:5 1 Szalkay lliú· 
rin gyúgy~:zp.1·é~z felüg.velö, Lb;1.};a.;.· Gi?.;'1!:::. gJógr
;.:zer&.-:.z felügye1ö. özv. di'. Th'.t~rn111y„1· ;:,i'.:o~a"lÉ: 

gyógyszerÉsz. :-:. ''llenör, Vhl:1 1(::10-':-1. .:.::::_.,_.igysz:.•ré~:;;; 

E. ellenőr, Ö7,\'. dr. HaidP1d:::.:'l' Laj:.:sn6 ~<YÚ''-Y··r:pres_.; 

~- ~llc>:1„J-y 1 Kovác:-: Ferr_ll.-:'. g.r:")gys:.-erés:: ~- ,,~1 . .-;;Ó;'. 

Csenr,c.ry_utcai ház.igyóg,vszertár. 

Vezetője: 1\-~oh:r:r 1\'I:kl& gyógy::;zeré..s:: Ll"g;r~~J;. 

Beosztottal::: Lis:.J& An!l!:l gyóp;y.o::zÚ.-&s;:. fc„~ü.g-y1?lú, 
özv. Bo"?:os Zoit.á.1-E10 gyógysz.r.·:·f_;z s. e1ll~:1 1'.i-r. 
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Iiözponti kórház házigyóg;rsz.{:rüira. 

l/i'zt:tiije: Sc1tn\idt Jó:~ef gyógyszer&,,::; főíelü-

gyPlú. - Beosztott: J,f.:'nyhért VilmosnS g::ógy.:;ze
T~~;: ·"· ~-.,llenör. 

J\iag:-'ar Post.a Bete.gségi Biztositó IntézeW, 
Rndapest, \.III. 'Szentldriilyi-utca 40. Tel.: 135-852. 

Elnök: dr. UdyarheJ,,·i ödön, a 1nngyar posla YC· 
zérignz~atója. 

f„h_,lr.ük: GyurkoYic:"" I\.ároly µostaforgal1ni ign.z
galó. 

ügy~·e:.:t·tö alclnöl<: dr. I\íun.J.;:ác:-i T:;tvún, posta
ignz;.;n.J~ .. 

Intézeti igazgató: dr. Bakos T·ib~1· poS~"at11nácsos. 

Első h:t. igazgatú helyettes: dl'. Le__szek Lajos pos
taigazgató. 

l\iásodik int. igazgató helycUes: dl'. Országh Jó-
2';!,·ef, post.aígazgató. 

Jntl-zet.i iigyész: dr. 'Eajthy Józ.::ef, ny. postafö
·lgazgnt{1. 

Posti1!-i :ilapitvún;ri húrház gyógyszerész~: 1\!etz· 
0er Olg.a gyóg,rszc:rézs. 

Hetailsátor: Zordon Gyula fögy6gys;i::nl"[>Sz . 

l\ingyar „illamvasut;:i.k Beieg:ségi Bi.:tns:tó Intézete 
Jl.ndri1ssy-ut 73-75. Teleron: ~20-660. 

Elnök: \ 1arg.-a 1.á:s:zló MÁV. e:r.ök. 
_L.._k•lr.ö-köl;:: I.;.irály Géza :fő:felügye1ö, dr. BilJa. 

1 • 
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Gyula főtanácsos, J'őosztályvezetőhelyettp::. IC:.Hona 
Endre fÖo.szt..1.lyvCzet:ö, igazgatóh.clyettes_. dr. Szüc.-s 
Zoltán főtfil'..ácsos, főo:-:z1á1yvezető, dr. }!aro,ev·lch 
Tibor főtanácsos, főosztá.1y•„·ezetöhe1yeiies. 

ügyvezető: dr. Ady Zoltán, fÖtanáeso-.:,:. 
űgyvezctöhelyettes: Gyomai Géza, fÖfelü~ytll.<3. 

Igazgatósági főo~vas: dr· VIktora Gusztáv, főta-

nácsos, orvos. 
Szúmfejtőségi csoport vezetője: lVIagyar Lajos. frj_ 

intéző . 
Gyógyszerügyek előadója: Luk.ácsoyic;; Lóránd: 

titkár, gyógysz.erés:z. 
I{özponti rendelő .rs .kórház igazgató főorvosa: dr. 

Nagy l\lihály fötanúcso.s, orvos, e~y. 111. '.anár, 
Húzigyóg.rszerbir: 

Podn1aniczky-u. 111. Telefon: 120-346, 1:20-347. 
G-ondnok: \Veb\~r László, gyógyszeré.sz-Lan.ii.cso~. 

Beosztott, gyógyszerészek: Csányi El"zsébec, gond-
no:k h., gyógysY.erész titlciir, Sillye Sára Jókainé, 
Sárkány Gyürgyné1 IIe1·ner wi\ . .ndorné, IConcz; 11ál yás 
gyógyszetrész titkárok; Péter Babiz.;:;né, <lr. U~ Fe
rencné, Jáuosy Elemérné, Enlös Olga fogal:rnazók; 
„~Hina.nn ..1"\Judár, Durai Gyula. V:ili.•nr L:1jo,..,né 
bryógy-..o:.zerészek. 

I\.fagyar Hajózási B. B. I. . 
Buda;:csl, V., E.lebelsherg_tüca 19. 

Elnök: Darázsi Fereuc. 
Jgazgatr.'.i föor\.'Os: dr. Léner Imre eg-y. 11!. toulf,.1~· 

Helyettese: dr. Fialovszky László 
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·&a;ú gyógyszertár: Kinál Józ::;-ef gy. főfelügye16. 
. Ki;·l»l:.: _L:r<~.fJía, fögyógy:->zerész. 

Széic:esfö\·árcsi Aikalrn.ewttak Segitfulu1,jn 
Bt«l'G.p;:;.,::. \1II.. l}.'f,uic;.::.h Ini:.~e-tér 2. Tel.: 22'/--030. 

· (Gyógys„~~1<.é:;:;zi osztúly) 

· V G:&érig:::.zg.:;.[{;: dr. T•·P::~(L~y Fe~!nC ('fel.: 423-050). 
v~~·:i·zir.;<17.ci:i'.ó !1.~J;::·!'-~t:::;:;: Jr. Szücs L,ajo::o. rö.h~gyzli. 
;.:;azg<!:.t:'.-fiíoryo~;: dr. lC::pc:;:y Ferenc. 

Gyóg,i.::~::-,1:rfs:d- (r('): :::ct~) cs·,:tályon és h<izi gyógy _ 
i'.ii:i::rUi!'ban dnlgo?:ó .r;yi:;;::szcré:;zek: IC.ohá.!~.Szl~.Y Bé
lán{. >i:·. '\\'i:n:n.p1· J~fi:·o!y, te1j1~sjog·u. gy5gy.s.:e:··:::~ze:;:, 
Ha:,~·z }{11rL Ffn?.;;,· ,J(;zsaf, iVIacker Tibor ckl. g;::Ll,~r-

.~·i·:úlii:::k. 

}t &:dai1estí· ni.agyar Pázni.án:: :~,';f1~i' T:.1d:1:11iin:;
egyeten1 Gyógys;~erhí.:a 

Budapest, IX., Högyes Earlre-u. 7. 
Yc%·:';~'6~ D!·. Csipke Zolt!tn gyóg·~~::ze1{·.,;: ts i 1rvo;:dok_ 

'- ·.;:, •f.f:YBt'-"nli e. rk. tanár. 
N!!Áye.::,tr•r; \'ezctö: Dr. Sárosi G.r<.il';:_::yr:--:~ C> dö~ i\L0..ri :1 

·.:·;:.-ú,:;y.,,:zt~rés'Z, díjt. egyetHmi adj1: n:.:: t~.:;. 
1~:~-h~i;·~Có!·iund (gal~nusi) vezc~ő': J)r.. K.:ídá1· TiOor, 

egyet. dijtalan tanárseg-iSd. 
I.;:~,orEiórh:mi (cl1e;niai) vcze!J5: 

1-f f~fil(I$ 
egyef,e:..1i 
S:'.i"oli::~ 

Dl'. 
di.i:al ::1 tanár~:eg,-2:1. 

cgyPt. 
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Beo.:;;:!oH gyGg~·szerészek: l(i.-:+d&gi J\.!agdolna. dr . 
S'-.&Pl;ó Bfdúzsné Zsoldos E::zb.>r ~gyet (Ujt. tanár· 

~w·gédek, l'd"ozscnyi lVIarietta dijtala.n egy1~temi gya
J.:ornok és l\1áday László 1!"Y'~.~YSZf~l·és~ (egy :i1!á"-! 
:'~tmn11et!lt»J.r nem tölthető ~~). 

Ti;.:;zl·1bP!ií!~: Ecst~ti FeH~ncué :·io111.:;:; Klár.: egyctP:ni 
IL 11. i!·odnti.s1.:-. irodnve:f~tő; Beból'.ci I:lerrnina, 
Fai1h 1\.atalín, Gahnay Fe1·t>ncné1 Kassai Ilona, 
Palot·ús A„ra.nku, Sch:!ulir1g; \fil.nra hnvidijnsok. 

.!i.ltiszt: Nyiri Ft11·e11c I. o. mü.t;;-. .aki altiszt. 
Gyógyf'zertfüd szakn1ur.l:á:,:-0k: ;;:irc.d';: Emerencia, 

Dukai De:·:.sön&, Fa1·k:1;.: Róz.a, Ft~r,ie!H'CZ Etel, Hor
\'Úth Rúzi~'.in, Pintér E'.'z;:"éhPt-. Sin:on Sún<tom6, 
Tnrai Pi1·oc;ka. 'lalovics Il·~1na. 

J>t•l1re::~:;;1i Tudon1:!nJ·egyct.e1u Gyógyszerl.ára 

G~·ógysze:rt.úrveze.tö: dr. 11ikú Gyula t~gy. e. ny. 
rk. Utnár. 

_<\djunktus: Tak~tcs L:ljos. 
'funúrseg-éd: I>aJuska O!ga. 

Tanársegédek: Pulu.-qka Olga. G. S:~ubú C:;ill;:. 
Dijtalnn gyal.:ornok: Dósa Ignác. 

Erz~l>b-::-t. 'l'udD-nuí.nyeg;ret<Jn1 -GyógyRze~·!/ü·n, Péts. 
'i(';:e!.ö: dr. B~id Zf::.ig;.nond, egyet. 1n. t:már. 

Beosztottak: .Gergelics Jó~sef, Szt~ú~~Jr I.:;tvánné. 
l.aná~·.;egédt:k, IC.upiiány Lii.:;,zlón-é, Batári Etzséhet, 
irod:ti alkalu1azott11k, Vida JóZ>.::;ef \la.bcJ·ins, sc:.akri.!· 
tiszt. ICovács G[:Z'án~, Szabó Gyulá;16. teC'.h.ni.kai $e
géderök, Pimpi 'l\~réz, t<.1'.k:l..dtó:n.ő. 
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Országos Gyógyszerész Egyesület 

Budapest, VN., Hegedüs Sándor-u. 17. 
Telefon: 421-117. 

Miniszteri biztos: Buda.novits Tibor. 
_.\dminisztrativ igazgató: FaTag6 Sándor. 
Titkár: Dorszky Dezső. 

Budapc.sti Gyóg;_rszCrész Testüle~ 

Budapest, VII., _'\,gg:eleld-utca _8. 

Elnök: Löcherer Tan1ás. 
Igazgató: l\1argittay Tibor. 

.Szaliszer\'ezeti 'fanács 
Budapest, Fiumei-ut 4. 

Elnöl~: Kisshú.zy ödön. 
Főtitkár: Kos~a Tu·ván. 

Magyar 1\Ing:.í.na!liaI:na.z.ott~k Szuhad Sz;:kszervezeto 
Dudo.p~st, VI„ Eöt.vö:-:-tttca 25 /a. 

Fótitkár: KöveEs _-\.ntl.rfis. 

)!agyar JHagána!kahnuzditak Szabad Szakszervezete 
Gyógyszerész Szakosztálya 

Budapest, VI., Eütvös-u. 25 /a. III. em. 
Telefon: 120-673, 127-37:1. 

Szoc. dc1n. párt !Gyógyszerész Csoport 
Budave:öt~ VII., Rákóczi-ut -13. 

l:ti. K. P. Gyógyszerész Csoport 
Bu<lavest, VII., HunyuüLt6r 8. 

rn1 

VIZELETVISZGÁLAT. 

Normál vizele~U~.1, mely 24 óra alatt össz.együjt
Te cca. 1.500 Kern, vfln: 

1.440 gr vlz 
[60 .. sLild:rd anyag 
35 „ karoanlid 

0. 75 hugysav 
16.5 „ ,nntrium chlorid 
3.5 „ foszfor.sav 
2.0 ,. kénsav 
1.2 •. fos?<fátok 
o.65 .. a1nmo11ia 
8.0 „ :.:zabad:-;av 

"Vizsgáljuk színét, szagát, átlátszóság..í.t, kéntha
tását, fajsulyát; vizsgáljuk továhbá f~.hérje, genny 
és cukor jelenlétére. Ha' fehéTje van a vizeleUie;i, ;ik_ 
~or annn:k n1ennyisé.gét meghatározzuk és vérr~ üt 
-,izs.gálunk. CuJ~or jelenlétéb~1 legalább -még acet.ont, 
de .acet-ecetsavat f:s o).-yvajsavat is ki kell mutatni. 
Fontosabb 111eghntározú.sok, Hl. l"Cóllkciók ezenl..'1.VÜl 
,!nég: klór, szulfát és kén, Qsszes nitrog6n, 1iugysav1 

diazórcakció, bilirubI111 urobUinogé11 és urobili:i, valn _ 
:nint vérki1nut?tása. 
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Szin~ szag, átlátszóság (tiszta vagy Z·.'.!.\":l~'i:;o;-e, a 
zavarosodás clltl-6dik_e n1eiegitésre v-agy ecet'SaYban'!) 

Ki'mhatás. .:'!.. Yizelet n~ndesen gyellgén ~ayanyu 
(h.1gos csnk a Yl'ge!Í:.! iánuí-:ok vizelete). Kl'k lakmusz 
:p:-ipirraJ.' viz:sgálu.nk, v<:gy 10 k0m vizele!hez adun'k 
90 'kc::n de:.:z! illiilh vií',~·t, é·~.• 2 csepp fenoJftnleint, azu· 
1Ún n/10 Ir;·ggal titrálju1c a.zc ~redn:.ényt oxáh·a,·ba': 
-.;.\,jezzük 1!d (1 kcrn n/10 NaOH = 0.0063 .:.r oxál~a\·) 

Fajsuly rendPsen 1.025-1.015. 

Szilárd 1nar:1.d.ék: 20 ·keni ·;ize:H:e · yi-r·.flirdfi;1 lw-
1l:'.lrolva, 100 e fc,k( 11 ~z-áritutJk és m~Tiink. Nortná.li:.; 
vizf:'1('t ~.7.5.raznnyng--tartal.ma. Y1>-;ye:.: i::'1pl5lkozfu; e&"
téu átlag 4-o/c. 

},„ Ph. !Ii~. IV . .,.bcn felve't kérnlöszcreJ;; ha~znátata: 
Fehérje. 

Föz{.si real·:ció: :,én:cf:-ÖlH ·n 5 !\·e 11 vi?Plet:h~···· 
adunk 2 cB<'.PP ('J..'l~t~avat, felfPr~·aljuk s néhá;:„\: csep;~ 
cc. HNQ3_nt adunk hozzá: a kivállott csapadék oL 
dód!k (fo~zfát), mig- ha ne!n oldóclik~ akJ~n;· fl•hér;e. 

Heller_féle próba: 5 ·kent vizelet alá pipettá;al 
1-·2 kcrn cc. fIN03-al iJ~teg\>zür.i~:: ~; é1·intkt~zé:oi 
fellill·Ü~n - :fehf·r.ii· je.h•nlftébe.n: - fehér gyürü J.: ,_ 
l~tkezik. Néhn k~trba.:n\idnjtr&:t vá:hat: ki. r:1ely azo~t· 
ban körn1y(~n n1eg~;:ülönhöztPthető a f~hérj§t-öl (apró 
:·_i!'ist~l.lytikl1Cl ~'11}„ _,\ }!N03: :-;zintj~~ fe1e:.t- p·~·há,.y mil-
1in1ttt"111yl .:1wg<:.~~:·:!.;l'a·1 kh.·á!hnt hugy~'.tV is, an:it 
11gy nk:tdályozhattmk in.eg, hogy 2--3'-szorosau higL 
inti 1izd1·tből indulucl:. 1d, vag~t aU;;:oholt adunk hü:·:
s:Á. 

Ferriciánkáliumos próba: 2-3 J\.Ci11 vizeletet ecet
jiasvnl megsavnn;ritunlt és ho·cci.adu1ik 1-2 kent 10 
i.!$.Íl.Znlékos K3Fe(CN)6-0t: fehérje jelenlétlében za· 
yarodás áll be, esPt1eg fehér csapndfk válik ki„ 

Eshach-féle reakció: az Esb:+ch csöhen (vastag-
falu k&incsö. Es.b:tch·féll.' alburnino1neter), v.agy 20 
kcm vizelethez azonos mennyiságii Eshach oldatot 
adunk. vizfürd0n HHJ;t>giUük és szih•jük, a csapadé
kot mossuk, állandó sul'yig szár:itjul:-. és n1érjük. 'l~. 
talált . ..::uly SO százaléka a fehérje. 

~zulfo~zalicilsav-próba: 2-3 ltC111 vi 0'.eletJ1~z 
· · .. ,, .... ; 90 .,,zázalékos szulfoszalicUsavat ndut11

·'.: 

tH;' i!'"" "·'. - ,, 1· 
fe1~~r.i" j:•!cnl-&tt.!IJ~~n töh1:16~ke'°"é<.:hbé ertí.s 7,a·::t~o: ::·::. 
p,.:„:t}('g f"h:r c:>n!1::i.dé.1t kel<>lfi~:dk, n1P1y n:el"gite.•n'P 

~· rn :ün!k pl. 

Cukor. 

·:·rurrt 1 1-~':r--pn)ba: a vizelethez térfop:atár:nk 1/:í 
r{~·,„ 1G ~z,{::.·<\!ék!'"' ni!ronluµ:ot adunk n:.utún cd~11· 

p<:nk~t:t an11yi hí·: réz~?u1fátrir.. an1i<~ :valfu."Uton1~y\ 
rézhldrát .;ld]'::!a:lrn 1:11111 ·1na.n1d. E·„:után fo:Tá~ig 
h~vitjül,;, Cu;~h:· jc„ ,;:L\.~L~·ben sáTga yagy VÖrÖ...::bal';i,~~ 

rézo:~ydt1l cs<.qJ[!.~\ék li:<-'letkeziik'. 

Fe.hEnF-nI·óh~: 20 kc1n Feh1ing oldatot '~"'· SO 
~c.:u1 -..-;:„t fun·úsig n1elegitünk, bür::ttából !~·::: :·é::;.:~ 
h•t('l;bc''~ 5-lú-szt~re::r'n higit;)i.t vizel~'.r't f,,.lyatunk 
1v.iz:.ú. r:::.:; <:L·. 1,,hL:.1 1::?·: szinc el nea1 tli.;:ik. 20 K".'.11: 

_F{'l-1lin'.; o:cL;; E1c-gto«' 0.10 ~r szö:öcukor1~.a!;:. 
?'~yln_::;,~~<·r-:~-r6hf'..: 1 l:cn1 Nyl:·n•1".or reage1:·„~ :u 



i~c~ vi:-+_·:_Ptlt•: néhány 
Jéteben · bi::1nutból {n1ó 

percig 
fekete 

forralya„ cul~or 

csnpadékot ad. jnlen-Tru"e~hloM ~"hl ~ ~""'••=•,..;: 
ekedett mennyiségü Urobilinogen van jelen, a v•-

Legr.1 szerint 5 J.;:c1n vi7.elethez egy kevés fris
sen J.;:éf':zi.i1t nitrop11.1s~zidnú:t:riun1ot és két: csepp cc 
i:átronJugot adva, ruhllrrörös ~zi,n áll elő (Tészben a 
kreat-i1~in jr:len}éte miatt). Ft~Jes ecets'.1Yval elegyit- · 
vc, nr·0tcn jelcn15tében 1kár1ninYürös :-::::ín lép íe1, 
rnelv hosszabb idő niulva ibolyás, mnjd kék lesz. 
I-Ia. ~cPton nincs a vizeletben, aJ;:kor azo„;1nal sárga 
szinbe c:::ap út. 1\.énhidro~én tnr1ahnu. v:ze:etet e1i:i
zőh~.r:r olon1ncetát:tal derite:ri l~c:l. 

3 ikcm yizelctet 1:5 kc~ nút:ronlugg:al ('1eg;rit:ünk:. 
a ké'letkezett foszfát csapadéla-ól leszürjük, a szüre
dékhez azonos mennyiségű káiiumjodidos júdoldatot 
::dur:k í:s '-~f::.· per-::: innlva mPgfif~Yf'ljük. ~.\ct>ton111en

te.s non:·:úl \"i::1-'lC't ]p_::;feljebh op:_:_liz:í1• 'lit:_•renPn:ént 
0.03 gr :J.cc>tont t~u·tJ.lmazó vizelet 6s;i;rc1ehetöen 
za-v:n·ni:: fs f'rös joliofor111 szag-~1 lpo:z. 

Urobilin. 

Schlésing:erwprób:i: azonos mennyi~-é.@ vizeletet 
t:s Schlesniger reagenst (10 százalékas alkoholos 
z.ink'.lcetát-oldai) olef!'Yitünk. az n1dat erős zavaro~ 

dást 1nutat. Szürjiik, urobilin jclenlétáhen a szüre
dék zöld s:.::inben fluoreszkál. 

U robilinogen. 

?\e11hri.i::{'r_r:róba: 5 kren Yizelethez 10 csepp 

~- zelet azonnal vörös szinü 1esz, ellenl\eZŐ esetben ,, íl csnk melegités után lép fel a piros színeződés. 

iJ Epefesték. 

1 Gmel~n-próba: vizeletet szürjü:k, a sziirőpapir.t 

~ ki.::sé meg::;záritjt:J~ és a még nt>dves szü1·l;pai;:itra 
~ egy csepp s.::.létromossav-tartalinu s::il6trnrnsaynt 

~ cseppentünlr. Bilirubin jelenlÉ.tében sriLeS gyürük 

'

} (sárgásvörös, iflolya. :zöld) lt,~etkezne~. Bizonyitó 
. a zö1.c1 gyürü. 

Indikan. 

Jaffc-próba: 3-4 ltciu vizeletet u,r:ryanannyi cc 
só:.;:~yvn.l elegyitiink és c:;eppenké.nt 1<lódkalc·iu1n olda_ 
t0t adunk hozzá. _;\.:r, oldatot k1orofcro1n1 al kirázznk 
~s néhány percig állni hri~>-·jnk. Indika-:i. jelenléte 
es(:t·.~n a Idorofortnos réte_!!, l'-'.éJ~!iosllla szinü le.sz. 

Obermayer_próba: 20 kcrn vizelethez 5 1ricm 25 
száznl&kos olnmacetátot adunk, hogy kicsapjuk azon 
anya;:;ok nagy ré:;zét, nl.elyek. a k!oroforn1 emulge. 
álását okozzák. _.\. csapadéitot szürjük s a szürle.L 
hez ugyanarn1yi Obermay~r ren.g·en.st adunk, n1ajd nr, 
egészet néhány ·kcm klorofo1~1n1a1 kirázzuk. 111dikán 
jel('nlétéhen a klorofonncs réteg kéka„lila. szi:1\i lesz. 

Diazó~reakció (anrinelc)". 

Ehrlich-próba: a vizeletfuez 3 kcm Ehrlich I. 
és egy csppp Ehrlich TI. oldatot adunk. Amn:oniái; 



r·lg~rit':e ::;~ cldathoz., csert_"SZ.nyev-c:r'.53 leez, muinek 
jelenléte e::...etén n hab is vörös lesz. 

Vér. 

5-6 keni Yizelet;"t jégec~ael erősen megsava_ 
1~yitunk é.:: 2-3 kcm éte:·rel kiráz:-:uk. Az étere:;; ré;t:f· 
~násik térncsöbe visszük át .é:.7-' hozzá ugyanannyi, ben_ 
r.id<:>nni:>l telitett jégecetet és 3 százalé11:os hydrog·en
hyperoxid oldatot adunl;:. Vér jelenléte esetén a fo
lya<lé-k zöld, m2jd kéks:dnü lesz. 

" 

! I ~ ~ ~ ! m a J ~ r ~~ ~ e i t 1 H. l .. 
s 
~ gyógys:iierárunagykereskedés és ~ 

: gyógfszervegyés.i:etilabo:·etórh.l!m j 
. 1 
! BudBpest, V,, Zrinyi~a 3 I 
1 Tele fon : 182-938 ii 
~ ~ 

~ rii.'iJ-,„~;:..,,.- ,„,..: ., ..... ...,....h·:,:.,,_. ~.l..,,, D"I-: •. -~,.;::;.,.... ~ ~ ~-,~dc·\ •:'.;l:t'i L\.:,;.:. • l '>-'!-2:.et.:i.<".1 LJ.._,„dfi.tJl.._.bt ~ 
L.„ .... ,L·. ·-·~ ··--·-~....,,,==·'"-""="'=-''-"·""=·-"'"="""-"""'="·"··...,..~ 

. 
1 

.AcetaniJ:idum 

.Acidum acetylosalicylicum 
arsenicosum 
benzoicum „ 

" 

" 

boricun1 
citricum 
dinethylbarbitur. 
pheny!aethylbarb. 
.sa1icylicu~ 

tannicnm 
oxnHcun1 
t<11·ta?icun1 
succinicum 

-"'"·~thylrnorph. hytlrochlor. 
3tlwnen 
_;\lumi11iu1n sulfuric. 
-~umouiurn bromatun1 

" 

Carbon:icun1 
Chioratun1 
oxri.Jic1nn 
sulfuricum . 

.A„pc.:u11H"Phii1. hydrochlor. 
_t,.rgentl.L'll ncelicun1 

nitricnn1 
proteirdcuni 
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Százal~k 

viz,n1entes 
vegyül·:-1 

0.43 
0.33 
1.81 
0.29 
4.82 

1~.00 

5.09 
0.11 
0.05 

46.27 
8.69 

58.2() 
1:,46 

10.06 
5.67 

26-60 
42.30 
18.50 
27.10 

4.24 
43.00 

2.31 
1.02 

G3.30 
23.85 



rns 

~.\tropinum sulfuricuru 
Baryum chloratum 

~' nitlicun1 
Calciun1 acetylosalicyl. 

„ chloratum 
„ hydroxidatum 

" „ 

" 

sulfuricum 
glycerinophosph. 
hypophosphoros. 
lacticum 

ChiPidinu1n sulfuricun1 
Chininum bisulfu1·icum 

hydrochloric. 
sulíudcum " 

Codeinu1n hyurochloric. 
Cuprnni sulfur1cun1 
Ephedrinuru hydrochloric. 
I<1errurn ch1oratun1 

„, sesquich.1orntun1 
„ sulfuricun1 

He.."<anie.thylentetrarnin ... 
Hydr:::rg;r1um bichlorat. 
1-(aliu!ll aCPliCUtU 

" 

brun1allnn 
Carbonicum 

chloricu.'ll 
chlorntum ... 

Százalék 
vizmente:;:: 
vegyület 

54.12 
2,6.30. 

8.20 
24.20 
42.70 

0.16 
21.00 " 

3.40 
11.0·± 

6.88 
1.00 

10.00 
2.86 
0.21 
4,30 

26.GO 

39.GO 
47.90 
21.00 
66.G7 

6.17 
69.50 
39.60 
'52.80 

i(}.79 
25.55 

Kaliuni ch;:on1i~uin 

hichro1nicu1u 

" 
" 

" „ 

" 
" 

" 

" 

íerrocyanaturu 
forrnicicu111 
hydrocarbonic. 
·hydrutartaric. 
h:rdroxydatum 
hypP11.nnnganic. 
jodatuu1 
jodicu!n 
natrium ta1taric. 
-nitdcu1n 
ititrosum 
stibium tartaric. 
sulfuricun1 

!1Iagnesiu1n ch!1oratu:n 

" 
sulfuricum 

l'ifanganu1:n chloratum 
sulruricum 

:V.íorphinurn hydrochlor. 
:i.\fatriwn 

" 

" 
" 
" 
" 

acetictlnl 
benzoicum 
bromi1tun1 
carbonicun1 
chloraturu 
citricum 
formicicum 

10V 

Százalék 
viz1n:entes 

vegyület 

52.sa. 
11.05 
3'8.7a 

76.90 
25.32 

0.6-1 
53.00 

5.03 
59.10 

7.48 
71.00 
2··1.10 
75.10 

7.40 
9.D6 

35.·3{) 
28.40 
42.56 
38.60 

4.37 
31.70 
68.72 
47.52 
17.98 
26.40 
56.20 
46.50 



~r'>intrium b0ricu1n 
hydrocarbon1c. 
hydrvxyda tum 
jodatun1 
nitricutn ... 
nitro.suni 
phflsphoricU:."U 
salicylicum 

" 

sulfuricuro 
thios11lfurlcun1 

P.:.~pn.Yerin. hydro·chloricun1 
PhcnaceUnnn1 
Pheu«chlnolun1 
Phenyldkne1h:rlpyrazolon1nn 

Szá;,;a1ék 
vizmeiRte::: 

vegyülP.7 

7.88 
8.76 

52.00 
64.20 
46.so 
45.(}0 

8.10 
54.16 
16.M 

6,20 
2.1:~ 

0.71 
0.22 

100.00 
n.midodiniP,thylicutn 5.oo 

Pluu1bu111 ::eeti::um . 
8t:u1nun1 chloratun1 
Zincnt!l chloratu111 

,<:11'.furicun~ 

50.00 
SG.30 
78.60 
35.lCi 

DlTDA.i1BST, -~'III., PR§.TER-liTC.A :tn: 
'f: 138-7í7 123-7~<' 

Chemis~hr, ?har'1t. Prodckie _-'\.NUE:'..: R/\),I;-.;!~YE'i1?.
R':I(,N ;;„::gynrori:.z:.'.igi ':;_:zé:·I~~'pY;~c::'Pie. 

yj 

2Ht 

Higitúsi ( vegyitkt1i) szabályol\. 

i.:;: Ha egy vegyület két különböző töménységii 
o.I<l11tá;bóle gy ha1madik t'Öménységü klszitendö .aikikor 
~z a7. alábbi 1n6don könnyen elrégezhetö. PL 8o szá~ 
znlékos és 40 száznlékos H2S04-ból 65 s?..ázalékos 
k-2sz i tPJ1dö: 

to ~:; 

,./'7 
-~ 

65 
,\ 

-\ 
10 lá 

40 

vc-gyi·' .•;(l - 150 =: 15 ~. l".-t ke.ll venni a 4D%-os 
cs GG,.- :10 = 25 s. 1-._t kell venni a 80%-os 
savból, hogy 25 + 15 - 40 s. r. (a két marad&lc 
Ö::;~·-:ege) G?-i)·~-•J::: }I2S04-l' lkapju1tk. I-Ia a kiv[~nt 
tön1én;r~;6g-ti cildntból JOf) s. r, S?.ükség::s (1)1. gr. ccm), 
~kkoi· a rnaradé}.:ok~t 100-zal szorozni és a maradé... 
kok összegével osztanl kell; az előbbi példát véve: 

''' Né1neth Béla: I{.émi'ai táblázatok e. f-;:.önyvéböt 



25.100 = G2.5i 
40 

15.lCO 

40 
= 37.5, G2.5+37.5=1CO. 

2. Ismert tö1uény:::-égü oldatot tiszta oldószerrel 
a következő rnó<lon kell '"egyi:eni egy fkiYánt tömény
sé.gü .oldat elö{Jltására: PJ. 70o/o_os és tis?.ta o1dó .. 
i;:r.erből (0.0%) 50o/0 -os oldat k~zitendö: 

70 50 

··---~ /,../..., 

50 

0 !!O 

70 s. r. 70o/o-os oldat. 

(100 s. r.-re vaL·, sz5.nritást lásd 1.) 
3 '~ _!\. li:övetkező két képlettel bonyolultabb sz.á- ., 

~ni.tá.sok is elvégezhetöli:: 
A (ac) 

I. B = c-b TI. B a b 
A = kiindulási oldat sulyu.; a = A % tart. 
B = hozzáadott oldat su1ya; b) = B % tart. 
e = kivánt oldat sulya; e =· e % tart. 

Pl.: 80 gl' 12%-os HNQS.ból (A, a) 94.06%·os 
HN03 (b) hozzáad'1sávul 26%·os HN03 (e) készL 
tendő. 1\iennyit ~rell venni ehhez a töményebb sav_ 
ból? Miutún e példában a kiindulási auyag (A) i.::: 
niert. az I. képlettel számo1un1c. 

") F. Wratschko: Südd. Apoth. Ztg. 939. 79. o. 

203 

B = A (e-a) 80 (26-12) 1120 
(b---e) = 94.0P-26 = 68.06 = 16

.4SG, 

tehiit 16.4'56 gr. 
94:06%-os HN03_t kell venni. hogy a. kiíánt tö_ 
m·:::nységü savat (269ó) ntegkapjnk. 80 gr 12%-os 
+ 16.456 ,gr 94.6%-os HN03 = 96.456 gr 26%-os 
HN03. 

12%-os és 94.06%·os HN03cból 'VG.451) gr 26 
%-os HN03 készitendő; miután e példában a ldvflnt 
srn·. sulya (C) ismerete,::;, a számitást a I1I. képlet 
segllségéyel kell elvégezni.: 
!l - e (e-a)= 96.456 26-12 1322.24 

- (b-a) (D4.06-12) = 82.06 
= 16.456, vagyis a ldvánt töm&nységü sa...- elMszi_ 
téséhez 14.456 gr 94.06%-os HN03-ra van szili~ség. 

lnjectiones 
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!iülCDúfr;;() töinénységü alli:ohol fajsulya li:ii.lö:~bi!zij 

l~ülönbüzö hőmérsékleten 
hő1nérsékl~ten (1\'Iendclej;:ff) 

cu SürÜ:5· Térfogat e~ Siirüs. Tériol:-:„c 

ü 0.99987 1.00013 27 0.9965-1 1.00~~'~7 
C2L;JOII li'aj;:;uly (4 fokos vizTe vo1.at~-: .z1::: v;1) 

l 0.99993 .l.00007 28 0.9962G 
o/o 0 fok 10 fok 20 fok "' " l.O~:;:r:·, 

oc 

2 0.9D:J97 1.00003 29 0.99597 1.oc., ;::; 0 0.99988 0.99975 o.~9831 0.89579 

:~ 0.99999 1.00001 30 0.9J567 i.o!>:.2s 5 0.99135 0.99113 0.98945 O.SGGSü 

'f l.OOilOO 1.00000 31 0.99537 ,l.OO~t;,;. 
10 0.98493 0.98-109 0.98195 0.9"i892 

5 0.99999 1.00001 32 o.99505 1.00:~~!'l 
15 0.97995 0.978,1() o.97527 0.97142 

G o.sg997 1.00003 33 0.99473 l.00f:3U 
20 0.97566 0.97263 0.96877 0.9ti'113 

··- 0.97115 0.96672 
7 0.99993 1.00007 34 0.99440 1.03"6:] 

.o 0.961"5 0.95628 

8 0.99988 i.00012 35 0.99406 „. .l.00598 
:JO 0.96540 0·959"8 0.95403 0.94751 

9 0.99981 1.00019 36 0.99371 1.0\l633 35 0.957&1 D.95174 0.94514 0.93813 

10 0.99973 1.00027 37 0.99336 1.00659 ~o 0.94939 0.94255 0.93511 0.92787 

.~.(;(;()37 
' - 0.93977 ü.932ii·1 

,11 0.99963 38 o.99299 1.CC70G 
,, 0.92493 0.91710, 

12 o.99952 1.00048 39 0.99262 1.0074? ao 0.92940 0.92182 0.91·!00 ll.90571 

13 0.99940 1.00060 40 0.99224 1.00782 55 0.91848 0.91074 0.90275 o.s~i-~5l) 

14 0.99927 1.00073 45 0.99024 1.00985 60 0.907-!2 o.ü9V44 0.891Sfi 0.8830:1 

15 0.999,13 1.00087 50 0.98807 1.012<}7 61'i 0.89595 0.88790 0.87961 0.87125 

16 0.99897 1.00103 55 0.93573 1.01442 
70 o 33.120 0.87613 C.86781 0.85925 

17 0.99880 1.00120 60 0.9332.1 1.017D5 
70 0.872."Jr) 0.86,127 0 85580 fi S-!71~l 

18 o.99862 ,1.00138 65 0.98059 1.0i979 80 0.86035 0.85215 0.8-!366 :..8348S 

r: 19 0.998-13 1.00157 70 0.97781 1.0227C 
~:.;; 0.8·1789 0.83::67 0.83,l ~5 0.8223'.' 

ii 20 0.99823 1.00177 75 ü.97489 1.02576 Sü 0-83·182 0.82H65 0-81831 

11 

0.80911; 

0.99802 1.00199 0.97.183 1.02sgs 
o- 0.82119 0.812Jl 0.80133 

21 80 
.. ;, f},7055!) 

22 0.99730 1.00221 85 0.96865 1.03237 100 0.80625 0.79i88 0.78945 0.7809() 

23 0.99756 1.00244 90 Q.9653,1 1.0359G 

KaiiiiöDVi~1-n·:-n1i1i!~r 24 0.99732 J.00269 95 0.9.:19~ 1.03951' 

25 0.9(1907 1.00294 100 0.95838 1.0-13~3 

2G 0.99681 1.00320 
1\7. ::cr·.' y !f:r.licyls~.v 71:::-ben oJdhnJ(; calciu,r;·.-::1~ · 



··--r· 
i. 

20fj 20'1 

Cukor oldékonysága vizben. co cukor% 100 rész C9 cukor9ó 100 rész 
I 

100 cukrot 100 cuJ;:rct 

e~ cul;:or% 100 rész C9 cukor% 100 rész l'észben old részben dd 

100 cukrot 100 cuk1·ot 50 72.25 260.4 76 77-~S :·144.4 

részben old részben old 51 72.44 262.9 77 77.70 3·JS.8 
0 64.18 179.2 25 67.89 211.4 52 72.63 265.5 78 77.92 353.z 

1 64.31 180.3 26 68.05 213.0 53 72.82 268.0 79 78.U 357.6 
2 C4.45 181.4 27 68.21 214.7 54 73.01 270°6 SD 78.3:} 362.1 

3 6•!.59 182.5 28 68.37 216.3 :1G 73.20 273.1 31 78.58 367.1 

4 54,73 183.6 29 GS.5:} 217.9 56 73.39 276.0 82 78.80 372.0 

5 G4.87 18·1.7 30 68.70 219.5 57 73.58 278.8 83 79.02 376.9 

6 63.0l ,135.8 n 68.87 221.3 58 73,73 281-6 84 79.24 381.9 

7 65.15 187.0 32 69.04 22:~.l 59 73.98 284.5 B5 79.•16 C:BG.9 

" " 65.29 188.2 :l3 69.21 22.ts 60 7·i.18 237.3 3G 79.69 392.6 

9 65.43 189.3 3-l 69.38 226.6 61 7·1.38 290.4 87 79.92 398.4 

10 65°58 190.5 ,. ua 69.55 228.-1 62 74.58 293.5 88 80-15 404-2 

11 65.73 ,191.8 36 {)9.72 230.3 63 74.78 296.7 89 80.38 409.9 

12 65.83 193.1 37 69.89 232.3 64 74,93 299-8 9!} 80.Gl 415.7 

13 66.03 19.\.4 38 70.06 23-l.2 65 75.18 302.9 !!l 80.8·! 422.3 

1.{ 66.18 195.7 39 70.24 236.l 66 75.38 30!).,t 92 ai.01 428·8 

15 66.33 ,197.0 40 7M2 233.1 67 75.59 310.0 93 31.so 435,4 

16 66„18 198.4 41 70.60 240.2 68 75.80 315.5 94 81.53 442.0 

17 66.63 199.7 42 70.78 2,12.::i 69 76.01 517.0 a5 81.77 448.0 .'! 
18 66.78 201.1 43 70.96 244.4 70 75.22 520.4 96 82.01 456.3 

:1 

19 66.93 202.5 4<l 71.14 246.6 71 76.43 524.4 97 82.25 464.0 ~ : 

2{) G7.0D 203.9 45 71.32 2.1s.1 72 76.6'! 528.3 98 82.49 471.7 kl 
21 H7.25 205.4 •!6 71.50 2s'I.o 73 76.85 332.2 99 s2.1:~ •!79 . .\ 

22 67.:tl 206.9 :17 7.1.68 ')!'"'l" 7'! 77.0G 336·0 100 82.97 -!87.2 ... ),_,,._, 

23 67.57 208.4 48 71.87 255.7 75 77.27 339.9 

24 67.7:~ 209.9 -!9 72.06 25S.O 
' d 

- - ·--- --,,,--------
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BAUM1\ FOK - S!lRüSfG ,~C!Dli:ll LACTICUM 
.:;ü;·üsége {:-;.. :1p·th;i:11 deri~tejsa v iarta:.wa 15 e fokon 

.Fok Sü_ Fok Sü- Jrok Sü- Fok SU- (Néoletli). 
rfuég rüség rüségr l'Ügég 

l 1.007 19 1.1 :)2 37 1.315 55 l.161 

~ 
S"-i.l'Lis. tarr. Sü1üs. 'b..1.rt. Sürü~. rart. 

2 1.Ql.j 20 1.161 38 1.357 56 1-634 9é % '3'é :{ 1.021 21 1.170 39 1.370 57 l.65:J 1.nc;:; ~J) 1.080 29.6 1.15:) ;):!. i 4; 1.02H 22 l.180 -10 1.384 5S .1.672 l.DJO -1.0 1-085 31.0 ,1.l;JO :;r,:7 5 1.036 23 1.190 41 1.397 59 1.692 ;l.815 ~:.o 1-090 32.5 ,1.1G5 iiT-4 6 1.0-'. :3 :?4 1.206 ·!2 .1-411 60 1.712 1.920 8.0 1.095 34.1 1.170 :í9.1 7 1.05! 25 1.210 ·13 1.424 61 1-732 J.025 10.0 ,l.100 35.8 1.175 &o.s 8 l.M9 26 1.220 .j.J 1.439 62 ,l.753 1.0:!0 12.0 1.105 37.4 1.180 62.6 9 1.065 27 1.230 45 J.453 6:! 1.77" 1.035 l·!.O .1-110 39.1 1.185 GM 10 l.07-! 28 1-241 46 1.468 64 ,1.797 1.-040 16.6 1.115 -10.7 1.190 6G.3 11 1.082 29 1.251 ·17 1.-183 65 l.820 1.0•15 ,17.9 1.120 -12.4 1.195 68-3 ,12 1.091 30 1.262 48 1„193 66 1.S-t:: 1.050 19.7 1.!.25 ·l.J.1 J.200 70.2 13 1.099 31 1.274 49 1.514 1.055 21.6 1-130 45.7 1.205 7~.2 
J-1 1·107 32 1.285 50 1.530 1.060 23.4 1.135 ·!7.-! 1.210 74.1 
15 ,1.llH aa 1.296 51 1.547 1.065 25~1 1-140 -19.1 1.21:'; 76.(} 1(i 1-125 34 1.308 52 1.563 l.C70 26.7 1.145 50.7 í.220 77.9 
17 1.133 35 1.320 53 1.580 1.0'iG 28.2 ].i50 52.ti 1.225 7B fi 
1S .1.142 36 ].332 54 1.598 

' t: G&Sf'„~;$r~SB92~.'.';)$.19QQGGQSOOQ9GGOO .i 
" "! 11 

i =·-'-~~'=::~= t Leukcnla,~• iii R l ' ' , 

Jár~a ·. :.!' - • "rti.-·~1 ~:.~~~~j ' t. w ~ ;f',lft 1:1 0 Un~b ~~ DYó::yáronauykeresketlés 
csak B e t!"" d .l'.'l,Á. r 3UD„1.I~.EST, '/IIJ ., PR-~'l'ER-UTC.:'\. ,19. P.se; s . orr 11,s .. i ,,,.., :,,.. ' ... .J !.,. -· """ T: 138-777 138-790 

L-t:gelönyösrbb beszer:r.i>si forrás {lonl\.~•:i Itis::c!g3Iás. llmlapesl, l!!\1„ í!nmlicsv !l. 41. TalefG;] : 3í&-~8! 
!< 
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.-\.hnninium sulfuricun1. 
Yi;;1nentes. d 19/4 -

. % sürl'1sé;.?; e:~, „ 

1 1.009 16 
2 1.019 18 
4 1.040 20 
6 1.IJ61 22 
8 1.083 24 

10 1.105 26 
12 J.121l 28 
H 1.152 

Natrium carborúcum*) 

1 
(d 20/4) 

% sürüség % 
l 1.0086 12 
2 1.0,190 1•! 
3 1.0294 16 
4 1.0398 18 
5 I.0502 20 
6 ,l.0606 22 
7 1.0711 211 
8 1.1)816 26 
9 1.0922 28 

10 ,l.1029 30 
*vizn1entes " Na.2 Co3 átszán1it:'is(1núl 
H20-ra a factor 2.7. 

sürüség 
1.176 
1201 
1.226 
1.252 

1.278 
1.306 
1.333 

sü1iiség 
1.1244 
1.1463 
1.1636 
1..1859 

1.2081i 
1.2317 
1.2552 
1.2790 
1.3031 
1.3274 

Nrl~ Co3+1~ 

NATRIUill HYDROXYDATUi\l 
'Oldat :sürüsége és NaOH t:xrtaln.JU 20 e fokon +4 
C fok 11Ö1nérsékletÜ YÍZ SÜrib;égére vonatkOZI :it Y:t 

(Lunge) . 

Siirüs. 

1.űOO 

1.005 
·t.fJlO 

J.015 
l.020 
1.025 
1.0:3n 
1.0:35 
J.340 
1.0.!5 
1.050 
1.05;) 

1.060 
1.065 
1-070 
1.07:; 
a.oso 
1.085 

NaOH 
<)é 

0.16 
0.60 
1.04 
1.49 
,l.9•l 
2.39 
2.s.1 
3.29 
3.74 
4.20 
4.65 
5-ll 
5.56 

6.02 
6.H 
6.93 
7.38 
7,g3 

Sürii!j. 

l,180 
1.185 
1.190 
1.195 
1.200 
1.205 
1.210 
1.215 
,l.220 
1.225 
1.230 
l.235 
1.2-10 
1.2.15 

l.250 
1.255 
1.260 
1.265 

NaOH 

% 
16.44 
16.89 
17.34 
17.80 
18.25 
18.71 
19.16 
19.62 
20.07 
20.53 
20.98 
2,1.H 
21.90 
22.3() 

22.82 
23.27 
23.73 
24.19 

Siirüs. 

l.36ü 
1.365 
1.370 
1.375 
'1.380 
1.385 
1.390 
1.395 
1.400 
L,!05 

lA.10 
1A15 
l.:!20 

1..13'.) 
].:!3(1 

1 •. 1.to 
A:l. 1145 

% 

:~4. 03 
34.i;2 
35.0l 
35.50 
~li.00 

:ifi.49 
:16.99 
:r;·..19 
:37 .9~) 
:~S.,19 

:l:3.Hfl· 
::9..19 
·lC.O!I 
4{).:'il 
,:1.ű3 

41..55 

rl 
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N at.rhun chlo:i.-n.tu:?t 
(d 20/4) 

'i(, ::ürüség: e;;; süriisb;:;: 

1 1-005:~ 14 1.1008 

2 1.0125 15 1.lD35 

3 1.0195 16 1.1162 

4 1.0268 17 1.,1241 

5 1.03·!G 18 1.13í9 

6 1.041' 19 1„1398 

7 l.048H 20 1.1478 

8 1.0559 21 1.1559 

9 1.0633 22 .1.1639 

10 1.0707 23 1.1722 

11 1.0782 24 1.1804 

12 .1.0857 25 1.1888 

18 1.0933 26 1.1972 

Natrium sulfnricum* 
(d 20/4) 

% sürüség % süriiBég 

1 1.0073 9 1.0819 

2 1.0164 lO 1.0915 

3 1.0256 11 1.1012 

4 'f.0348 12 1,1109 

5 1.0441 13 1.1207 

6 1.0535 14 1.;1306 

7 1.0629 15 1.140{} 

8 1.0724 16 1.1506 
'1<(vizrnentes. A Na2S04 átszá.miti'tsíinál Na2S04..l-

10 H20·ra a f:lctor 2.268.) 

„ 
„ 
.! 
5 
H 

8 
9 

1 'j 

11 „, 
'" 13 
14 
15 

I~a'iiHn Carbonicurn 
(d Z0/4·) 

:·Ü.rü~jg 76 
1..0072 16 
1..o::s;~ 17 

,i.025•t 18 
1-0345 19 
1.0437 20 

1.0529 22 

1.0622 24 
1.0715 26 
1.0809 28 
1.090.! 30 
,1.1000 35 
J.1096 40 
1.1,193 45 

1-1291 50 
1.1390 53 

SÜ!il.-;Óg 

1.1490 
1.1~91 

1.1692 
1.1795 
1.1898 
1.2107 
,1.2320 
1.2536 
}.2756 
1.2979 
1.354E 
1.4141 
J.4759 
1.540·! 
.1.5673 

Ha· a g/liter meru1yiséget aknrjuk 1ds1.ámitaui, r. 
sürüséget a százalélk! tizszerE>Sével kell megszoro'i
rounk. 

Kö.högés ellen 
lussipect 
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~ 
1 

e ,, 
1 
2 ., 
6 

8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

9~ 

1 
2 
;; 
•l 
5 
6 

I\.nliu1n jodatu;n 
(d 20/4) 

süri.iség % 
1.0055 22 
1.0130 24 
1.0281 26 
1.0437 28 

1.0597 30 
1.0761 35 
1.0930 40 
1 .. 1104 . 45 
1.1284 50 
1.1469 55 
1.lll60 60 

J(aliun1 dichromicum 
(d 20/4) 

sliri.h;é~ 91<: 
1.00;)2 7 
1.0122 8 
1.0.193 9 
1.026ci 10 
1.0336 11 
1.0408 .12 

sürtisSg 
1.1857 i;~ 

1.2060 2 

1.2270 4. 

1.2487 6 

1.2112 8 

1.3308 10 

1.3959 12 

1.4672 14 

1.5457 16 

1.6327 
1.7310 

„ . .. 
;:üriiség 
1.0·181 

:: 
4 

1.055,1 i; 

1.0528 s 
1.0703 10 

1.0779 12 

1.0855 1-1 , .. 
. " 

l\I<lgncsiunt sulíuricunt 
- v:izmentes d 20 / '!.: -

süri.iség 1ó sürüüsé:; 
1.01'!6 18 1.152S 
1.0311 20 l..170ó 
1.0478 22 1.1897 
1.0646 24 1.2088 

1.08.16 26 1.2286 

1.0989 28 1.2481 

1.1164 30 1.26813 

,1.1342 

Natriunt bromatun1 
(d 20/4) 

sürüség 5~ mrn~:,~r 

1.00!iC 18 1.15'"1'9 

1..0139 ~o l.17 -i<; 

1.0298 22 ,l.1.9"il 

l.04G2 2.1 1.~lí~Y: 

1.0631 26 1.2382 

1.0803 28 1.~60:) 

1.09&1 . 30 1.2841 

1.1164 ·-•. o i.:~46'.! 

1.1353 40 U130 



~::Jlíi :!1 í 
Zincuni chloratum ZsiroJ;: és olajok elszappanosításához szükséges 

d 20/,4 - vegytiszta NaOH és KOH mennyiB{-ge 

~(_, sürü..~ég % SÜ!ib'ig Zsir, olaj Els.znpp. Szüks. Szükt<. 
2 1.0167 25 1·2380 szám Na0H% IZOH~,é 
1, 1.0350 30 1.2928 ~..\.racbiszolaj (Földidió-
6 1°0532 35 1·3522 olai) 193.5 13.83 19.35 8 1.0715 40 1"lí 73 ~~ Bálna1.sir 188.0 13.43 18.S~ 10 1.0819 45 1.4890 Csontzsir 195.5 13·96 ,19.56 

12 1.1085 50 I.5631 Faggyu 198. 14.14 19.80 14 1.1275 55 1.6550 Gyanta· (sötét) 165.0 11.80 16.SG 16 .l.1468 60 l.7490 Gyanta (vii.) 178.0 12.70 ,17.80 
18 1.1665 65 1.8510 Japán halolaj 191.0 13.64 19.10 
20 l.1866 70 1.9620 Kenderolaj 192.5 13.75 19.2'. 

Kókuszolaj 253.0 18.07 25.3(l 
f~oitonolaj 194.0 13.86 JH.~G 

Zincu..:u sulfuricnm (Gyapotmagolaj) 

vízmentes. d 20/4 - Lenvfuj 193.o 13.80 19 il0 -
r·.tapraforgóolaj 193.5 13.83 19.36 

o/o sürüség % sürü::;ég Olivaolaj 192.0 l:l.70 19.20 
2 1.0190 14 1.1553 Pálntaolaj 199.0 14.20 .19.90 

11 

.j 1.0•103 16 1.1806 Pálma;nagolaj 248.0 17-70 24.80 G 1.0620 20 1.2320 Pataülaj 194.0 13.86 19.40 i 8 .1.0842 25 1.30>!0 Repceola,i 179.0 12.SO 17.96 ,1 
xf 10 J.1071 30 l.378ű RicZnusolaj 181.5 13.97 18.!fi 
1! 12 l.1308 Scrt/~szsir 191.0 13.64 19.10 
! Szezár!101a,i 19(l.5 1:-L~í 19.f.!) 

·r''1 Szója1n?.bo!aj 192.0 13.70 19.'2© l . ,, 0 "" . . ~ = ... „,.._-„·~::... ...... "="----.-. ..,.,,,,,,,~----· nJec11ones r.:.,.11' -~ Df}{ R~&lilí1rJHH~r~"" t ITT.;,P.é?J<lji q•, ~: 

ím g; 1 ~ J~,'.\ fj ' t:r; ,:~ 1 

===·""' -·· ~ ~it~ ~:fidf' LL.i ;,~fil~: ~ ~ ~ ~i~ r~ ~& r:: '{;;· fL ~- tll uv~ 
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219 

Sürüségváltozáso1t 
10-25 fok között 

Hatá1 érték. 20 i. 
10 f 15 f 18 f 19 f 20 f 23 f 25 f 

Acetonu~ 0.790-0.793 
0.8().3 0.798 0.794 0.793 0.792 0.788 0.78G _l\..cidu.n1 aceticum 1.058-1.061 
1.069 1.064 1.060 1.059 1.058 1.055 1.052l Acidiim fo1micicum 1.057-1.060 
1.005 1.062 1.060 1-060 1.059 1.058 1.058 Acidu1n hydrochlorlcum ,1.023-1.024 
1.127 1.125 1.123 1.123 1.122 1.21 1.120 }\..cidu."T).1 lacticu1n 1.203-1.215 
1.J'20 1.215 1.213 1.212 1.211 1.208 1.20Q _.\.cidum nitricun1 c1udum 1.372-1.392 
1.3~6 1.389 1.385 1;383 1.382 1.377 1.374\ itciclum uitrícum foumans 1.476 
1.4:!3 1.485 1.479 1-478 1.476 1.471 1.468! .Acidun1 phosphoricum 1.150-1.153 
1.156 . 1.154 1.153 1.152 1.152 1.151 1.15{} 

ii„cidum sulfuricu1n 1.8i}3-1.836 
1.842 1.837 1.834 1.833 1.832 1.830 1.828 Acidun1 sulfurictL'TI c1udu1n ~-829 1.839 1.834 1.831 1.830 1.829 1.826 1.824 Aethrr 0.71-1-0.715 
0.724 0.719 0.715 0.714 0.713 0.710 0.708 .l\„ethe:r .ncet.icus 0.890>-0.900 
0.910 0.90<1 0.900 0.899 0.898 0.89·! 0.892 _4..ethe:r bromatus ~.440-1.441 
1.462 1.452 1A46 1.444 1.4,12 1.t!36 1.4.32 Alcobol absoJutus 0.791-0.792 
0.799 0.795 0.792 0.791 0.7dl 0.788 0.787 }._mylenum hydratum 0.810-0.815 
0.822 0.817 0.815 0.814 0.813 15.Slü 0.808 .Arnyliam nitrosum 0.872-0.882 
0.888 0.883 0.870 0.878 0.877 0.87•! 0.872 ~<\qua iunyg<lnlarWn amararum 0.967~9.977 
0.976 0.974 0.973 0.972 0.972 o.r:71 0.970 Benznldehyd 1.046-1.050 1.058 1.053 1.050 1.0-19 1.0,18 1.0,16 1.0-~4 Benzinurn J?etrolei 0.661-0.681 0.680 O.G76 0.673 Q.;672 0.671 0.663 0.666 Bro1no!o>'!niun1 2.814-2.S.18 
2.842 2.829 2.822 2.819 2.816 2.808 2.803 l ChJoroformium 1.476-1.483 
1.,~i"JG 1-486 1.480 1.478 1.476 !.·!70 1.466 

~ Eucalyptolum 0.923-0.926 
0.93·! 0.92~) 0.927 0.926 0.925 0.922 0.921 Forrnaldebyd solutus 1.075-1.085 1.088 1.035 1.083 1.082 1.081 1.080 1.079 [; Glycerlnu.."'ll 1.221-1.231 
1.232 1.220 1.227 1.226 1.226 1.22< 12.23 fi ·Kceosotu1u 1.08-1.09 
1.084 1.079 1.076 1.075 1.075 1.072 1.070 :1 

Liquor Aluminií acetici 1.oa 
1.046 1.045 1.045 1.044 1.044 1.043 1.042 H 

IL.iguor _.\nnnonii .anlsatus 0.865--0.870 
0.872 0.867 o.soo 0.864 0.863 0.860 0.85Sl 

H .„ 
il 
j~1~~~~ir'.~;-~i 





1 
f 

22:! 
'1'1~ 
~-·~ 

{'. 10 j' 15 f 18 f 19 f 20 f 23 f 25 f Határérték 20 f. 

1 
0,919 0.916 0.914 o:n3 0,913 0,911 0.909 Oleum Olíva.rum 0.911-0.914 
0.921 0.918 0.916 0.915 0.914. 0.912 0.911 Oieum Persica.rum 0,911-0.916 
0.917 0.913 0.911 0.911 0,010 o.~os Q.907 Oleum Rapae 0.910-Q,920 

~- 0.963 0.959 0.957 0.957 0.956 0.954 0.953 0.959-0.960 ·' Oleurn Ricini 
0.900-0.910 r 0,913 0.909 0.307 0.906 0.905 0.903 0.901 o:eun1 Rosmarini 0.981 0.978 0.976 0.975 0.974 0.973 0.971 Oleutn Santali Ind. orent 0.965-0.975 

1 0.926 0.923 0.921 0.920 0.919 o:a1s 0.916 Oleum Sesan1i o.~.11-0.921 
1 1.029 1.023 1,020 1.019 1.018 1,015 1.013 Oleum Sina pis 1.015-1.0W 

0.873 0.868 0.866 0.865 0.8,6-l 0.862 0.86D Oleun1 •rerebintlúnae 0,855-0.872 
0.869 0.864 0.862 0.861 0.860 0.858 0.856 Oleum Te:i-ebinthlnae rectificatu1n 0.859-0.862 
0.903 0.899 0.896 0.89G 0.895 0.493· 0.8)1 Oleum Th~,.r~i 0.900-0.910 
0.985 0.981 0.979 0.978 0.977 0.975 0.973 Oleun1 Valeriane 0.955-0.999 
0.888 0.884 0.882 0.882 0.881 0.879 0.878 Paraffinurn Hquidurn 0.875-0.880 
1.004 0.939 0.995 0.994 0.993 0.990 0.987 Pnra<lehyd 0.994-0.996 

1.069 i.om; 1.066 1-065 1.062 1.061 Ph<.•nolutn liqtv.'factun1 1.0G3-l.056 
0.835 0.831 0.828 0.828 0.827 0.824 0.822 Spriius concenil·atus 0.825-0.828 
0.811 0.807 0.804 0.803 0.802 0.799 0.798 Spiritus aethereus G.803-0.SlJ.i 
0.850 0.845 0.842 0.8-11 0.840 0.&37 0.836 Spiritus _4.etheris nitrosi D.835-0.8.15 
0.897 0.893 0.891 0.890 0.889 0.887 0.885 Spiritus d'ilutns 0.883-0.StS 
0.DOO 0.895 0.893 0.892 0.891 o.sss 0.887 8piritu8 Forn1icarum o.889-o.ssa 
0.887 0.883 0.880 0.880 0.879 0.876 0.870 

1 

Spiritu~ Jun:iperi 0.877-0.88l 
0.887 0.883 0.880 0.880 0.879 0.876 0.875 0.877-0.,81 Spirit.us Luv;:rndulae 
0.841 0.837 0.834 0.834 0.833 0.830 0.828 

1 

0piritus .Menthae . -piperatl.e 0.831-0.835 
0.83J 0.835 0.832 0.831 0.830 0.828 0.82G Spiritus Sina pis 0.828-0.832 

•;=:.--==:-...=:.<~•.,..~·= 

! 
Hir~rer fie~eon VRüY~UCfi 
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PheEJY1clúnolincarbonsn.v ealcium és acelylsalieylsal" $,'. 
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224 !?:t:; 
F'eh~iJ•_· · 2~.ir S%·."11hydr. !\..al. 

% ,..,. 
/r: 

,. 
~ {. ! !··~·-

fdtlmiszereli: összetétcle %-ban és kalóriaértéke. Iinrg4tn;t-·~ 
hau 

11ye-r:-;;cn · 2.2 0.[ 18.-1 8''" 
~'.éld a 

.„ 
l.O i.O · 

Súnhydr. Ec.J. Cifrnn1 
:1;Ju 

F.-]1,frje Zsir l.O 11.7 
Citrµ111lí~ 

8.:'i ·.,lfi:{ 
% % o/o 1 l:i<:.- !.l.8 

ba:u Culior 
~i~)'.,! 

(.'RtJ'('~7.ll.\"e, 
lil•J.O ~flflfl 

l1.fony2 0.6 0.6 .16.6 no f ri:-!-1 1.0 11,S 1 ti. 7 
c~ol\olád{> 

i1'•1 
.-'.hna 0„1 o.5 14.2 6%8 12.!J ·!8.7 :1n.:1· 

Csukan1;íjolni 
fiTOtJ 

.. Articsóka :J.2 0.6 5.0 381 9i.O !lf):) „ 
Aszalt a.11na l.4 0.8 ;15,4 2510 TJ:1tolya :t1 2.l'\ 78„t 

Dinnye r;i)rög-
·:i.l "i l 

Ae:r.mlt liörte 2.2 0.7 58.0 2609 0.1 0.2 !i.i ::no 
.Aszalt barack 3.3 0.4 :16.0 2608 l)innyt" S;Ír!!;l O.li !-1.:l ;l~I . 

Aszalt szilva 2.3 0.6 61.8 2740 l .1 i~znúh11~,!'-"i;v;iny ::!O 0 !),:; 1.11 u 
Aludt tej, tar hó 3,3 3.5 ·1.2 646 Dj:-7.1H'ihus. l1ih·1~r J;).O :l::í,() 

. Dbz1uízsir 
:;,i..:111 

Árpadarn (gers:li) í1.8 2.7 74.5 37.90 100.0 ,li!!!I'.! 

B:lrányhus l'..1 23-fi 2a::~ l'i(, l li.7 .{ L.i .l;).j ,j !\(j(itl 

Barak lrnjszin 1.1 13.4 586 . J~gn•.„ 1. 0 O.ti 7..i :l7:! 
Barack őszi 0.7 0.1 9.4 41-~ .J:;pcr 1.:1 1.8 7.ti 

Ft•jt·sJ;:;i poH1.ta 
i ·:o 

Banán 1.3 0.6 22.0 9g;, 1..i 0.2 .t.:! -:!:ti! 
Rab, száraz 22.5 1-8 59.6 3~g Fel·.cll'g_röJ(ér (pozdor) H.7 0.:1 12. i. ,!1liU 
J!ab zö!d 2.3 0.3 7.4 4,16 · Fokhag,,·nta (j.8 11.1 :!(j,;{ 1 :\7~1 
BirsalnHl 0.6 0.9 14.2 s:rn Fii!!l'. ~z;íritoll 1.:1 u.:i 71.2 

1 

:11H7 
Borsó, szii.raz 23.C 2.0 52.r. 829íi Gon1ba ., - 11. I ·~-8 

_„, ::un 
Borsó zöld 6.6 0.5 12 .. 1 S:>o1 (;..cs;denyt'. frj..;~ 6.2 ;'i .. f ·i2.1 2!;!0 
Ilorjuhus ?O? 7.7 1505 lferinJ!, fri~s 

·~"·'-' 
J!Uí 7.t 1 tiH 

Borjtu!:i:j 19.ú 5.5 12:!9 Ht·ring. :-jZ:Írijt1f{ :H;.!), J.:;.s .:,!f:{\.t'-. 

.B!1zrrd:1ra 9.,1 0.2 75.9 35~fi ·.l•.1i:;-h11rl :1.:í. ii.!I 1.1 770 
1::2?~ony2 pirítva 6.8 39.8 -15.7 572ii .I\w'lkaii 21.6 28.{I :J7. i .. t\177 

lf! 



:!tt 
:!;!+; F't<Mrje Zsir S>é:nlly<ll'. K.:1!. 

·-~' U1ehét'je ~sb: s~énhrdi·. T\.<!: •.. 
'/~· e kt; .. ·' .< 

~'fc (r.' 
/C· ~ (' L k_~·- h!in 

bari ~:il'<,10(':-; lt\k,·ú r (ja.111) U.ti 0.1 $.(.;) 
Naspolya 

:$:l;:!z 

~ Kac:::.ahu! 22,0 H.0 :.!.O 12-i!I 0.8 1.1 21.3 9-4ti 
Ka!arábii :!.fi 0.1 :),:) :-H19 NyuNta8 2:1.3 1.1 0.1 

Olil•a. iö.ld 
lOcii.I 

'Kápol!zf.a, saYan„i·u J.9 0.2 0.9 J 81J 1. L 27.6 1.1.6 2~•91 
Kcn,-Cr (grah.am) 8.9 1,8 52„l 2tl'..?i:l 

ülirn t5rctt l.7 2:i.o .1.a 
f}liy,a. oh1j 

24Htl 
Kenyt.)r. fehCr ~1.2 1.:: 5:J.I !?60~ H7.0 90á0 
H:elkát!psit.a 1.6 O.:J 5.6 ;{ 1 fi Pnsl.tinák 1.ti O„í 13.fi tl4/S 
Ket'firág (karfiol) 1.H u.a 5.f:i :n1i Paraj (Spt"UÚt) 2.a U.:J 1.8 2-0U 
J(elbin1bó 1.8 0.5 .t,7 i!Ofi· Partidiel'om, fri!'lS 0.H 9.4. :t9 22!) 

Kétszersiilt 9,g 9.9 7;J,:; ~2:'f! 
Ponty lö.7 .1.g !QSO 

Kört~ fris,; U.6 0.5 H.1 ('"~ Puddin.g 4.2 .1,0 2:l.O 14~{1 l'-'" 

Kuli:oricaliszl !J.2 1.9 i5 4. :i3í0 nereh. h1iuapos 1.:l 0.1 :\.~ 29;1 
l{ul\oricanriilé :?B.IJ :!.O ;;::.o H:t líl Hibis7rl\:e .t.O 12.t) ;j..!' 

Lenc~f' 26.fl .1.9 :i~.~ :{iu1 l?izs 8.0 o.:: 79.11 a;;o7 
Libanu·l1 rn~t~il \e 2\.;) :~1.:l :nH9 llinglú o.s ].;! 15.H 720 
Libahus. z~iro:. 1 H.O .J 5.1 .i Sfi(~ Sárgarép:.i, Ct·:~s 1.1 0.4 H.:\ 44-9 
Liszt. huzáhól. finon1 Jl.U \ .. \ jl).~ :_Hfl.i 8ahít~. zöld 1.2 11.:1 2.9 192 
Li::~t„ roz~ht'd t;.S @.9 78.7 :l5H H-ajf: eidsmi 24.6 2ü.O :1.:1 :IHQ 
J.lájas11.nrka 12.S :!~·.1 J 'l •) :{.36e :;.ajt l'<iqUefo1·t 22.tl ~9.;j 1.8 3~2fi 

~i-akaróni lil.4 0.9 71.1 35S2 8.aj! a\·li.jci 2;.6 :1·LH u -l2Bi 
~[álua 1.i 1.7 ö.8 :~Hfl Sonka. 80\'ÚU)' 25.0 IH 2297 
.\fBZSO'la 2„t 0.6 fi2.6 2'nHl Rooka, lúirf>1· 15.a 28.H 321:~ 

~\landula 21 .. l :i:{.2 1 \~ ') ©'iO 8-t~ska 2 . .( O.ii 0 . .1 1tHI ··-
3fari;-arin OA 87.fi l),fl 8200 Sow o.< ::!A .llJ.!I 7f.ú 
1tarhah. !-<ZCg;r. 13ir. l5.8 28.5 arn.1 ~!>'Íl'~U ((!f.lic:íe) frL-.:~ 1.$ ·Q.2 3.;·1 220 
:\Iei:sr o.n 1.8 l 2·0 58n ~zW:nyn.~ 19.3 10.~ .'.!W 

MoJ:Yoró li..i 6:!.6 7" ti821) ~7.alonn.a fJ, 7 76.1) U:\11 

:~al'ancl' 0.8 0" ·- l:tJi 



''Ji:··.+< 
'Y 

:!:?S 
, .Ft1hérjl~· ; '~sil' 

:?tn. 
„ " 

~· „ 
S%énh.yd1-. Knl. Nö,·e>ktd-éiJ i-s sul.~ti1hl:iz::.it 

% 5t· ~.>(. 1 k" .. (PiJ.·qul'•i ~ Ff~{l1· J 
h:ut 

szu1·1Uni:t oht.ihun 2·;;,9 ü.:1 0.2 21:!11 Knr ],' i u L „ ú ll )' 
S.-Ztl\·n., fri!'::; 0.8 !i.l .á:!IJ kg- Cili kg- {'\1\ 

Szilv:1, ..:.z:Íl'if·ott 2.2 0„.1 li2.0 2fHJO '1 Szli!eté:-: ~.4~ 50 8.'.l.J. .19 
siedt'r J.:l 1.0 10.H ~77. I h611:1p 4„[ -3.t ·U 63 
~1.-0llö I.:l 1. li .19.2 H,ti:! 2 0.:~ . ?ií 4.8 ,'}f) 
'fe,j ·· lioud„ f(lrsit Ye 8.8 8.:1 :.i.t. l !l21i2 :~ 69 GO 5.7 59 
'lit>j, friss a.:i 4.0 ;,.o. t.i92 ·1 ii,8 G~ (i.:J (il. 
'l'ej, I~fölfizött :1„1 0.3 a.1 :!68 ;) ,.... " (i.J. !i 9 63 l H) 

TO'jsziu · •) - 18.5 -l.:í .1 ~(1ú " 7.~ (i/) 7A: 65 _,:) 

Tuiú• H,\'t\l'lien 13..l 10.5 Ú8 ! 7 S.5 GS ·/.8 f.)7 
Tojás !=l:Írgúju 16.0 a2.o U.I :ir;ou i') ~.9 70 S.2 (·t!) 
'Jlnjás i'í'hi·rje .12-7 0.2 ri".7 :if•O !.' 9.:! 71 S.f.i 70 
To1·uut. 2.7 O„l l ;)ffl 81HI ·10 9.5 72 8.8 71 
'l'(ih .1.0 0.1 - •) a.- 2;,s 1 I [1,f) 7·1 !,,-t ,...,, 

l•'.J 
't'.ua·ó 18.0 :i.O .1.0 1:110 1:2 10.2 75 H.7 'j4 
Tápióhu 0.7 0 ') 8-L-t :1fil(J I'-' 

"' l(J,.10 ifi 9.95 -;:/ 
l-'tuu·ka o.s 0.2 ;).] 17.J H 10.7 77 10.2 7M 
ih·iihu~. :t.siro,: .15.ti :111.9 :J.1011 lti 10.95 78 .!0.45 !"'.-

" Vllj- 1.0 Sij,0 769.J 17 11.2n 79 10.7 78 
Ve~e rn.o ;;.o 0.1 Ú<iti J." llAfi 80 líl.95 7fJ 
Vöii:i-shagru1u. fJ'iH~ ·1.ii o.a ff.!I ·.ú~t, 

f 
19 l !..7 81 ! 1.2 80 

\'tífüiiltúposzl a 1.7 0.2 .1.s • 2HO ::!f) 11.H•i S2 ll.~5 Xl 
Z!1bderr1: -. ii.9 li7 .0 · :rn;,·;1 i oJ(J 

12.:! J:lA 8:J 11,'i ~?~ 
·Z!Íbpeltc·lr 11.7 2.7 :J8.0 :i4ff5 'H' 12.4ii ;'q lJ .95 

,,.„, 
8:) 

Z:ili,llszt lti.1 7.2 ,"íi7.5 :J"~!IJ l ., 
l:'l'i>~ 12. 'j 85 12.2 84 

Z:tl\H l.4 o.~ 8.8 ·' ,(~.o 1 =~ 14.7 93 l-t..~ 9~ 
7.öldp!lpl'i\;:l ~.o S.9 . ·~7i'1 't 

4 ii;.;; BB • l:J.7 9,, iJ 

:J 
i.J: 



;í, 
' 

::;w 
Kot i' ; u !. " 

., ll ~· 

k:.,i: ('111 kc (•llJ 

,, 1:-:;.(J lf/·l !J.(1 1n:: 
!Í :20.G l 0;1 l!l.0 107 

:!:3.0 11 ~. 21.0 11:"! 

s :!fl.O 120 23.0 -1 l:~i 

,1 27.:". 1:.:ií ~;j_(i ]•:<•"> 
"' 

]•_I :.HUl 1:30 27.0 1 :i. 

! ~;:..:,G t::J:t -~=· ,fi ]~:.: 

l~ :J5.0 140 :·::l.fJ l :.10 

l '' " :J7.:i !-ifi 87.0 l-1Ji 
i,! 4J.0 151 .i,.:J.a 15:·!, 

J:l 4·il.O 1:)7 48.0 l:;i:-l 

NE RVOPlDSJ ÖRHÉii~ 
KERYINOHHl CUM SED!\JIVUM 

f E R G l 0 11 1 N cö::;N\ 
1.HlG!llflKUS VllSICÉSZITMÉfiY 
llészili : 
6RKÉKV IHllUGÓ 
a 11 d a p e s t, VIII., 

Csillag gyógyszertára 
fi á k Ó C Z i · ÍI ! 39 

EGYLETI H;:>YEK TAKSALASA 
J;;s ;-o;'.7,,\:\IL,\Z.\SA. 

.. \ n1ag1iuvt!11;rek lal•s<ihisa nem ,ielcnt 1u·oblé1n;if 
a gyógysze.rl'!-'7. s1.ániára, llH'l1 kiilönbözö s1.-0r7.óiói\i· 
lcil;: scgitfié;.:é,·d az alaIJtak~a pengöáraii liÖZ\'ctleui.il 

foriniha sz:i1nilhatja ál é>i. lii11lctheli fel a vényekt•n. 
E7...en t~gy:;:terii elj:lni:;r:t niucs lt•hclÖ'i.ég a;1. t•gyl<!li 

,-ények taksálásiiu:il. nit•r! a jl•h•ttl(•g ér\·énylH·n h~, ií 
gyóg_rszer:irszahái-; szorzósz<i111111al dolgozik i:;. a 

~zorzósz;:ín101i: részben az 1 H:!-1-l'" alapi aksa, rf-s:tbt.~n 
az 19-l3-1.1:; UH.l-ld:in.rY 11engö alap:í.rainal;: h{'szorz:i

~ára szolg:llnali. Az cl!enörzé!' 1ne:!könn,Yitl'st.'. cfi1j~
iiól n1inden helt•gsV~i hi1.josiló infé1.t•t ragaszkodH.: 

ahh,1z, hogy ug;r a vényl'kt•fl, 1nint a sz:intl;ilion a:r. 

alaJJ<ÍraJ.; is fel l'egyelH'.k tiitth\t,·1.· és li:iilönb~l·~ c .• al,: 

<ihhaa n1ulatJ;:ozik nz e;~yts 1>-é.azt<i.rali álláspoulj;Í.
han, ho~y részben n1inden rgyrs ,-ényen kh·<ii1hík a 
.„zorzösz;.in1oli.li.al Yalú be_~z,11·z:Í!< <'lvPgz{>~t~l. r1;:-;zh:..•11 

rzen hcszorzúsnak a ::;z/uulún ;1 \ {'~Összeg-nl>l valii 
(~g.rszrri ailialn1~1z:.ísaval l:< 111cg:elt•gszcnek. He1ut~.l
jiik~ hogy nincs 1nessZl' az ;1z idő, an1il~or .,.~egr(~ -,rt 
e·~ycn faksatét.elcli: hirata.lo..san b forintban lcs7.tH.~li 

tncg;ilhtjlif,·a és alili:or a lalis;íl:is Cs sz;'in1hiz;i.~ nrii-

1·(~!ele éppen ul,ran .<•gyszcrii le.sz, n1int a1uil,l·c11 l'Ú· 



g:cn \u!t. .\Utli~ h u~~- ,·él,íi.il\. .lú szolg;ilutuit te· 
::öZiink 11 g,,·1~).[JZ!il'rt~~zi liarnak, ha ugy a taksálás
ho1„ ruinl a szán1J:ízá~hoi': sziil•~t··~1·s h1dnh·alt)Jctf rii 
,·id('.11 iis!;zcfoglaljuk. 

Tal1:-óú.l:'is. 

. \ 203.200/1.~14ti. .'\. )1. :;z. körrendelet a 1111'· 

;d:-:zfr;iJis .:;yúgyszt•rt•k foriot:ínit a köref.kt•zöl!.éppcn 
;:ill:qlifja 111r..:;: :tz anyagárak és az cdé-nyzctárak a 
:!ti0.500/1 :-f;t.L B. .\l. szán1 u rl'ndclt.•.tb{·n fcltüntetc.tí 
pcn~iitirnk .J.2·!-izcrt•:->c.-, .a 111unl•adijak a fenti rende

letben felfiintctctt IH'ngií alap:i.rak h<Íron1~wro..;a. A 
fenti IH:t sz()r7„af iis.!::Zt':gt~hcr. 20 száza~ék forgalnti-adú 
fclcir :->zá1uitandó hozz:í (!::.; :iz igy liapuH végösszc~· 

höl 8 sí'.;Ízalék rcndkh·iili ár!es1.:lllit:í„ \'011and•1 le. 
Ezen elj<irR_, alkalmazandó :1z összes be.tcg&égi hiz

fo:-ihí intézett'l;:nél. l\iYélelt C'<i.k a közgyóg~·:'i1.erct~ 
lálá~ liépez, ahot az 1934·ts 1nunli:1dijtt•telelínck a 
i:i !"ZázalCl\a ;\dja a1. ala1,árat. és ez a t(t.l'I 8zorzan. 
rló hl.' a törYén;res :o>zorz.ószánunal. .\ 21.H.t.:jOO/lH:l( 

n. :'II. szá1n11 rcnddcíbt'~n ro;.;la1t alapárak az 1!13:1· 
hen az Orsz<igol'.' Gyóg~·szerész Egyc..~:iile.t kiad;is;.'ihan 
lllf'g,ielen.t u. n. ft~licte ialis<íhan t.ahilhatók . 

..\ ~yógy~zcrJdilön!ege.::.<;égckre Y<1n;1l.kozi1lag az u, 
11. Ol\.l-köt1_ry alafl<Írai -1.5-cl s1.orza11dók

1 
az ig.r ka-

110U Üs:'>zcg:hcr. 25 i'i7.<Ízalék forgaln;iadó felár adanrló 
hozzá és a Y~gö:-s.z.eghöl t 6 :o;ziizalék rcndlüYiili ár. 

r~~z;í llit<i~ dm én levon:ísba hozandó. Ez a talu.;álá:ii 
nHjf!i-::7.cr az iísszc~;; p.Cnztiirali: és 11 li:ö1.;'yógy.:;1 ... ~rcH.:í. 
lá.8 ·t:1~nyr.irc egyformán allialin~zandó. A ~.cb:észeti 
kölözö~r.e.rck árát ;1.z id6közönké-ut. mcgjt\ftuö O!'BZ<i· 

.,„„ _„ .• 
l!•!~ t;y(1~J'Sí!t<wész Eg,vi·sült'ti körl~vt'lek :t n1iiulen
kori fr.riníúrou tüul·<'hi·k ft·I. 

I'éld:i ;; 11Hl~iszir:íli:' OTI, . ..;1h. \-'én,1 111gi:"l~l~!'t:íl~ 
1:íhoz: 

1i, •. 

( 'odt·in IUUJ' 0.20 

Acid. Ací'ty!o~al. .í.t1 
di\·. iu. dos. X, 

.\ nyug~ír 5:! 

211 

~-l-.:!_.::~;1.f)2 
111unliadij 120xS ·-··· ::L60 

~i.!}2 .!. 211 11-;, fOI";{. tidÓ- f't'l:ÍI' 

1.:12 

7.9-' -~- 8'.!„ árli•,;zllUit":i.ii;. 
7:1 

'i.21 f~;rinL 

.t _frulí rt-t't':PI kiizgyl1gJ~7.t'l'fllal:i~ 1e1•h;:•1't<: 
. .\ny::1g:ir :i:! 

20 

72x4..2 - :1.01 
0Jli11kt1di-_j 9ílx.:I 2.70 

l'i.72-l· 20 ~-'( for~. :1d1í fel:ir 
1.1-t 

li.81) - s~·~ :í.rlt':'l<illiuiN 
;;;; 

6,;11 
.\· ftnfi 1-nh~:il;i.~i 1nútf.::7.t•1· .:i.· g,r;1.ko1•i::ith.:in •f:llio. 



:18J: 
z:ist ~zf'·n,„('11. mf'l'I ftZ al:íh1Jinld1;.111 közle11dii g;.:l1nl-ii
zft.'!i utrHUf!ii~i~ ~zvl'int ;1 le1~Hihh t;fiyleJ az egy"'~ 

~·éii:-O·f'k1•n í•Bal;: a'./. :\l1tj1:'1l·:1k l'é'llüur1~t1>;it>í l;iY!inji1._ 

uiig r1 s1.ol·1.t •. -,,zürnold>.a! való heszoi·ziís csak :l s'.l.ÚIH

l:iko11 rf.g:zf'nclii L'I. 

~ZAllLAZA8l UTMUTXJ'.\~. 

,\li<·lött a1. cg1·e8 pf.11zJ;ir;11i: :ílial n1r~l<ivdu! sz:iu1-
l:íz:ísi 1nódazl'relirt i:;n1crh·tnő!i, :tz ahíbhi:tkhan t:ih 
lll:i:~to'i:tn közöl,iiik az eg;ves pl•nzt:iraknuk nyuj·· 
tnuthí 1~s :l 1u~pjóll·tli 1nlni!o'zter -t-l.979/19-11). .\" . .\l. 
„~~:í.n111 1·r-ndeleü'.•ben HH'g:->zahott l'ng·ed1nfnyekt\l: 

UTI t . ..; ,-állnlatai pénztárai 1nagisztr. 2i.ii sz:.íz:,1;:1.: 
,;pt:'cialit[1:-o 5 százalék. 
:u . .ABl n1:1gi~zlr. 1:l.ii i'záz:tlék. s11r·ciu.li!;i~ 2-5 szúl. 

H:1józ:'isi BBJ n1ugisztr. 1:1.:> sz:í.z., sprc, 2.:) Sl:iz. 
Posta DBI magi:.;ztr. 9 i-;í'.:iz„ speciali!4 1.;:í sz:íz. 
.\!.\.\' llHI 1nagisztr. !l sz:i1 .. , s1)ecialit:ís 1.ii si:\1 .. 
Dnhúny,iih._ BBI u1agisz:tr, 9 :-.z:iz-, spec. 1.i'i sz:'t1 .. 
H{>y l!B.l u1;.1giszlr. 9 sz:.íz., sµ::cialihis 1.5 szaz. 
Biiny;.11;.ir .... péuzl. ntal'.!isztr. ~I s,·fi.z., "'iH'c. 1.~ szú:r.. 
:\z ll'l'J (·~ Y;ÜJajaji pénztárai (G-éti~y:irak, Ifnu· 

:o·a, t;oldht'l').!rr, l\istexl, Pt•sti :\la~JUl' 1{t'n\-:k"delnd 
·nnnk, :-;ti..) y(~nyt•in tdilön felti.inlt·f~ndől~ az e~yH..; 
all)'ngok és az edi•nyzct JH'llgii alap\1.rai ,;" ezt~n 1~

Ji'l~l; 'ös.:-.zl':1<lan<lfi-k. :\lindrn cg-,,·r~ n1a~is_,-h·;ílis yé-
11yc-n külön Jünleteudii fpl toy:ihb:í. :1 nntnli:adij µengl'i 
al:1Jlát·a is. A szoriúszán11nal Y:llli lie~znr;:i;: <! ~z:Í.tn

lán a feníi t~lelek ö~~1,e~·1•zl>!H: nt:ín egy i.i~~zeghen 

Ífjrtéuik .. A ... 1wdalitások pcngö ala1><.\rai tiinte.tcndök 
r„1 :~ YCnyehcn. .·\ szorzósz:in11na1 yalii heszorz;ís 
11~ya1H·:-:ak a sz:íu1l:in Cl-,":\' összegben történik. .-\zo-
1.;on a szúnihilioll, aniel~·e]>el a Budapesti Gyögys::e. 
rÓ!'IZ Testület. yagy az Orsz:ig-os Gyógy:"7.crész Eg;r1•· 

siilt•! szii1ufcjj és fizt~t ld. a l.agoknak se1n1ni torá1Jhi 
:.nírnit~t nc1n h:eH t'h·eg·ezui. .-\ pénzt.·írakhuz a 
~y{1gysz(~1·é:--:z :.íltnl kör.retleniil 1Je11,ru_it• ti sz:ímláknn 
a kÖY(~tJ;;ezö sz;i1nfejtést kt•ll e.h·égP111~: 

2\la:,r:isztr;íl,is !'>ZCrek. 

.:\. !<;.o..:intla ürla11un eg-_yenlíént felttinlt•tclí an~·at!
és cdl'nyzelüraliitÍ a .-;zÜ.1nl:in összeadjuk 1'.•:-> „J.2-cl 
bt~~zuro?-zuk. .\z ugyaucsak l'l-{yenkénJ felt.iíntetc!j 
1ntu1J.:adijakal ö.-.szeadjuk l•.„ :J-af be•zorozzttl\ .. \ 
lc<;t ijsszt>;:;-el összeadjuk és a'· i).!y 1;.,qlntt Yt\i~ö~S-Z('.t.:· 
Jiől levonjuk a pénzt<ÍrJ.!;nal.: 1;yujtan'1ó ~;:ii:~al1:Jio~ 
rn;.:<_•drnényt. .\ kapott t•:·cdu1l·n.rhez hozz.tiadjuk az 
1·ngcdn1énnyt~l nem tRÖk!i:cntett Yé_r.;i>."'s;:cg ulün SZÜ
n1ilolt 20 :-;z:iz;llék for~~al111iadú ;.:i!t.s;:goi. _\z i:,r:--~· ka. 
puU ö.~~zcg!Jlll rcndkiviili :írlP:o.Z;illii:í.-. cim{•n t-i sz;\. 
.:ali·kol vonunk le. 

.\ speciaJil.<isok sz<imhi.'.ús.i;iúl a ~~:;~i11Jún t.:lelru· 
li1~11t frlt.iinletjiit; az egye"' \i-llyr>!i pengii al;ip1init. 
1•1.t•k+.'I összr.ad,iuk t!s az ö.~~Zf'gf't -1 i'i-l•I ~zoro"zzuk. 
.\z h~:· 1,apoH \·l·gíisszc~héil le··onj1tli a fténztiiraknal, 
11yu,ji;111dt) enf{edn1é;1,rl. :1 ka11ntl errd1ni•11J·hc:z h(1.-:
z;i:!rljn/i az t'll.i;;i;d1né1111yt•I 1a~1n c.·Ölikcnlcll véf,'iis~z1~'.·-:'. 
ut;ín 2:1 :-;:;ízaft•I; forg-:li1'11índli fpl;iral f.:. :iz i,:-.::y l\~-
1ívli ii"."-Zt~gb(il' rr111!kh·HH (i1·lr;:;1;1íllil;l.~. ci1nén l,G .;z~ 
zal1~l;ol „-,u111nk Je, 



. Ligrenez a s.záu1lúzási 111Ód8zer alkalnl<lZandQ a 
.)·L,.\BI ... nál, il bányatárspénztárakná.l és a.z ös.sze:
többi p·énztáraknál, a. l'rJÁ.''-of' és a kötayó,.,yszerl'l-
1 't. k. • .,, 0 

a ast ·1vc\'t. „A .:\l . .\V és a közgyógyszcrellátá-" 
11gyanis arra itz áll:ísponfo~;\ helyezli.cdett~ 111iut.án 
ru•nt gyóg;rszcrész liépesitéHil li:ÖZegt"i Yeszili: át. a 
:..r.ánthí.kat és sziín1feji.ési szen1ponlból azok .ellenör~ 
zi~, szi.ikséges, hogy az 'egyes vi:ny<iken el legye.uek 
T"eg.czvr. :t szorzási 1nih·etctelc 'Ez-ekcn a ,·én,·ct\cn 
leh;it. ncntc&ll\ az ala11áralntt fii11tetjüli fel, . J;aneu1 
~zuli összegét ,·ünyenkirit ,IJe is s.zorózzuk az eliiirt 
l.{zorzúsián1mal (oi.:?, :.1, ·!.5)~ .\ kiilönbüzö cn;ednú~

nrck~t forga1nüarló felárat, rcndkiriUi árléSz..álfitás~. 
;.!..:onban. itt i~ <'Sflk a si1tn1lán e;:::r f_iijS:f.('.gb-cn -1..~I ·1;:1.. 
-.gl<tnttttni„ 

i\OLLEKTIY i'ZERZÖDÉS 

•I•.•• -•H 

. pwly ''f4.1Tl·.~zt a Dud:tpe.~ti G-yóg~·s1.erCs1. ·re.~tülor, illet
,.,; az 01· ... zúgo:-: Gyógy.szerész EgyCsU.le1,·. nrint 11. nnu1-
!;{d!:.10i éidekkép\'i.scleh„ n1á:.~rész1 h l\la;.;yat :uagán· 
:liknln1<tzo1n1k Szabad S4'.1·ksze•rYe1.eh~. 1ni11t a ü1ü1lka· 
,„úll~dú érd.::.i~:!~l>pvü:eler. kÖt.ü.rr ;iz C<l1.\i"g' ér'i·é.n').'l;eu \"OI!. 
kolh•ktiY .-:zerzD<lé:-: r;•11deJkc1~é.:.;eincl; h:Ú.tilyo1l :kh·nl he
!yl~1J·-::;éY1·l aluli rolt napon a kÖY1'l !(t•zőkbc1_1 jÖH l~tre: 

Szt•l'Ző<lö fel.dc 111e~ú}lapod11:1k ab:b:tn. ho;y :1 kol 
lek.ii,· ~z1..•.rz<.idéE-IJi•11 l<~fr~Jrt\!o:nr ~z1tbályó1'.:at :tlAh·j.ák, 
:tzuk:11 1nng11k1·n né1.YP kötel<·zőnt•k is'.'ltt.•rik 1.•l é~ {!;Otl· 
do:.:kodnalc arról. h•.oj.!°.\' az é1·dt~k1.;_n·k (•z1.:1Q_'.! ii1.•t'1t·t&1:k. 
;\-linth•n .pgsélJ, n Jlllll~',('ál!.aLók &.,„; n\unk.:~Yállalúk ki:iZöLt 
..:•::.crle.g f1~11nál!ü t·g)·t.·Zf>ég i"dyn11 in1é-;~kedé:-1~i. :1nwlyck 
:1 jdt·n l;-oll~:ktiY ."z'~rzöd'és harúi·oi,múuy<lit.&l 1•1tér1n~k. 
lial:~lyukai. \'(•~ziik é~ i1y:•n ~·gyt·~_.sége! \"'Hb'1" HH~g'<Í;11<-l· 
pod~~:;; :1 kolit'lqi1· !'Z.t•rzödC:-.::: érrényc~;.;ú:;ónek tR1'tanw 

ala'11 kii1 ni n1•1n ~zahnd. 

.-\1n"11nyiÜPti a :-;z1~rződi':.~ í:·11:e11nézé:"c Yagr. n1k~11-
:ni1;.J:.~a ti>];:Jtf'.télwu ld.:::1.•hh. helyi Jt.~ie-1nő~ég:il \~it:.á~ 3~.é1·

<Iift'k 1111:ti.íln'1'.ne)\ fpJ, "u;.:,\ a:r.okat .sz,ÍLidl Í;il-g}nlá,::; l!t~ 
·j;:hi ::j ;.Szak:-;zer\~Cict ·:.:yög~:~z1:té.:;z~ti · szahcr·tt.titl~"~-nak 

i 
'I'! i 



F ~;. hr1.bdékt~lauu.l ~·égJ't.J\·a;iliUidÓ. _J.... r.árgyalfl.;::ot::On he· 
f ·i•l11Ítn.t(!k n.2, érdc·kt?'h: Ü7Rml'1, üZ~:i:U bizot.r;cl.gí tugj:i.L 

' ' t 
'" 

i!lc-tYe biz~lruiJui. vula1ub11 ~lz é1·deID:lr y{i.llnh'u1•1\. .m2g· 
iJíz.otto.l. • .\.kú~· n ~zr·rzödt:> alk.:1hnaz.:'1sa1 akúr annak ~1'
;elniez&se tf'kilnert!lx·n :iz fldekk.épvi.;:.elf~tl"1: ki;húitt f('l· 
cllf'i'íHő vit:í:; ikérd{·„(>J;.ben. tnetyo~et av. (>l.őzü ·bekezdés
!:Jen r·mlHrtt inótlon (olytarorí i.árg-ya.J:ásokon o1inté.z.rri 
ne:11 l(•h€'l, .a.z Or.:>z.:Í.g(•S Jfnnh"1l.bérn;r>gá]la;p!tó Bi2.ott~r:l.g, 
ctönL A.z frdel.:k'épvis.:>letel.: köte1e:ú1~ ' magu1mt s:rn:i., 
!log.~: ar. ilye1; vil;í.:.: ügy,•kf't ·a tár,gyuJá.so-k s'ikt>rteleii.gé. 
\;ének 1negúl1apiril~n. urftn logl\:fsöbh 48 óciu bcliil ai 

o. :\l. U. elé tf'rj.:-;;z:tfk .• J... Dizottsfrg d&nté·.~-éi az. Vrdek
~ép'-l~C"letek nragukra trézye köt\·lezőnek i~mPrik 0L 

2. A 1nunli:aidó. 

A nnu11~:ü11i.i l\f'ti 48 -6r:1. ilh:üv•· :~ ható~{tgila„í; szn. 
h~~trnzott üz~1uidó. A.111('nnyil.rt."n a:.:: 48 Úl'ánál t&bh, Ur,') 
4-8 ór:.íu :r~un tC>ljf•.si11•tt munk~1 iulinnnká:n;1k ~zú:'."uit. A 
ri1tmk~~i(iii lc·hC'ii)]f'g oszrritl:111 lC.!tyen .. .\.zokno a 1nunfüi:i: 
)'i(~lyr:~(·n. :ihol ,, niUnk·aviHalók :~n p-r.rc ·ét\-i.nési Hí.Ü.· 

it~lPl t~1Tt:1n·<.tk, t·Z a n1unkaldőhr Ut•1n gz:.í.mith:1.1ó be. A 
li'api inuu1,nitfií n ll1C!;{1.ll~pií-..1tr kereten \ietü1 Pttöl (>ltéri.\ 
\:rf~1)~7.tf;.;.u i·:: !í'lH··t. dP a napi B ?s 'ffl órúr csak a.7, é1·„ 
Jc·k.P1t niuúkú ta,ói (.rtlt!ii:ké.p\·ist>let. és az tnl\'kelt s-znt"~ 
urai ;.;ZC·lTf.'Zf"t ho;-.z{tj~~ruhí..s.áv.::d h.a.l.ui'h'atj:1 1ne.'g' •• A.. mn1i• 

l:::.i.i<li.i hecs:züis5.1. illei·Oie~· i:.ezd1:h°:n('k &s ;bpf('jpz~;::én~l; 
i<lÖp(1ntjfn a- 111unJ~.:í_lr;:itú 3z i.izetni biz11tc~:.'iggal t!f: ~o.:t 
~rd~keh Li:t:almiak bev.::1ná~3val t•gytittt-st>n :í.\lapitj~• 
11H:·g. }Li a rr.;u·nJ~·ny[1Ha~.C1 !l nyiltá1'tr~itú~i i\zlt-tel:J.'P \'O
n:itk;)7.Ó k;:iru1.'.1nyinr1~z:'.'•""'F~r-.?k folrt'án nat>i ~ br{1.rrút kr•· 

1 

,j 

'I 

.. ·.·1 -~ 



:!4:0 

1'1-::s.eb1Je1 dolg·qí..ik, ugy ·f'Z1·1) n1unk~i<lün hr-liil ii!Pt.i 
:;o- fít:1'L· filf'lf•u ·:frk1~:-:é~i .<Z"iii:c:I. 

Hi•!i cJ u:q.011 llÜruflllii 1ulól'{t;-.ú~ r.:..ak ak!;o;- l't~tHl"l· 
h,~:i.i Pl. ha a rú.l!a!~u· 1~rn• vnnarkoz{d:tg- ;iz i!lr'tékc·;; 
::z:1 k.;zc:1·,·1•zf>t lf•I n1rg/i !l;i po(lnti. 

S:.:npr~ii t'. ~ any:i.knnk a \':'dl:llari \'••gy n :J[nbit1Y\·,,,,j J 

vc:'lf·lHt~nyP;r.é.~ ;1l:ipjúu n1cg·fC'lPlii szopr~n:'t!"i idií !'ng·Pdt'· 
ly~~7.~ndCi .. .l...uicly \'Úllalainál tri.rc~iid1• vn11, ou ;1 sz11p

r::nús.i idli n)~ujní:-;;inak · (•i-őfr>lrérr·lv, hegy- a r-~re.„1•n1ií :1' 
\'i.tJ];11:Hi Jrfj!esödé:b,"!JJ l._~~·yt•11. 

3. :uunli:ahért•l.:. 

F~·k•l.ii.::; g,rú;.:·y::-v.c-n:h·n·z1·rC. 
G)·bgy:;z;„1•é-:-:zpk: 

1 {'Vi~S: gy;lkVdHtig-

2- "ij. évl'::: gynk1)l'i:.1t"ig 
::i-H1 i-ve::: g-5~a!i:nl'la1 ig 
l 0--1 tJ t>Ve:' -gy!lkorhtt.ig 

.lfi-25 GYC':„- 1:ryako1·1:ui.,~· 
2:i éYi>:!l fl-'H\li g-y;1ko1·1atrul 

Tr·•c·~lnfü>·:i. laborúris: 

J--5 l:\'i" . ...: g:-y:tkO!'):u.i;..: 

i'i„-10 {:\«•:-; gynKo!'hUi:;: 

10--lLJ. VYi';..: g,va.kor1:1íig 

15 ért•ri feJLili gyHko:rl~U:d 
f .::i livrri:tódu1.ui. S\'gihlnlurtk!1sn1'.1: 

1-:'5. é\-·~,~ gy~U::orhn (g· 

:i--) 0 iív,:;; . gya korlrn.i~~ • 

Jíavi fize1-{:;.; 

fnrintb:tH 
~';'() 

:aH1 

.~.:10· 

r;oo 
'i j)/) 
Fhitl 

~10 

~:>o 

!l:20 
.::isn 

~liU 

~·10 

!íh--!i"i t~\'f•:-: t!.·.1akudari.~ 

15 1;\'('Jl fc·llili gyakorlntt:tl 
.l"{~nztú ros: 

5 (Í.Y1'." g-yakorlatig 

:'»-·lí! {•r1·~ g·yakorla1 lg 
10 -·IG 1!Ye:' g-yn.korlatiJ.! 
!fi éYe11 feli\Ji gy:ikorl:tii:d 

HiY:11~d·,.;{'gé.d, 1ak:1drónő: 

J--,.5 évt>s gya:kodullf: 
:!-ii é\-,,..„. g-yako1·Jai'i~ 

0-10 évt"' g-~~:1 korlatJg-
1 fl-15 t-1·f·,.; :::·yak.11·Jatig 
l:í {•n>n féHlli g-yaknrlai'i;!I 

(;y.~1g·y .... zP1-i""Z g-yakn1 nokok: 

.. .:!·i l 

'H::rvi fue1é:-: 
ror:inth.1n 

2fllJ 
:;!.lt 

1 .l ;j 

2011 
:!20 
:!fiO· 
l{iO 

"..\z 1~g~·f·:" 1nu11kaY{dl;tl,"k 'k;l!(·g-urizúl:i .... ún;d~ 1;1t':t:'ll
i:q1i1.ú;;:úh:1 :(Z {'rdr:J;,eli 111unk:11·úll:iii'i!~ b~zalinijai bi:\·1· 
H;iHdbk. 

T1·l.k:-: ;·llú1~~ . ...:1~r'.: l:.1ká:-:. rll!é:-:. Yilúg·i1:'1;-;, t=·k·J:n„~t·.,. 
r •. j1'.!11'-ll Ú>J1!i illr·r1nú11yf'k .{() ·,„zú:r.;.1léka, c..::1k l:t!;:Í.r-:étr ,1 

f,·111 i illH 1nC·n,\'i'•k 10 ;.;z:'1zaléka ronha11í ·l.1-. .. \_z 1~lel11~~; 
1:(·,.. i:.:·li:.yb1•yf. i·l" :~ 11iu:1k;n·<il1a\ú :'z:11>:1d \'{:la.:-z1.ú.:-ú1:1 
\":tr1 ltizYa. 

H.-.1Hl.;;:Prt>:->t"•11 _1 1p1,1 1~·\jp:: 111unk:1id(;\·t·l f,,~1:.lk;1:r.!:i· 
tn!i alk:dn1a201.r~1J;nú! an1···11nyil1•·n a fng·l:ilkoztaiú:-; 1:1r" 

1~uua :1 :n.„g«íl!api!ut1 1nunknidö 2.G ..;z:.tZalék{uull kt!Yí'
-.:ebli. :1 1nPg{d!a11itort fir.{>11.!,.; :3:) ,;:%::Í.7,:d&J~~l. !tlllf:•11uyi,b"f~11 
lz így ftlgl:tlkPZ!~iiotr rnunk:l\':.dlnl{)k rnl1tik"nid{'j€1· :i 

!f, 



:?-!!? 
111t?;g:.ílk1piioH n1unk~idö 25....,...50 ~ZÍ\Za\úka 1 ug:y fi te11t 
m€g5.t?nphvu fi;:;ert::.: 05 szűz!l.lék:.i, nnle:nnyibe:n az i:'.~' 
f.o~t;l.nlkoz1at.ot1 n1\1nknvúll~lók ~nunk:tidf<,iP :1 nie-gáHnpi· 
:ott nn1nkrddőn!:·li: 50---70 szúz!lléku. u·gr :1 UJC·g'Úllrrpi. 
{Otr fj.z1·1ésuti:--· S5 :::1:(1za1é~ka júr. 

4. Túlórapótl-ék v~ ya~árIU\pi 1nunka dijaz:isa. 

:\ 1'f·lld.'1zr:re;-; he1 i munkaidö110k azn!1p1·a p.-Q húny;i
d:.'tu 1ulnH~nö, v~.~-.\·. \·n.~ú111n:p é:.; az ulúbh UH~~h!1Li1·nbll!: 

ihumpltapokon tPljr!-;Ít(>tr inu111\=i az alant r1-.Js:oroh ki

vi-'lc:.;t\luől r·ltekitH\'P1 túln1un1~ának :~zftl'1:it t':.:. 1'~rp&rh'l~· 
knl fizeieodö. 

Titló1·apótltlk• a :1tai n1unkaidőt kövctii e!:.:.i.i .kJ1 

ónli·:t az egy órúra P.~ö ösf..·Zk('re-~c>1 ~(l'~~·:1. a1, ut:ín:i 
l~iivetk{'ZŐ lkofi ó1-..í.1·a :)Q 1,:;-., azon tul pedI.!:" v~üa~ilil1r Ya

.::úl'nnp és iinnepnapoton IO(JIS·}. L'-•galáb-b 3 1:,rai 111lén·ú-
zii~ ~s0:~n uJabb ri·J órni étkf'?.-?$i ·i;Ji'11'1' Y:t11 jo;.:·:1 :l 

n1unk..11.-állalón:ak. 
'flJJót';.qJÓtlék ~Zl:lllpt11JJj{tbó! '1í: Úl l;i 1·,dó i.i;:;-yf\('L"c'T 

t-:1 rt6 ~YÓb")'~/.("l'túrak t'('1i„lfr.:.. rezeröi11ri·~, n ~ry/1~·y;;;:1.:•rtS.1· 

kötelPző i.iz1:ntidf'jf' akin 1r·Jje~it-eii 111tn~kúj:1 kh~.5r.P-li 

kép-ez. 
_l, r:isúroapi 1úlóra dja.z{t:.súnú.l \Ó\"étc-h Ji:épPZl1(•k az 

i'rg-yl'lt'H'<" .'ií;o\~{dn.t idején dolgozó 1nunka\'1·~11alók. :~klk

n.Pk :t rendszm·r::- mur::l;:nbro:.:.zt1í~:i nlyau, ho-gy n ·1w·ri 
'4.fi. HlPti.'ll•:g a n1(';:;ftllapii:1.)ll heri nn1nknól'án heliil v:t
;.,árrrnp {•s rlí: :!l:íbb n1r>p:h:1:!trot.ot1 iinnl'vnapr1kon i;: do\. 
t->:Ozaiok kf'H .• A. v:i~:'irnap i:-.· n;-n<l.::1.úi'l'::l'?n d<.. lg.o;_ó .:nun
kuv:íHnl&k 1t1u-nk::iid0.h: ugy o~Y.t=rnd6 be. h(lgy n1i.nxli:i1.1 

'!t(lílG.{Jhnn Jf•g:1l:'1l\l1 k~1 ~7.almd vnsíl111npjuk i?.!1.".~-an-. 

'I 
J 

1 

1 

! 
! 
1 

:!J:; 

..-\z üg,n~lt~U.G Si'"J\g'ihüot y{~;,:21:; alkal111.:1zott rend-
4z1:rt~" n1unkaide,it: 1 u!úrariót lékmtintJ.~:':''2-11 n1egúlla.pii halü 
:rkiként, hogr a;-; eg-yik héten ,18 -61·{111á1 kűV1'..:.eb;,e1 d•)'· 
~o:l.ik, azzal _. ineg~z1n·irúi{.;;al. hogy a ké.t e_g)111á:st kÖ· 
\·l'r6 héi 1nun'kaidej0 :i flG ÓJ'Út nein haJ;1dhatjn •:nt.\g. 

A kélhPti ~i6 ó1·únak 1 ii:.1pra l1ll\:.:-úlln.pit(1t.! re11d·.':-2e1•o:s 
1nunkai<löhányud.a f1•!••!1 lt•lje:-;i1et1 i1I{~ 1u.hnúnl•frnak 
5í'Ítn.iit, 11a :1 k•.~th1·ti i:)..;:.;z~nunlai.idő <'t ~Hi l>r:'tt 1nn;:rha

ladt.a. 

Fél ó1·ún :tluli 1ú'.1Jra íél úr{uiak, 1•Z(~J1 lÚl ;e,jP;; 
úrúnak :-;t:Ú.lltil, 

,TaJ1u.úr 1. 1nún:ltL" lS, ~1uiju..:; !, Ul'Jl:-1pja 1 11ugu::;:1.n1:
::!ü 6s !k..:1rác~0Hy 1niudkút ll:1pja :íiz1_•ie.!l üun.~>.pri.e.k ~u,ú.-

1ni1. EZt·kr1.• n napL"~O'H •t ntunkavú!Ütló az at.:tpbét1éu~1k 
~ ú1·ára ;:,:? • ..ii.11ü:o;r li.:.;~.z1·;..:~l ·k:ipj;L ),„ fen,i i.iiuwp.n~ip•_~:.._~n 
1·úg"zetr 111unka l'"-t•tén a 111t111k111-áll:1lú1 n1eg:l1~; i «1. 
._.j(íl1bi !•l•!.;~·zdé--. ,„Zt:riu! 1negú.l'.apitoil Ö-"-6Zege!~-en kiYiil 
:;z at.n__;q,i n1u11k:tldejéb•:H :-::i.:ú;11.itor:t lu•re.s·e1e lJ)O s:-.:i:~.:1-

1é:;(•J."' pót'~éE:kaJ. Piin·kij;:;d héifÖn, hu:-!'---ét (.- n1)yí•tnb_ T 

1-én ré;\·Zi•i.1_ n1uuka utlln 100 sz:l:·:a\6J;:n." p,;,tJ1~k j;i.I'. 

.\ 1útór;ipútlék kl:--.zúnlir:i..o:a: a 111e;,;.úJJapir01i \.!. 
illetöh.:J:!: -1-.) út a :·r1Uti:'..:aidáut'I.; lH'.:gú~lf·lÖen -Inni fizet~~.-...-:!:.· 

niil -14. i1lc.tÖh·~ -is ór:i, h;i,·i !izc1l:!;lietzné! 18.4. i.i!~t.::i!t>.! 
2.10 óra fígy(•k1uht.\"étt~Jlé.\•p( tör·é·1~-ik a hPti, il\ 0,l(il1~p: 

hon·i ö:::;?~fizeté.:-: \-~éve alapul. 

A.z á!l~u1d•) iigy('!etl'.~ ;.;r.O'lJ;<~lav·:1 ·kiitl\lf't.l•:t :..:yóg;i. ~ 

1"<'..8rrá1·akhnn a T~nde.-; n1llnkaidót lní!::11ii\;.1il1i :nun1.t1 
tüJót·á'nnk n1in&:-:itós.e tekinlct'5ben ~lZ t>C-SL'%lc1ő hb;(1tL 
:!á~· álh\:-;pt1rnja· i1·~11~·at(11. 



w ., 
5. Ké.szeuléti szolgiilal clijazá:-;a. ·>_r,

1
„, 111 yonatkozik a rt'.ll1i'íi'„.!r8'.3 kíki.iltl•·lé:.:IJt>i'l, il:e!öle~ 

Jj:Jk!i és Y<L'i6.rnapi in~pekció. :j ki•ri:P1t·ll brliil ,·l~;;z(·t'I ~1n1nkára. 
Csak a -:nunkaadó Vflf,'1' feleli.is 1nogbizott.ia álul! i~l- í 8. Aclótcl'hck. 

reJH.ldt kész('nlé!i 111unka djJ'azandó. _.\ nnn1kahcl_\·t·n P·I- ·f d' l ·· , ·r· · · i ··1· u
1
,·1--,1.,-,,."1-- · f ;\. :;;.~t~rzű e:.; a ap.ian ..-1 .!7..1:tc...,;n• ·'-''l'U n ru ·'-· ,~ ., ~ 

101lölt· ké:'Z.C'nlé1i szolg·úlad id() a n.•udt:.s iiZf'Jnido uh~;1, 1 . · 't inindt.•lUW!llÜ kljz:JdÓ é:-:.: jáinl•~k _(01L ::'.lf.a-
. • JllO '·"•'•"···•]·:'.._:- 1 uralt :-;'l.alíl! Olt , ::!~ urüig 2.il :-;1~ú:t.:dékkal. 22-8 Ól'a· között _,„ ,, ""·~- i p· J;:et·e;.-<>ti é~ jövedt~lt·nl:tdó é...: pótlPkai. ki.iz1uunt:n·aJ1· 

:.;-:i! 1>':•1l6k(
1

l:1n(!O. 1 ~~g; __ anli•ly h•dolgoza.ndó -, .-al:unint nyu.~rlij1~énzt~1·-
6. J\:iscgiíö n1uuka dijaz;.lsa. 

1 
j:irul6k) ;l- n:uukálUttÓt tPrh1•li. de :1:,o; adók t'.~a1.~ ú:'Y. 1n_c_r· 

.-\ ki~;t•;.d1ú 1uu111'av[í.1lal6 Uéuc a kollehtiv :;;1,.crzödf!;::-;tien :j ,i;kb<:U. ~nintha a niunkavúl'lahJnu;k a S7.t~1·zod 1::-; a1np.1an 
1nt:i!:'tllaphotl bér ·50 S7.rh:::iléká\'al pótlékolaudú. ha:t 1 j:író J'izcié.st•n ft~!iil ;:;e11 iuli ulÍt.".j~y~:df•Jrni• nt•n1 rr.•lna. 
•11uukanap tnii.n 2i'i $Z:izal1~kkal. J.:.i;;,;egitli lnUnl~a aln!t 9. Sza1Jad~ag1do. 
:1z :t 1n.1_·gha1áruz•.Jr! idi'ir1· szúiú n1unka (~rff•ndi.i. 11H•lyre • " k" tl ··1 ·1! . 1 .\. .,.,, tb.t·b:i,,:1do \l"i:;lr•g\·:-; 1'Plldi>ze-.,PH.'." :t -,1\·1,; \:Pí'.O\ .• -
:1 1nunk11Yúl!allf i!p·ll cirnen vau alknln1<1Y.va. f l li 

1 
• ,. 1 G 111•il··1· 

l J;u!lnn7.<.> .. n dúk:. (\ húu:t.110:-; og a ~uz ;1t.:t'i 1: .a.i n •.• ~.' 
7. I\.ikiildt:tést'I>. nap "fizi'li.'lt szabadsút: j:l.1\ 1nely h:t\·Onl-:<..•111 a:. ,Pllo:tri~ 

. ·_.\ r1 ·1Hh·:-; n1u11!.;alit•ly1l\Q>n kh·i.il, ill1:1t)}eg- :i. renth.~~ t natnka uüí.n 1 napp~1 1 1~u1Plk11 diJ;:. u:.::yhogy 1 C\"1 foglal-
1 .,~. ,, .. I 11·„,„„·1 • 1 t"·; · ·· f • · ·11···1„1·•1unl·w1a11lf.vuViP 111uu.~a""''·'!1• •.i 1• cro ;:oru 1ne11~·1•;: cozuu YCgzeir HlU.n· i koz!;:ua;.; uia.n a ~ZaJa1:-:ap:!co ""'11 '·. · · · '· 

l;H (pJ. uz Üz•.'.IH i':lP11ht~lyének köz:ig-azgatá;.;i határ:h1 ;i ~zahadi::ú:!i<li) 1nind1.·ll to\':'lbbi 6\· el1eln'.-n·l l uappnl 
lÚl. Hud:1p(•.-:tt'H x~1p;y-Dur.lape:-t i'1.~riil1!lén kh·ür. '\'ilf-,iy· '1 !'l/IC!kedik 2;) n1un:kan:ipi.!4'· G hóuúp11ál rÖTidP\J], idc.:i.:: 

t11tHrkarfrllal6 111r>;~illapiroH 1niiködési ·!'0l'i.il•·tt'.n kh·iil t<u1 ú inuuka\·állalás l'Set{n ndll<lt:11 hPlöltöt.r hón:J.pi uta_u 
,·(ig·;.:i.•ít nHllJka) l;•ildlld1:téSi p0tlékkal dijaz:in<ll'.1 .. .\ J,:i· 1 fizl'h·tt nninkant~p júr. A szaha<l,.;úgidi.i n1Pghnr;i.roz<_\ 
1-:.iildt•l.r~;.:i 11ótlék 1né1'1'éké1 l:i.i1ön k1·ll nif•:;úllnphanl kfj1·- ~:inál a inunka.Yúl!'alónuk e,;y Yagy töhl1 1nutLk11~ld61'.11 ' 
11yéki ·és \-idéJd kiki.ildet.é::;í'!.;1\• . Yo11ntk1)z;Ían. a1nir a (~Jti..iltútt :-:zoJgál:tti idi'.i~~ b•.,:;ZÍLln\tnndó, ug·yl1og-y 11a J!'-

't'Z<d;1nai {:rd•~kkév\·i.~'!J..•tPk :i :-;zak1na j1•1legéw·k tigrr·· lenl(•gi !llllnk„'ladójánf11 Jpg:tlú!ih 1 é\'1.' ;-:u1 n1kalnu:zii~: 
JP111he•:ér,~h!\·ei ."znk1n:1.rv1-.~J1t h~itiu·oznak nteg. ·l:;nnek h~in. :dd.:i.1:· az f'lözfi 111111;JG1~1r1ón:'d eli.ölb'.'1rt sz-.>l~·al;tt 1 
n1<1xl1nfrli~ h~qúi·n w~n1 halndh:l!j;i rne!.!' a té11ylL'g'l':: uta- ~;·pib~; 1 ;_1 ói· ( t.eh:'i! :J nap) bes:;:iindiandó; 3 éY ulán ;; 
r.;i••i. ind•) koli 6" igazolt la!di . .::· é:-: ·f!l'·:ilú . .;i ktilt..;:r~:.:'t•kt!n 1:, .. A ~v.-n U!l · pi.~dip: :1 rPlje:.; ;:;·1.ol,!;Íil<l.ti ídti \iP~ziÍ1nitand(i. 
i'•·.l.i.il, a k:·kli1ldc'.~ tnrtan16.r:1 j·ír<i un111'k:tlH~r ~:; szúz;t- :\ rial;iU~c:ru;ik (lS én.-u aluliak) szalJad."ii1r;iduj!:t :{ 
k"kkrd 1nt·.::.i"llÜ\">.•l1 ö:-: . .,.:zl';rc't. ~.l)f\CJ--l!"l·l·5 . .JI. E. ~z. Yi'lH.h·l1•t !-lr.ah:'dyo:r,za. l~zt. :'.·r. 

_.\ kiJ..:li!tli.•t1!;'i p!":.J,~·k Xagy·l:udoq11~..:(•·.1J e.·• '-'Íif.rSL"n :1 i•E~l n .-::-:o!-:r;í\:qi ,;1. ki.-:z1\ 1 ui1ú_.~:{q1Úi íi;,::y,•11111•11 \di:iil · t.:.~·!! 
lu'l,1 ;-;"r'·g ki;zg-azJ,'\'<11.fr:-i hat<lrúu L"UU 1 () . .:Y.·:iza,I.'~·k. n tHl hai;~·~ti. 

"j 
".! 



11. A llil'..<tluii egyt'.11 j11gl\ön" 

-"- 1Jiíi:1hni a n1u11ka\·;i~laló nt•·.c:hizottj<l C:·- n1in; í!y1·11 
,n.:t.rJ:dk n1~·;;Y•Í.~,;1sziá~í.i .rt 111unk:Jlt;itúnúl. ii: •. •t,Jl~·.·r ;111 
n:ik ·:·iH~ghit:ottján~l1 ;bej1~h·11u· 1 ,i. C.:n:k n:.-: :t biztt.'.:ini L,_ 

tnt:.rhPtÜ el; :tki "z1·11 1nit 1 ő.sé~~·é1 :;i: ili,•t'~~'1'::: ...:zak:.zvr·,-;,_ 
:-:•'!. ig-az(d1·:i.-ny(n·;J] i;;:1:,o;oha. A. bb:d1ni -::z1>nH~:v1• l~\!1:i1 :1 

J J 1 unká l to.t1 f1 11 :-: i i··;p( 1~k1 ·s ~;~<• !:~::pr,·1~. ef n/~l i n .·~ (:k,, l! 1·-.:1•: _ 

111•11 kiJ'og:í,„:d élhP:. .·\ ·1nurll;:.ÚJ;~:11j :1 bizaJ··,·it ;i 1;.··L 
j;-~kliY ::;z1.~rztid(•.; ~„. ;:;, 1nu11k;1\·úlfalr"1 érd1~l:ein-.:k y(:dt~ln;;• 
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'""" Bodya„zilrisi járás: H D r · E d 'J-?/ . . r. _: lP „ es n re bodva~ '.,},. 

szilas"i kör. o. 
Csrrhát.i járás: mb. Dr. Pfd1 De 3 :; kör. 

0
. 

Gönczi jál'fü'>: Dr. Gönc::i l\Iihii!y t. o. 
Sz!ks?ói j2.rá~: Dr. Puslr<.i-.: Elc·.·161· r. o . 

Bács_Bodrog rárn1egye: 
Dá:~~"::i]E~á:::i Járás: Dr. Tn111h . .\1·r:d !. ,„ 
BaJn! jú1 ím: Dr. Tuiihúl3 G.\ ulii t. 1 •. 

Júnnshalmni j:'trás: Dr. 'I'úth Fen·iw t. o. 
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Baranya vármegye~ 
T.isz.H főorvos mellett: Dr. Kanizsai László t. o.. 
He{'J'"yháü járás: Dr. Rieder Jenő t o. . . 

0 
Rüll Mohácsi járás és Mohács lnv.: D.r. Rontl1any1 

l'lliklós t. o . 
. Pécsi járás: Dr. Si.abó József t. o. 
Pécsváradi járás: Dr. Szokolay István t. o. 
Siklósi járás: D.r. ördögh Józs~ t. o: 
Szentlőrinci járás: Drr. fJles 1-:.tváll t. o. 
Villányi járás: Dr. l(ultsár István t. o. 

Békés vár1negye: 
Békési járás: Dr. Tolvaj István t. o. 
Gyo1nai járás: Dr. Szilágyi F<ert"llC t. o. 
Gyulai j. és Gyula mv.: Dr. Balo-gh A11drás„ t. o. 
Orosházai j. és Oro:<hiiza n1Y.: Dr. lla-Toth Mi-

hály t. 0 

Szarvasi járás: Dr. l(rnjcsovics Pál t „o. „ 
Szegha:lmi járíl.S: Dr. Szentkere.-;zty Ln:,;zlo t. O• 

Békéscsaba mv.: Di·. 1Cu1ts.'.1r Sándn:r t. o. 

Bihar vár1negye: 
Rerert:yóujfalusi járás: Dr. Bándi Andor t. o. 
.Bihai-1~reszlP· . .;i járás: D1·. l(Unyyes Tóth Imre t. n. 
Cséffa-Nagys1,alo11ta járás: Dr. Csaj1tos Gyul;1 

t. o . 
Derecskei járás: Dr. Tn.1· János t. o . 
Nagylétai "jár&;: l)r. Kollár Sándor ,t. o. 
Sárréti járás: Dr. Sznlió Bé1n t. o. 

Borsod.Gön1ör vármegye.: 
Edelényi járás: Dc· LéTánth Géza 'f. o, 
1\rlczöcsúti jári\s: Dr. I<.uhn Lft:.::J6 t. o. 



1',fezőkere,sziesi Jt'l'as: Dr. B'éd Ishr{m t 0 
~T:-:ököve:::d'i járás: Dr. Balogh Bél~i t.· ,,,: 
l\I1s:.:n_l:i. járás: Dr. Korponay Gé-1.~ t. o. · 
ózdi Jar:.~;;;: Dr. A.dri-'1nyi •\ntal t s ·"~.. ,, '.<. • -- • < - ~- < • 0. 

aJO-""·enlp'::aor1 Jarns· D•· Tol•i't\· ,,.. · p , ~ . . . . · · · ~ · · , . J„ltlJ!~:.; t. n. 
tl•TICJi:l J<t~'a": Dr·. Darabos ján0 ::. t. o. 

Csanád várnteg;re: 
Battonyni járás: Dr. Bor.::;ay ,János !". o. 
ICözponti és Torontflli já-ri:í.~: Papn .Juh<!s:-: J:;ti'ií..n 

t o. . 
1\•tezökov;~cshii.zai 51Í.r:·~::.:: Dr. Ba1D.trh Józ~er L o. 
!l'fnk6 mv.: Dr. "\Tnrga István t. o. 

Cson~rád várfegye: 
Cson;:p:ádi járás ~:0: Csongrád n1v.: Dr. L.:i.~'.'lóf:fy 
Lász1ó t. o. 

l{isJ.:u11doroz.sruai jái·á;:: 

.J'rfinds:-'."n~ i Júr{1;:;:. Dr. Tó!l1 i\.J1. al t. o. 
SzentP::: ·~n \-.: Dr. Gajdán Ern6 t. o. 

Fejé_r Y<Ír!negye: 

i\clony1 ;ia1·as: 1,,Ji. Dr. Cs':pú J,,,,,·,· J-~ i\I • • .· • , ' · 1.,.., • 01'\'0S, 
_or1 .iara~: .Dr. Bfikó József t. o. ·-

Sarbog-úrdi jii.i·'.'·:· D·· l\Tf\;,_„ 1 • I . 
S 

') n , •• • _„,..,:,()._\ AlJOS t. o. 
7.'~-·:C."1:t'hf:J'i.·ári ::tr·ís. Dl' R • _, 

V
.
1
. „ . ··· '· · - · on1an .J!}ZSr>f r. 0 

„a l Jara.s: ()1· F:·éihli~,h ,Já::::;:;r.f t. o. 
Gyor-I\1o.son y;:Í.rn·.egye: 

l\Iag-y~i·(iyúri júrús és llfo:::onrna""'·" , • 
I

'!' • • • • ~ ' ;,c,.)'·-.rovar m'• · n1• 
'"ri.•.:tf)f Lás;:ló t. o. . . · · 

Pan110Hha1i:d (;-· Sok, 'í. Uai já;::'.<: 'Dr. 1\Ios.er 1':~-
1'013'- t. o. 

T'l:!.!zÍg"t:tcs'iliz kli 

HeTC.Z v3riuegye: 
Egri já1·ás: Dr. Jaknb E1nil t. 0. 
Gyön;,,·yU:Ji járás: Dr. Dobsa Lajos t. o. 
J-Intv:::.ui járás és Hatvan mY.: Dr. Szenttdár.ai D '.. 

la t. o. 
lievesi járás: Dr. Csaba József ny. ~~UzE'. n. · 
i-'éterYásárai járás: Dr. 11árczy Endr1~ !. o. 
Tiszafür.cdi járás: Dr. Kuthi Ele'.-: t. o. 
Eger '!UY.: Dr. Kuncz Gyula r. o. 
Gyöngyös mv.: (Dr. Gondos TulildCs e. o.) h·~lyet· 
te.s: Dr. Dobsa Lajos t. o. 

I!a,idu vár1negye: 
Tiszti főorvos mellé be:::i.sz \"2..: Dr. Zuherecz Já

nos t. o. 
Központi járás: Dr. !(i!ály P6.ter t. o . 
PüspökJad5.nyi járás és HnjcL:::;.oboszló raY.: D„-. 

Szentjóby Barthy János t. Q. 

Hajdu1Jö.::;zörn1ény &:.; Hajdur.:'~r:~<: nr.-.: 'Dr. I':övi:~· 

Sándor t. o. 

Já,sz_Nngyli:un-Szolnnk ·;:.í.rn1cgye: 

Já.:;;zsági al.sójú1·á:::: Dr. Jós Júz.::;:•i ;, o. 
Jászsági fc•;,:; járics és Jászberény 111\',: D:·. Pop 

János t. o. 
l{özponti j:."::·ás: !!;-. Takúcs Bé1a ;. o. 
Tiszai .alsDjú.ri . .-:: Dr. Karsr,y 1\.únily t. n. 
Tiszai fe1söjárás: Dr. l\IészáTos Elek 1. o. 
Tiszai I.:özépjárás: D1·. ·vadai Sándor t. o. 
Karcag és Kisujszállás ~:n. városok: Dr. Scheine~· 

Tibor t. o. 



-:(tii 
111ezőtnr (.5 TurlH~V(~ nrr: 
SzolnoJt u1. r"áro:S: .Di·. Já„·;_,r.-;;zk\· .Jcí1.:::ef t. o. 

IComáron1-Esztergo1n várn:egye: ·· 
Esztergon1i J. és Eszter&on1 vrn: Dl'. iVIurányi IsL 

ván t. o. 

Gesztesi j. é.s Komárom vm: Dr. Se:re;,; Lásl'..ló ;:, '·' 
Tatai járái): Dr. Hacker Györg_.,.. t. o. 

Nógrád-llont várntegye: 

Balassagyarmati j. és Balass:igyarn1at mv: D ·. 
Gottl Gyula t. o. 

Nógrád'i járás: Dr. Furia Károly t. o. 
SaJgót·arjáni j<irás: Dr. Bugán József t. o. 
Széc.sényi járás: Dr. Zonda József t. o. 
8zir.:Vd járás: D.r. Csöváry l{áln1án t. ·o. 
Szobi járás: Dr. Simonyi Ist\~án t. o. 
Salgótarján n1v: Dr. Bugán József j .• to. 

PestwPilis-Solt-I(iskun vármegye: 
Abonyi játás: H: Dr. Szántó ~4..ndor t. 

0
, 

Alsódabasi járás: Dr. Nagy T!s~ván t. o. 
.Aszódi járá~<: Dr. ICiss Vihnos t. o, 
Budnkörnyék.i járás: I: Dr. Han1ara Gyula t. 9. 

BudaJ;:örnyéki járás: II: 

Dunavecse·i járás: Dr. Fríts AJb2rt t. o. 
Gödöllöi járás: Dx. P{;Jfalvi Sá~·,dor t. o. 
Gyön1röi járÍ!s: Dr. '1110i:-:.;:. OszJ;:frc· t. fo. 
Kalocsai j. és Kalocsa n1v: Dl'. Bi1·ó _!\.ndo·· L n 
l(i~1;:Örösi járt.s: Dr. !{o:·r~~o~: .5,r:::~.l L o. 
1{ i.s};.unféle_i„ryház-.ii júrús: 
Központi Jaras: I: D.i·,;Ep(~rJt:..::~sy Zoltán t. o. 
K-Ozponti járás: ll; D1'. Surjáuszky Feren~ t. :o 

. . 

ao;, 
Ku11.:z.~,nt.ndklúfii járít:o;: Dr. T·ni.Jp.:l il•Iik:lt..'>s -i. o. 
i\t<1::ori júrás: .D.r. Kovács 'knn:o- t. o. 
!iugyii:(t12i járús: Dr. Varg;~ Kálmán t. o. 
Ráckevei járás: Dr. Gajzágó Tibor t. o. 
SZPillC;idr,''. j. -é~ Sz···ntendr(• n1v: Dr. l:Iof!'ira·1n 

·Ftffi-',HC !:. O. 

Viic'i járá~.; és Vác 1nv: Dr. Hóft.!r Ferenc, t. o. 
Bud:tfok n1v: Dr. Vajnov.sz.ky Bé!a t .. io. 
Czegléd mv: D,r. l(alló Sándor t. o. 
l(iskur:félegyháza mv: Dr. KaUó Sándor t. o. 
l(.i:-:;kunha1a$ mv: Dr. Novobáczky István i. fo. 
:K.1s1H::-st n1Y: Dr. Bánó István niib. t. o. 
]'!a;;;vkőrös mv: Dr. Lukácsi 1.ász16 L o. 
Pes1szenterzs€het mv; Dr. l{autzJ;:y LásJdó t. , .. 
Pestszentlőriuc rnv: D.r. Dóra Józsc~f t. o. 
u.iPl'.St m•·: n~„ Holkó Károly t. (1, 

Ti;:;:.:.tifőorvos mellett: l': Petróczky }fikló:-:: r. o. 
!!: 

ltt.kc.sp~:lr1t:a mv: Dr. ,Lux Ervi~: t. o. 

Scmogy ;.·úrn1egre: 

Barc.:;i járás: Dr. Jeszensz;1;:y J fu1Gs t. o. 
Cs1i.lrgói járás: Di'. lVIajoi· Rezső t. o. 
I:.:·nli járá:~: Dr. Palotai Tivadar t. o. 
l{:!posvári jár!is: Dr. N:i..·:y Lajn!'! t. o. 
Lp;,gy(:h(;l-i jár[„s: D.:-. Sf:'·- :e,;· F _<e:,,- t o. 
l\Iarc::.li járá!:i: Dr. Z·:;c1do3 Sánr1(1.· L 
Nr:gya:údi járás: Dr. I-lomu1y 3.fih.'Jy e. 
Sziget.vúri jár2s: Dl'. To:;.:.:ígyi E;:HL~ ;. n. 
'l'alri járd.s: Rn!oYich Sánd·):· L o. 
''riszti föo1·ros rr1el1e"tt: n_„ Lo·;:i·.s Léhi r .• o. 

2ú 



Sopron Yátc.H:g-y~: 
Csepregi járás: Dr. Kerléez B6hi L o. 
Csornai járás: D..-. Cs~·jtey L..1.jc::i t. o. 
l{upu\><Íri járás: :nb. Dr. l\Io~n2.r TL ::rlar kg. o. 
Soproni járás: Dr. :i\iachal:&'::li: !d~:d~1:· L o. 

Szabolcs várn1egye: 
Dadai alsójárás; Dr. iYiolnár G;ruJn l. o. 
Dadai felsöjárás: Dr. Földi E1uil t. o. 
l(is;ii.rdai járás: S'.pos István t. o. 
1Ligetaljai és nyirbátori j.: D.r. l\'Iikecz 1Vliklós t. o. 
Nagykállói járás: 
Nyirbaktaí járás: 
Nyirbogdányi j:í.rás: Dr. Borsi Endre t. n. 
Tiszai járás: mb. Dr. :J.{ertés;.~ B::!rL1lau li:özs. o. 
Nyiregyháza mv: Dr. Kardos Endr~ t. o. 
Tisztifőorvos inellett: D.r. liaritos Béla t. o. 

Szatniár-Eeregvármcgye: 
Csengeri járás: Dr. Barth~ ödö1;. t. o. 
Fehérgyurnütti jirás: Dr. C.sfrkány&czky Ferenc 

t o. 
1\iátészalkai járás: Dr. Fogara:-:sy TstYán r. o. 
Vásárosnan1ényi járás: Dr. Lengyel S:'.'tndor t. o. 

id. mb. Dr. l\'Iajor György t. o. 
Tolna várn1egye: 

Dombóvári járás: Dr. Baro.~s György r. o. 
Dunaföldvári j.irás: D.r. DobroYich !Cúlinán t:. o. 
Tamási j{n·á:s: D:'. Ki·ss La5oz t. o. 
Völgységi jiri:s: Dr. Benedek Jáco::: t. o. 

. KözponH já1·ú:;: Dr. K:ittliug:~r (;yö::·gy L o. 
Szekszár<l mv: fl: l(özponti.· j. to. 

yf!:::mcf,':ye: 

Cc·I:dö:::JJ:d járú:;: Dr. 1'~.is:s ICŰ.rol:r t. o. 

Jr.:;akG·i é,; Szom!J2.t1H;l~·i .iá' i!·i: II: Dr. Ha:lllágyi 
GfZ:!. o. (iro:.1k{ii j. Bab ·'.:h::.y A.ndor köszegi to. 
helyelte;::;l: ). • 

J(örruelHl-·?-l' én1~·tujvá ri j: rr: Dl'. Szé'k~ly J ázRef 
!SZ0!11bat:1ielyi t. o. 

52.rvál'í j.: H: Dt'- Pú\f;-; Ign;c i\!'iklós volt köro. 
Szentgo:thúrdi jú1:ús: D:·. S;:ú~~c~l~r Ernö t. o. 
Vnsvúri járá-"': D.". Doros \Ti•ln r. .-o. 
Kő-szeg 1uv: Dt. Dah.)ch:ty j\ud0r L o. 

Veszprém t.«l:·n?cgye: 
Dc:vec:se;·i júris: 
Enyin;::d .iá··::::': S::ah:tdos Sá:nuel t:. o. 
Pii!nii .lú•~'::-;: Dr. Túlas j\í:it~·ús 1. o. 
'l~~s:·:p1·ér;i! jii:·:i.~·: Hakh~kke:· Nándor !'. o. 
Zb.-e! jú:·ií...: Dt·. Tóth .Jenéi i. o. 

!>fogy Kristóf gyógysi:ertéir V 6ci-u. 1. 



ans 
Bal.a.tonfüredi járé~~: D.:r. i\1ed1.u1a fó:se.f t. o. 
P<!po. m'\"'": Dr. Tá1as l\IB.tyú.0.< t. o. 
\icszp:f;11 1nv: Dr. MiJu11yffy Fer~:uc t. o. 

'.Enin vár1negye: 
Lenti Járás: Dr. l\.In.1·ÓL J(.ál;1;ún t. o. 
I<e~~:~thl'.lYi já1·:·L: D1·. Seb2.:nyén Lá<;z.ló r. o. 
Leteuyei járás: Dr. Hor1·áth Iinre t. o. 
NaJ....'1~kanizsai j[u·6.s: Dr. De.~~0 1'!ihály t. o. 
Nü\'<!Í j. é~ ZaJ::;e_:;e1szc.g; ~nv: Dr. V-Olgyesi 

L o. (noYai Já;'áshau Na[:Y ·Béla noY;d körorvcs 
helyette::-it.) 

Pncsa.i júrá.o:: Dr. Na~y Lajos r. o. 
T1q1'.:.lc:li járá:;: ·u1·. H·\jr.ó,~ Gábor t. o. 
Zala·~g<~l'StA..'(!;i j:5.:·5.s: 
Zalaszentgróti j:.':rás: Dr. _-\.1·i Lajo:-: t. o. 
Nt!gykanizsa m·;: 
'.Nsztiri.iol'\'OS nH•'.lcu: .Dr. T:.l:úcs Lú!'- ló t. o. 

Zeinplén vármegye: 
Sárospata!d járás: l)r. I.iráuyí Lá:::ztó L o, 
Sátonr1jaujhclyi iárás é." Sátrn<ljuujhe1y Iny: D ·. 

Molnár István t. o. 
Sze.rencsi járás: Dr. Koron1pay Valér t. o. 
Toka,;'i júrás: Dr. I{ád'..\r Géza L o. 

};<ija th,]. város: 
Dr. Na.;,,-y Arpád !. o. (hPU'J;::"z:abad:-;ágon.) 

Puskás J óz~ef : . o. 
lh~b!'l'!'.Cn thj. t,;áros: 

! . Dr. E.011Já.""Y D. Lás:-:Jú t. o. 
!t. D!·. c~~·ik.'; G(•1···'l·l·;· 1. o. 

ll.L J)r. Fi:leg-yh:·.:·:.\· Sú!oclu:· l. 11. 

GyGr thj. váron: 
I. Dr. Ruppenth::i.I .lli'Iikl:Js t. e>. 
II. H: Dr. llfés:zúro~ ribor y 0 . 

Il6d;1H'7ŐY:.!f;;í.rhely iJ1j. \'Űro.:i: 

Dt-. !{~nder Győző t. o. 
, !Ctqlasvár H1j. város: 

Dr. Fá!'l.rás Jenő L (•, 

l{ecskemét thj. város: 
I. Berenté:::.· Ernő i:. o. 
II. Somogyi LuJos t. o. 

J.iis!;;:oJc t.h,i. YiiroS: 

I. Dr. Krisztinicz Aurél t. o. 
II. J1: Dr. Saád -~clor t:. o. 
III. Dr. Vágó Jáno:" t. o. 

Pécs thj. város: 
I. Dr. Fónay István L o. 
.JI. Dr. Rátkóczy J(ároly r. o. 

Sopron thj. város: 
Dl'. SiJ!lfJT\ Pál L o. 

Sze:;ed d1,!. '.:áras: 
I. D!'. l·:Ls.-: Emil t. o. 
II. Dr. I~re I\'Iihúly t. n. 
III. D;·. 1\Iogán Béla t. o. 

SzékHsfehér•·ár thj. város: 
nib.: Dr .. Hilling:er .T<.ino~. 

Szoinhathe1y thj. város: 
Dr. Székely Józ~ef t. o. 

1 
tJ 
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Lactoa~~om 
SOLUTIO 
bioché1niai uton ható tejsavas vaginalis 
antisepticum. 

0 p 'i a e i d tabletta 
·GYOMORSAV SZABALY'lZó PUFFER. 
Eg)·nránt nor1nális fcli:ra hozza a hyper. 
aci~l, vagy an:v:id gyo!!!Or savanyusúgát. 

"' p y @ p ~ i' ~ n dragée 
a Itugyutak fertőzésének Iel{üzdésére sul„ 
fan:Jd kuráli: Iüizé iktatva. 

$ ~ a W ~~ d 0 m" tabieHa 
erélyes· f:íjd2.hnnc~;illapPó és (':n;;·llc me.g- ~ 

nyugtntó. 

--------------··-------

1HI 

A 130.087 /1946. VI. számu VKJ\1 rendelettel kiadott 
gyakornokt.artási engedélyek: 

Budapest 

Fenyves l\fiksa, \TI., Teréz_J{örut 22. Segitö l\fárin 
dr. Nemes György, IV., Páz!11ány Péter-tér 5. 

Pázmány Péter gyógyszertár 

tár 
Hajdu József, VI., Lörökle.tér 5. Fasor gyógyszer. 

Ispán Jenő, 'lI., Iürály_u. '38. Cnritr:s g;rógyEzert.ár 
Wittman Eletnér, VI., Andrá.ssy~ut 99. Andrássy 

gyói;,ryszertár 
özv. Fenyve.S Zolti:nni.), VII., Erzs~bet-körut G. 

Corvin gyó;,;ys:1..ertúr 
Dr. liartlauel' Jenő, VIT .. Rákóczi-ut 10. 1\Ieg

gyógyszertár 
özv. l(oppány Vilmosné, VII„ RákóczLut :61. 

,?i_Szent-R&.~us gyógyszertár. 
Csillag Pál, Városn1ajor, I .. Olasz fnsor 43, 
Lukács Ferenc, gr. Széchenyi István, II., Széll Kál_ 

mán-tér 11. 
N&neth Klára Fekete 1\Iedve. II., Fő-utca 27., 
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Pekló Tibor, Nagykörös, An1:,ryal gyógy~zertár 
Patonyi Pál, _4.lborti, l\'Iegváltó gyóg;vö-zertár 
!{öruöcsy l{::í.ln1án SzigetSzentn1iklós, Szent Mik1rls 

gyógyszertár 
Bács Béla, Szent Erzsébet, Kecskemét, 
Buttinger Árpád.. Szent István klráry, Lajosnüzse„ 
Császár Antal, Szent -~-nta!, Békásruegyer, 

1fagyar I\.01·ona, Ujpest~ 

dr. Jeney Ish,·án, Iürályerdö, Csepel, 
Mezey Gyula, Isteni Gond\iselés, Szabadszállás. 
Petreczl.:y Géza, Szent A.!1tal, Gödöllő, 

Róckenbauer l\IáTta, őrz.ngyal, Csepel, 
Stettner J. Antal, Szent ~Anta], Csengöd, 
Székely Sándor, Isteni Gondvi.::-.elés, l{ecske:1;ét, 
Tas Zoltán.· Sű:?nt József:. Cs:Ilnghe;;y 
Tregele Sándor, István J{ir2.ly, Porn:i:~. · 
Arvai l{ároly, Szent Isb·án Ki1·ály, ICiskuuhalas, 

Baranya ~;6.rn1egye 

Mertha _.\g"oston. Szent TC>rézl~e. Biikkösd. 
özv. Hülner Józsefné. Se,e;it{i 11,lá-rLt. 1{01n1:„ 

Btí.cs-Bodroi; Yárrncgye 

Prnefort Ferenc. Szentlélek. Bácsa1n1ás, 

Békés megye 

Thöresz Dezsö. Luther I\.'Iárton. Bé!késc·:abn, 
Nngy János, őrangyal, Gádoros, 96.900/1946. 

Bihar megye. 

Puky 1\JiJdó~. g-r. Széchenyi: Ber•)ttyóujt'alu, 
fg::itri 1\'J-Qrr=.. [J. IhH.:.·úczi, Sa:rkad. 

Borcod 1ncgye 

Pesti Józse~, őrangyal, Mezőkövesd, 
IC Rácz Jenö, Arany Szarvas, l\Iisko1c, 
d1·. l\fész..:í.ros Zohán, l;;teni Gonch~if•l~:é~, l\Ii~

kolc, 2L232/194G. 

Csrmád n1egye 

~Hajnal l\fildós, ől:angyal, 1\fukó, 
Hofbauer }\.ndor, Isteni Gondviselés, Kiszombor, 
Kiss Ernő, Szent László, llr!akó, 

Csongrád megye 

l(erekes I~tyán, Szent Anna, Sűentes, 

Rapcsák Péterné, Szenthiromság, Hódmezövásárel~·· 
Konkoly Dez8ő, l(eres:~t. Hódniezövásárhely, 

Győr n:,egyl.) 

Szepessy E-lék~ i\ngya], Györ.:-zentiván. 

HeYes megye 

Szak:"<l.Cs Zoltán, Iste1ii Gond1·iselé.q. Tiszanána, 
Fodor József, őrangyr-.J, Egr·1·, 
1-fándi S:r.abó Béla, l(i,:,;yó, Eger, 

Nógrád niegye 

Benczt- Istt:lnné, S!~gitö l\I[u·a, Zagyvapálralva, 
l{lubecz Pál, Remény. Salgótarján, 
HoU~· Lászlóné, Szent .A.unn, Lőrin<:i, 



Somogy megye 

tl-ord().!. J<i.110~ 1 l\1egvú1tó. l(a:po~.\~:i.r 

Sáto1'Y Lajos, Boldogságos Si:. l\.:Iária, Ba111to11hogl{1.1.-. 
l(uiesel Ottó. _<\.rnny Oroszlán, 1Z.aposv1tr. 

Sznlnok n1egye 

Ferenc I1ure, Sz(:nthúrornság, Törökszentnüldós, 
Fehérputak.r Pál. Isteni Gondrisel&~;. Be-~nyö~zög, 

Bender Pál, MegyflJtó, Jászapáti, 

Zala n1egye 
dr. l\ferk.ly Belu.s; József, Igazság, Nngyknni:z:::: ·. 

Zenrplén nter,:yi~ 

_l\sztalos GyÖ'rgy, ll~agyar l{orona, 01asz1i,,zkn, 
P0trovay Zoltán. !{is Sze:it Teréz. Pálházn. 

Szatm~r mt>gy(•. 

Sólyo111 Barnabás, 11„r1u1y Sa:-;, Sr,ahnárököritó, 

sz~ged város 

L.ú:zá1· JenD. Segitő Beldogn~:szony1 Szeged. 

~[ijh1! . 

llil~ilf 
rn;rn 

!l!AGYARORSZAG GYüGYSZERTARA! 

Röl-·iditések: 
t.: - tulajdonos 
fy: - felel'ös vezető 

h. é. - hr1szoné1Yezó 
hat. kez.: ....:...... ha,tósági 1kpze]() 

u. a. - ugyanaz 

2-17 

A rórnai számoI'.-0 nzt jelz;Lk, hOf.'Y a gyógyszertár 
!Ue1yik helyi Cf'opol'thoz tartozik. A helyi csoportok 
n követ·kl~zőli:: 

I. Budapest-vidék. 
II. Délpest 

III. St~ékesfehérvúr-•-idét 

I\'. Györ-Yidé'k 
V. Soprnn vii.rrnr,g.re 

·vr. ·vaéi vúnnegye 
VII. Sotnogy vármegye 

\TIII. Pécs-Baranya 
IX. Tolna é.s Bácska 
X. SzPged-\·idék 

XI. Szolna1.;>\idbk 
:Xll. Debrt:cea·vidék 

XlII. Béké..'3c.::r:ha-v-itlék 
XIV. Heves vllr:rnegye 

";{.V. 1lisl:o1c·Yidék 
XVL Zala nírme1ry" 



úJ.'-; 

.\.hn, (lll.) ör~ui;,:;yal, t: Scl1efhn· A.uta1, ÍY: u. :i. 

„~bnujszántó (XV.) Fehér K.igyó, 
Abaujszántó (XIV.) lVIndonun, h. é.: öz\·, Szala~· I\Ii

hályné, fv: Percziú.n Teréz. 
Abádszalók (Xl.) 7\Lagyar l{oronn, ;t: Eertész E. 

Istvá111 f r: u. a. 
Abony ·(II.) Reméuy, t: EmUer Béla, fv: D.:ug::{ 

Jó?.sefné. 
.ii.bony (TI.) Sz(>nr l-;tván, t: Ser~nyi Gyule., f,y: Kú

sa Ernő. 
Abony (l!l.) l\Ieg\·áitó, t: Czemiczl.:y ~rihau1é:1-, ír: 

U· a. 
A.csa (L) Jiilegváltó. t: Ju::;zkó Gyula, f·;: u. u. 
Adács (XliV.) 1\Ie1:,rv{üt6. (N ... ;_;J1 utii!d.icE'.·:.) 
;\.dony (111.) -Megvúl·.ú, t: özv. Vajd,t (~yulát.é, Ív: 

Jovián Pál. 
Ajka (lII.) Jóren1é.:1y, t; Hefflcr Fe~·enC, fv: Plesz

kátsné Fekete E1u1La h. kez. 

:lt3 

Alsónfonedi (I.J 111.agyar Király. t: Perin6er J-.'>i-;:;e.f. 
fv: u. a. 

~r;;i .. -::: (:::T~.) . S:-:e;1j· l.ász1.ó, ( n::1:: :;:nül~ö,f!k!). 

„Ap:Hfah·n. (X.) Isí.L':rtl GondYise1é:;, t: !Luk.ács László; 
fv: u. a. 

A~H' (XrV.) J:=,trni Go12dvisP12s. t: Kessler Gx1~la. 

fy: u. a. 
Aposhig (I.) l{os::.:::th Lajos, l: H-etényi Klára, fy: 

S;:á1.tó Istvánné. 
A~:r.{'d (I.J ).IaéCy:t„ I\:ii·{\l;:. t: Bn1· . .-r<:>r Zoltin. fv: ua. 
Aszói! (T.) Ist:-ni Gondv!::::elé:;, t: Péri B2la. fy: u. :;i. 

;\-'.'s (1'l.) Szr-11t161ck. t·: GnJ1nmb--f: I\úl::.ián. fv: u. a 
Ádánd (VH.) őrangyal..t: 1Iatolcsy István, fy: u, a. 
Álrno5':d (XTI.) I~is„yó. t: Dobsa Súndor. fv: u. a. 
Bnbóc!'!:i f\TTI.) l\Icgyáltó, t: D:·a::;kov'.ch Géz.a, (nt.,;:1 

n1iiköclik). 

Badac~onytG1~aj (X\'I.) fv: I-Iuszir l{á~Iy. 
Baja (J:X.) i.Jch·öz·iUi, t: !{ahdeb6 I:,tvánné, fv: u. a. 
Baja (IX.) Szent·húren~s{tg-: t.: d;:. Tury Géz:iné, fv: 

lJ, ~~. 

.i\.lag (1.) l~inc:::en1 1 t: özv. Gerbert Ottóné, fr: dr 
Bakay :Matild . 

• <\lap (Ill.) őrangyal, t: G.::.rgely Jenő, fv: u. u. En.j<! (IX.) Sz('ni:1é1(~1;:. l": dr. i\.Ia\kh·ay László, f,·: 
A.lbcrtfalva (1.) J\11,•gYiltó, t: I.Ceresztó'.y .Júno.:;, (':: J:l.Tih::Js Gyu'.r!. 

u. u. E!!,i~ '{I~'\.) l\:prp::zL t·: Ho.lhroh1· Sti.ndor, fv: u. a. 
1':.lberti (1.) 11-Ieg'.·ál!>Yi t: Patonyi Pál, 1\·: u. u. Baja (IX.) Sz<::llt· I~trá:n, t: G0i·be Gyula, fy: u. n. 
/~.li!S!lt (iII.) József nádor, (nem mül~ödik). r·, 
A!győ (X.) Isteni Gondvi-:ul2s, t: ~dóze.s E!t.!nu~r. ::r· ~-'-"'··~-,~~-~--··„ _,,,,,,.~„„ ..... „ •. ~..._ .. 2~ ..... ·r··-· ..•• cn„'"ar:r.:r~ 

fv: u. a. :T:._ 
t: -özv. rralz K{J1nán!1é. r,·: Alpár (II.) őrangyal, 

Bech Béla. 
Alsódabns (1.) Reniény, t: F'údaf,:;,1· S4:itL:1:." f'.c. u. a. 



(e. ' .. 

. ····.•.•.I.'.".„'.·.·.· '.::~}$ 

t: özv. Kerotkó Gé. ?r Ba.Jna (!.) Isteni Goudviselés, 
záné. fv: Lányi Ernő. 

Balronyszombatl1ely (IV.) i\1adoULia1 t': özv. Szeiber 
lir.,g Ferencn6. fr: Riet1uuüller Dén::.:s. 

Hnkinlórá:üháza (~{l'L) i\le;:;vúltó. t: JóJ.:a Aranka.. 
fv: Gaál B~L1.. 

Bulnss~\gynrr;.;at 

fv: u. a. 
e:.) Sz<~rttlé1ek. t: Büdhler Jen.J: 

Balnssugyar111at (I.) l\Iagynr IC.orona, t: R&bmann 

RóJc~·-s, fv: u. a. 
Balass~gya•mat (I.) Szerit Antal, t: Mérő Sándor. 

fv: n. a. 
Bal<!fonclmádi (I!ll.) Bali~t<~n. fv: Kerté:::z Lú~·,Iil. 

nat. q.;:ez. 

.Balatonboglár, 
Bri.lutonfőkaj:ir 

fv: u. a. 

Bold. Sztiz l\15.ria, t: S.ti.tory Lajos . 
( 111.) Turul. t: Duh·1 T'.va ·\:i1· 

f:nl~1t.~;nföh.:1::~.' ('lfT. '< Gon:l1-isr;ié:;. (r . .-;n"'. n-:Ül;:ö::li1·.). 
H::lc.!·1nfiired fünl·:; ( 11 :. · OrJsz1án, t: d:· \Tén F~-

1·r•n:-.:lé, ö~·::. V/!:-;·dd1J" ::.;.Ly Dénesné. dr. _j.,_pá~l~:: 

AL::'id gy~;·:Y!.··::,,\. l(rp;:'.e" BC:'.n. fv: 1{01.-5.cs 8Cl:.! 

Balztonfüred (''alt!.! :11: iVfegvúl:ú. t: •ral\:Ú~ Já. 
i,o.:. 

BnlaJonkene.\H.' (1Ii.) (.\;itiag. t.: Sz. 'l'óth 1\.úhuán1té: 

fy: u. n. 

!!::l.:.1.~onkii'iti (\!j.J \ ConJ·.:i.-:cl&,-:;. t: Suj:"n!' . .;::ky Jpn 
f\·: I~ésnt<·:.:·J.:i G_ i:í Gytda. 

E::!:t1 .. ~:t!('lk· (\'!L 1 Ez.::r~"t·.i2' 1\1~.~y;;tr,;r . ...:táv,. 't: 1.::. 
y(11'.. B:·· 111. f,·: u. ~,. 

321 

Balatonmúria ("VII.) Segitő ?vfária, t: Bolnmann :m. 
LajOs, fv: u. a. 

.Bnlat.onszárszó (VII.) • .\.ngyal, fv: Fábry ödön. 
Bnlatonsze1nes (VII.) -~ngyal, t: Ff.bryné -Csutak 

Edit. f-r: u. n. 
Balatonszentgyörgy (YII.) örangyn.l (nen1 ruüködik) 
Balat"· nujhcly (VII.) Go'.":d-risel6:::. t: Sujáns7.f.-öy Jenő, 

fv: u. a. 
Ba1atonzanuí.rdí (V1T.) Magynr Korona, t: Fodor 

1\-Iártonné sz. Töt·öt Gizella. fv: u. a. 
Bafö\ny (XII.) Fehi.r Kigyó, t: Balkányi Kállmán. 

fr: Kállay Imre. 
Bahnazujváros (XII.) őrangyal. t: Takács Gyu1ánB~ 

fv: IGss Béla . 
Ilahnazujvtlros (XIL) Szentháeomság, (nem mü

kö(lik). 
Baracs (!!II.) Re1nény, t: l\fedgyessy György, fv: ua. 
I3aranyasz1;niHírin:.'. (VIII.) Szent István. t: Csonl~a 

"'Vilina. 
Barcs (\TII.) Igazság-. t: Kohut Pál, fv: u. a.. 
Darcs (VII.) l\íegy:ilt6, L: Szőnyi Ferenc fv: u. a. 
BaftDnra (2<:."Y Tlfag.ra:· !\.irály, t: I{aufrnann 1\Iargit, 

fv: Posta Tulárt:1. 
Bn'lonya (X .. ) ör.ar~g-yal. t: Sarkady 1\.-Iúria, fv: u. a. 
B3ttonya (X.) SzerC'tet. t: I\.ran1~er Fe:enc, -rv.·ua. 
Bácsaln1ás (IX.) Szt?ntlélPJr .. t: Prnefort J. örökösei, 

fv: Prat~fort Ferenc. 

IEX kommersz tabletták 
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Bácsn1más (IX.) 
Bácsbolrncl (IX.) 

fy: u. a. 

,,, .. 

Szt. Istvái1, t: Rónay Dezsö, fr: ua.'~t!lékásmeg)·er-Csillaghtl~y (I.) 
SV.3nt Erzséb~t, t: Krassy .Félix, :i'.· azár _l\.nta1 1 fv: u. a. 

Bél<és (XIII.) Fehér Hattyu, 
Bánhida (IV.) 
Bárfod (:XTI.) 

Turul, t: Zach.ár Károly, fv: u. a. fv: u. a. 
őrangyal, t: SzP.ndrey ~~ándor, rv.·t: Bél{és (XIII.) 

n. :-i. fv: u. a. 

Szent Autn.1, t:, Csá-

t: Benedicty Józsefi 

Báta (IJ\:.) Szent Mihály, t: Willy Károly, fr: u.' a. 
Bátaszék (IX.) Szentháro·!llság, t: ·özv. Pongrácz La·. ·_.f 

josné, fv: Tarjün István. 

Bé-liés (XIII.) A1·a11y Csillr.:;, t: özv. Spitze!· Iv!i•J:_ 
lósné, fv: Thury Sándor. , 

BéliéS (XIII.) Sas, 1-: özv. Szék~ly Ferencné, f,_.: 

Bát;,ra (.t. -~ SzPnt L5.szló, t: Szász Sándor, •fv: u. a.{; Kiss Ernő. 
Beled (V.) iVIegvú1tó, t: özv. Réhrnann Béláné, rv: - Séltés (XIII.) Diadal, t: l(.oyács istyúu. fv: u. 
Kelen Gusztáv. ··.Békéscsaba (XIII.) 
Bercel (I.) l~.ngyal1 t: }{irály B. Lajos, fy: u. a. fy: Galli Tibor. 
Berekhöszörmén.v <.XIT.) I\.orona, t: özv. Peczoltl _,~_:, •1 . b Xl'·l ) Be wscsa a (. e . 

l{árolyná örökösei, fv: Pólya. Róza. 

Sas, t: Rét11y Béla ö_ökU~ei, 

Sze;ut István, t: 1v1edYegy B:h!, 

Beremend (\í!IT.) 1\íng,\"DY Koror:·!. i: Túth ICútln1ú._11. y; fv_: u. ba. · Béltescsa a 
Bereit,;ró11jfa1u (XII.) gl'. Széchenyi. ·r: Pu!.:.\· 1\iiklóS, Béli:éscsaba 

üzemt?-rs: Liptai A.1bertné, fv: Puky l\'Iiklós. Lászlóné. 

(XIII.) 1'.1eg'\"áltb, t: Sü.l.r El'u6, ív: ua. 
(XIII.) .:\.rany Kereszt. t: Öí',V. Lörinc:.y 
rv: Pau:.linyi József. 

B!~r!~Hyóujfnlu (X!T.) 1\Iagyar l{oron::i, t: S::epes. :. BÓkéscsaba 
vúpr IZároI-.v. fv: u. a. ··:+'· 

c::.:.LI:L) :i,;\.i.t]1er ~1:ú rtsn, t: T·hö· ,„,:z. Dr;-

" t zső, fv: u. a. 
Berhida (III.) öro.ngya1, t: Ba.ranyai Z:::if!,":nond, (1~::Béli:éscsabn (XLIL) II. R:íl-;;c:czi Fer n~·. ~: Ro.dS 
Berzence (YlT.) Szüz Mária, t: kk. ICócz'ián Géza, .. „ 1t1ü1cló·2;, rr: l(ovúcs L. _.\ndrás, hnt. kez. 

fi": l(óczián Dezső. :.jt·;".: Békéscsaba (S::ent A.utal) t: Dolel-'c~h J,:„ ,, .. f fy: u::.. 
Besenyi)telek (XIV.) Segitő 1\'Iária, t: Saáry Gábor, ;·~,~, Bé.késcsaha (XIll.) Isteni G1•l1 dvi:el~s, t: \largrt 

fy: u. a. '>;rE.f _4..ntal, f\·: u. a. 
Besenyszög (XI.) Isteni Gonclviselé~, t: Fehérpataky :\:~[;'·Békéscsaba ()~I1I.) 

Pál, fv: u. a. ::.~·: fv: u. a. 
,Béh:ísn1egycr-Csill1!ghegy (T.) Szent .Tózoo.r. i': Tss :'.~ 

Zoltán. fv: u. a. 
&Tu:éssámson (Xll'l.1 

VÚ·TI .. / \.: U. ~·· 

'IJ 
.1 
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Bélrésszentaudr.ás (XIII.) l\'leg\·álló, t: Vida ödii!4···< · Í3öhiin:rc (VlI.) öriiugyal
1 

t: rl'inuícy Balogh J«u•;~. 
:fv: u. a. 

Bérbalta\·ár (VI.) Isteni Gond\'i!:i-elés, t: ö;i;v. Scbaf„ 
fer Aladárné„ :fv: Schiiffer Bél'u. 

Dia (T.) l'VIagyar Korona, fv: Farkas József hat. k. 
Bicske (Il!I.) őrangyal, t: Göhlner .A.urél, f-v: u. a. 
Bicslle (III.) Megváltó, t: Kovács László, fv: u. 3.. 
Biharkereszt.es (XII.) S-zerlt IstVán, t: Bánhidi Jenő1 

fy: u. a. 
Biharnagybajon1 (XII.) Szenthú1·omság t: E:. Rácz· 

György, fv: u. a. 
Bihartorda (XLI.) Arany Szarva:;_. (nen1 rnüködik). 
Biharugra (XN.) Isteni Gondvis<.~lé::: (nem müJ~öd.ik) 
BoCEárlapujtQ (I.) lvlegváltió, 1": Lenr.,,ryel Béla

1 
„ 

fy: u . .a. 
Bodajk (Ill.) Szüz .1\'Iária, t: Tnpfe:- S:índor, f\·: u~. 
Bodrogkereszlur (XV.) MegYáltó, t: Pápay G.rula

1 

ív: u. :.t. 

f'r:\.t.~. I · i u· 
flölcr-ike (IX.) SZP..llltl • ..l~,n t_: ~,<~p;Jltitti .BlV"UTl., ~T::-,i; --~· 
Bőnyrétalap (IV.) Seg1tu "i\fan•. t: 1,. ,Nagi IU ' 

:fv: Rakusz Zoltán 
Bö&:lrkány (V.) Szentháromsá:;, t: ·Bary A. Zoliú 

, ív: u. a. 
Bucsusz<ntlé.szló (VIT.) 

Lajos, fv: Rapcsányi Gyula. • 
Bn11afoli: (I.) Szentlélek, t: F~hcl' Lqtrán, t·•. u. a. 
BucÍnfok (I.) l{.igyó, t: l{rau..s7' Endréné Varsány: 

Klári. fv: Gonda Pál . . . 
Budafok.Iielenvölgy (I.) Öt-angyal, t: Kadc.s T1bo1, 

fv: u. a.. .
1 

· r: •. Ká 
d 1 l . (I) Vil·tória ,. dr. za,1ony> JCZU • Bu a;:aasz . " • r-· 

ro1y, f"V: u. a. ....,... . . 

Bodvaszilas őrangyal, l: LuI;:ács 
fv: u. a. 

Bogács (XV.) Szent Anial, (uein inük~:kHJ;:). 

lml'e, 

BudnkEszi (!.) .~yal1 t: özv. Kö1·1'nendy Sandor .. e. 
fv: Dávid István. 

.,.t. Budaiirs (I.) Szent István, fY: dr. Sz&keiy Sz:ill:. dn: ;l hat. kezelő. 
Bokod (IV.) Angyal, t: Schnitzer A.qfons, fv: u. a. 
Boldrn (XV.) l\iegváltó, t: Jakab S. Barna. 
Bonyh<id (IX.) _'\.rany Sas, t: S.terlJa En1ilné és dr. 

s'ZU'kola Géza, fv: Stel'ba Enlilné. 
Bonyhád (iX.) Jézus Szive, t: Va.idito: Györgyné, 

i'v: Barc.za I111r(). 
Borota (IX.) l\:1.e_gy.áltó, t:: '\Vandrák József fr: u. a. 
Borsodnádasd (XV.) örangyul, t: özv. Gró1.er· Lu

joscn&, fv: dr. Gr6zer Dez...~. 

Ji BUDAPEST. 

1Y I. kerület: 
lfT Túrnok-utcn 22-24. Városi.1 

'« vánné.
1 

(Balta-köz 1.). 

t: :IDllö Ist,·án, f..;l1ö I;;t-

~""""""""'""'""'""""'""""'"'""'"""'~~:m:: ~$17-

lnjectiones l~i 



;~1j s~• 
~~l:,;zt:ina-tér 7. S.egitö Mál'ia, t: Radm10vit > Te,tvé ':1 ... · :· níS.rilrok-utja 54. Statisztika, t: dr. SEélJl Ilona (II., 

rak örök&:.ei (XII.,· Alkotás-utca lj;b.), Dvorszk,; _Mártirokutja 62), fv: u. a. 
Ferencné (Rbkosszentmihály, l{.lrol~·ut 47), ta.sn<Í· -i'l'Ialinovs7.ky-fnsor 43. V:.'i.rosmajor

1 
l: Csl~l -g. Pál 

di Fekete Józ:;ef 'XII., A4..Ikotás~utca lü„3), fy: - (l.\-Ialinovsz;ky-fnsor 4.5), fv: u. a. 

tasnádi FeketJc: 
1

Lajos. -~ Zárdn-utca 84_ Szent Alajos, t: dr. Eogútsj· Gu1do 
..A ... tlila..ik.'Örut 24. Szent Ilona; t: Pac·zck Jenö. \ n 

(II .. Zárduutca 34,, fv: u. · Iíegyaljai-u '23. I\Iária. j\'fagdol:na, t: flei:~cz l'·Iik~6sn5,-
1b: Orosz Ferenc (Xfil„ Csör~z-utca 1), fv: dr. 
Orosz Iilona. 

II. kerület: 

Pasaréd-ut 100. Pasarét, t: Szele Lajos. 
Fő-utca 54. Rórnai császár, t: Besnyő Pál 

nus Ihlés-rakpart 2,'6), dr. Dávid Vik1or11é 
József~utca 9), f\'! Besnyő Pál. 

(II., llló
(ll., Bem 

Fő-utca 27. Fekete :i\Iedve, : Veres:s P.(te•· é:-; lestsé!·ei :··:s 
(II., Halász-utca 1), fv: Hen1zö !\'!ária. ;* 

l\lár!irok:utj:t 19. Szent István, t: J(erpel Pál é:. ·· ... ".(.i'· 
E:,erpel Pálné Szergényi Geist René (V., ··Szent Int
yÚn-körut 30), fv: I\.e1-pe.l Pál. 

UI. I<erlüet: 

Po1<:>:"[~r-1é1· 7. 1\Iagyar l{oroua, t: .dr .. ~bo~·ay SándoT ~-~/ '.-': <>,;~ 
(IIL.„ Folg-ár-t·ér 7), f<1: Bányn1 iZsirnnnnd .. 
, t 11"1 Anrnr::d t· Biró István (L:1J'~::.·-·utca L~110s-u ca · t,">.J • 1 • 

117), fV: U. a. 

L . i"" os Ai·any Oroszlán, t: SzPr.t1ől"inc1:y B _·ln n·os-u '" - . e 

(TT•L, 'Laios-utca 24), f'r: u. a. 
· • h ·1 ö-y I·.ü.L:l· 

T:f1; ·.;n- ér 9_ S:z.en1· Fiórian, · e Y ·: " •• 
.1' 1011,_ t (""T G -"n,.,.vl1""·u1·c·1 

del Pú1né sz. Hoffer Agnes '„ J O--o. -·~'"' .• 

5) fv: ÖZ""r. Glasner :i\íiksáné. . ti fr 
S7:"'.nt Kereszt, hat. 1~cz.: FdH.~l' t'l /\ '\törösvári-ut 60. -' 

L. ió Zslgrnond 1ldrály-utja 17. Gránátrul.'Ua, t: lrgatmas
rend (II., Zsign1ond Jdrály·utja 17), fv: l{acsur 
Károly. 

·asz. · . J"i ,,,, , C>n: né 
··jh< Szentendrei-ut 23. Sze11t Endre, • t., \.J,_1 - . 

·f,:: (III„ Szentendn~i-ut 34), J'y: G~~spar .4.rví:.d. 
Széna-tér 1. Szc.ri;t Jó.nos, t: Jaui1súry Ivi111 (II., 

Lövőház-utca), fv: u. a. 
Széll l\.álmán-t:§r 11. gr. Szécheuyi István, t: Lukács 

Ferenc (II., l\'Ialinorszky-far-;or), fy: u. ~· 
Zsigmond kir:ily-urja 16. I'áll'i's, t: C.s{n1yi ltnre (II., 

Zsigmond 11,~i.·úly-urja lG), • .\.es ::t-i'.-g'Y Lajo~ hnt, J:ez. 
li::erutáPo. 

. .. + :- d . t 1""' ·'quincu.-n 1 • 1\:. 1Iés:rúrurs J\'h:la-" Sze1ÜP,T! rr11~. -0. -""" - ' · 

il:;/ ·n'ie (III., S;enten<lrei-ut: 123), fy: 1.1. a. 
. 1· -···- ·'1.„J.'q- (llT., · .· 8-. ~· nt Tui-"c~ t· \.n»:.v::: "-"-·~--··· • Bcc::1.ut ''· •· z~ -·' .h- • • _ , r„. 

Bécsi.ut 89), hat. kez.; J{ereszte::; TiboTne s;~. _\..o· 

vér Erzsébet. 
VöriJsvári~ut 150. I\.r-isz:lús íldrúlr, 

lJOl1l<Í (I'I. Buday Lá:;r,16-ut 14)1 

t: ·öz\-. Doho9 G1t
!v: Dohol'3 tva. 
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Rómuifti.rdő, Dózsn-utc;i 10. Isteni Gond·viselés, 
ÖZY. Pat:l.~i;:y Sánd1Jrné cm., Római.Uirdö, Dö.~a.

lJl.Ca 10), fv: ~ro1ncsányi -~la.dár. 

I\T. kerület.: 

"' Prohászka. Ottokár-utca 2. Oroszl3.n t: SzentDéta'y_ 
11!\\,Pálné (X!L Jagel!6-u.t 60), ltat. j<ez.: dr. 

' r 

vits K<í"rol~·né .sz. Révárdy Éva. 
Vác.Lutca. ,':{0. \Táro.si. t: Vajnn. László 'és József, fv:. 

Vajnu László. 
Ferenciek-tere 9. l(i,eyó 1 , t: dr . .M:ol.Jl:á1· ~~lf-réd, fv: 

u. a. 
\iáci-ük:n l. Na~y l\:ri!itÓf, t: dr. Nagel IstyáJt (W., 

Szervita·tér 5), fy: u. a. ----·~~.„----·--· 

Tolbuchiu-J;;ö!'ut 14. Fehér Kel'eszt, t: özv. Német 
)..rrnin:n,;> ~z. Haá.o;z. Janka (I\T., Vert>_.,;&' Pá:lné-utca 
33) ~ íi:: A.l·:x:and~·r Bé1a. 

I\.os;:.;nt11 L'ljos·u1ca 20. l\'Iuzeu1n1 t: 116-derer Et·vin 
(1\'., I-\ár1ily·utca 28), fY: u. a. 

'vr!:ci-utca ·57 .• .\e:::.cula·1, t: Sásdi Istyán (l\i., Fcrenr. 
J6:~sef-r.akp:1;-l 2). fy; u. u. 

Szervll'u-tfT 5. Beh·{i1·c-si, hat. kez: Bánrui Ká'rol1:, 
Í>ázruány l\~1('1·10--5."-Pr~·~~;;~~;·péter, · i: ·d~~--Ne·i~;; 

György ("\T[L 1 D-.:mbit.szky-utca 28), fy: u. a. 

_l\.ttila·ulca 24. lVIngJ-"D:J.• lti1-My, t: Ov.v. K;.:·-
1nos Alatl.ú:rn.é, fr: ö. Farkas Gyuláné. 

Wekerle Sándor-utca 21. Szüz 1Iária. Isten Any.:.1, 
t: dr. Zoltán György (V. Klotild.utca 14/n), ·;-;: 
u. a. 
Ilnjcsy-Zslinszky·ut 66. Klütil-Q-, t: E'!ltht~1· Bé ln 
(VI., Bajcsy-Zsilinszky-ut 49), fr: u. a. 

Váci·ut 70. Szent ;Lajos, t: özv. Héderváry Hugór<5 
sz. Reismman.n Vilma, fv: Lörinczy -Iván. 

Dorcittya-utca 13. Szerecsen, t: Flan:m l:.tvánné sz. 
Stan1berger Theodora., (Il., Riháry-111ca 12), fv: 
E1nánuel Antal. 

Szent Ist\·án-körut 28. Fehér Sas, t: özv. Kel'jF.'l 
Györgyné, (V„ Szent István-körur 30), fv: Kon
dor Béla. 

Viseg1'á.di-utca 19. Nnp, t: fiorvádi Anral, f\·: u. a. 
Szent IsLvá:n-k-iirut 7. Uránia. t: Gruber }~rpád, ív: 

' u. a. 
··:.Váci-ut 34. Ferdinánd, 111t. k;ez.: dr. l\.úln1án László. 

, 3.:Bé.thory·utca 1'5. Báthory, t: Vúmos Gyula:, (V .. 
· Pannonia-utca 18), fv: u. a. 

'!;~ Pozsonyi-ut 2/:t. ZHa, t: dr. Tábor Pálné sz. 1\ial'· ;1 ~~r~er Sára Györbryike (V„ Pozsonyi-ul 30.), fr: 

l./. került~t: ;:]::fr,,.Bálvány~utca 5. Ba.;:Hika, t: özv. -<Unbrus Sándor1!f! 
?.{< _:;lJf;. sz. l\Ioskov'it.s Fr&rn {V., Teleki Pál-utca 1~). 
t~ Nádor-ntca 2.L .:\.l·a~"lY l{el·eszt, t: Felt~t~ Zoltá:i (V .•. ;$'.<.·----------==--------= 

l~úd-.u·-u:c~1 24L :f\·: u. a <&'\S -, '' 111 a' Un, 'ra 
Jüzso,• At.ilc:-t•tc:> 7. Lipót\·ú.1•0,i, 1: Pátt°' I.ászl~ .·.11.. zerummuven llJ!ell\escsawi©l 

\T.: l(lotildptca -4), iv: u. i. ;_fü12Budapesti iroda: x1,r. :.A.bonyi.u. 10. Tel.: 42~·:;. 

-IJ 
'~i 
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l V1íc:i„ut- i4. GlóUus, ha,t.- ~~z.: K.ar,:,11 Lit~h·;, 

I'aUk liliksu·utca 16. Országház, t.: l(ccsie lm.ia 
Kende-utca 14.), fv: :u. a.. 

Panqonia-utca 20. Palla.5 A„thene, hat. kez.: Lovn!!. 
Mildós. 

Légrády l{áToiy-utca 37. l{-g. Bat.th~'ftny;i, t: özv:. dr. 
Baradlai J.únosné ('l'avaszutca 19), fv: Barad;di 
\Tfuna, 

Szent István park 26. Szent István Pa1,k, t: \Volff 
Dezső (Pozsonyi-ut 46), (fy: u. a. 

Akadémia-utca 1. Aikadémia, t: dr. Jalmllházy Zsig-~ 
n1o~d (III., Cserje-utca 12), fv: n. a. 

Szent lstvánkörut 20. Vigsz.inház, t: Szabó Vince 
(V., Katona József·utca 25), fv: u. a. 

V'I. kerület: 

l(;i.::ály-utca 12. Szentlélek, t: Török Rt., fv: 
,S(,mueL 

Gönczi 

t 
~.:._ul\i-ás.:;;;y.ut 1. NAdor. fv: Kcpác..sy Sándor. <!' 
TerCY--k~irut 22. Se.;,,ritö l\iári:i, t: Feuyyes ~li1i:sn (\i,1 :~? 

C;;:::.H,:~i~>utca 4/b), fv: u. a. lf:;. 
l(irályu:ca 88. Isteni Gl1nd·v·iselés, t: i\Iajos Pful, 
(VII., 1\:.irály-utca 85), fv: u. a. --~-% 
.<\.11d1·iis.:::y~ut 84. i\1agyar !{ereszt t: özv. Bayer ~~- -"JS 

ralné (II., Lotz Károly·utca 11/a). 
Ter.i::d~.ö;:ut 33. Dózsa György, hat. kez.: dr. Firon 

Bélfu16. 
f:i.ndrú:-<""6)'Ut 26. 01•era, hat. l.:ez.: B~e-.'.er1cann Sándcn·. 
Dózsa György-ut' 124_. Hattyu, t: Takáts Ernő (V!.1 

D6:;:;:.a Györ-zy-ut 12.4), fv: u. a. ·-f%-

Andrá5ys..ut 55. Szent Bertalan, t: Ladányi Andol', 

'fv: u. a. 
Szondy-utca 52. Tu1ul inadár, t: özy. Károly Ármin-

né sz. l{arfunl.:e-1 Gize1la (VI., Király-utca 8.), 
bérlő: Erdös Istvú.n (VI., Bajza-utca 47). 

DeáJ;::-tér {). DeitJk Fer0.nc, ü: Sziit:s PáT, fv: u. a. 
Löv'ö'ld.e·tér 5. Fnsor, t: Hajdu József (VIII., ~llöf- ~\:' o 

ut 14), fv: u. a. 
„~ndrás.sy-ut 99. A„r.drássy, t: Wittman Elen1§r (V., 

ICatona Józ-.:.·ef-utca 27), fv: u. a. 
Nagyn1ezö-utca 38. Er;;Béb~t ldrályné. t.: Schul~k Bé

la (II.1 :iVIalinovszl;::y·fasor 1), Bnbusik Ferenc (l,r., 
Váczi-utea .44), hérlö: Babusik Ferenc. 

Szondy-utca 23. Vörösmarty, t: 87.entmikló!'i. György 
(VJ„ Podu1nniczky-utca 75), rv: u. a. 

Király-utca 38. Cnri"t'as, r: Ispán Jenö (Szent István· 

park 22), fv: u. n. 
Bajc!;:y-Zsilinszih>y-ut 29. l\.o.s;.;uth. 

Sándorné 'SZ. Márer Erzsébet, fv: 

i: özv. Sz-ékely 
dr. Farkas Pál 

Bajc.<.."Y-Zsilin~'5zli:y·ut 65. Nyugati, t: Szahó Dánielné 
(Bajcsy-Z~ilh~~z;1cy-tit 65), fv: u. a. 

Podn:•nnic
0

ik,\"Utc:~ ()~l. Pot!n1:11iicziky. t: 1-L-:dz::y E~:rJ. 
re CVI., Kn1el:iy-uU-a 15), Gelei Gyula (VTJ„ flu.11:
jnnich-utca 81), f-.;: Geh>i Gyula. 

Ttn·éz·kÖTUt 3. Oktogon, t: ÖZY. dr. Szebelléíly Lo~sJ.J{i

né, ÍY: u. a. 
Vörú,;marty-utca 3:G. A.ranykrdá>:;z, 

Vikt·c1·, ii.ze?ntár::: 1{(11·'. .:~f..~1:571.:-y 

11nre-utc~ 2a. 

t: K0·c:u;.:í.l!:;:Ü'.Y 
Ott(í 1 "\' •• S :l~ny 
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Tcr6z-körut- 56. Budapest• 
(IT., Fö·utca 50) bérld: 
1\Iun,kás-utca 3/n). 

t: Erdey Gruz örökösük, 
Margittay Tibor (V1l. 

Lehel-utca 4/c. Kárpátalja, t: dJ'. Zahorá11sz1;:y 
Yin (V .. !{resz Géza-utca 51), fv: u. :i. 

VII. 'kerüJ1et: 

Er-

H.ák:ócziu 10. TufegVáltó, t: özv Peres E111őué, bé:rlö: 
dr. J:íattlauer Jenő. 

Iürály-ulca 53-~ Szent Terézia, h:1t. kez.: Rochlitz 
E:nil. 

Rák6czi-ul 88. Kereszt, hat. kez.: l{ovács ödön~ 
T~rzs.ébet·li::örut 23. 'Viktória;, hat. 'kbz.: Schillc!.* I~rnö. 

Thököly·ut 28. S:r.-ei11: Her1nina. t: FUJ'IJfo J{Jz~·'ef, fy: 

u. a. 
Damjanich-utca ·1. l\Iagyarorszái; Védn>'BZOnyo., t: 

Juhász i\lárton11é sz. Schön!eld Ilon:i, ív: l(ör. 
rn~·ndy Elemér. 

Erzsébi•t-~kUrut 51i. Hunnia, 
!zahelln-ulca 41). Üz(~mtárs: 
ÜllÖt-ut 42) •. 

r: Ka1án GJ-"1ll'a. (VI., 
dr. Balló LaJas (VIII., 

Sornogyi Déla.:'.ui 5. Diana, 1: Erényi I.r:Í!";.ziló (VIT., 
So1nugyi Déla-ut 5L fv: u. a. . 

Dohfu1y-utca 88. A.po!l5, huL keY„: Soc!n;:;gy·i Sándo;._ 
1::;ty{u1-ut 17. István ldrúly, hat. kt;z.: Dt~nrdek I!:t- _ 

ván. 
\Vesse!én.ri·utca 30. Weselényi, t; dr. Pe1·cs ,Jenőné, 

-rv: 1:. :1-
>f :i<l(:d1 1un·~-r.ér l· I-,I:1rgi1u i'; Fí~jél' ErniJi ,\nt:tl-, 

(v: u. a. 

P.ákóczi-ut 5G. Toldi 1\'Iik11ós, t: özv. Szilágyi János
né,> bérlő: dr. Lajbek László. 

Dr;l1·11tca 80. For1una, tul: Rocsuba E1e1uér, hat. krz.: 

Ra ina László. 
Thök.öly-ut 21. _!_rpád fejecleleni, t: 87.a.bó -Kúroly, 

fv: u. a. 
BPth:en Gábor-utc:l 8. Ferenc Józ.«ef, t: Szék8ly Imre 

B<-•thleu-t-ér 3), üzemtárs: Horti Rudolf (VI., Vil
n1a kri.ráiyn:é-ut 30). 

'V·es·.::.P1ényi.utca 60. Glória, t:. IIe11Pr Lúsi;ló (VII., 
Da-injan"ich·utca 58), fv; u. a. 

Dan1jr,nich-utca 39. Damjanich, t: l\'Ii~::;zöly Mátyás 
(V!l. 1 Damjallich-utca 40). fv: u. a. 
I~!au?á.l-tér 13. l(lauzál, t: özv. Bo111~1a Jenöné (V. 

"\Tisegrádi·utca 3L fv: Töröl>: Józsefnó sz. Tfrrök 
Irén. 

Garay-tér 19. Garay, t: Hüvös László CXIV., Izsó· 1 , 

utca 7), rv: u. ·a. 
Rotten-:>iller-utca G/n. :M:inerva, t: özv. Spiegel Gyu

láné (ICorongutca 36), bédö: Szendrő Sánd11r 
(VIT., Na:.:yatádí Szahó-utca 42). 

Baro$s-tér "14. !{eleti, t: Bell'Znay I~ároly (VIT., Rot-
tpnbíller-utca 3), üz!".mtár:.:: D2hreceny L:'1.'>zlón~ 

(VII .• Baross-tér 14). 
Hernftd·utca. 7. Szent 1\-fikhSs, t: Böh1n Ignúc (X.Iy., 
Hernüna-ut 8), fv: u. a. 

REVIVAL 
a leglH.~vlisl:té ve!'lzétyes ar1enubernrol~ 



Erzsél.Jet-kötut !3. Corvin, t: özT, F-enyver, 
:->z. Bnrg Valéria. (VII., ~~kácra-utca 'i), 
l(ené:> Endre. 

Zoltámié 
fv: Cr~" 

Rúkóczi-ut 32. ~.\rany Szarvas, t: Halász Béla t""T' · 
florán:,'.zky-utca 1}, fv: u. a. 

Dob~utca 24. I':az;inczy, t: Siklósi Henrik (VII., Rá-. 
kóczi-ut 22), fv: u a. 

El,2r11ér-utca 2G. Bem, t: özv. 1\riagay l{áilmánné (XIV 
~Adtósi Dürer-~or 5), üzen1t,árs _Bauer Mátyá5 (VI.: 
Benczur-utca 35). 

VIII. keriilet: 

l{ákóczi-ut 61. Szenl Rókus, ha:. li\~z.: özv. KOppány 
Vilmosné. 

Baross-utca 44. Szent Sziv, t: R~thelyi Károly é;; 
cli·. Réthr-1:.ri Jenő (XII., Nn.gysn.lló-utca 12fo), fv: 
?-Ttrneth Edit. 

í\lt.::::eum-kö111t 18. 
10!1:::,y 1,:úrolynf; 
L-2.jns. 

l\In.~yar Koron:1, t: ÖZ\". d:r. l\'ia
(IV., Bástya-utca 22), fv: Fülöp 

S0n1oqyi Béla-ut 1. Városháza. t: Patal~falyv Sáu-
dor (VIL. So111cg}"i Béla-ut 1'). fv: u. a. . 

i\Iária Tc-rézla-tér 10. Szent József, hat. ke:: Kn
vúcs A„ndor. 

R{µ·~6cz!·u; 39. Cf·ill::ig, t: örkény Hugó, fv: u. a. 
.i\I~tyás-tór 3. Sz~~nt K.eresztély. t: dr. Filó János 

(\i)II.. ?rI:":.tyús-tér ~.n. fv: u. a. 
l{ökk Szlhircl-u\ca 28. Szent Lá:::zló, t: -özv. Steiner 

Ü;:;zkárné 5?.. Robitse:i1;: I10:1a (VTIT., Rökk Szilártl· 
ut<:a. 28), fv: Szffkely Súudor. 

;:to:nanelli-ut~a 12. Illés Prúrfta, l: Hófer _.\nta1 

(VIII., Barosutca 20). fv: u. a. 
JSzsef-körut 64. _4._po~tnl, hat. kPz.: Fen,ldch A„1·nold. 
1\'f.pszínház-utca 22. Szent J\iargit, t: ifj. Szth1csil~ 

tEtván (XJ., Ta::; vezér-utca. 26), _ üze:ntárs: dr. 
Ko...-án~·i i\lildós (Z:::-ign1ond k.irály-utja. 20). 

Baro:~~-utcn. 129. Kálvú1ic:, t: dr. l(oni·ád Géz:i (IX., 
· Fe1enc-körut 2).. és özy. P;.··A;ich. Kúr~lyn6 (VTI., 

Danjanich-utca 7)~ fy: clr. 1~0111·ad Gezn. 

Ném~t-utca 32. Szen't Péter, t: Piklel' Györgyné sz. 
Zelner Róza (Vl„ Dózsa G,vörgy-ut. 13)i fv; Fü

löp Péter. . „ „ 

Prát;;r-utca 45. Szent Család. l: dr. Weber Dezso 
(Vlll, Vajda Hunyad-utca lG), üZnH'tár2; Kasztner 

Sátdor (tl„ Garas-utcn 9). 
Rákó!zi-ut 23. II. Rákóczi Fer,.:111..: 1 l: dr. Knorr Zol· 

tánaé sz. Elek Lh~lu (VlIL, Szentkirályi-utca 

32/b). fv: u. a. . ... 
Tele1tl-tér 3. Teh~k'i, 1.: Lázár József (VIII., Erde1y1· 

utm 10), fv: u. a. 
Népsdnház-utca 37. üdvözitö1 t: NS.gele Géza (Vlll, 

Népszinház-utca 37), fy: u. a. 
_Raro:;s-utca 111. Baros.;;, ;t: Csató Sándor (Xl., Him

fv·::itca 10), fv: Berényi J::tvún. 
Sz1~~kir5Jyi-uica 22. Szanatóriurn, i.: özv, Szendrei 

Bé:áné sz. \Veinherger 1\'Iária (\1·1., Nagymező-utca 
3), fv: Gonda Lá:;zló. 

József·körut 10. Zrinyi, t: Kalmár István (Vlll-, 
Szentlcrályi-utca 13), fv: u., a. 



József-ltörut 40. J·ózsefvítros, l: Moldt 'Béla (J64~:e.f: 
körut 43) és dr. BáthÓri Ferenc (XII., Költó·nlca 
7), rv: dr. Bátho1·i Ferenc. 

J&zsefl~örut 80. Nagyboldogasszony, hat. kez.: Sán 
dor lm.re. 

l{arácson Sándorutca 21. Na.ey1nagyarorsz:ág
1 

t: AJ:-· 
·!nann Aladár (Vlll., !(őri-s-utca 26), f\·: u. a.' 

Baross·tG.1· 6. gr .• <\:ppon;ri, t:: Bér Sándor (XIV., lbo
oyi-utca 6), fv: u. a. 

L\:.. kerület: 

lJllöi-ut 39. ~'1.ngyaf, t: ·LöchP.1-er Ta1nás (VIII., Jó· 
zs'ef-körut 86), fv: u. a. 

ülJcii~ut 59. Szent Ferenc; t: Ciner Zoltán (X., '.Jsa· 
híd-utca 14), fv: Gotnho;; Zoltán (·XI.,- .Szent irure 
11erceg-ut 105/a). 

F.erene-körut 22. lPádu:d Szent A11tal, t: Fekete }\.u
dor· (IX., i\:Iester·utca 9) és dr. J.VIercz Ltiszló ~IX., 

. Ferenc-körut 22). 
Ráday~utca 18. Jó p:ís~:tor, t d D • o··d·· XI ·: r. cer oa 1 .,. 

Bruka.tor-utca 5-7), fv: u. a. 

üllői.ut 105. Sas, t: l{!!ósz l{ii.hnánué (XI., Bercsé~ 
nyi-1ücn 13/b), fv: Ge . ...:~ti ICároly (IX., ül2ói·ut 
105). 

Soroksád-ut 3'5. Sz'2'.lH. _J\..nna, hat. lk•ez.: Par.dula 
Egon. 

lYieSte1·.utca 38. 1\Iadonna, t: l{e<1iplerné P. 1\:Iurg:t 
(IX., Ivies-te1'utca 38), tv: u. a. 
ülJöi-u:: 87. Sreiful'ia, t Nerutuyi Ni:ndor.ná sz. \Vell

ner Ró~ (L\:., iJ"ltöi-ut. 87), 1'.'t: dr. Solt Endrl.!. 

· <··· Gróf Haner-utcu 4,1. Haller, t: László Jenő, fv: 

1
·. Grlief Tibor. 

\ ... ~;· üllöi-ut 121. "Gizella, hat. kez.: Tulen~<hért Vilmos. 
Ferenc-tér 1. Jó Sziv, hat. kez.: Ligeti Viktor. 

f Gróf Haller-utca 16-18. Nátl.ai;dy, t: Fülöp Endre 
(IX„ Gróf HalJer-utc~ 20), rv: u. a. · 

X. l<erület: 

Belső J·ász.berényi-ut 7. Isteni gondviselés, t: dr. 
Fáczányi István (X„ Eföd-utca 2/b), fv: u. a. 

:;<f Kápolna-utca 1. Arany Sa..':5, t: i.)zy, dr. ft!atul Gézáné 
}. · sz. Eck Aranka (X. ~<il101nás utca 9') és S:·ánt.ó 

'·i· I~réné· (\'11. Dohá.uy-n.tca 22--·2,1) t'Y: Szücs La-·Ji jos. 
Család-utca 44. i\J.átyús Király, t: Mály LisZl'ó (X., 
· Csalácl-utca 44), fv: Csaplovits ,El·ek. 

Gergely-utca 40. Szent 1{.atalin, t: V:incze István 
(X., Gergely-utca 40), ÍY: Vincze Istvánné. 

·~,.. Orcz;,r-ut 47- Orczy, t: örvényi Béla {X., Simor-utca 
:&; F 11), fv: u. a. 

:~{' e&68li88688"800 ...... 00_&"8"'~0088800800 
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l.illöi-nt 124. Jézns Szive. t: dr. Te1ne~-vúry Is~·n, 
rv: u. a. 

l\Inglódi-ut 65. H;vgiea, t: dt·. Görög Jenöné (X.1 

Maglódi-ut 65) 1 iv: :!. a. 
HlUlgária-körut. 16. Szent Erzsébet. t: Rimay Béla, 

fv: u. a. 
Pongrácz-ut 17. Szent Mihály, hai. l~ez.: l\focsá.rjr 

Sándor. 
Gyömrői-ut 49. PIRn~.ény, t: Z. Császár Ferenc (X., 

Gyö1uröi-ut 49), fv: u. a. 

XI. kerület: 

Bartók -:Béla-ul 19. Szent Gellért, t: Magyari l{ossa 
Gusztáv, fv: u. a. 

i'rlóricz Zs·iginond-körtér 8. t: Szegő Istvánné sz. 
1'iiül1er ~,i\nna , (XI., Fadruszute-a 12), fv: u. a. 

Gellér.t-tér 1. Szent I\:.ereszt, t: Ternajgó József (!., 
Krisztina-körut 26), fv: u. a. 

Bartók Béla-ut 128. Szeretet, t: Fabritius Hen1'ifkné 
(XI., Barfók B.-ut 128), hat. kez.: dr. Fazekasné. 

Fehérvári·ut 82. lJbieuxi Szent Tt•t•éz, t: \özv. Kiss 
Sándorné ;.:.:z. P.uff Teréz (XL, Fehérvári-ut 82), 
fy: u. a. 

Lenke-té.1· 4. A.rany Sas, t: Erdélyi Dezsií, fY: u. a. 
Bu<lafoki-ut -47~9. Szent -Antal. f: dr. Beke Gézá~ -

né (XI.~ Berc.sényiut 36'), fv: u. a. 
Bocskay·ut 7. Háro:!nkirály, t: Balú*.s Árpá~I (XI._, 

Bartók Béla-ut 52), fv: u. a. 
Szent Imre herceg·ut 86. Irgulma1,; szeretet, t: Fe-

1'enczy Arpád (XI., Budaörsi-ur 34/a), fv: u. a. 

Ba1'tók Béla-ut 6L Szent Klára, t: TeTe!Y :Séla (XI„ 
Fnd111Sz-utca 6) 1 társtula:J. _..\.rvay Gyöl"gy (XI. 
Ulászló-utca 38). 

XII. kerület: 

A..Jkotás-utca l/b. Magyoior.szár: Védasszonya, t:: 

dr. Héray _t\.ndor, fv: u. a. 
Slahad.ság11egy1 Eötvös-ut 4. Mátyá:.· !(irály, t: 

Schmidt. Dezsőn6 s-z. Wesner J.Iárta, fv: u. a. 
A.\hlootús·utca 134. _>\..lkotás, t: dr. Illés Ede (XII., Kiss ~ ->-~ 

János altlábornagy-utct 23), fv: u. a. 
G,rőri-u 9. Remény, t: Szüts Ernő, fv: u. a. 
Hitlegkuti-ut 2. Szép Ilona, t: Weörös Gyula', fv: 

u. a. 

~-=' =~-,~-~~--~"'·=1 

1 CRINEX ~~I. l 
Peroralison haiésos teljes ovarium kivonat 

gyógyslilervegyészeti 

Budapest, Vll!, Muzeum-utca 

J~,-·=· Telefon: 137-386. 

kfl. 
Hi/b 
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Né!nctvölgyi·ut 56. Szen< ~:\.gnes, t: nén1etprónai 

"\Vtl1ff La.los, hat. l;:ez.: l{á!'páti ,Sándor. 
Bösziö.rn1é.nyi-ut 36/h. J::tt~n szeme, t: Vá:rbiró 

GyUrg~·n.é !'5Z. Speriágh Eszte;:, fv: u. a. 
Csaba-utca 7. Csaba Vezé1·1 t: Karner Ál;:os, fv: u. a. 

XIII. I~erület: 

Róbert Károly-körut 60. Fehéi· gal:unb, t: Strau~7. 

Árinin, fv: u. a. 
Róbert Károly-kömt l(l'!. t: Lamberg Károly (XIII., 

Szilágyi Ede~utcn. 24), bé:Iő: Lukács Dénes (XIII., 
. Róhnrt .Károly-körut 104. 

\'áci-ut 1'55. Danubius, t: dr. Só::kuty ~4..ndrás, fv: 
u. a. 

Váci-ut 87. Phönix, t: Janitsár;v László (II., 4.\.dy 
E11dre-utca 30), ív: u. a. 

Szent Lá."i:d.ó-ut 74/fi. PeiiÖ'fi, t: dr. Pethes Béia, fv: 
u. a. 

\ 7.ici·ut 49. Lehet, t: I\.orán:i Zolián, fv: u. a. 
B€ke-tér 11. Béke. t: Tóth Ilona. 

Xr\r. 1\'.eriilPt: 

E:rzsébeL I~irúl~·1H!-u1 30. Huu1nnil:as. t:: Czukor Gyu
láné sz. J{lein 1-Iedtl:1 (Xf\.r., Kolumbu.<;7,..utca 75), 
fv: u. a. 

Erzsébet királynt'i-ut 100/b. S:,:1~;11 Veronika, t: Tor
d:1y Feren1• (XIV., Er;1,..:éhet kí.i{ilyné-ut 2/a)~ tv: 
u. a. 

l:osnyáJ~-utca J. őrangyal, t: Har.~·ányi Károly (X fV, 
Gyarn1at.utca 30), fV: u .. n. 

~'.t1 

Thököly-nt 87. Hungária, t: dT. Keme11'05 Pétur 
(XI\T .. Thi;köl;r-ut 87), tv: u. a. 

I\Pr011(•.:>i-ut 2·1. Pannonia, h:it. kez.: Nyéki Béla. 
Dózsa G;rörgy-ut 29. Aréna, t: Polatsik ,József (XIV, 

AjtóBi Dfrter-sorr 27). fv: u, a. 
'.f111ököly-ut 187. Thöltöl~. t: iVlnkr"-"sy Béla fXIV„ 

Th<Jkiily-ut 178), fv: u. a. 
Fűrész-utca 17. Szent 1\nto.l, t: Betegh K..í:roly, fv: 

u. a. 
Cserey-utca 7 .• ..\ttila, t: l{robsz. Jenö (XIV„ Nürn
bergutcn 12), fv: u. a . 

Erzsébet Jdrályné·ut 10/f. J·6ren1énység, t: 03:erenyei 
Géza (XIV„ Golun1busz-~tca 6'4), fv: u. a. 

Kerepesi-nt 128, Sz.mt: Vendel, t: Kada Eruébet 
(XIV„ Kerepesi-ut 128), fv: u- n. 

Eudatétény_,„(I.) Szent Szh-, t: özv. Kajdacsi Páln-6, 
fv: Lápossy Károly. 

Bugyi (l.) S;·eht István, t: Bo-ssányi .Te~ö. fv: u. a. 
Buj (XII.) 1\1Pgváltó. t: Szabó D~zs6, iY: Lányi 

IIonn. 

Biit1szentrnihá1y (XII.) ör.y. llürön1pö Imrén~, fv: 
b. Iván 1\ilnrp;it. 

Biids·lentmih{dy (XII.) C!"illw:. t: J{áclár Liszló, 

fv: u. a. 
Bükk ('V.) l\It•g\·ú\tó, ! : Né;11e,h János, fv: u. a. 
Bükkö::<d (VITT.) S.z(~nt Terézk1>. r: 1VIertha _;\,goston. 

f\'": n. n. 
(\~te (Ill.) i\Iegy!~l 1 ó. t: K.frlclo r· Vil111• ·~. fy: rf'hurzó 

Gyargy. 



Ccgiéd (II.) Szentlélek, t: Ö?.':.· Jáu;,.1~:sy Gázáué, fY: 
Horváth .Tóz.!lef. 

Cegléd (II.) R~mény, t: ö;;1" Zalai Károlyné, rv: 
Zalai Károly. 

Cegléd (fil.) Tviegváltó, t: Felh12r László, fv: u. a. 
Cegléd (II.) Isteni Gondv;:el&3, t: Jákó Já.."1.os, 

fv: u. a. 
Cegléd (I1I.) Rákóczi, t: 1\'.Iest.er Liiszló, fv: u. a. 
Ceglédbercel (II.) Nep. Szeiit Jánn.::;, t: özv. L?.tlno-

vits Gézáné, fv: Latiuovits ödön. 
Celldömölk (VI.) B. Szüz l'Iária, t: dr. Bisiezlry 
. András, fv: u. a. 
Celldöinölli: (VI.)· Tstenl Gnnd„~is·~I€s. t: Bunyevfc?. 

Sándor, fv: u. a. 

Cibakháza (XI.) Szenthi~:<l:11sá<T. t: Tuiolnár L'.t::zl·\ 
fv: u. a. 

Cigánd (XV.) l\'Iegvá.1tó, :fy: c~nn„::s Dezső. 

Cinl1:0t.a (I.) l\Iátyá.s kirúl · t: Erlvi Illé: G;-{h•_,,:,„·· é. 
fv: u. a. 

Csabrendek (XTV.) S-Zf:nt· Lá:~:dó, t: özv. Poz:::gay 
_!\.ndoi11é, fv: Szede-r Ei1drt" 

Csanádapáca (XILL) 1\In:;.:~-:tr Eoronn. t: u,~n,c1ni 

l{ároly, fv: u. a. 
Csanádpalota (:üI!.) Hatt~,rn. 

Csák~nydoroszló (VI.) SzPntJé1pk. t:. özY. OlPrt 
;Er11il:·é. fr: Ge1·~; ·~yi ln!.·:'('. 

Csákberény (TIT.) Szent J.\I: nr_1;1. i: Gn61 lle:;s•J, 
fy: u. a. 

('s1í1t·:1ír CIII.) !~:t:•.•ni Gond;·lsr>l0•:, r: Jil'OYOC Károly. 
t\·: T.1ak:nvr Gyula. 

$:~ 

C'2diny (~:IV.) l\Ú.1gy:11' K.orona1 !'v: if,i. Pt>r:;e~· Ignác._"/\ 
Csoi.ni.·h'!!~l;: (:X:.) I\:Iegváltó, t: Part·a Jenőné, fv: ua. 
Csáv~ly (IX.) 11'1Bgváltó, t: ö;:Y. Hallósy Endr~né, 

f\ff! B1·enr.el' Dezső 
Csengt:r (XII.) Oroszlán, t: dr. :r-.'liJ;:c.:a G~·tlla, fr: 

l(ah~er Frigyes. 
CEcng5<1 (I.) t: Stettner J .• i\J11nl, [v: u. a. 
Csepel (I.) őrangyal, fv: Rockenbauer l\ilár1a hat. k. 
Csep~l (I.) -~bryal, t: n. özv. Hercr. Gáborné: ív: 

Kis::; Lá3zló hatósági l;:eze~ö. 
Cs:.>pel (I.) Szent _l\.11tal, t: B'1rzso\·uy István, 

fv: u. a. 
Csepel (I.) Szent Erzsébet, t: özv. T1tler1-y Tiborné, 

i\-: zilahi IZiss _i\.ttila. 
Csepel (I.) I~irályerdö, t: dr. Jeney Ist\·án, fv: u. a. 
Csepreg (V.) S.zeothároni::1ág1 h. é.: Flódercr Ernő· 

né, fy: Forbáth Ernő. 
Csesztreg CX.VI.) St'gitő Sz. ?IIária, r: özv. Donás'zy 

Alad{n'i1é, f\·: l{.ele::i RÓZ!!, 
' h 1 ::.\ Csrté11y (r\T.) 1-Iyglea. fy: 01'.'.11 E.:,:·: at. rez. , 

Csépa (XI.) ör.angya.1, t: Nagy Ferenc, fv: u. a. 
Csokouya•.:isontr:. (VII.) J.Vleg\·áltó, t: ö~v. Tóth ,jó:.. 

zf;:::fné. fv: 1'on;csinyi En:ö. 
Csolnok (1.) Szent -~n, t: Dobny Pál, fv: u. a.. 
Csengrüd (X.) Orszú~ ci:11::1·. t: Bar11:1 fl:i-r.rik, fv: 

r.1~1rórhy E<l'ir. 
•o 

siérúm~~iüve~~ Bélíéscsaba 
Budapesti iroda: XIV .. .c\honyi.u, 10. Tel.: 426-745. 
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Csongrátl (X:) 11legvált6. t.: Czaj!ük László, ív. u. a. 
Csongrád {X,) Szent Ró1.."'Us. i: Gömöry János, 

fv: u. a. 
Csongrád (X.) Szent István, t: Bezzegh István. 
Csongrt'id (X.) Szentltil(>-1", t: Nag;v Elen1ér, f\•: u. ~J; 

Csoma (V.) Kösas, t; 1\'Iar'inczer Jenő, bérlö: len<l· 
ray Endre. 

Csorna (V.) l\•Íef,•Yúltó. t: Geu~~ly I~tv.á.n, ív: u . .a. 
c~orvús (XIII.) Isteni GondviJelés, t: özv. Szász. 

Lajosné, fv: Sí.Úsz Ödön. J 

Csögle (IV.) l's.e·ii Gon<lvisel&s, (ne:n inükö:lil.-). 
Csöltmö (XII.) Olajág, fv: Péchy Tamás. 
Csömör (!.) l\f('gYáltó, fv: Orosz Jenő hat. kCz. 
Csurgó (VII.) :i\rI('.gv"áltó~ t: Ga.1nmbos !{áln1án. fv: 

u. a. 
Csurgó (VIL) Sza.bnd~ág, t: özv. Bole1uann Éhn Tuli

hfu1yn6, ·f,·: Timár Benedek. 
Dá1;od (IX.) t:. Bieliczky Károly, f-'r: Bielitiky Adám. 
Debrecen (XII.) ~<\.rruiy Angyal, t: Bánó Andor„ 

fv: u. a. 
Debrecen (Xl1!.) Arnny Egyszarvu, t: Grósz Nagy 

Feretfc; fv: Pit:cz6si László. 
Debrecen (XII.) Nap, t: Tolvay Imre, fv: Erdey 

In1réné. 
Debrecen (XII.) l\fagyar ICoroua, t: Káposztássy 

Gézn, fy: u. a. 
Debrecen (XII.) Kigyó, t: özv. 1Vlihnjlovi1s Jenöné. 

fy: Duronelly Olivér. 
. 1Jt>.hreéen (XII.) K-Ossuth Lajos. t: Lu..x _t_rn?ld.„ 

fv: u. a. 

Mű 

Debrecen (XlL) Megváltó, t: Major Mihályné, fv: 
l\Injor László. 

Debrecen (XII.) Re1uény, fT: Gödény Ilona. 
Debrecen (XII.) Csillag t: h. élv. Beke Barnabásné. 

fv; J(ovács Gyula_ 

Debrecen .(XII.) Isteni Gondv .. t: Székely Adorján, 
fv: Juhny Imre. 

Debrecen (XII.) Rákóczi. t: özv. ~L\.r.anyi Árpádn~ 

J\·;. _>\ranyi Sándor. 
1J.~hrecr.n (XII.) Csokonai. t: Batftr.v István, fv: u. a. 
Debr~ccn (XIJ.) Sztankay, t: Virii.gh Gyuláné sz. 

Németh I1lona, f"r: u. :a. 

Dehrecen (XII.) Sas-, 1i. é.lv.: l\:íaud~1 József örök .• 
!\-Iandel Pá:l, bérlő: Osi.vaad László. 

Dcbn„•cen (XII.) Bocskay, t: özv. Lassányi Jó::sefné, 
fy: Prehoffpr Jeuü. 

Dehrecen (XII.) 11:urnközy, ! : IIorváth ·Zoltán, 
fy: u. a. 

Ddlf('C('ll (X.lT.) i\:!út yá.-; Kil'ÚJy. t: Papp Gyula., fv: 
Pili:-:!-;y J ÓZE:f'.f. 

D,:_·hrecen. (.:~II.) Tl:::z'.:!, t: ,Jónnp }\.ladát,1H1, tv:, u. a. 
llphreccn (XfI.) „Arany J;ino:-, t: h. llv. Bozó'ky 

Gyürg-,\·n-:~. fv: Sza:b6 Sándor. 
I.lebreccn (XII.) Sz~ulhárom'Ság-, t:: Sallay Lá.~:dó, 

fv: u. :i. 

Debrecen ()CII.) .Arpád fej1~cJe>2.1n, t: dr. G:tvallAr 7,µ 
L:::tjO!:iné, fr: Bállnt A.11)ád. 

Ih·hre:·en CX.l!.) I-Jungária, (n"!'<.tn nlii.l;::ödik). 
fti't~S (IX.) :\'1:1'?yn1· l\oj'tll;ltJ, i; H. Fodor S:1fHlur~ 

.fy: Seln1(!t:Zy J.;á~r,\ú. 
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Dcmec~er (XII.) ls.l~ui GonJ.vi.:..el-&.!, t: Terl#lllJ' 

·Meny11ért. ív: u. a. 
Derecske (X!T.) Re;r.:ény. t: Benkő Sándor, Ív: U. a.· 
Derec;.;ke (:\:II.) örn.ngyDl. t: Alm5..~sy Lrrjns, f\·: u~. 
D~szk (X.) P. Szt. l\..ntnl. t: Szeghy Ti:bor, fv: u. 8:. 
Devecser (III.) Szen{hárcmság, t: Balogh 1:ílhály, 

ív: Losoncz Dezsö. 
Dég (fi.) t: özv. l{ovúcs Józs<:.>fné, bé:·lii: Po61

; 

Dezső. 
Dévaványa (XL) örangyril, t: öz~. So::nmer Perta

l<u1né, fv: Frindt Béla. 
Déva\1<.\nya (XI.) Isteni Gondv'is;,lé'>. t: K01ibay R11 . 

dolf, fv: u. a. 
Diósgyőr (A"\T.) Tuiegvá1tó, t: Élt•s Géza, fy: dr, L!„ 

geth;r. Zoltánné. 

f1i(:::;gyt'ir~Vn~g'<;""ár (AV.) .An;:;.~::..L fv: l(1'áVf'CZ IChb:a 
Diósgyör-Ujdiósgyőr (XV-.) Sr,~nt László, t: dr. 

\ián1os :l\Iik'.ós. fv: u. a. 

J"i.fir:g:yör Perece~búnyct;~1rp (X\í.) J.\L.·.sYú1t6, t: 1Ien-
1:01· Zoltán, fy: ErC·ss Gyuláné. 

!)i(is.ie:níí (IT.) Gondviselé·::;. (ne:11 

Doboz (XIl'I.) Iste>ni Go11tl\iselé:.~ .. 
f·;: VéJ:;:ony Istyú11. 

inüködik). 
t: Holdy 

l)un1hegylüiz (XIlí.) A;:gy~l, t: ÖZ\·. l\Iaier Gyiirgy_ 
H0, f;;: I\:ránit.z Irnrc. 

Do!nhfrvár (IX.) I\Iazyar l(orona. t: BaHazár TL 
·borné. 

VotnJH)'f:ír iJX.) Cii-~J1gy~~1 ~ : C;;:r11..,r.i· TI:ú.!t;-::ún. f';'; 
u. a, 

1 
' "' 

J):.in101·:.íd (XiI.:i ?l!=i.gyar Kor()Jla. t: N·ng::- Jen!\ 
i'v: u. ;'l. 

Do1noszló (~'{l\r.) Szent ;\..J1tal, .Pour RGzsú hat. !.:ez. 
Dorog (:L) Szent J\:largit! t: Perl Józse-f. fv: u. a. 
DöbriHii:iz (lX.) őrangyal, t: özv. Brlx:ly„Ernöné, f;;: 

Strnúd Ede. 
I.Jör.asüd (I.) i\Iagyar Korona, t: Soüs lstvá11, fv: ua. 
Drávafoli: (VII.) Jézus Sz;ive, t: Brantner _l\„ntal. 
Drégelypalán!( (I'.) Szent Erzsébet. (ru'.1n inil.k:Ll<l:il" ). 
Dunabcgdánr ( L) Madoru1a, t: Walle11reld lt'lihály, 

fv: u. u. 
Dunaföldvár (IX.) Isten A.nyja, t: Ziü1;:;zky öröküSÖ!~. 

fy: Pilissy Béla, 
DunafCh~Yál' (l:\.) Szcni11ár11n1.·~ág 1 t: Szijártó Tibor, 

fv: 11. a. 
Dunaharnszti (1.) I::.:!t'~:i G,1:1dds.,lé.3. t: Hoff111ann 

Gézn fv: u. :1. 
Dun:.:k<..1:1;;;i (1.) SzP" l\.Iih[J;;. t: Sótt:i· Scl::1<lorné, fv: 

z~oldo;.; Gy.GT;;;n~ b. 
Dunakiliti (Oro~zrárról áthelyezYc) (l\i.) I\lPt:váltó, 

t: Sán1ucl B&la, i'v: u. t!. 

Ih;11:~1;aia.i (T.) I\lf:~~„„r .. it./'. t: l(.•lec:-:é'.;yi Ftffe:.c, 
f\·: u. a. 

r1un'.lpf.'ntc.le (II'!'.) SZPIUhárcmság, t: özv . .:'db(lrt' 
Re:::;:ői:·2. iv: ifj. Zlinszky Enilre. 

D;:ruisz:..'ll:~·~ii (\ílIT.) S&e:1tháro1r.ság. ö,:v. :\li'·1ná:· 
}}úni0h:,é, fy: Nagy Is:ván. 

•' 
" .-, 
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nuuaszentgyi.):·gy (IX.) Magyar Koronai t: Q·7.v. 

V'izRl(1t-sz:ky Lás1.lúu.é, fv: T~:x:l~r Jenö. 

Duun,·ecse (-I.) !fie1rrál1tó 1 t: Bn1.:os. :F'orenc ö~ökiö::F:L 

fy: Zádor Ist;i;·án. 

Ecseg (I.) S:ttiz Máda, t: Berényi Imre. 
Edelén;r (XV.) ür::tng;yal, t: dr. Schul0k: Gyula, 

f1: u. a... 
Eger (XIV.) .I\1ugyar !{irály, t: Pn.·~;.ler· krmin·, f1: 

Jelenfy Lívia. 
Eger (XlV.) Grúnátalma, t: Irgrulmasrend, fv: 

Csont Gyula. 
Eger (XlV.) Kig)·ó, t: özv. dr. Hibay Györgyné, 

fv: Miuidi Szabó Béla. 
J~ Eger (Xf\r.) öran~yal, f\·: Fodor József. 

Eger (:X.Ii/.) Szent An:n.a, t: özv. Velcsey I.&tvánné, 
fv: dr. Velcsey István. 

Egei· (XfV.) Isteni Gondviselés, t: Beniczky ll1Lklós, 
fy: u. n. 

Eger (XIV.) Szt. Ist,·án. t: dr. Galambos János, fr: 
u. a. 

Egercsehi (XlV.) Ivíagyar Király, t: Göbl Nándor, 
ív: Ruclimec:di:y Zoltán. 

Eg:rt,k (X11I.) Isteni Gondviselés, ;t: özv Tóth De· 
zsőni; fv: dr. Köhahny László. 

Egyházasrádóc {VI.) }!agyar l(oronn, t: 1\lennich 
István, fv: u. a. 

6..,, 1- Elek (XIII.) Segitö Mária, t: B~a:::,·:,1'i József, 
fv: u. a. 

Elek (Xlll.) Jézus Szive1 t: H:::mmer Ituidl)lf fY: uu. 

:~411 

E1uö<l (XV.) fileg\~úlfó, t: özv. Vattay Kon.élué, fy: 
Payer Béla. 

Encs (XV.) l'd:ii;,yar l\:.irúly, 1: 'ra,·uszy lá.i:t:dO, 
fv: u. a. 

Endrőd (~ill.) 1-.icgvúltJ, ~: .:\l~v.Y 1\.ndur. fy: u. a. 
Endrőd (XIII.) P!i<luai Szer.t _~\.ntnl, t: özv. Pat.al~· 

fnlry Sánd'Jrné, fv: u. a. 
Enying (IlI.) Iviegyfütó, t: ö1.v. ~4..tller Imré1 é, fv:-

Csorba Jenö. 
Ert:si (III.) Szentháromság1 t: :Lugosi Béla, rv: ua. 
Ercsi· (Ill.) Madorina, t: Haffner Ferencné, iv: u. a. 
Erdötelek (XIV.) 1\legváltó1 t: Bánócíy .Sándor, fv: 

u. a. 
Eszterháza (\r.) P. Szt. 4.\.ntnl, t: Nindl János, f\·: 

u. a. 
Esztergom (1.) Fel.:ete Sas, bér:-0: OHih Jó1.sef. 
Esztergom (!.) Szent lstyán, t;: Rochlitz Elé.mér, 

Jedlicska I~tvánné, I-loHósy 1\-1átyá.sné, fv: .Roch
litz Elemér. 

.Esztergom (!.) :i\-Ieg;\·áltó, t: I\.e1'sch~)numn1ayer I<.á
roly1 fv: u. a. 

EL.re-k (III.) l.~teni GondY. fy: ur. Forgács BéLa. 
Érd (III.) Szcnthá1·ou:i.ság, t: özv. Tóth Ferencné1 

fv:. Rajky. Gyc,la. 
1 

Engel Abl'isné:, .. -4 Érsekyadkert (1.) lliegvúltó, t: dr. 
fv: Veszelovszky János. 

l~add- (IX.) Szenrháro·ruság, t: Bor.sody György örö:;:. 
f\·: Felszeghy Gyulll. 

Pajsz ('II.) Magyt!r l\_ol'ou:..:. t: özv. I\.ullós György_ 
né, tv: Szepe;ssy Lús:.:ló::1é. 
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Fegyvernek (Xl.) Megváltó, t: Kabay Pét..r, fr: ""· 
Fehérgyarn1at (XJL) Isteni Gond;-isr>Jé'=, l: S:i;.\1'ke 

Sándor, fv: u. a. 
J1'chérgyarrnnt (XII.) 1Cigy6, „ t: l{on1i:·~n~· Gé:a. 

f'v: u. a. 
I•'elsöúbrány (XV.) ~~n:;yaJ. t:. öt;-~·. C.0 engeri Rt>zsií_ 

né, fr: Cse,ngeri El'z::.óbet. 
Felsőgalla (IV.) Megvá1trJ, t: Várady Béln„ fv: u. a. 
Felsöj;öd (I.) Segitü Sz. Tu'Iária_. t: özv. Bnlthazár 

Jánosné, fy: Ba1thazár Tihor. 
Felsösegesd (\TJ.1.) Szent László, t: _.\czél l\largit. 

fv: u. n. 
Felsőzsolca (X'l.) Magya1or:-:zúg- Védasszonya, t: 

Barnn László, fv: u. a. 

Fertöszentmildús (V.) IstF11i Gon<h·iselés. t: Kon~·ál'i 
Béla, fv: u. a. 

FényeslitJ\e (XII.) Meg-váltó, Nem ~nüködik. 
Foktii (I.) J.scrn·t Gor?d•.'is:.;::é.':. t: N:!~•' István. 
Fonyód (VII.) A„ngyal, t: Gallé Géza, Í\: Ga·llé 

Kornélia. 

Fót (!.) Szent 
Földeák (X.) 

fv: u. a. 

György, t: Ih·orák .~lfr6d. fv: u. a.. 
Szent Lús:1ó, t: \Törös Sándor, 

Földes (XN.) lsteoi Gond\. t: K~íJJay L. László. 
fv: u. a. 

F'iilöpszállás (11.) Isteni Gondv., t: Ga1ata Lászlö. 
fv: u. a. 

Fii?:!'B!lhcny (:\LV._l ?tiátyá"4: Ktrály. t: G·aú1 I-stván, 
f\·: u. a. 

·' { Füzesgynr1nat (Xlfl.) RSlnBnyi Szabó Jenö hat. kez. ,/1
\ 

Gílrsály CXII.) Rrm?:ny, t: g.;lnd0r tZs'ic;m 111d. fT: 
ICovássy Zoltán. 

'. .1\ Gal~nn1ácsn (I.) l\Iat-!;y<:!.rország Véd;-::~::1•11.•·a. t·: lTtt?-:· 
púr Pálné. fv: u. a. 

Gara (IX.) Szentháromság, t: özv. EttYt~l Zoltánné. 
fy: ötvös Géza. 

Garabunc (X\7L) S:.-:ent Péter. 1: -Petro\icf; Ferenc. 
fy: u. a. 

Garadna (X~.7.) S:ce;.t A„ntal, t: Faragó !~ornéi. 

fv: u. a. 
Gíi.borján (XII.) Ren1ény. t: Mé~zúr-„s I::tv H1 

fv: u. a. 
Gádoros (XIil.) örangya1l, t: Nagy Ján0s~ fv: u. u. 
Gárdony (III.) Jópúsztor, t: Ron1hányi Gyuláné RZ. 

Thaisz Erzsébet, fv: u. a. / 

Gáxn (XII.) Illát;rús I\.irály, ív: l!orráth Lajos. ./'\, 
Gelse (XVI.) Szen: .~ntal, i: Pfeifer Józ~·ef, f\·: un. 
Geszt (XlI1.) Tsteni Gor:dviselés, (nl'tn n1üködi;.;:). 
Gesztely (XV.) ~4..rauy Szarv.as, t: özv. l\Jagi l\Ii-

hályné, fv: Tankó József. 
Gomba (!.) IVIl•g·vftitf'. t: Qzv. Mál'ku~ l{ornélné fv: ,1 (. 

'' Siposs György. 
GiidöUö (I.) l\'Iagyar Koron3. (ü:.:em~n kivül). jCl: 

-=~.,.--=-=====~·•-"=--

&yógyszeréneli Laboratórium Rt 
Hutlaprn1t, XIV., 'l'ábornok-u. 9. Telefon: 121--·16S. 

Jl'ú 5im:r..e& steril injoctiók gyírtáiaa. 

., 
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Giidöllö (I.) Páduai Szent Alira!, t: Petreczky 

fv: u. a. 
Gönc (XV.) Oroszlán, t: Kozm:áry Zoltán, fY:. u. a. 
Gönyü (TV.) Reménység, t: Galambos Káln:án, -fv: 

Körtv'él.Ye-ssy Iván. 
Gyoma (XIII.) ]steni Gondviselés, t: Uzi.r. 1\fá&ay 

Aladárné, f\·: Hekele, L,á:.;116. 
Gyoma (XIII.) Angyal, t: Mácz Mos, fv: u. a. 
Gyömöre (N.) S7-ent József, t: Szabó Géza, fv: ua. 
Gyömrö (1.) Segitö 1\Iária. t: özv. Hnjá.~7. P;ílné,-

fv: Székely Jenö. 
Gyöngyiis (XIV.) · Szü7. Mária, t: Gettler b-.tvánné; 

fv: Gettler Istviin. 
Gyöngyös (XIV.) őra11gyn1l. t: özv. Polónyi Ján'Jsné 

örökösei, fv: Orosz János. 
Gyöngyös (XN.) l'IIebn;áiltó. t: Guttmann Sándor, 

&ök.1 fv: Rábel Imre. 
Gyöngyös (XIV.) Szent Bert::lan, t: Boros; István. 
qyöngyös (X:I"\T.) Szeretet, Bar::.y Béla hat J;:ez. 
Gyöngyösn1ellék (VII.) Islerd Gondviselés, t: Pich.. 

ler József, fz: u. a.. 
G.rUnk <IX.) l\.IegTáhó, t: Ba.nelli Ferenc, t: u. a. 
Gyíir (IV.) i.'.f~gváltó. t: I\:.en.rcres György, fv: -stt~i

ner .János. 
Győr (IV.) Vár\)si, ! : öz.v. P.á:bl Jenőné, dr. Hollót; 

QLivér é..:; R~·hc1-~. I-Ic116s Je!H'i, fv: ,özv. ,Rábl · 
.Teuöné. 

Györ (IV.) . .\r:1ny Sas, t: Jankó Gyula, fv: u. a. 
,Gyéir (lVo} l:"tt~!l SZ~'TIH~. t: lVfurkoyics Pú!, ev:· u. !l. 

G;rµr (IV!) M:i._gyar _l{orc.:na, ~: Sal János, :fy: \t. ;:i, 

(IV.) 
(N.) 

Győr (IV.) 
Győr (N.) 

u. a. 

Ang-tJal, t: I~eserü JÓZW'-Í. !v: u. ·a. 
Szentháromság, (nem m1iködi.1t) 
Se:gi tó Mária. 
s~:ent Ferenc, t: Pnu1ovits Alajos, fv: 

Győr (IV.) 1{"ig-yó, t: Dalibor Lá.szl5, fv: u. a. 
G;rör (IV.) Szent Lá:szló, t: 'k. ~Ioinú.r lYiil>lóS, 

fv": u. a. 
Györsiivén.;rbáza 1 (W.) 
Győrszentiván (IV.) 

fv: u. a. 

Rákóczi, (nem rni.iköüik). 
Angyal, t: Stepessy Elek, 

G;1.-frr:;zentnnl.rto,n (fV.) Szent István, t: Nizsalovszky 
István, fv: u. a. 

Györvtí.r (VT.) K"t Honzéd. t: C:~irn Jenő. fy: u. a. 
Gynlu (XIII.) 1\Iegváltó, t: Winkler Ferenc, ív: ua 
Gyula (XIII.) S:·f>nfl1áTomság:-. t: dr. SzP.lényi Dezf:Ö 

és Soltész Istyú.n. fy: Soltész I:-::1vún. 

GJ1lla (XIII.) Arany Kereszt, t: özv. VVi!~Jr.ntl D.é-
nesné, f\·: Féhn 01i:.:a. 

Gyula (XTII.) SzPnt Józspf, I{emény I1nre íl~at. kez. 
G.rn1a (XIII.) Szeretf>t, t: 1-(ét~r Steiár;ia. 
Gyüre (XII.) Ist0ni Gondv!selé.:;, t: s~:ubú .t!.rpád, 

fv: u. n. 

Hajduböszörmény (XII.) Arawy Sü:..:, i: Balogh Fe- "'"'& 
renc, f-v: u. a. 

Hajduböszörmény (XII.) l\Iagya;· l\:.0r,1nri, t: Vargha_r-'-\ 
Pál, fv: u. a. 

Hajdubllszörn1ény (XII.) l~ten1 Gondviselé~, t: Vzr. 
Schuk Józ8'-.'tné, fv: dr. O. ·Szahó De:rrretern'é. 

( 
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I!ajduhliszörrnfny (XII.) Szentluíro!l1s8f!', t: !: ':ip 

Endre, fy: 1:. a. 
Hajd1J;ö.:.:zrön1é;:1y (XII.) Kigyó, t: }{utassy l\.,_Jm-ún, 

fV: U· ·:L 

Hajdudorog (XII.) Tl'I~gvf°dtó1 t: Szrrhó :\J'.hily, 
fv: u. n. 

HajCuclo:·og (XI'l.) Segitö l\'Iá1·ia, t: l\Iátray Jó::sL•f, 
fV: u. :t. 

Hajduhadhüí: (XII.) Rernéuy, t;· Ertsey Gyula, 
fV: U. íl· 

Hajduhn.dhá:: (XII.) J:-;tpni Gondrise1. t: ó. Vargha 
ln1re1 f\·: u. a. 

Hajdu.nún:.í;. (XJL) 1\Jap::r·at: Korona, fv: DubraU::>7.ky 
E1nili1. 

!Injchi;:;:ínils (X.iI.) l(igy5. t: Solté~7. Ottó, fy; u. a. 
Hajdun;.íniis XII.) Reinény, t: Csejtei 1{6.r{lly, 

fv: d;·. C~:eji·('i Ist:vHn. 

Hajdusúrn:'=n!l (XTI.) Remény, t: I{ováts Tibor, 
fy: u. :i. 

Hajdusznlioszló (XII.) Goud\·iselés, (ne...'1.1 müköd.ik), 
t: \.Val!on Lajos. 

Ifajdus::ohos.:::ló CXII.) Juszt:tía, t: Fliller Jáno:;,·
1 

lv: u. n. 

IJn,jduszobo~•~!ó (XI,I.) Boe;:.;k!.iy, t: Zala E:nil. 
fv: u. :i. 

Hajcluszo\·iit: (XII.) őrangyal. L: Szüts Sá!:d•n', 
fy: u. n. 

finjn1(\si;ér (ffI.) Ts!r-ni G:.1,di"'i•:p]{•.:.:. t: Dv .. ·r:c·:.!:v 
J (1;;,;pf. [\': H. ~t. 

·'it 
1 

1 

flaj()s (II.) Sl~gitő Tu!ária. t: Jul{rn'koi Judith, fy: 
Elsoer L1sz1óné. 

.flalászi (I\'.) Szüz Mária, (ne1:1 iuüködl:,). 
Harl;:;.!nyfiirdő (\'III.) örangyn1 1 l: Takács Fcrencn6, 

fv: u. n. 
Hur.'35.nr (XV.) S:~ent József, t: dr. l{r·lo::::;\·áry Sán

dorn§, f;·: Für.s.\ Dezső. 

Harta? (i.) Isteni G:ondvi:~'210s, t: I1nreh Gézú:.~é„ 
fy: u. a. 

E:!ivan (XIV.) lVIegváltó, t: Sperl<i;:;-h Zoltán, 
Hatvan (XIV.) ~4..ng,ral, t: Seper Dezső, bérlö: Vi. 

esek János. 
Hatvan '(XIV.) P. Szent .t\.ntal, t: Si;én1ann .i:\goston, 

fv: u. a. 

= - Ell1c~ro~7- ·1 

késziimé~vs~ kiii:ül ~e•lál!anui kli~hal!iú: ! 
privil! és i!éilzié~i cs!lmagcl~silar. ; 1 

Syrup. FAGlFOR tliperacin clrogée ~ 
Arsofcg dragée Neurocit ~ 
Arso:ag e. ferro dragée Nono· :s:sebóvszer ! 
Arsofag e. ·errochinino Robocolcin dne et e. ar3$n. fi 
Citargan pulv. és tabletta T onoccrdil drogée 1 
Citclax tabletta ~ 

„c~yo11• l 
g;·ógyszervagyés:ze~i le b o rll! tó d 1.m1 1 
Bud a p e; 1, XIV., Leng y e 1- u te" 33 

Telefon, 121·035. 
~~,.,.,..,,, - ·-

l 
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Bú1nor (XV.) Me.1rvá.Jitó, t: Éles Géza, ·f\•: Boross 

GW!ztáv. 
Hegyeshnloni (IV.) Nap, t: 'l'ö1:Qk Árpád, fv: u. a. 
Hegyfalu (VI.) Sz!~ntháTonlS(tg, t: EgPx Józ~ef, 

fv: u. a. 
Hejőcsaba (XV.) Csaba Vezér, (nP1n ruüködik). 
Hercegfnlrn (IT~.) Isten ~.i\nyja, t: Janthó Tiyadar, 

fv: u. a. 
Hercegszántó (IX.) Szl'. Antal, t: Bielitczky Károly, 

fv: u. a. 
Heves (XIV.) Megye cl.mer, t: Czingele Lász;ló, 

fv: u. a. 
Heves (XIV.) ifeg\i'áltó, fv: dr. l\.is,:; Mária. 
Bftlervár CIV.) Szent Erzsébet, t: özv. Barna ~.\n_ 

talné. fv: Barna Gedeon. 
fI,évizgYörk (1.) l(igyó, t: Györky Béla, f\·: u. a. 
Ilévizszentandrás (XV1.) Se.;,,>i.tö Th-'íáda, t: Fereuczy 

Géza. 
Hird (VIII.) Szentlf1ek, t: Vadnay Zoltán" tv: u. a. 
Hodász (XII.) l(is Szent Teréz.te, t: l{ováts Károly, 

fv: u. a. 
Elódmezö;·ásárhely (X.) 

Nagy Ist\fán, Reviczky 
Péter.né. 

Szentháromság, t: Kristó 
Jenő és neje, fv: Rapc.sá!k 

J.lódn1ezövásárhely (X.) Tvfugyar Korona, t: dr. 
Rosztóczy Ernőné, fv: u. a. 

Hódmezővásárhely (X.) l\íegyáltó, t: Szatmúry Ele
mér~ fr: Szend;,.· Lajos. 

Hódmezővásá~hely (X.) Isteni Goudvi..,lé•, t: Phl-
lipp IstT:'.i.11, t\'": u. a. 

Hódn1ezövásárhely (X.) őra11:gy,ll, b. élv.: ö;~v. Ta
gányi Arturn€1 fv: Pariy l.;ajos. 

Hódmezővásárhely (X.) l\'Iagy:i.r I{.irúl:y, t: l\li:;11ál 
Rudolf, fv: u. a. 

Hódn1e:.:övásárhel;r (X.) Rem&ny. t: Gallin:i Béla, 
Hód1nezövásárhely (X.) Kereszt1 t: Konkol~· Dezső, 

Hódmézüvásárhcly (X..) _-\.1any Ci:.1llag, .:"::1 

Hódtnezövásárhely (.:(.) Zrinyi. t: dr. Vetfú Lajos, 
fv: Va.::.vúry Elemér. 

Hódmezővásárhely (X.) _b,..l any Sa,;;. t: Görör.- Árpúd, 
IIód1nezöv:ísárhely (X.) Szent Teréz, t: Sz_poroy 

Miklós, fv: u. a. 
HódrnezövásárheJY (X.) Nagymagya1·or:szág, t: Ju. 

hász István. 
Hódmezővásárhely (X.) Turul, t: Gidliialvy Gyöl'gy, 

fv: u. a. 
Hontoktercnye (1.) Turul. :t: 1\fnst Rudrilf. fv. u. a. 
Homrogd (:XV.) Csab:1 i/e;íÉ·1·. (neu1 1nüködik). 
Hort (XI\T.) l\Iagyar I{oron:i, t: úl!a;11kincstár, 

Í\": Horváth ödön. 
Hosszu1ní.lyi (XII.) ~4 ... 11g:yal, t: özv. Follinus l\Iar_ 

cellné, fv: Józsa Lajos. 
Hőgyész (1:.'~.) Szt>ntháro1nság, t: T1~ry A„urél, fv:l< 2 

ifj. Téry }\.urél. 

Ibrány (XII.) Sa,, t: Bat·zú Lajo::, fv: u. a. 
Igal (VII.) örangy:il, t: Sznhó l\:1jos, fy: u. :i. 
Iharosberény (VLl.) }st•~Hi Gondv:i:-:elé:;. t: üzy, Hn.m_ 

pek Lászlóné, fv: dr. Józau József. 
lkeryár CV1.) Patro111! Hlu;.,:;·., t: ?.Icdv,„czk:,' l'lándor, 

fy: Nn&ry Zo:!tán. 
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lrcg-t'zcnH::-;e (T::X.) Isteni · Guu<l·;is. _t: Valn JU:>.::l'Í. 
ív: u. a. 

Irsa (I.) Tuiagyar lürály, l: özy. Tábor G.rnlúi.>.':, 
ív: l\Iester Sándor. 

Isaszeg (.1.) i-\ug-yal. t: özv. Pt>sthy I\iihályzi:-, fC: 
dr .. Barabás Gézáné. ~· 11 

Iszkaszentgyörgy (III.) .<\ngyal, t: l(roch111n Pál. 
Izsák (II.) Megváltó. 
Izsák (!I.) i)áduai Szent .i\ntul. ! : Szl<::•rés Sánd:n·. 
Jánk (XII.) l\TCJ!Yiltó. fy: Ur:ty J„ásdó. 
Ján·Jshaltua (IX.) Szenlélek, t: Lúrencr. Lá~zlóné~ 

fv: Lárencz László. 

Jánoshahna (IX.) Szent~ ~A..ru1a. r: Zii1ubó László. 
Jánosháza (VI.) l\'Iegvidtó, t: dr. Fhscher Jó7;.;,pf, fv: 

Gáspár Erna. 

Jánoshida (XL) Turul, ·1: Béres.s Júno.:;. 

Jászalsószentgyörgy (Xl.) Szeutháro1nsii.g:. 1 : :\L:dzL 
brodszky Ignácné, fr: 1\'Ie-dz.ihrodsz.iky :!!!l>ác. 

Jásza11ri.ti (XL) Szentháron!:::ág. t: (i:.v. 1\i,'1:.s:e1 
Iinréné. fv: SzigeJhy Béláné. 

Jászap;"d.i (XJ.) Ji:Ieg\·áltó, t: Rácz 111~:<. fv: BP1Hler 
Pál hat. l;:ez. 

Jászbei:ény (XI.) Szent1'.élek, 
Vleigl Józsefné~ .kk. Sperlágh 
Rezső. 

t: Csefalvay Rez..::;ő~ 

örök., fv: Csef.alvny 

J;:í.szhcrény (XI.) őrangyal, t: Jánváry Endr!.', 
fv: 11. a. ·i, 

,!\ Jászberény (XT.) l$teni Gondviselés. h. é. özv. ..-1, 

Tornyoo: Lajosné. 
Jászberény (XL) l\1egvúltó, t: :Özv. Szen1györgyi 

Jánosné_. fv: Kálmán Sándor. 
Jászberény (XI.) Szent IstY:in, t: S1.erb József, 

fv: u. a. 
Jászdúzsa (Xl.) Púd. Szent Antal, t: [{orcsók Béla:, 

fv: u. a. 
J~í.szÍe~sö.szentg:rürg,r CXI.) Boldogasszony, t: Bódi 

I\Jikló~, fv: Sch;ick Aurél. 

Jászfényszaru. (XI.) Re~éuy:'6g, t: Hc1·czegh In1re. 
fv: u. a. 

Jászjúk6hal!na (XL) őrangynL t: Gay<"r Józsefné. 
fv: u. a. 

.Tászknra,ienc) (II.) Szentháromság. l! özv. Z0mhory 
Györgyné, fv: Salacz Géza. 

Jii.szldsér (XI.) 1\Ia:;:;yíl::: ICorona, t: IC.ftJJay J(áhu?.n. /::..., 
f\·: Scholz Erz:'=ébet. 

JDszladúny (XI.)- l{i6'1-'Ó, t:' l{!ein Je11ö, fy: Szü·.·s 
Jászárokszállás (XI.) $;.!girö l\Iária, t: özv. VasYáry .f:· Dezső. 

Béláné, h6rlő: Ficzek A.lajos. 

Jászárokszállús (XI.) Szeuth<,1·0111:-á:;. h. &~·•· kk 
Bauet· .;.\n<lrás. fy: 'Bag<lán J{álmán. 

jészberény (XI.) Szenthii.ronLSá;;, t: I(~:k; Ervi;~. özv 
J(uh:i.y L:1Jo.~nf sas-i Nai!.i; Lász;ló, ív: I\.éki Er·,-in. 

'i~ 
t P,.udape~H :rodn: Xf\r. Abonyi·tt. 1Q. Tel.: 426-745! 
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j, Jászladány (XI.) őrangyai, h. élv.: De Node1· J;lé-
nesné, f'r: l'ríurányi Dénes. 

JáSZ$Zentandrás (XI.) Szüz 1\lárin, t: ?dészáros 
Istvúnnéi fv: u. a. 

Jászszp1;tlászlú (II.) Magynrország Védas:;zo11ya, t: 
Ozv. I\:aszibn. 1{.áhnánné, fv: Bagyinkn. Endre. 

-\ Jobbágyi (I.) Szent György, t: dr. Sza:bó Elemérné, 
fv: Barkóczy Béla. 

Józsa (XII.) Ren1énység, t: Kovács Bn.rnnhás, 
fv: u. a. 

l{aba (XII.) Gondviselés~ ha..,.z. él':.: Klein Edith, 
fv: Gedeon Árpád. 

I\:adarlnit (VII.) őrangyal. t: ÖZ'\'. Popnvits Zoltán„ 
né, fv: l\farity Zoltán. 

l{alocsa (I.) iliagyar l{oronn, t: ·Lova.sy Dezsö és 
Sn.:."i.ry ~·\Jfréd, fv: Lovn.sy Dezs.ö. 

ICalocsa (L) Örnn.~~·al, t: Ligeti Ernő. f'\·: u .. :1. 
I(apo:::f() (\,-II. 1 'szeu; 'lendel, (uern müködiJ;:). 
E:a;Josv(ir (VIT.) ~q_r:tn-y Or(1szlán, t: ÖZ':. Sehroyer 

Lii.szlóné és Fi.ilclváry Istv[1n116, f\·: I~nic:::el Ottó. --
Kapcsvár (VII.) l{qrona, t: l\'littel:!nann Jenő. ftiit

telmann László. özv. Szabados I1nréné, fy: I{npol
k:a József. 

J(aposvt''.r (V1T:) Arany ICere::?,!', t: Liber Bfla 
fv: u. a. 

, J{aposvár (VII.) Kigyó, h. é. Bolk!or Péter_. f,-: Wng-
ner Erz5'ébeL 

!\:apa~:vár (VlI.) Tg·,~z;:;ág, í: Piatsek Gynla. fv: u. n. 
!(aposv~ír (\TII.) I\Tegv:í.Ir6. i: Gordo~ Já.11Q~. i>·: 11n. 
Krq1uv::í.r (V.) Re::nén;r, t: Farkas Ferenc. fv: u. 2'· 
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Ii:upuvár (V.) Isteni Gondvi.selé~, t: Jeszeusí:.ky v·a_ 

lér, fv: K~ne-ssey Ferenc. 
Karancsság (I.) Re!Ilény, t: dr. Schlotz Gyula Pál, 

fv: u. a. · 
I{.arúcsond (XIV.) ~.\.postol, fy: G:yeney Ná!"l:lor. hat, „1,,. 

kezelő. · 

J{arácl (VII.) SzeuUélek, t: óz~.rv. K.örmerviy Ké!-
111ánné, fv: Villányi László. 

J{arcag Cl;L) 1\-fagyai· Korona, t: Popovic.:; Dénes, 
fv: u. a. 

Karcag 
l{arcag 
J{arcag 

(XI.) Oroszlán. fv: 
(XI.) őrangyal, t: 
(XI.) Széchenyi, 

fv; u. a. 

Forgó Gábor hat. kez. 
Bötös Sá1nuel, fv: u. a. 
t: Szt•pesváry G:i.bor, 

J(arcag (XL) Kálvin_. t: .~ex~n1der Kiiltnán, f.-: u. u. 
J(atymár (IX.) Szfu 1Iária, t: özv. Schutz I\:.árolyné, 

fv: l\.lóczár Gib11r hat. kez. 

Kál (XIV.) :CVlog-Yált.6 (nem mifüődik),\: Bánóczy 
Sándor. 

Káld (VI.) Szent László, t: Vári;onyi Tivadar. 
fv: u. a. 

Kálló (I.) Isteni Gond\·iselé::-:. t: Gaál Géza, iv: u a. 
l{.álmáncsa (WI.) l'tfagyur ICoron:t, 
I{tilóz (III.) Magyar Korona, t: Jeges Zuitán. 

fv: u. a. 
fápolna (XIV.) örangy.al, t: özv. Nagy J6zsefné 

örökö!'ei. fv: Lestyán Pálné. 
Kápolnásnyék (IIL) Vörö:s1nany1 t: özv. dr. Balogi 

Mihályné, rv: Beck Gábo1·. 



Kecel (11.) Sz.::nth[u·o111:;ág, l: ;Ju:..;z! *<\lujc..s é::. E.di!, 
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Kenézlő (X1[.) I::;teni Gondvisei1é:::. t: Pataky István. 
fv: n. a. 

fv: Győry PáL J{erckegyháza (IT.) 
Kecel (11.} Szent Rókus. t: R:ídóczy Gyula, ív: C:.n. , i lsh·án K.irfr1y', t: Rtüíl;ay Ilona, 

1 v: n. a. 
pi Lajosné. J A . .1 Keszthely (XVI.) 

l{ecsltentét (1I.) Sz:entháromság. t: uszt. • lajo.; cs ·1 fv: u. a. 
Két Orosz;hí11, t: C:.:f:hy Géza, 

Edit. bérlö: György Pál. 1 

F , . J' • · Keszthely (XVI.) örnngyal, \': Iva1üt:-:: I\.áro1:• ·dr., l{P.cskcmét (II.) Mátyá.i:: király, t: 1oefl.er anosne~ 
:: ív: u. a. 

fv: Slrultéti .József. .; Keszthely (]CVI.) 
Írecskemét (II.) Szentlé-~ek. l: ICuto;!a Zsign1on:lné, 

Szt'. Antal. 1: dr. Szmodi'3S Józ...~Pf. 

ív: Katon'.!. Marg-it. 
J{ec~ken::ét (II.) Isteni Gontlvis., t: Szé1n·ly Sándor. 

f~·: u. a. 
l{ecsln~mét."' (II.) Megráltó, t: Csorb:i. Pil. 
l{ccslcen~~t (II.) lGgyó, i: Zin1ay Pá1, fv: u. a. 
l(€cS!{etnét (Ji!.) Szt. Erz,<leL r: Bács Béla, fy: u. a. -
J(ecsli.emét (Il.) Rákéczi, t: ~t\n~!·ré .L:'!s~ló, fv: u. a. 
J{ecske!nét (II.) Szent I~tván t: Pauli Pát"!'. fv: ua. 
I(ecskernét. (11.) !vlagyarok Nagyasszonya. t: Szab(i 

L-ászló, rv: u. a. 
J(ecske1r~.ét (II.) Szent László, 1: Fürdős Lajos, 

fy: u. a. 
J{('cs!i:emét-Ln!;:ytelek (II.) Szent lml'P. t: ·Sikari 

ICoYács J\.fihály. fy: u. n. 

Kelebia (IX.) Tl'Ie~'Váltó, t: Bodó1ty Ida, ív: u. a. 
lf'enH~cse (XII.) IZigyó. fv: l\Tikecz .Zoltán. 
}(emence (I.) Szent Család, t: Dobler László, fv: 

fv: u. a. 
J(~vennes (X.) Isten·i Gor.dvi:::Pll'.'s. i: ilzv. Bauer 
. l{árolyné, f,-: Faragó István. 
l{étegyháza (XIII.) Istf'ni Gondviselés. l :. Korossy 

Károly, fv: u. a. 
Kfthely (VTI.) Segitő l\ii<ria, t: 

fv: u. a. 
Ii:.isbér (IV.) Szent Im1·i·, 1,~án 

I yán i\'Iargit. 
Kisltornárorn (XVI.) _J\.ngya1, 

l\Ioe.s 1\'Iiksa. 

BoleP.1n.11n É. L'.ljos, 

Arpátl h. élv .• fv: 

t: Penc:;; János, 'fy: 

H.:is1iöre (XTI7.) Remény. iv: SzP.n§rth _<\ladár h. kez. 
l{iskiirös (II.) Isteni Gondviselés. ív: J2k<:l• László~ 

né hat. kez. 
l{islíörös (II.) Petőfi~ 11. élv. !li!l'. ·Fini. 1\Ienga, fv: 

ürögdy József. 
·:. H:iskundorozsn1a (X.) Szent István. t: Sz.irn1ai örök. 

h. élY. Uzv. Szirn1ai Lóránt1né, fr: Szir1nn.i Lóránt. 

u. a. 
Kenderes (XL) Remény, h. é!r.: 

záné. bérlő: Sze.gedi ~.\nrJor. 
özv. Veréczy ~-' ~~(X ~aleni~IU ~~~litméoyek 

1 

A 

/:.1 
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l{iskundorozsma (X.) Szeilthiiro1nság. t:' özv. For« 

gács Jánosné, fy: Bi!tera Zoltíin. 
!\.isli:tti•doro:::sn1n-I.:i~;tern iJlt,1ni.anya (X.) Madonna, 

t: özv. Bcros I\.árolyné, fv: u. a. 

,_ ·;_ I\.iskunfélegyházn (II.) Szenth·.'t!'Oln~ág, t: Pokf.L 

niiinrly End1'e, fv: u. a. 

~\ 
' 
/~,-..,, 

Kislntnfélc~yháza (II.) S(·ry:it,:.i 1lária. t: Kovács Bi·
nö f,-; u. a. 

I{iskunfélegyháza (11.) Szr·nt 'István, t: Sz. T,óth 
J ózser, fv: u. a. 

J{isln1nféh•gyháza (TI.) Pá .. !. 87.ent Antal, t: Thury 
_6,,.ndor, fv: u. a. 

Kiskunfélt:.::yháza (II.) i\Ic-g•:CiJill. t: 
fv: c1r. To,rján~·i József hat. kcz. 

l{iskunfél:::gyházn (lT.) Jéz~:• Szi-·<P, 

Tarjányi Jánc-s, 

t: Táb;: Józ<'.·f. 
Bálint Gfbor lrl!. kc:-:-.•:f".. ' 

E:isli:unhalas (II.) Isteui Gond·,·isel0s, t: özv. i\'Iikp:; 1 
Ferencné, fy: Tornory El0::i6r. 

!Ushunh:!his (IL) Koss11ih Ln;io;;:, 
fv: u. a. 

~11'': .. t: B.ácz Jáuos, ' 

SzPut István. t: Czurda RP...zső, 1· i\.iskunhalas (II.) 
J(ároly. 

I\bl1:t:nhala:- (II.) IL RúJ~r)czi FPrenc, t: özv. Sze-
kl'.r Józs1_•fn0, fy; Rabsú·iq Imre. 

I\:skunhnla~ (TI.) l(ig,rr'J. (:t.·:11 niÜködik). 
1\iskunlut.háza (I.) s,,ent-Ji]<·k. r: Télessy István. 
I\:iskunmajsa (II.) TuiegYÚltó. t: Győrffy László, 

fv: u. a. 
Il.is'.:i.nunajsa (IT.) Sze;·,th:c inosú~·. 1·: I\.1•istó.f I..,ajns, 

fv: u. n. 

í 
1· 

Kisláng (III.) Szent Ma~git, (nem miiködik). 
Kismarja (XR.) Megváltó, t: Beke Gyula, fy: u. a. 
J(ispest (1.) Állami gyógyszertár, 'bérlő: K.arsay 

'László. 
I{spest (!.) Szt. László, t: özv. Beretvás Tamáh11-é, 

1'v: Lamboy László. 
Iiispest (!.) F_'ehér Kereszt„ l: Bőh„'11 Gyu1a, rv: it. a. 
J{ispest (T.) Turul, t: Lás;r,ló Tihor, fv: u„ a. 
Kespest (•I.) JYia.gy. ICorona, t: dr. Tomori Nándorné, 

fv: u. a. 
]!; ~ll<st ((Ij) IDeá.k Ferenc, /t: füN. !Biró i\\iL'llosnk. 

"rv: Pintér Imre. 
Ilispcst (I.) Rernény, t: özv. Barabás Kálrnánn€, 

fv: özv. !{.. ··Katona Aladárné. 
l{ispest (I.) I\1.agynrorsz.. t: Gulyás Benjamin, fv: 

Fontos Je.nö. 
füspest (I.) Kigyó, t: dr. Stein Györgyné, üzem. 

túr::: dr. Biz1:l;: Péter. 

l{ispest (L) Glória, t: özv. Honfczy Zoltánné1 fv: 
Gyeniz~ Antalné. 

Kistarcsa (l.) Patl'onJ Hungariae, t: Csollira Béla, 
fv: u. a. 

Kistelek (X.) Szen: Lé-lel;;:. t: 1\fajor Gu.sztáv, 
ív: u. a 

J{istelek (X.) Szt>nt Terézke. t: dr. IUs.s L:ijos. 
fv: u. a. ,'"'"'i! 

J{istcrenyc (I.) l\i::igyar Korona, f: Szmetana ~.\.lüdá•·. 
l{isujsz:ílliis (XL) Gólya. t: l\Iervai Géz;a. fy: u. a. 
liisujszá1rús (XI.) :i.\íng.y"1.!· 1(01-onn. t: Bal'.'.igh S{:n-

<lor1 íT: A.ita:i· ~Tnrgi1, 



l{isujszálJás (XL) őrungy::!, i:: Hegedü.::.: Endre, 
fv: u. a. 

I\:isvárda (XtI.) _<\rany Oroszlán. t: Szilágyi Judit, 
fv: Nagy Albert. 

Kisvárda CX.II.) c~illag, t:: Fril'd Sándor ö1Qk. fy: 
Szücsy Eulri.lia. 

Iiisvárda (XII.) J.Jgyó, t: Oltvá:1yi Zoltán, fv: u. a. 
I\isvárda (XII.) Szent László. t: Szi.liCz István, 

fv: u. a. 

Kiszotnbor (X·) Is~e1:1i Gontlv., t: Hofbauer _.i\.ndor, 
fy: u. [I, 

Kocs (rV.) Sas, t: Schnei<ler Antnln:&. • , 
Kocsér (II.) István k.il·ály, t: Botos A1adar. 
l{óka (I.) j\Iet."Váhó. t: (jz.v-. Györkö3 Pálné, fy: Bak_ 

say 1&.szló. 
Ko1nádi (XII.) Ren1'6ny, ilt>In n1i.i!lvöt1Clr. 
J(orná<li (XII.) Turul. t: i/iH!::.:y I:-:ivün, fv: u. a. 
Lon1áro:n (F\T.) Fehér l{eresz.-, t: l{irf.lyi I\Iikió::.:. 
!\omló (VIII.), Seµ:itő ?vlúria, t: I-Iiibr.er Józseinó. 
J(cndoros (XIII.) Iten:ény, t: öz\·. Baris _<\rpáclné. 

fv: I(ishonti Zr:·ltá!l. 

Kondoros (XIII.) l\Ieg-:::l;0. l: H.édry Ferenc, fy: ua. 
Kóny (IV.) Rák,'cci. 
E.unyúr (XII.! I\.igyó. iY: .:'...lniá~y L.;}1:;, 

I{<•íaj (Xll.) I\'.igyó, nen1 müködil;:. 
fi"ülcse (XII.) SzPni: 1'.n-na, t: lad:,1:yi Lnj1 ~. f\·: 

u. a. 
Ttöle~d (TX.) Isit•ni (i,n:cl\·. l: E: i<1.-.:ú. s.:J;.:.: D.'.'n··,.:. 

Itömlö (XI\T,) Isteni Gondviselés, t: Szakáts Zolt{u1, 
fv: Lout1z Richard. 

I\önnend (VI.) Oroszlán, t: Sonnenvend György, 
fv: u. a. 

Körmend (VI.) l\.Iegváltó, t: dr. l(üttel Dezső, Jv: 
u. a. 

Ii"ürnye (IV.) 1Ieg-rálió, t: Szabó „4...ntal örök., fy: 
Szüsz IGtván. 

Kőröshegy (VII.) Szentlélek, t: öz,-. Tanács Gyu'lá-· 
né, fv: TschepPn Zoltán. 

l(örösladány (Xlli.) l(igyó, t: Gn.sii.Ó örök., fv: dr. 
Tolvay Zenobíus. 

Ií.öröstarcsa (XLIT.) SzPntlél<>k, 1: Tóth Elemér. 
fv: u. a. 

I\öszeg (VI.) lV!agyar l{í1•5.ly 1 : : EoYncsóczy István. 
J(őszeg (\TI.) Szerecfü~n. 1: l{ü:t:•l Dez~G, fv: u. a. 
J\.ötegy1il1 (XllI•I.) .Aiagyar Korona. l: l(iss Fet·enc. 
E.őtelek (Xl.) Szi:nt 1slván. t: Ba~áti ,Jú,no...:, fv: dr. 

Soós FPrencné. 

I(övágóörs (XVI.) I\.övágó, t: (izv. flollós Lajm-né, 
fv: Hern(1di ,T áncs. 

Köveskál (X\iI.) lllagyar Korona. r: Nagy E. Jenő. 
fv: u. a. 

Kraszonkvajda (XY„.) _>\ngyal, t: S:,ihí.1-!.;Í .Z()ltánné. 
fv: Biró ~4...rauk:.:.. 
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J(unlÍ!o,""Ob (X.) Sze;t! Iis1.yá11„ t: li'e.W.:.i József. 
Kunbaja (IX.) Szl'llt Rókus, h. <llv.: kk. Huszlm;• 

Ernöke, fv: Csábrád;r János. 
!(unltcgyes (XI.) 1'Iugyar Korona, t: Wéb~r Dénes, 

fv: u. a. 
l(unhegyes (Xl.} K.ig~·ó. t: özv. dr. Nagy Frigyesné, 

fv: Va1·ga Imre. · 

Kunhegyes (Xl.) Aranykalász, t: Józsa Sá.ndol', 
fv: u. a. 

Kunn1adaras 
fv: u. a. 

(Xl.) Fehér Kigyó, t: Fölcles Béla, 

I\.unn1ndaras (XI.) Isteni Gondviselés, h. 
Elekné, fv: Juhász István. 

KunszeJttmárt-on (XI.) Szentháromság, 
zsefné Rátltay Ilona hat. kez, 

·'~ éh·.: Papp 

Maro;.:,- Jó 

I\.unszentmárt.on (Xl.) Megváltó, h. élv.: Vincze J:i-
uos, fv: Husz Sándor. 

J(unszentmildós (I.) ·Nádor, t: l\faj(>l' L'Stván1 :fv: ua. 
Kunszent.ntiklós (I.) · 1.Jagy<:.r l{orona, t: Bernáth Pál. 
!{utas (VII.) Egészség. 
Lajos1nizse (Ii.) Szent István, t: Buttinger Árpád. 

i'v: u. a. 

-,_ La,iosmizse (iJ.) Sz;:;nt l\Targit, t: lf'..ngyel Lnjo.c:, 
·Lakócsa (VII.) Szent ~i\.111:al. t: Brantner Ai\..n.tal, fv: 

Ilrantner Ottó. 
L Lábod (VII.) I~tP!Ji Goruh·i~c-l!'.-,:, t: Et'.öcsény'i Ád~n1-

n&, f\': Sávo.1:r Lajo . ...:, 
Lengyel (IX.) Segitő S.zliz 1\1Ar1a1 t: Genszky Géz:t 
Lcngyelffiti (VT!.) A.n:.;·,\], t: Gal]é Géza. 

OOií 
Lenti (XVI.) 1\-Iagyru.·ország Véda.s.sz.onya, t: Gonda 

J(ároly, Ferencz István h11t. kez. 

Lepsény (III.) Tmul (nem müliJödik). 
Letenye (XVI.) Szentlélek, t: Kovács László, fv: ua. 
Lébeny (IV.) Iv!egváltó, t: Koroknay László fv: u. a. 
Litke (1.) Tlfegváltó, t: Tornyos Aladár, fv: u. a. 
Lovasberény (E[.) Szenb István, t: RusznyáI.: Lajas, 

fv: Heib Pál. 

Lovászpatona (IV.) őrangyal, t: ·Bogdándy Jenő. 
Lörinc!i (I.) Szent Anna, t: Tóth Jánosné. 
Lövő (V.) Segitii Mária, t: dr. Horváth Dénes, í>': 

u. a. 
l\Iadaras. (IX..) Szent Erzsébet, t: Szász Tuiiháiy, ív: 

Kutor István. 

l\Iaglód (I.) Magyar Korona, t: özv. Steiner Fe* 
rencné, fv: Kürthy Pál. 

l\lngynrbánhegyes (X.) őrangyal, tul: Borostyán A j 
,-, 

Lajos, hnt. :kezelő: Lipthay Endr('. 

i\!agyarcsanád (X.) Isteni Gond rü•elés. 
Magyargencs (VI.) Megváltó, t: Soabó Arpád, 

tv: u. a. 
!\lagyarn1ecske (VIIl.) Petőfi Sándor. t: M.iovácz 

Imre, fv: u. a. 

!\iagynróyúr (IV.) Segitő 1\-1árin, t: Rüll TunTej 
fv: u. a. 

l\Iag,raróvár 
i'v: u. a. 

Majs (VIII.) 
I:rnrénó, tv: 

(IV.) i\feg>·áltó, t: Tomka Károly. 

Segitö Szűz. -1\::Iárin, t: özv. Kiszely 
fü\rt István. 

• i 
/A 



1 
f\ i\fnklá1· (XIV.) Szen1 A.r;na. t: Rosz1nD.1111 I\.áro1y. 

f\·: Skultéty G)'tli.a. 1-•-«< 
1\-Iakó (X.) Isteni Gondvi;.;Plés. 1-: Istók l\Io.rgit és 

Irén, fv: Istók Irén. 
l\.tnkó (X.) v-árosház, (ne1n mülkiödi!i:). 
i\fakó (X.) Ör:lingyal, t: Hajnal Miltlós. fr: u. a. 
Makó (X.) Szent LászVó, 
Makó (X.) Megváltó, t: Ember Jóuef. 

r-~. ? 1\.Iakó (X.) Szent Istyán, t: Matheser Jenő, fv: Var
ró Aladár Béla. 

1 

1\.iakó (X.) Ferenc Ferdinánd, t: Rá1;z Jenő. fy: u. a. 
ilfal<ó (X.) Kossutli, (nem müködik). !'llN 
1\Iercali (VlI.) Szentháron~ság, t: NémPt Józs0.liné, 

fy: Töpler Lajos. 
1\Iarcali (Vl·I) .Re-:mény, t: özv. l\Iünich Rudolfné, 

fv: Kreusz Emil. 
l\lnrtonvásár (ill.) Szent I!5tván, t: Grin1m Rudolf, 

fv: Hegedüs László hat. ikJez. 

!\fád (XV.) l{igyó1 t: Csillng- i.i)·ökü~ök. fY: Tn.:.!il 
Kálmán. 

1 1\.lágócs (Viilif.) 1Iegváltó, t: _.:\dnnyi Iván. fv: u. a, 
p\ 1\Iándók (XII.) l\'legváltó, t: Jórt·•l;h I'éter. fv: u. a. 

.i\fáriapócs (XII.) Szüz Mát··.•1, t: Dobribún ~<\.nta1, 
tv: u. a. 

i\Iátészalka (Xlil.) 
. .\lmer Elemér. 

Orcszláll, t; .Ahner Béla, fv~ 

l\fátészalka (Xfil.) Csillng, t: ICá!l111ún Ernő örököse, 
Becsek Sándor hat. li:ez. 

l\Vítyásföld (I.) Corvin, t: özv. Sz:i.icsné, SzücB Julía, 
( ·i Vás{u'helyi Irrrre hat. 'kez. r' 

J.Jecsd:n~ja (VIII.) SZf.'l1t l{eres-zt, t: Nagy Elek. 
f·v; u. a. 

:Uecseksznliolcs (\Tffi.) SzL Borb:tla, t: Valkó Gábor 
fv: u. a. 

J1ed~Tesbodzás (XIII.) .A..n.(.!'y~d, t: özv. Vtiucr Leóné~ 
fv: Jc·zsó Arthur. 

Medgyeseg.rházo (XIII.) 
V\Tiener Lá~]óné, ·bérlő: 

1\Iern:re (VII.) őrangyal, 
T\.Iárta. fv: u. a. 

A„ngyal, h. éh»: özv 
Pu.slrás P<il. 

t: Dégayné Pupinszky 

i\Iezöberén:r (XIII.) Ist·Pni Gondviselés, 1: Thaller 
GyU'láné Óö Gyula. fv: Thalb Gyula. 

l\.!ezőberény (XTIEL) Oroszlán. t: Beretzky Péter. 
l\fez,iberény (XIII.) l\IP.gYáltó, t: Sznhó Árpádné, 

f-v: u. <.I. 

!1-í~zöcs<Ít t,~·:V.) 1\i:ig-ya1· Király, t: Lázár János
1 

/'".::, 

fy: 11. a. 

IHezöcs;ít (:":::-\·.) Isteni Gondvi.seTéB'. t: Orosz János, 
:fv: u. a . 
.l\Iezöcsokonra (VII.) Csodaszarras, t: Pürcze István. 
fv: u. a. 
l\!ez:öh:ert>:.ztes (XV.) Magyar I\.orona . 
i\1ezőkon1árom (IJiI.) őrangyal, t: Frriszberger Ká

roly, fv: u. a. 

3-Iez()ko\':icsl1áz:i (XIIT.) l\ifegv[iltó. h. éh·.: Gáho? 
Judit. 

Szérumművek Békéscsaba 
DudapeBti irodu: xnr .... .\bonyi-u. 10. Te1.: 426-:--74il. 
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Th!cz5kl1Ye!d (XV.) őrang)"a.i, t: P<>oti Józaaf, tT: ua 
I\<Iezólcövesd (XV.) űdvözitö. t: Szokoly Viktorné. 
fr: u. a. 
:L\'Iezöh:ö\·esd (XV.) Szent Lászlú. r: Morvay József 

örük„ fv: Laszlorszky JánDs. 

Mezőszilas (III.) őranf:,')"al, h. élv.: Ö7,V. Kovács Jó· 
zsefné, fl: IIolló La,ios. 

:i\Iezöt.ur (XI.) !Y!eg:vált:ó, t: Rokszin Sy1„ius és dr 

Szücs Gyuláné. fv: Rr1kszín Szilviu.s. 
fi.!czótur (XI.) T1-!agyar J{.or~na, t: Elek Jenő, fv: 

Láng Aladár. 

l\:Iezötur (Xl.) 'Ren1ény, t: Várday Mfiklós, fv: u. a, 
.i\Iezötur .(Xl.) lYiagyar !U:rályt t: JankoVich Dénes. 

fv: Jankovich Zoltán. 

I\-lczc)tur (XI.) l::;ü•ni Gondi·"iselé-:. t: Nyitray Tibor, 
fr-: u. a.. 1 • '"'!"!."\-~( 

I\-fé1Ykut (IX.) Szent _•\Jina, it:: Ilosvay Béla, fv: u. a. 
1\Iélykut. (II.) Isteni Gond\'Ís.. t:. l{omlósi ICá:roly. 
f„·: u. a. 
Ménfőcsanak (IV.) Sf'iritö i'\fária, t: Piacsek János,, 
f"r: u. a. 

1\lihályi (V.) Angy-a1, t: Kreuz Valdemár, fr-: u. a. 
1\!ikepércs ('XII.) Ren1é.nys-éf.r. t·: özv. J(ornh1tt'fe

1
• 

Józsefné. fv: u. n. 

1\-lindszent (X.) Szerir Istváu, t:: I\:alona I~tván, fy: 
u. :1. 

i\Iindszent (X.) ö::~i!l!!yod. , t: Huha(.":'!Pk Káln1á;.1, 
fv: u. a. 
l'Hiske (IT.) S::t.•nt Szilv1:-:Bzte!", L; Ga.blti-8 Imre, fY. un, 

1 
1 

l 
l 

' 

Miskolc (X:V.) 
B'h1ó. Sándor, 

Miskolc (XV.) 

iuany Szarva~. t: Rác;>;. J euö és 
fv: Rácz Jenö. 
Arany Sas, t: ICellner Ödön örök. 

fv: dr. Nemes J..Szsef. 
l\liskoJc (XV.) Fehér Kigyó, t: Losonczy Sándorné, 

fr-: u. a. 
J\.liskolc (XV.) Magyar Korona~ Tolvéth Gizella hat. .-.:\ 

·kezelő. 

l\.Jiskolc (XV.) Oroszlán, t: néhai ICiráJdi János 
örökös~i. fv: Ary Irén. /\ 

i\liskolc (A\T.) Isteni Gondviselés, t: d1·. l\'lészáros 
Zoll'án, fv: u. n 

I\!isko!c (A-V.) Szent Erzsébet, t: Wéhly J3t,.,-án, fv: t/ 
Stépán István. 

1\Iislrolc (XV.) őrangyal, t: Reich.ardt Sándor, fy: ua. 
Mislrnlc (XV.) Megváltó, t: Szily G,~1Ta, bérlő: Po

lánJrny Zoltán. 
l\liskolc (XV.) ~zent István, t: özv. i\.lr:hiár l(áL 

n1á1111-é_. fv: Gaál Gusztáv. 
Misl<olc-Martintelep (XV.) Apo:-tol. 1: C7.eg!édy 

István, fv: u. a. 

111,HYRUD0111 

tAlll!IVlilf Gvii!IV!liÓClil iliVillll, Sárl!!!lfllSíililr 

1 
Szállit Minden időben 1 
frissen kihalászott piócát. 

; (HYRUDO offic) 
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f<. :.\lislH>lc (XV".) S'zent ~i1.nn:J. hti.i. kez.: Lou1b.ty Béla. 
~.lis>:o!< (XV.) P. Szent Antal, t: dr. Bell~k Józ-;ef, 

f,·: t;. a. 

iHohács (VllIL) Szenthárornság, t: Schmiedt ICároly, 
ív: ·Lnjos Tihor. 

~lohács (V-III.) Lajos 1'~.irály. t: dr. Auber Lászl<j, 
f,·: u. a. 

Mohács (Vll!.) Angyal, t: Schweis,guth Pál, 
fy:· u. a. 

}iohács (VIII.) Szent Fer(•nc. 1: Sütő Béla, f\·: u. n. 
Jlohora (T.) i'i·IegyáJtó. t: Ö:ZY. Balázs Dez~öné, f\·: 
Forgáe~ I{ároly. 

I'\fonor (!.) Szentháro1u.ság, h. é. ICátmi Pál fr: A„n
tal József. 

~donor (I.) Rákóczi, t: özv. dr. Schuln1aa1H Bódugu.~. 
fv: Szélinger Jenő. 

::\íór (Ill.) Segitő Mária~ t: özv. C'rÖmb<i-.: I„á~z;lóné, 
ív: Gön1bös Zoltán. 

"...,. l\lór (III.) Ől'aingyal .. hat. kez.: Breuer B&la. 
1:0,, Mórágy (IX.) hat. kez.: Szilágyi Lajos. 
;~' .i\Ioson (I\'.) l\Taf_ryar l(oron:t. t: Teutsch Oi-!ókár. 

hat. kf'z.: Bar:· e házi Jer!Ö. · 

l\Iosonszentjános (f\T.) SzcntJ1áru:1u:úg, ; : ÖZ\" Gyö:-. 
ffy J.ózsefné, fv: Boglutz 'Vil~tc•r. 

i\Iosonszolnok (IV.) Sze-ntlélt·k. t: L:):-:onczy F<l't'llc, 
_fy: u. a. 

}!cz~•f.!'Ó (V11.) SzeHi: J\ilaq·;·it, i: Pt~t (í öd::it!. 
l\-Iurukeres7:tur (XIV.) 'szent .L\..ntal', i: D1'111zi1·: Gi

z~lla. !fv: u. a, 

.Nag-yatád (Vd.I.) Sz~'Ht Isi rán. t: Edöc:-ény ~4.dán1né, 
fy: Sávoly Lujosné. 

Nagyatád (VII.) Turul, t: Vasdénye~· ;Ele1uér, 
f\·: u. a. 

:i'..Y~gybajnrn {VII.) l\'Iagyar 1\.oroua, t.: Bác~ay An
talné. fv: Brassav Béla. 

Nagyb~racska (TX.) Sz<..:.nt Imre, t: Bernhardt Ernő, 
fv: u. a. 

Nagybánhegyes (X.) I{igyó, t: Fáher öröJ.:ösök, fv: ., 
f~ 

Lipthay 1iáTia. 
Nagybátony (XIV.) Isteni Gon<lviseilés1 t: Popovits 

István. 
Nag::herki (Vl[.) őrangyal. t: Skopál; Sándor. 
Nag;rcenk (V.) lVIngya1· JCorona, t: Nagygyőr:y E1P

n1ér, fy: u. a. 
Nagydobos (XII.) l\'It>gv:íltó, t: l\'Iandz&.k Józ:.:ef. fv: .r'; 

Biró Ba1.ázs. 
Nagydorog (IX.) I:stván ·király, h~l'· kez.: dr. Szend· 

rovirs Zoltán. 

!-.ragyecst•cl (X.11.) 1\Jagyar !Corona, t: dt'. Tatár • .<\.11-
dorné rv: u. a. 

Nagyhalász (XII.) Turul, t: Bogscha AJajos, fv: 
u. a. 

Nagyigmánd (IV.) őrangyal, t: dr. Furnier l{.{uoly, 
( üzemf•n kivül). 

Nag,rka.n1arás (X.) Szent István, t: Fejes Ferenc, 
fv: u. a. 

REX Budapest „ Debrecen 
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Nagyknnizsa (XVI.) Fekete Sas, t: Danczkay Béb. 
G:ajáry )i.dáni ls Gergely Károlsné, fy: Det11p1er 
László. 

Nagykanizsa (:(\FI.) Igazság1 t: id. Merldy B.elus Jó~ 
ZSt>f és ifj. dl'. Merkly Belus József, fv: dr. l\íPrldy 
Belus J óz:::Pf. 

Nagykanizsa (X~lI.) l\!Iegváltó, t: Bogdán Domonkos 
és Judit h. élv., fy: Bínder Géza. 

Nagykanizsa (XVI.) P. Szent Antal, hat. kez.: Hol"· 
váth Zoltán. 

Nagykllllizsa (XVI.) őrangyal, t: Déry József, fv: 
Póra Ferencné. 

Nagykanizsa (XVL) l\Iá1·ia., t: özv. Lul.:ács Vil:n1osué, 
fr: Fogarasi Ferenc. 

Nagykálló (XII.) Isteni Gondviselés, t: dr. Gödény 
S. Hrölk., fv: 1\'Iagoss Sándor. 

Nag,vkálló (X:If.) Remény, t: özi·. dr. Dánn~ Bélán€, 
fy: Gosztonyi l{úz1nér. 

Nagyk:íta (I.) Szent1Clek1 t: Baksay Béla, fv: u. a. 
Nagykáta (I.; 1\'Iegvii.li:ó, t: Kö1·ö.~~y örökö,:.;ök, rv: 

özv. l{ürö2:;y Istváimé. 
Piagyl;;ónyi (IX.) Szent István, h. él\".: Schönfeld 

Lajosné. 

Nagykovücsi (l.) Boldoga:::.szcny. (ne111 működik). 
Nagykőrös (Ií.) l\Ieg\'áitó. t: ö::i.,·, I\:lein Gyuláné, 

fv: Zsögün ÁI'J>ád. 
N!!.gyi::örös ·(II.) Kig.ró. h:i!. q(:-z.: Pá~kuj .4..ntnl. 
Nag;rkőrös (.llf.) l\JagyHr 1Cot·on:\, t: ICe··t:ész Elen1é:r; 

fv: Szappanos Béla. 

a11 
Nagykőrös (II.) ~J\.n,,,,nyal, 1t: öz•t. Zsámbok:y Jánmné. lj,.,, 

f\-: PeLkó Tibor. 
· Nag-ykőrös (ll.) Rr-mf.ny, t: .\dy Bé1n, fv: u. a. 

Nagyli:5riis (TI.) Tu1ul. hat. J~ez.: Fnntol~· István„ /'..A 
NagyJt(irü (XI.) Sz2nt 1\:1argi;:, t: \Tn.rgy.'.!::sy Gyula, 

:fv: u. a. 

Nagyléta CX:II.) P: Szent .i\.ntal, t: Sin1onyi József, 
fv: u. a. 

Nagylózs (V.) Szt. István, t.: Kocsis János, fv·: u. a. 
?oiag.vmaros (1.). I~teni Gondv„ t: özv. Mt>dveczk::; 

l\Iikl'ósné„ fv: l\lrclvPczky 1diklós. 
Nagymágocs (X.) Segitő lVlária, t; özv. Bn.1og L:1. 

josné. fv: l\Iándyné Orbán Ivlária. 

~Tag-~·n~ányok (IX.) l\Tegváltó, t: Szepessy Sándor, 
fv: u. a. 

Nagyoroszi (T.) Isteni GOn<lT„ t: l\íünsztt·r Sándor. 
Nagyrábé (XII.) Jóremény, t: I\.ürthy Pál: fv: ICür. 

thy Pálné. 
Nagyszéliety (L"'\:.) Rernény, ·ti: Boros László, fv: un. 
Nagyszénás (XIII.) l\Ie,::..•-vúJtó. t: ~~<lnmkoYics Ádáni. 

fy: u. a. 
Nagytétény (1) Szentléiel;:. t: Fáy I;;.uácz: fv: u. a. 
Nagyv::í.zsony (III.) Segitö l\Iária. t: ö1,v. Böczy Gá~ 

borné, fv: Böczy Ilona. 
1
, z.. 

Nádasd (VI.) Tutenszcme, t: l\'Iarton Szilárd, Cv: ~-~ 
u. a. 

Nádas1adány (Ill.) ~4-quin-O'i Szt. Tamás. t: ÖZL 

W·hnmer \.tilmosné, fv: Zahl'~ldnitzl~y Zsigmond. 
Nádud-var (XII.) Feket Sas. t: F('yér J-Cizsef'. f-r; 

u. a. 
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Nádudvar (XII.) Isteni Gond,·., t: Márton· János, 
fv: u. a. 

- Nágócs (VII.) Jézuzs Szive, h. é. ·öz,·. Dem;,,_1ter Gyu_ 
láné, fv: Telke.ssy Lásztó. 

Nen1esbiltk (XV.) gróf Széchenyi, t: Barthos Lehel 
Géz.a, fv: u. a. 

Nen1esdéd (VN.) Szereh.1t, t. Harr János, fv: u. n. 
Nemesvid (VII.) fde:,rváJ.:tó, 1: i\Je1ikly Belus Lnjo~·. 

fv: u. a. 
Nt'!n1etboly (VI·II.) Szenth{irom.ság, t: Eőry 1:::t·:án. 

rv: u. a. 
Nén1etlad (VII.) Szent :\ntal, L: Li!.zár Df'>zsö. fr: 

u. a. 
Nézsa (I.) Szent luital, nem 111Uködik. 
Nógrádveröcc (I.) Remény, t: J(uda1· 1(0··1161. fv: 

u. n. 
No\'a (XVI.) őrangyal, ·t: Persy örö~(:i"sök, f\·: Szilá

g.)ri Ernő. 

Nyárád (III.) .i\.rany l(alász. t·: Csat{tr . .\ndor, fy: 
u. a. 

Nyár.egyháza (I.) Hungária, t: Dnsa En1ö, fr: n. a. 
N;rergesujfnlu (I.) Szent Lajos, t: Hubpr Ferenc. 
Nyiracsád (Xfil.) lviegráltó, t: ]'.~agy I\.áro1~T~ fv: 

u. :i. 

Nyiradon:r (XII.) SzPnthárc;·n·súg ·t: Ö7.v. I\:á1nay_ 
Isiv.ánné, fv: dr. Pnpp Györg-yn!é. 

Nyiráhrítny {XJL) Gróf Tisza I., t: öz..-. D•.•b(lz.\· 
En!lréné. 

Nyirbáfor (XT.I.) 1\Ic:.~·at ]{irály. t: Vadá:-;:,: / .. -o N::~ 

(l-:::·1, rv: lliillSl.,'}1 El\~Jnér~ 

=~i!) 

?~;rirbú.tor (XIT) Szt~nt F1~l'nnc. t: Boldi'-'..sár .Jn11·1•. 
f\': u. n. 

Nyirbogát (XII.) Turul, t: Waltgurszky ~l\.nta'L f\": 
u. n. 

Nyirbogdán.r (XN.) -ISteni Gondviselés, (uern uüi.kö
dik), h. 'élv,: kk. Friechnann József. 

Nyireg;rháza (XII.) i\.rany Sas t: Szopkó 6röl:.ih:ö~r. 
fv: Szopkó Dez,::ö. 

N'yirL·gyház2 (XII.) l\Iagy::u· l(orona, t: Jancsó KáL 
111:1n é·; dr. Lányi Györg'y. fr: Juncsó Kálmán. 

!'-fyireg;rháza (XIJ.) !{o;·ányi, t: özv-. Osgyáni .JtJ._ 
zsefné., fv: Sza!Jó László. 

1'-Jyi!'egyh<iza (XII.) _4.fany Kereszt t: Török Gyula. 
Nyiregyh<i.::.:::i (XIL) II. Rákóczi Ft>renc, t: Fejér Fe- A 

1 

renc \·: Barabás L.ászló. I .~ 

·r·i,riregyház"'. (XlI.) _l\.ngyal, v: Gonda Pál. J- L 
Nyirt•gyháza (XII.) Va~kereszt, t: özir. Ger,i;rPlffy 

G,\·örgyné-, fy: GPrg;·l~·ffy I\Iárta, 
Nyirt.•g-y~_za (XT!l.) J.stt>ni Gun<lv., t ]' t J ...,,,. : ~a ona ~t· 

ván, t\·t Il!é . .:: l\íCHi:i. 
.Nyireg;rhiiza (XII.) Bl·:sseuyei. t: özv. Hai;;;sin!.;er 

Károlyné, fv: S;:Jh1].tz Tuiiklós. 
l·iyirh{::n.i.sz (XII.) I\IegTáltó, f,·: J\.Ioys János. 
1'·:yii·!t!gos (XII.) I~t._,n·i Gcnd"; .. t: Jaerrer IC Jo'„~··f 

i:> • "-"'·- ' 

fr:· u. a. 

~~ 

A Dre ElGGEl0 fél1 
Szalmiál1, ~ni2s~r:1jó, !l@~ró, Eucatv111us 

gyógycukorkiik u.iból línphatólí. 
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Nyirmada (XII.) 11ngyal' Korona, 'ÖZV. 1Leii1ryel _.\.n_ 
talné fv: Imre Tuinxgit. 

Nyir1nihálydi (XII.) Fortuna t: Siposs BPtta. 
Nyirtass (XII.) Ren1é11y. nem mültöclik. 
öcsa (I.) Korona t: Ken-éz Ferenc~ fv: u. a. 
Olíány (XIII.) Szent T.:-tván, t: D:tTóczy _-'\.ntnl f\~: 

u. a. 
ökécske (I.) ·I\fagynr Korona, t: J{ö!lllődi l\'Iolnár 

:Milclós fv: u. a. 

Olaszliszka (XV.) Tuiagyar Korona, t: _J\.sztnJo-: 
György. 

ónod (XV.) Szarva<>. t: óváry Zoltán, fv: dr. Nagy 
Ervin. 

Orgovány (II.) Isteui Gondr. t: Hecz"1er Ernil, fv: 
u. a. 

Orosháza (XIII.) 1\It•grúltó. l: Zalny Lajos, fv: dr. 
Turbucz In1n~. 

Orosháza (Xlll.) Fehél' l{igyó. t: Tellte....~ Gábor, 
f\·: u. a. 

Orosháza (X.IEL) Isteni Gondv·., t: özv. Kertész J,é_ 
z~efné1 fr: Jak:ab Lász·lóné. 

Orosháza (XIII.) E.o:-::~uth Lajo.s. r: i\:I:olniir 1\Tihály. 
fv: u. a. 

Orosháza (X.IIL) Re1nény, t: Sarkadi Imréné, fv: 
Ludrnány Barnn. 

Ostffyasszonyfa (VL) Reruény, t: 11-ózes Mihályné, 
fv: u. a. 

ó:zd (:X.V.) A.l'any Oroszlán, t: dr. Rajzi11gor Imre, 
tv: u. a. 

:l!ll 
ózd (XV.) P. Szent Antal, t: Adám Lajos. fv: u. a. 
ózd (XV.) Szent Mik.ló>, t: Ambrózy Tibor, fr: ua. 
Ozora (-IX.) Szent Istyán, ·t: ~...hy Dezső, fv: u. a. 
Öcsöd (X!H.) Magyar Ki!rály, t: Petry ·Zoltán, 

fv: u. a. 
öriszentpéter {VI.) _-<\.ngyal, t: 'forl;:os Dénes, 

Iv: u. a. 
örliény (11.) örangyaJ.1 t: özv. Bálint Jenőné, (v: 

Székely Béla. 

öttevény ( N.) Szent József, t: Ga ran1 Ernö, fv: ua. 
Pacsa (XVI.) Sz~tháromsá.g, t: B!alogh Ferenc~ 

fv: u. a. 
Pal\s (IX.) Szentháromság, t: dr. Pálvölgyi F·e.renc 

és neje, fv: dr. Pálsölgyi Ferenc. 

Paks (L\":.) őr.angyal, hat. ikezelü: Péter i\íil1ál)~. 
Parád (X1-v·.) Sient _i\.nta:l. 
Pácin (~\.V.) I"tPni GondYi.:-;elés, t: Szilágyi Bé!u. 

fv: u. a. 
Páka (XVI.) l\-Iegráltó, t: V:örös ~<\J:ldor, f-.: u. a
P:!lfa lx·v.) g:r. -~pponyi. t: Wenger Lúszló, fv: ua. 
Pálháza. (XV.) Iüs Szt. Te.réz, .t: Petrovay Zoltán, 

ÍV: U· a. 
Páp2. (I·V.) Gró.nátahna, t: Irgalmnsrend, fv: I\'ity 

l\látyáH. 
Pápa (I\T.) 'l<irosi, t: Karlovitz. Adolf, fv: u. a. 
Pápa (I\T.) öramgy2l, h. é1v.: iözv. Piatsdk Gyu:láué. 

bérlő: dr. Peczold Károly. 
Púp" (IV.) Szent -<mna, t: M:ic)ll'.l.R Mihály. 
Piip~kovácii. (!\'.) S:iere;tet, t: :S:~;l\k Lnjo~1 fr: uu. 

.-\ 
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Púpah•szér (IV.) Megv~Itó. t: Öz\·. Szeku1e$z Józt: . .f. 

ué, fv: ön1böli Attila. 

Pásztó <X!l·V.) ~!agyar Korona, t: Ft.•tn1czk~· T. é:; 
özv. d·r. Pethö Sáudorné, ív: Petreczky Tibo1:. 

Pásztó (XIV.) Szent _.uital, t: özv. Krisán Aladárné, 
fv; !(risán ~"-ladár. 

Páty (L) Megváltó, <: Kálmán Károlyné, fr: iVIoJ. 
nár Ferenc. 

Perlníki (III.) l\'Iet,.'"\·áltó, t; öz.y. Euda:i Bálintné. fv: 
l\!Ierész Gyöző. 

Pest.hidegkut (!.) i\1árinremete, 1: Scholtz Eutli·~\ 

. fv: u. n. 
i/~"'estszenterzsébe.t. (l.) Szent Erzsébet. hat. kezPlő: 

1 Ákos András. 
g/Pestszenterzsébet. (I.) Angyal, hat. kPz.: Nagy T1nre. 
,/Pestszenterzsébet (1.) Ma;:rrnr ICoronc:, t: \Venczel 
" ;Lajos, fv: u. 2. 

• ,Pestszenterzsébet. {I.) _.\ran~·• Sas. t·: Rochlitz l'dártou, 
V / · fv: tt. a. (Császár ·Ernő) 
tfí:·estszénterzsébct (I.) Viktória, hat. kez.: (J.r. _.\nd_ 

ris1{a Viktor. 
~/Pestszenterzsébet (I.) 

Imréné, fv: Harnngi 

tíÍ~estszenterzSébl!t (I.) 
/. Lászlóné, fv: Fülüep 

-"" ./ Pestszenterzsébet ( I.) 
I' V' Tib 

IGg:;ó. t: öz·:. Il:;na!aLf!·y 
Sándor. 

Sárkfmy1 t:. özv. S:;rkány 
Péter. 
Remény. 1-: Király Gyö ;:y. 

fv: amos or. 
JÍ'estszenterzsébet- (I.) 
"' Ferenc, fv: u. a. 

_4..postol, t · BL1.liczay P~n-lih: 

a~a 

Pesterzsébet (I.) Nagyboldogas-szony {ne.m müfklö- i 6 <'"' 
dik), 

Pesterzséb(~t (I.) Isteni Gonll\"iS~'L;;..s 1 t: Ertsey Tiuor, 
fv: u . .a, 

Pestszentintre {I.) Diana, t: Mo1nű.r Antal, fv: u. a. j)r L.. 

Pestszentlörir.~ (I.) Magyarország Védasszonyn, t: 
Bernc,'ák János, fv: u .a 

Pcstszentlörinc (I.) FJ'óra. t: Árendái:isy László, fv: 
d1· Gr5ziuger Sándorné. 

Pestszent!örinc (I.) Szent .<\nna. t: Harcz Lajos, 
fv: u. a. 

Pcstszent!őrinc (I.) l\íado11na., t: dr. Báríiny Kornél. 
ív: u. a . 

Pestszcntlörinc. (!.) Isteni Gondviselés1 t: Las~u 
Nándor. 

Pestujhcly (I.) Segítő Má1ia1 hat. kez.: Tarnai Urvs. \.-r \' 
Pestujhdy (L) Apolló, t: Gáll Eldkné, sz. Kócziin 

Sa1·olta, fv: u. a . 

Pécel ( I.) l\Tegváltó. t: özv. Göttl Pálné, fv: Torma 
Dánit•l. 

PEts (VITT:) Szere~sen, t: özv . .Hauser Jánosné- é.•J 
özv. dr. Jónás B€láné, fy: Beszterczey István. 

Pécs (VITT.) _4,.rany Sas. t: G;i.-i.n1óthy Béla, f,·: u. a. 
Pécs CVIII.) G1-inuí.taln1a, t: Irgahuasrend, fv: dr. 

Si!mon Gyttln. 

ri 

l 
' 
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Pesterzsébet (I.) Rákóczi t: öt<-. Erked:r. E•=en~ 

fv: Bártfay György. 
Pesterzsébet (1.) Turul, t: Gnln1;1hos BG1a, ív: u. a. 
Pécs CV1Il.) örangrnl, t: Kere:;ztény Béla. 
Pé.cs (VIN.) Szent Gy.:;rgy, t: Huüák Vilmosné. 
Pécs (Vl!I'I.) Szen:· Isttán, t: A.brudbányny Ödön, 

fv: u . .a. 
Pécs (VIII.) Tulagyar Korona. t: özv. Csincsák: Bé~ 

1áné, fv: 1Iát~'l.1S Bú1int. 
Pécs (VIII.) S7'iiz Mária, t: Regéczi Nagy Béla, fv: 

Dabóczy Lajos. 
Pécs (V1III.) Rf..>mény_. t: Máyer l{áro1y, ív: u. a. 
Pécs (VIII.) Petőfi, t: Friedrich Sándor, rfv: u. a. 
PÍ'cs (VIII.) Isterú Gondivselés, t: Mertha Lajos. 

fv: u. a.. 
Péc~; · (\l'III.) SzPn't Józs~~f, t: V'"leigl Dez:-ő, fv: u. a.· 
Pécs (VII!I.) Szent l\iór. t: dr. Vondra 1\ntri.l. 
Pfcs (V'1II.) ICis Szent Teréz, t: Papp Jenö;:é, Tró-

111.~r 1\Tártn, fy: u .. a 
Fécs...-árad (VIIJ.) Sze~t1;·i..rc~ság. t: dr. Nékán1 Ká.

r:t'!y. fv: u. n. 
Pél.v (XIV.) Mc.eyeci1ner (mem m"ÜJ{()dil\:). 
PéterYiisára (XW.) 1\Iagyar l{orona, t: Janl{ovi<:11 

Ts!v(!nné. fv: u. n.. 
Pilis (I.) M:a.;ryar !{irály, t: Hinffner Jenő, Í\: u. a. 
'Pilisboro~jenö (I.) Szent Erzsébet, t: dr. Luh-ínich 

Dezsö. fv: u. a. 
Piliscsnhn. (I.) Szent Lúszló. t: ch'. P{trdányi Ri

d1:i.rdné. 
J'ili:=;rnarút (L) TRleni ({0)1!.l\.·is~l(~, t: Búri'~ny Sz-ilúrd. 
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Pilisvörösv::ir (I.) Szenthárcrnság, t: özv. I\:.reben 
Lászlóné, fv: ICoyács Lász!ó. 

Pilisvör(isvúr ( l.) Sep:l! ő l\íária, t: Safá1'y Gyula, 
fv: u. a. 

Pincehely (IX.) Gond-viselés, t: dr. J{arvas·sy János, 
fv: u. a. 

Pitv<tros (XIII.) Iste1•i Gondviselés, t: kk. ifj. Sza_ 
hallos József. fv: l(aj{n·r Zolt:ínné. 

Pocs~j (XLI.) Leht~l vf'z&r. t: N2g:.r Ernő, f,·: u. n. 
Polgár (XII.) }\::" a~1onna. t: Hel'Íngh Ernő, fv: u. a, 
Polgár (XII.) llf1 1g-Yáhó~ t: dr. Fazekas Gyuláné, 

fv: u. a. 
Polgli.rdi, (III.) Ft>hé:r Gala1nh, t: dr. J\.fándy István, 

fv: u. a. 
Pcn~iiz (I.) István király, t: özv. Herl;:ovi:-:h Sán

do1·né. fv: TN>µ;PlP Sándor. 
Po!·c~ahua (XII.) _4.T:!TIY 1-=.:1!ász. t: Jen~y Pál, fv: 

u. a. 
Po;-nóupáU (V-I.) I.sb·:1i Gouch·„ t: Sütheö ödön, fv: 

u. <.\. 

Porosz!{) CXIV.) Is1.!~:1i Gonclv„ t: Runyay ö1·ökösO"k;, 
f\·: Lr1ngr-r l(ár(lly. 

Pusztaföldvár (XIII.) 6ra11gyal, t: Paulovits Gyuila, 
fy: u. a. 

Pusztamérges (X.) Nagyboldogn~szony. t: özv. H-n" 
v~:th .Tózs~~rné, fv: l{ozma Sándor. 

Pusztaszabolcs (ITT.) Reruény, t:: dr. Matolcsy Gá· 
bor, fv: u. a~ 

Putnok (1.."V.) Ft~kl'te Sa::;, t: Steinhausz örö!~ösök. 

!\•: i\Iihályi János. 
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Putnok (XV.) Jókai, t.: dr. Lendváryné 8emss g„. 

rolta1 fv: u. a. 
Püspökladány (XII.) Megváltó, t: özv. dr. Birtok 

Sándorné, fv: Polgár Károly bérlö: 
Püspökladány (XII.) Re:nénység, t:· ifj. 2kouniál 
Jenő. 

Püspöldelle (XII.) őrangyal, özy, Stenszl.:y Gsul{tné, 
fv: Selmpci I{.ároly. 

.f~ ?,; Püsüpöknádasd (VIII.) Szentháromság, t: Szarka 
József. 

Ragály (XV.) Remény (nem müködik). 
Rajka (IV.) Istcnszen1e1 t: Bán Arpád, f\·: SzHÚ~'"yi 

Jenö. 
Raltan1az (XII.) Isteni Gond-i:. t: Fol!;man:n Fere;ic, 

ív: u. a. 
Riicahnás (III.) 1\fegváltó, t: Di~vidné Szüts Ilon:i, 

fv: u. a. 
Ráckeve (T.) Szenthárom:::ág, t: Németh Sánrlt'>:· 

ö1·ök .. rv: Né1neth Sándor. 
Rách:eve (I.) 1\Tegvá1tó, t: dr. 1\'Iunkácsy Gyuláné. 
Rákóczifalva (XL) l\'Iegváltó, t: i:izv. Kovács Ká1 ~ 

mánné, fr: I{ovács István. 
Rákoscsaba (I.) Csaba Vezér, t: dr. Vngaszky !{áz

mér, fy: u. n. 
Rákoscsaba (I.) Hungária, t: Budaházy Sándor, fy: 

u. n. 
Rúltoshegy (I.) Tviei,"'Vált61 t: Lengyel Endre. fv: u. a. 
Rálroskeresztur (T.) 6rangya1. t: Wi.rkPr J{n1os. fv: 

~~ a. 
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Húkoslig~t (I.) Nemzeti Zász16, t: dr. MaMcspach 
Endre, tv: u. a. 

Rákospalota (!.) Szabadság, Jeszenszlcy Béla h. J;:ez. 
Rákospalota (I.) 1\legváltó, t: dr. Keresztes 1:1ilclós

né sz. K.ropp Ilona, fv: u. a. 
Rákospalota (I.) Zrinyi Ilona, t: dr. 1\folnár Istváu, 

fv: u. a. 
Rákospalota (1.) :i\Iadcnna, ,dr. Tuiolnár Albert h. l;;e?i. 
Rákospalota (l.) Szent Szlv, t: özv. Balás Zsign1r:nd

né, fv: dr. Görög József. 

Rákospalota (I.) l\'Iátyás Király, t: Rndimetzky A.n· 
ta1, fv: u. a. 

Rákospalota (I.) Szent ErzsÉbet, t: Kóros Ist,án, 
fv: u. a. 

}{ákosszentiuihály (I.) Sz~nt :rt'largit. t: ·L:ppe In1re, 
fv: u .. a. 

Rákoszentrnihúly (J.) Szent lsrván. t: E.a\Jay József, 
fv: u. a. 

Rákosszentmihály (T.) Kigyó, t: Lukácsy Zoltánné. 
fv: Lukácsy Zo:ián. 

~~~Á4~ 
tápszerek 

11 '!I@ év óia ;:i g11errmek• 
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Recsk (XIV.) Szenf .~\n!al, L: 1'óth p~·tl, fy: u . .a. 
Regöly (IX.) S7;t. l\fargit-, r: Brózik Andrá:", fv: ua. 
Répc-~szemere (V.) P. Sze1n ~·\.nt~i, t: l(otsis. Joláu. 
Ii.fts:í.g (I.) :i\iegváltó, t: Ren1c:::ák i\li.1dó~, fv: u. a. 
Ricse CXV.) Szt László, t: Chre;nóczy Nag,r l.i..:1adá:·~ 
Roinhány (!.) őrangyal, t: B'örz,:()nyi Jenő János, 
Rudahánya (X\;.) l\'IegváHó, t: Lollol~ László, fv: un. 
Run1 (\'!.) Szentháromsf1.g, t: Bokor Jenő. 
Sajóli:aza (XV.) Arany Csillag, t: l(untarnási Gyula, 

fv: u. ::i. 

Sajókazinc (XV.) Szent SziY, t: :i\Inx:;ó Etle, fv: u. n. 
Sajószentpétel' (XV.) Szprec...::en, t: Bossányi ~l\.nn:1. 

[\·: u. a. 
Sa,júszen!péter (XV.) Fe,hér Ii.ercszt, t: Ö<'.v. Róna 

Pálné, fv: Nádler Vil;:tor. 
Sajószöged (XV.) Szent László, t: Lnkn::r Gyuláné. 

f"V": u. a. 

Sulgóiarjün (I.) őrangyal, t: Weszelovsz!l~y Erzsíiin:~t. 
fy: u. a. 

Salgótarján· (I.) l\ing}~ar Korona, t: Szücs Róbert, 
f\;: Chu:eUy Trnre. 

Salg<:t.a:i'ján (I.) Re1nény, t: I\.Iubccz Pál, fv: u. a. 
Salkliveskut (VI.) Isteni Gon'd\~1:::: .. t: Don1jún BC!la. 

fy: u. a. 
Sarkad (:X.1II.) Véda11gyal, t: Wh·la1id Gyula bérlö: 

Csapó Zoltán. 
Sarkad (XIII.) II. Rákóczi, h. élv.: Pú1·to~ Sáu<lor. 

fv: dr. Lakó József. 
Sarud (XI"V.) Istt~ni Gondviselés, (11eu1 ni~l:ödik). 
Sash:tlom (I.) Sas, Keresi~ 1fargit, fv. 

Sashalo1n (l). Diadal, t: Hortobágyi Jó:...:sef, ív: u. a. 
S~indorfnlva (X.) Megváltó, t: Farkas József, fv: u~·. 
8árüog<irü (ltfI.) Tinódi SelH~~·1yéu, t: Súrk.özy lüi-

hály, fv: u. a. 
(/\)e' 

Siirbogii.rtl (111.) Sz~nt 1íarf;ir, t: l(ovúts Gyul~, ./~ 
fi;: Balogh Kornél. 

Sárkc1.·e.sztur (III.) Szent l:nt9, (üzemen ldvlii). 
fr: Schefler Antalné. 

Sál'oSU (III.) }{ere5zt, t: Bos.~úr:yi Gusztáv, fv: u. n. 
Sárospatak (XV.) _<\.ng.ral, fv: Szondy Lá..c,;zJúné. 
Sárospatak (XV.) II. Rákóczi, h. kez.: Rr.:boz B&.'.a rl. 
Slirospatak (XV.) Isteni Gondviselés, hat. k~z.: Her_ P,.

1
' 

-nády Zsign1ond. 
Sárrétudvari (XII.) ,Istf'n"i Go;Hl\-„ t: I-Ialú.sz Irnre. 

fy: u. a. 

Sárszeni1nihály (III.) Öran;:;:;:J. t: özy. Vim1nc~: 
1./ilniosné, fr: !(elernen Zoltán. 

Sá;.-vár (VI.) Niegvá.Itó, .t,: Eüry Vilmos, fv: u. a. 
Siirvár (\rt) Szent Antal, t: Rusznyá;;:: Lajo 

fr: u. a. 

S<isd (V-III.) .Szent Györ.6'1' lovag, t: Dar6.ny.i :üL 
hály, :fv: u. a. 

~;:·:ta (XV.) Illt>gvúltó, t: rfln1rán;:;zky l(ároly, [·,;: ua. 
::láioraljaujhcly (XV.) i\Iagyar l(orona, t: 1-.:.~n\tcs 

Zsign1ond örökösei, fv: László Bertalan. 
S<itoraljaujhely (XV.) üdvözitő, t: Mór Lajos, hat. /, 

l~ezelő: Polgir Jenő. .r· 
Sátoraljaujhely (XV.) Isteni Gond\iselé~. t: I~.útlci.T 

Andor, fv: u. a. 
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Sáforaljaujhe\y (XV.) Szent Anal, 'h. élv.: Ehlert 
Antalné. fv: Rákosfalvy Zoltán. 

Sellye (VIII.) ~.\rany Sas, t: Bubregh En1il, ív: u. a. 
Seregélyes (III.) 4'1.ngyal, t: Krinitzky Pál„ fv: u. a. 
Siklós (V1II.) Szentlélek, t: n. GrL'Ilm Rudolrn-:: 

örökösei, fv: Szinetár Endl'e. 
SlklOs (VIII.) K.igyó, t: Szabó Ernő, üzemen k:i,·ü1. 
Siklós (VIII.) lvfogváltó, t: Gajda Pál, fr: u. •a. 
Sintnság (V.) Szent Péter, t: ~4..1e·xander Istvárrué, 

fv: Meclvec2lky Nándor. \ 
Shnontorn,ra (IX.) Szentlélek. t: Pilllch Fen:-ne, 

fv: u. a. 
Siófok (III.) Szentlélek, t: !(otsy Fen„•1·c, f\·: u. a. 
Siúfck-fürdötelep (III.) Sze>ntiélek. (üzeulf.'.n kivü:). 
Solt (I.) Szentháron1ság, t: özv. LéYay Jó~:.;efné, fy: 

Gesztes Lajosné. 
Soit.,·adln~rt (II.) 1\'íagyar Korona, i.: Szekér Sán'.1o·._ 

fv: u. a. 
Soltvadkert (II.) 1\feg'(.ráltó, t: özi:. Bozó'.:·y Bélán~, 

fv: dr. Bozóky István. 

Solyn1ár (L) Szt. Margit, t: Tamás :i\iihfrly, fy: ua. 
Son1lószöllős (III.) Isteni Gondv., t: Simon Sándor, 

fv: u. a. 
Somogyjiíd (VII.) Reinény, t: özv. Gló:; Ouónf. 
Soinogyszil (VII.) Szent l;:tYán, t: özv. Bessenyei 
Dezsőné, fv: Be~senyei László. 

Somogyvár (VII.) Szt1;nthá.i·ou1r.:ág, t: ICr::i..-~zn·a<i Jó
zsef, fv: u. a. 

Sopo1!ya (III.) Sze.'lt Mnrgit, t: Je;;~.2 Bála, f\·; u. n. 
Sopron ('·l.) Orcs:dán, t: Nikolics i\Iilo-voj, l'v: u. a. 

Sopron (V.) Angyal, t: Dobsa :Nlihúly. fv: u. a. 
Scp:·on (V.) Mezvált6, t: Szerdahelyi Jáno• é• Jfi.. 

nosné, fy: Gerezdes Jenő. 

Snprnn (\T.) l\TagVn!· ICirályi t: Binder Ottó, fv: u. a. 
Sopron (V.) Ara.ny !(ereszt, t: Jéhn f .... r.taL f\·: u. a. 
Sopron (V.) Szent ,Erzsébet, t: özv. Leloviü~ Jó;~ef-

n-é, fv: u. a. 
Sopron (V.) Irgaln1nsság, t: Hell Aranka. 
R"nron (V.) Rákóczi Ferenc, t: Gróhn1ann Viln1os, 

fv: u. a. 

c:"''"hc:~•·· (I.) Segitő ll'Iária, t: 'Löcher~r Gyuln, fV: 
T :;„..,. Péter. 

Soroksár (I.) P. Szent .<\nta1, h. él\-.: ifj. ICal1nár 
s;;·,rl'"'rn->.. fv: dr. Stodolni Rez:::ó. 

Sóskut. (III.) Szent Rozálfa, it;: özv. dr. Si1tos l{ú_ 
rolyné, fy: u. a. · 

Sö,itör (XVI.) Sas, t: Szalarnin i\Iili:lÓsr fv: u. rt. 

Söviinyháza (X.) Szüz 1\iária, t:. Lnkntos ~i\.:::tal, 
fy: u. a. 

Sur (I\T,) Hygieia. A 
SiH•J)~rl (T!.) .<\nr:-yal. t: Furkly Gé: n, r·:: u. a. 
Sü1neg (XVI.) 1\'1E'.gvá1t6, t: Sz.arl•:ús·sy L{~-zló 1 fv: 

Fejé!' István. 
Szabadsz<'ilhís (II.) Isten! G"ndYi:::., t: 1\Iezei G:;ul:1, 

fv: u. a. 

Szér~mmiht~k Békéscsaba 
Budapesti lrodn: XIV. Abonyi-u. 10. Tel.: 42&-74'„ 



Szabadszál!lis (I'I-) Remény, t: dr. Dömötöl' Istyán, 
fv: u. a. 

Szahad~~zenUi!rál~' (VIII.) Sztiz Mária, t: Király Jó-
zst1f, fv: ll. a. 

SzaJol (XL) T\Tt'f,Váltó, t: Dobó Jenö, fv: u. n. 
Szakcs (IX.) 'Viirös !{.ereszt, t: Szabó József, fv: ua. 
Sza1!:1nAr (II.) 1\Iadonna, t: Jakab Géza, fv: u. a. 
Szank (II.) l\fegváltó, t: özv-. Kaszibn Kál::nánné, 

f>: Csikós A.<lán1. 
Szanr CV.) Sz~nt A.1ma, 

f~-: Birócí•Úk György. 
t: özv. Makray Józsefné, 

Srnrrns (Xlll.) Szarvas, f,·: Lengyel Frigyes. 
:~zar·:as (XITT.) Remény, t: özv. Bauer Szilárdné, 

fv: Rácz Entlrl'. 
Szar-rn'.~ CXIII.) Szent 1Ylargit, 

fv: Siiv5nyh2zi László. 
t: Géczy örökösök, 

Szar•;as CX!JI.) I\'I0g\·á1tó, t: Géczy László, f>: u. ~1. 

:---:zat·Ya~ <XJ!It) 1\íagyarol.: Nagyasszonya, t: Farl~as 
örökösö!:, f,-: özv. Fa:rkns Antalné. 

Szatn16.riih<irifú (Xll.) _J\..rany Sas, t: Sú}yo1n Bar
nah:ís, fv: u. a. 

Sz:írföld (V.) 
Szász1:á;- CV!l1I.) SzPnt.háro111ság, t: Solt Edit, fv: 

u. a. 
8zeder1,ény CVIII.) Szent Katalin, t: özv. Hnngay 

D0z;:;l)n5. fv: Sachár Lászlóné. 
SzcgPd (X.) J\ft·gváltó. t: id. Temesváry József, iY: 

ifj. T!~n1t>~r:'cry Józ;..;('f, 
Szeged CX.) l~t„!1i G(•1H1vise.1és, t: Barc.suy I:ároly, 

fv: u. a, 

~3Zl'ged (X.) Szenthároniság, L: dl'. Lehel László, d'.· 
Lt>iltzin::;· •. ~:.· Mária, 1:1uray Józseru·.~ é.c; Leiuzin.~-l'~' 
Pál, lv: leinzinger ?ál. 

Szeged (X.) Segitö Boldogasszony, t: <lr. Löhl öt'ök. 
f\·: Lázár Jenő. 

Szeged (X.) Szent Rókus1 t: Surjányi Józs0r, ív: u:1. 
Szeged (X.) Szent György, t: Franki Józ~Pf, {•;: ua. 
Szeged (X.) Szent István, t: Salgó Péter, fv: Ilal:ÍE;,; 

Klára. 
Szeged (X.) Kigyó, t: Gerle Jenő, :fv: u. a. 
Szeged (X.) IZálvária, t: Pósa Ba!C1z:·, fv: u. a. 
Szeged (X.) Dugonics, t: Frankó _.til1tlot·1 Lr: u. a. 
8zeged (X.) Erzsébet Királyné, t: Török i\lárlf,, 

fv: u. a. 
Szeged (X.) 1'Iagyai· l{orona, t: Zakár S:'1nclo;:, fv: 

i'iláthé Mihály. 
Szeged (.Alsóközpont) (X.) P. SzP1~i ..\.ntal, t: l\Té_ 

száros 1'mréné, fv: 1\fészáro~ Inirt::. 

Szeged (Ujszeged) (X.) őrangyal, r.: L~·:-:kú ·v.ikno,-, 
fv: u. a. 

Szeged (X.) RPn1ény, t: Öt~T. BorLt:Iy Júzc:efné, f 1
;: 

U gry István. 
Szeged (X.) C!:·illag, t: ö;r,y. Nag,:.· Cyörg:,111-é, fT: 

dr. Hangay Levente. 
Szeged (Felső\1áros) (X.) Szent Szív, t: Nyila$::;;,· 
-~gostom1é h. élv. fv: Bencsáth Kákná.u. 

Szeged (X.) l\Iagynrok Véd.asszonya, t: Just FrigyPs. 

fv: ·U. a .. 
Sze~rd (X.) Szllnt Lás7.lÓ, t: A.prú Jenö, lv: u . .::l. 
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:;zeged (Riiszke) (X.) P. Szont .Antal, t: özv. Zaká„ 

Zoltánné, fv; u. a. 
Szeged (Sompgyi-telep) (X.) Turul, t: Sámeczl Béla, 

fv: u. a. 
szeged (l"elsőközpont) (X.) I'l'Iadon~a, t: 1Iarostő-i 

István, fv: u. a. 
Szeged (X.) Szeht Ferenc, t: dr. Kotsis Endr&n~\ 

fv: u. n. 
Szeged (X.} Szent K<>reszt, t: Bulcsú Barna. 
Szeged (Várostanya) (X.) Jézus Szive, t: dr. S'-é

kács István, fv: u. a. 
Szeghalom (XIII.) Sz~ntháromság, il: Polgár Kán>ly. 

fv: u. a. 
Szeghalon1 (XLII.) lügyó, t: l{átay Gi?.ella, fv: u. ::?.. 

~'.zcgvár (X.) :Blegv-á.ltó, t: özv. Kránczly Ferencné, 
fy: Borbély Ilona. 

Szegvár (X.)" P. Swnt Antal, t: ifj. LuJdnicb De„ö, 
fr: u. n. 

Sze1;:szárd (IX.) Fek('te Sas, t: lDrik örökösök, f·:: 

Polány Tibor. 
Szekszú:«l (IX.) I. Béla· l{irály. t: Szeghy Sándo:·. 

fv: u. n. 
szekszúrd (IX.) Szt. B~rnát, t: Za1lai János, ív: u. :J, 

Szendrő (XV.) Isteni Gondviselés:. t: Mészáros In1n'. 

fv: u. a. 1 , , 

Szentendre (I.) Szentháro1nság, t: C::ibulka Gyulane. 
fv: 1Iaci0j1rrics Valdernár. 

il tO:Cszentendro (J.) Védanya, t: SzBb(~rleitner Ferei~c. 

"' fv: u. a. 
/-"-, S:<ente& (X.) Hajnal. 

Szcní:e~,; (X.) :D:Iegváltó, t: Ihás?i Nándor, Tofi'ler A, 
Lnjos hat. kezelő. 

Sz(~nles (:X.) IZ.igyó, !.: N. Havas Klára, f"V: u. a. 
s:.:ent-cs (X.) ~l\.ngyal, t: Szt~ntessy István, fv: u. a. 
SZ2-!d~:; (X.) Szt. _t\.nna, t: Kerekes István, fv: u. a. 
Szen!r~ (::''\:.) Szl•nth:iroruság, t: Cse1J;:ó Józsefné, 

fv: u. a. 
Szentes (::'\.) Fe,hér Kereszt, t: dr. \Tárady LáEzló, A; 

f\·: Torc!2y Árpúd. 
Szentes (X.) Arany Knlász, t: Oláh L<i.szló, fv: /~ 

E.hir"~-A~ntal h:it. kezclő. 

S:-:enti.)~ornya (XIR.) Jézus Szíve, t: özr-. Fodor Fe
rencné, fv: MiJ{ula P...ndor. 

Szentgál (III.) .t\.rany Sr.arvas, t: özv. l(álnay Zá
dorné-. fv: Halmá!('{i Szilárd. 

Szentgotfhárd (VL) Szt. Istv·án, t: Friedrich Ödön, 
fv: u. a. 

Szentish-'~Ín (:X:,T.) 1\Iagyarorszúg Védasszonya. 
Szentmárt-0nkáta (I.) Isteni Gondviselés, t: Tereczky 

Pál, fv: u. a. 
Szepetk (XVI.) Jézus E;zive, (1H.>n1 müködik). 
Szerencs (XV.) T~teni Gondvi~P.lé:-:, fy: i\:Tatavovsz.ky 

_<\.n tal. 
Sze!·encs (XV.) Szent .-t\.ni".al, t: l{oJos BarnaLás, 

fv: u. a. 
Szécsény (I.) Sze11thá.ro1nság, l: Bolgár Miklós örök. 

fv: dr. Pu;; József . ....;:...;_;;.;....;;.;;;;_..;;.;..;;.;.::._ _______ ='-"'-""''"'== 
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Rzékesfehé:·vitr (TIT.) Fekete Sa:., t: E. [Lukáts Béla. 

f,·: U. fl, 

Szé!\t•sfdn~r.:f>.r <TIT.) 1\'Ingyar I(oron:L t: Gefferth 
Dez:;'.Ö. s:~r~1 é,:: J{.!árr,. :f,·: Gefff'rfl1 Rezsö. 

:3:céke.i:;fcJ1?r•::í.o (III.) Sz.:nth:'tro111:-:ág: t: Sa)· Rudolf 
ö::ök. f1·: Fodor Sándor. 

S:i:ékl:'~feh~:··rár (T1IT.) S:~l. I::i·ván, t: 1'Iríry Ta1n2.s.n.?, 
fv: u. a. 

Székesf('I1c;1·v:!r (TTI.) őrang:'>·a.l. t: ÖZT'. Mn rry:l'·y 
J(o;:;::.a Sindorné, fv: 1faf:_rya1'y Kos:;a Kuta1in. 

Szf~l;:{'sfehf>r\·;~r (TII.) I•·tf'.nl Gondvisi•lé:"', t: dr. Ta
kácsy N::i.<r~· LóránJ. f„•: u. n. 

Széf~CSff'1H.il'\'[Í.!' (TIT.) 8::>:t. s~hP~tvén. (nen1 n1üki)di.l..::) 
SzéJ;:cpfehén:<ir (TII.) Szt. .Jór.~ef. t: Cf'itáry Olivér, 

ÍV: \!. U. 

S:d!!(.'t::::c!1Uh~;árton (T.) Szf'n::· J~nos, 
S0nd'.·rn(·. f1·: d". B:~rt;:! Laszl0. 

t: özv. Balázs 

Szig-t'fs:~~n~Inild{>s (L 1 8zPn: 1'.iikló ,, 
!\:á1n1á11, fv: u. a. 

t: 1{ö111Ö";sy 

Szigei~·<1r (VII.) :\Ingy:n· !\:oron:1. 1.: ch·. Salanton 
Bélro. é~ Ts~. f\·: d~·. Sah1111on Bé1:t. 

S:.dr,et.r<.Ír (\TIT.) Zr!~iyi. t: .Jol•.-:t J{:izm?r, f\': u. a. 
Szihnlon1 (X\'.) Sz!. 11111v. t: E;!ry !{álrnán, fy; ua. 
Sz.il;~'zé (~·:'l.! S·:t•nthúron1s:'~.'.!. t: !lirna~· Béla, f':r· 

I\:i~·:-: I~~„:.ii. 

~zikszó (XV.) l\J.pgv(tltó, ·.t: I\.urucz Tivados, f\·: ua. 
<lor ö1·G·k„ f\·: Gli!il Nándor. 

;.;:-;i1 (í/,) )S::i>::i l\fargi1. t: Schuri,,:· Cyri'1, fy: u. n. 
~-'zE:t:ih::H:~s. l:'t:-:d 1\-fezii.:·ziJas. 

:m 
Szilvásvárad (XV.) i\:Iag-yar Korona, t: n .. ~ron Sán

dor örök. fr: Göhl Nándor. 
Srirák (I.) Remény. i:: özv. Lőrincz Sándo:·né, fy: 

'Vinkler Ilona. 
Szob (I.) !l'f.i.:_•gvá!tó. r.: ÖZ\. 1\-Iolnár l\l'ildósn-é, hat. 

1\~~zelÖ: Bra11u Tibor. 
Szolnok (XI.) Isteni Gnndviselé:->, \: Tih:1n:•i L:ijos· 

né, dr. Gcdc:on Gyula. f\·: Tihanyi Laj<~~né. 

Szolnok (:\.!.) Meg,·{u1tó, t: öiv. L.issáoyi Jenőné, 
Ernszt 1\'l'iklós, fv: Ernszt 1\Tikló,.:. 

Szoluoli: (XI.) F(•hér l{(>rps;.:i·. t: 1C.1~111••r Sr.ilárd, 

fv: u. a. 
Szolnok 
Szolnok 

(Xl). A.n~!'yal. t: \Tég-h Lfr:'zló, f\·: u. a. 
(XL) l\'iagyar !(orena., t: id. Szele Béla, 

fv: u. a. 
Szolnok (XT.) l{igyfl. t: l{ocz.ka Pál, fv: u. a. 
Szoln<Jli: (XI.) Szen1 ls!ván kir .. t: So1yn:.os:-;y Jáno:", 

fv: u. a. 
Szolnok (XI.) Da.n1ja1·h.~h~ 1: Eh~k Ken1ény Zoltánn'.··, 

fv: Végh Lás7:1ó11P.. 
Szombathely (\TI.) Szentléh~'!·r. L: dr. Dvortzk\· Bé1a. 

l 1 (\n) ] · Sz ' ,. : clr. Shn· n Ernö, Szombat ie y ·" SU'n <%"'. 
fv: u. a. 

Szo1nbathcly 
Szombathely 
Szombathely 

(VT.) őrangyal, t: Fa.nt::. \1il1uos. 
(VI.) ~-\ngyal, t: Hodú.szy I«·á1:. f\r: ua. 
(VI.) !{if,ryÓ, t: dr. WiPner Jenő, fy: 

Végh László hat. kezelő. 
Szotnbttthely (VI.) Megv:Ut<\ t: Szi;retv[~ry Zoltán, 

fv; 11. a. 
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Szo1nl1athely CVI.) 
fv: u. a. 

Stent Antal, t: Bai·tha Bála, 

;~:-;Edtct:t fL) Szent KatnUn. t: Wen~·: BJö.»a fv· 
~· ... (n~ . ; _ , . u. n. 
":z'_ :1J! ! ~ ·) ~Ieg\·altó t: Pntaky J{o1·r.-él, fv: u. :.~. 
8znrrg rx.) Őr:ingyal, t: l{is"' 1.\ttila f . 
Tal (1,_TJT I . '· v. u. a. 1 · l „ i::-a.-s1g-, Szenteh Istvánné h. élv.: fv: 

Pecze L:!J-snc. 

'J'ahitóffalu (I.) Szentandrás, t .. D : ozv. emet~r Tsl~ 

vánn5 fv: V·intze Dénes. 

TaJ~c;-ny (I.' Se;.ritö i\Iárlai t: öz,·. Stodin1el· Istvá11_ 
ne. fv: I{oJos Csaha. 

T··Trfi-·+:arf;án;\' r--s.:v.) l\Iaoyar l{orona h '] " , , . ev.; 'OZ'\~. 

Gedr>on A •. ndorné-, fv: I{efey János. 
Ta1r:í.si (TX.) ~··r-•1t Jó-c::ef t· rr:i·: "'! ' '· ~ ' • ). .1 'TI DC !!, fv: u. a. 
Tnr1~1"n rXVL) Oroszlán, t·: Szalay G,\~~1n, fv: u. a. 
Tapn!ca (XilL) Jézus Szive, t: Szigethy Jó7_SP_f. 

fc.·: u. a. 

~ar'.::1 1 (X\'.) Nódcr. (nem inü1~Cdik). 
f ;:i.--.~··n (1\'.) Szf>nt1fl,:k, t: l\-1njor E~ek. t\·: u. a. 
Tu··na:-··[.r~ (XT\i_) örangvn1. 
Tn-n1 CXTT. \ A.r:·i:1v o'r'o.'zla'n ·.' . . , . Erdő Gerő, f-v: 

T;;·g..,.„„„„ A·1t"L 

Ta~" (T.) L~ten5 Gondvise-~és) h. éll.: kik~ Bleier 
1\Iik~ós. 

T:i'-- '"'\í.) Vár,;.::i t: l\I:chl G·éza, fv: Budanov'.l.~ 
T"'h·án. 

'fnfr>. r ;·v ) 
Ist,·ánrié. 

Tnb (IV.) 

-:i.~rgvúltó. t: Roc111 i::' T'hor, ÖZY. _.L\;·f~iltly 

Teutsch Józ.s0f, fv: Rcchl!tz Tibo1·. 
_i.\ngyal, r: Ferenczy l\íargit, fv: u. n. 

m.··· .. ·•.·.·.·.· 
. 

í llOO 

'1'atárszentgyörgy (L) Szent GyOrgy, t: Cse:!Iliczky 

István, fv: u. a. 
Tállya (XV.) Patrona Rung. (üzemen kim!). 
Tápé (X.) Szent Antal, fv: Ott Endre. 
Tápióbicske (I.) 1\'Iegváltó, t: g. Zsierotini L..ászl6, 

Herczegh Erzs6bPt és Gizella, fy: Lénál'd Tibor. 

Tápiógyörgye (I.) Sz~nt Magdolna, t: Dósa Bila, 
fv: u. a. 

Tápiúsiily (I.) Segitő Mária, t: Pehr Ernő fv: Pehr 
László. 

Tápiószecső (I.) Szent Miklós, t: BilustsáK! János, A 1.. 

fv: Nagy Imre. 
Tápiószele. (I.) Szentlé:1ek, t: Geduly Elek, f\~: u. a. 
Tápiószele (I.) Isteni Gondvis:-lés~ t: Bartoffy Jenő, 

hat. kez.: TürE>i ;Ernő. 
Tápiószentmárton (I.) Megvú\tfi, t: Grób Elemér, 

fv: u. a. 
Tárnok· (III.) 
Tengelic (IX.) örnngynl, t: Nethoyszk~- József ör01t. 

fv: Ncthovszky László. 
Tetétlen (XII.) Isteni Gondvi$l~lés, (nen1 müködlk). 
Tevel (IX.) őrangyal, t: özv. Vég istvánné, fv: 

Scini:ehler Mátyás. 
Téghís (XII.) Erzs2bet, h .élv. kk. Molnár Erzsébet, 

tv: Posta Ferenc. 
Tét (IV.) Ang)·at t: Szebellédy Fer~nc, bérlő: Presz.. 

nyák: Jolán. 
Tinnye (!.) Megváltó, t: Remetey Fülepp Tiborné, 

fv: Fábián Géza. 
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1'isznhö (::~L) Renté.ny, L: Snd.:mdiná, fv: N'a.:,cy /;', 
Sz:i!·,·cszter. 

'fiszcibura (XI.) Rernény, t: Bagdán !{álmán. fY: s. 
Balázs l\Iária hat. kezf;lő. 

'fiszacsege (XII.) Isteni Gond\l.selés, t: Radó Inne, 
fv: u . .a. 

Tiszadob ()~J1L) Segitsé;;, t: l\:oráts Lász1'6, fv: u. a. 
Tiszncszltir (XII.) Tulegvá:ltó. 
'Iisz::iföldrár (XI.) -4.„ese:ulap, t: J{árpáti }.dolf, fv: 

Hajnal Béla. i1 1( 

TiszaföldYár (Xl.) l\fegyáiJ.,tó, t: Csu..l(a Iré!!, fv: 
Szabó _i:\_liJ;::~rt. 

Tisznfiired (:XIV.) Re!nénység, t: Rácz Sándo:', fv: 
Ta~sy József. 

Tiszafiircd (XIV.) i\fagyar l{orona, t: özv. Epst~i:, 
Gé:~án6,. fy: Tóth József. 

TiszakUrt (XI.) Szent Katalin! hat. kez0lő: Eiuumn 
László. 

Tis'lalök (XIT.) Szarvas,. t: Ráb József, fv: u. a. 
Tiszaluc (XV.) l(ere>szt, t: '/eres Pál, fy: u. a. 
Tiszan:ina (XV.) Isteni Gondv., t: Szakács Zolt:.í.n,lto~ 

fv: u. a. 

1::\ Tis·?.niirs (XIV.) Szent Inire, t: "\Venu0r Sándoi', 
fv: u. a. 

i Tiszaroff (Xl.) 
11-1nbrusné. 

Tiszasii!y (XL) 
Tisz:?.<::zenliü1re 

fv: u. a. 

Csillag, t: Csete Ambrus, fv: C~ete 

P. Szent Antal. 

(XI.) Isterri G0ndv., t: Papp Lúszló, 

Tiszavárkony ,(XI.) Re1nénységr iv: Biró 'János. 

l .. ··1 l 

\ 
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Tokaj ( ... '\V.) hl<'[~Yá!!(), (HCJll inüködik). 
Tnl;;aj (XV.) ~-'\.rany 1Z11rona, J: \Tágó Gyula, í•: 

Sz~\rvn,;házi Ff:'1'r'nc. 

Toliod (!.) D(Lnyu, L: IInlin Iván, fv: u. :i. 

TolcS\°l! (X\T,) l\.'legvált{i t: Frit.s Zoltán, rv: u. a. 
'I'oi.na (IX.) Sz\•1ithárLH11s6.g. t: dz-. HP17.0g Elemér 

örüi.:· .. fv: Nelzn~:ek Rlro:s'_;_ 
Tolna (IX.) Szüz lVlúrin.~ t: Hot·yáth Sándor, fv: ua. 
Tompa (IX.) Szent Sziy, t: özv. Lárencz Lá.5zlóné, 

f1·: Foli:y Ferenc. 
Toponár (VII.) Háron1 IGrály, t: Gáspár Géza, 

fv: u. a. 
'l'ornyospálca (XII.) őrangyali t: özv. 1-Ca~áb Ala

dó.1·né. fr: Faluhelyi J5nos. 
Tószeg (!.) Se(!"iiö l\Iáría, hat'. J;:Pz.: Egyl'{l F~rencné .. 6.,,
TóH•on11fós (X1II.) Szentlé.l~k. t: ÖzY. Z!oczky 

Györg:,'11é. fy: Oi·sós Opov.-:zky Júno:::. ~, 

'l'óth:o1ul6s (XIII.) S7.en1". István. t:. _<\.da1ukuvi!~ !'...a· 
roly, ct:v: u. a. 

'I'ökiH (L) I:~tp;j Goudr!sPlés, h"t. k~z.: St-auh Antal. 
Tö1nörl;;ény CX.) Szent kis Teréz, t: Pn.1 yi K:J.árn, 

fv: u. a. 
'l'G:·t:kbúlint (I.) Bo,1dogságos Szűz l\fária, l: Pász. 

tor I~úrol~n1f h. élv.; fy: Tamás Simon. 
rrörHkszenhnildós (XI.) Megv-áltó, t: Mikes Elek és 

Rétsey György~ fv: l\.fikes Ele,k. 
'l'Urölrnzentmfldós (Xl.) Fehér Kereszt t: Geszti Im_ 

re, fv: u. n. 
Töröhszei~!mildós (XI.) Szentháromság, t: Ferencz 

l~H'f', f\'; U. a. 
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'förökszentmildós (Xl.) Ki.,ryó, t: Szabó t!iva, fv: 
Szirá1i:• Endre.. _ j 

Törtel (II.) i\fagynr Korona l: Lau:ner Lnjo~, · 
fv: u. a. 

Tura (I.) Szent Térézia, t: özv. Prokopovitsch Bn.1-
nóné, fv. Gere Rezsőné. 

Turli:eye (XI.) lVIagyar Korona, t: Eml.ier ~éla örök. 
h. élv.: özv. En1her Béláné, f\"": Fekete István. 

'1'urlu~.ve (XI.) l\Iegv:."tltó, t: özv. Adan1ecz Le5né, 
f\': Mátéffy Endre. 

Türje (VI.) Luerdesi Szüz Mária, t: özv. Gyepessy 
ii1~ Ferencné, fv: u. n. 

Ugod (IV.) Isteni Gondviselés, t: özv. VaJner Re
zsőné, fv: Virágh Zoltán. 

Ujdo1nbóvár (IV.) Segitö Má1'ia, t.: id. Zlius1.Jr.y 
Endre, fv: u. a. 

Ujfehértó (XII.) l\.Iagyar Katona, (nem müködk). 
U,ifehértó (XII.) ICigyó, t: i\Iolnár Imre, fv: u. ~. 

Ujhartyán (I.) Ist~~ni Gondviselés, t: Imreh Jeno. 
fv: u. a. 

Ujli:écske (IJ.) I\'Ieg':Ítltó, t: ösapn;; László. fv: u. a. 
Ujldgyós (XIII.) Szü:~ Mária, t: _l\nt:il AJ;:os, fv: ua. 
Ujf)CSJ (I.) Szt:'nt István, hat. kez.: dr. Grófcsikn§ 

Szalió I\'Iargit. 
Ujpest (I.) _l\ngynl. i: Szirn1~y Györgyné dr. Sze;nt~ 

gáli Irén, hat. kez. 
UJpest (I.) 1fagyar I(orona, t: dr. lVIaurpr Kornél, 

fv: u. a. 
UjpeSt. (I.) Szent Kereszt, t: özv. Hackel Károlyrié. 

fv: Hiickel Emilin. ' 

.Ujpest (!.) Megváltó, t: Szekere-> Is!vá11. ív: u. a. 
'(Jjpest (I.) Kossuth, t: Le!nbcd;:o·.-ch E111őné, fv: 

Lernbc-rkovich .Ernő. 
U.ipest (I.) Oroszlán, hat. kez.: Bártfay 1\:Iiklós dr. 
Ujpest (I.) l{igyó, hal. J;:ez.: lü;.·ály IVIihály. 
Ujpest (I.) Szerecsen, t: óváry Eh+n1.ér, ·fy: u. a. 
lTjpest- (!.) Tulátyás király, t: Budnno;.7its Tibo.:·, 

fv: u. a. 
Ujpest (I.) Szent Sziv. t: Gerh'.luse~· S:~ndo1·. f\·: ua. 
U,ipetrc (VIII.) I~ten A.nyja, t: Scln:.th Jár.o~. fv: un. 
Ujszász (XL) Magynrország Védasszo:1ya, t: özv. !...\" :-

Be?r.i~ Err:őné. fv: Hárslmti Imre. 

Uld;: (XYI.)• Szent István, t: Szilágyi Béla, fv: u. a. 
Uraiujfalu (VT.) iVIPgváltó, t: l{iss .4-ntn1, fv: u. a. 
Uszód (I.) J\feg\-áltó. l: 'özv. Schö:ifel<l FeTencné, A 

hat. kez.: Kovíics Kálmán. · 

űIJö (!.) Szent Ilona, t: Szántó J~:>.roly, h:.•J:. J~ez~lö: ;\ i 

Szrága József. ,~, 

'rtt.is:>::1ó (VIII.) 1!ngyar ICoronri.. hr!r. kr-zelö: R8:!.::ú /..°). 1 

Edit. 

Valkó (!.) Mf>g\.,.áltó, t: özv. Bnlog:h Jenöné, bérlő:-~~ 
SzóhPl Tibor. ~ 

Vaskut (IX.) Szentháromság, t: Oláh . .\rpád, fv: ua. 
Vasvár (Vl.) Szentháromság, t: özv. Kes~rü 11/fild~·-

né. fv: 1\fi:::.kolczi László. 

\.,.ác (I.) Gránútalrna. t: Irgalmasrend, fv: Piszker 
Dezsö Valér. 

Viíc (L) Szentlélek, t: Szigvárt János, fv: u. a. 
r·ii(' (T 'I Szent Antal .. t: Forgács !László, fv: 11. a. 
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V;:\c (I.} 1.\.ökapu, t: l\tar!c.-:: Gyula, bérl{i: Nagy 

Lá3zló. 
Yách:1rf,1·<in (1.) SzPnt' Is:yi~n, t: Schau!J Isl\·án, 

fv: U. H· 

\'ál CXII.) A.ngyal, t: id. Jiu1ovich l-;ty{n, Cv: ifj. 
Janovich István. 

'rállaj (XII.) i\fegváltú, ! : Öz\·. Fito~• Ferencné, fy; 
Kocldk Károly. 

\.ráinosgyörk (XIV.) '!\1e.~·ái1ó, t: Czuppnn _<\utal. 
fv: u. a. 

Vámo!jmikola (!.) 1'.1agyar l(orona, fv: Grób Zoltán. 
Várno:.•pércs (XII.) _4..rany ICercszt·. rv: Bárány Erni-i. 
\ráros1fid (1I2L) Szent J\nt.t.l. h. éh·.: l{e1u1'.ny L{~s:dó-

né, fy: Fónagy Endn'. 
Várpalota (III.) Szentháro1nság. t: Fat·kas János, 

fv: u. u. 
Vásii:-osna1nén.r (XII.) Re1néi:y, t: l(ellényi Ele.n1ér. 

fv: !(oll:í.r Gahl'iella. 

Vecsés (I.) lrfeg,·áltó, , . 201nogyi János, fv: Tollas 
Sándor. 

'recsés (!.) örru1gsal, t: EJ;:iut Gáb()r, fr: u. a. 
Vecsés-Csákyliget (l.) Bol<lng;i,·szo1:y, l\lányo. 

József, fv: Widerlechner F.~rPl:'.·. 

·veresegyház (I.) Megv:.í:lLó, t: C:--:::n1:~y En1ii. :fv: ua. 
Verpelét (XIV.) l{i:-í-yó. ! : Hh0d„': i)1·ii~;ii"'.'.'.:. t":: Po

korny Dóra. 

Yrsz11rf1n (Ill.) Fekett> Sa:-, t: l\.urab~lyo.~ Endi·éné. 
özv. J{ocsuba Enliln-é, öz.v. Ift•tH·z E.úrolyué. dr. 
T..c:l~:::o.y Gi!z~ln&, fv: I\.:tr::i1~~1yo~ Endt\'. 

-iOZl 

Veszprént (III.) ... t\.rany Oroszl{m, t: özv. C::.e1~u1ák 

Lip61n6, IZP::!Jo;t Dáni'·l é::; l{ornél, fv: J(erbolt 
I\.01·1161. 

Vt'~;zprl'1;~ (III.) P. Sient ~~n:~11, t: özv. Földes La
jr~sné, fv: }{PrPsztes ~4.rpádné. 

Yeszvrén1 (ITT.) Ör2.ngy~11. 1: Hajnóczy 1Gyöq:y, · 

fv: u. '1· 

Y CSZ!JrérnYarst!ny (TII.) Örangy:.~ l_ t: 1fárl:us i\iárto11, 

fy: u. a. 
'réménd (VIII.) Isteni' Gend\"i~elé:-5~ i: Rautzinger 

.J óz.;:.;ef, fv: u. a. 
Vép (VI.) Tl'le1ZV5l1t6. t: A.g<~r<li János, fv: u. a. 2 

'
!\ 

\Tértesarsa <IT!.) S'.'.L E~:zsébet, fv: Sz·ah01lcs Gyuln. "t 
·vészt,) (XIIT.) :VIi!)!'yar l(orona, t: Petry Józsefné, 

f\·: ifj. Dá•.id István. i 
\~észtö (XlIL) Kossuth, t: V&lly Józ~~f fv: u. a. \ L-

Vil!ány (VITJ.) IBten .A..nyjn, t: özY. Vágó Istvá1mé/-.. 
fv: ''.íi~;ó Gyula. 

\·isegrád (1.) 'Remény, t: dr. Farkas Pál ir: 

1Cőha1ntl filikló:-:. 

\rizsoI;r (X\T.\ Szent· A.ntal, h. {Jy.: özv. PétPry T~l

y[\Hn·6, fy: Bolla Istvá11. 
Z:igYY:tpi!lfalva (L) SPbritő l\Iária. t: Bt•neze Ist~ 

vánné. 
Zagyvaré!i:lis (XI.) Szentlélt>l·:. t: N:!gy Kálmán. 

fv: u. a. 
Zalaapáti (X\'L) St•giti; !\Júri:1. 
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Zalabér (XVI.) 1\t<Lgyarorsz. Vé.da.sszonyn, ·-rv:- Czu
czy Péterné dr. 

Zalaegerszeg (XVI.) Szentlélek, t:: ·özv. Kaszter Ödön
né, öz\·. Hor\'Úlh Ferencné, Özy. Horváth ~~trilné, 
fv: Puskás Lajos. 

Zalaegerszeg (XVI.) 
Zalaegerszeg (J\.""VI.) 

Lóránd, fv: 11. a. 

Szt::nthá1·01n::.-5.g, ne111 

Pád. Szent Antal, t: 
n1üködfk. 
Sperlágh 

Zalalövö (XVI.) Szentlélel;:, t: Erdélyi Sándor, fv: 
u a. 

Zalaszántó (XV!.) Szent AJ1i.aI~ t: Hollósy PáJ1, 11ua 
fr: u. a. 

Za!asz:!ntg:-ót. (VI.) Szent l(pn;.:.:;:t, t: n. Paál Gé;:n 
örök., h. élv.: 'Paál Gézáné, fv: i\Jbertini Dezsö. 

Zalaszentgrót (VI.) r1.Yagyar I..:crona, t: NémeC1 
I(áln1ánné, dr. Czu'.!zy Póti:r. öz;.;. Czuczy Győzőné. 
fv: dr. Czuczy Péter. 

Záhon;r (XTI.) Ren1én7. t: IC.ól~nán _.\.n,n~i, fv: u. n. 
Záhiíny (VII.) Szent Terézia, t: Erdél,yi Isrvánn{;. 

fv: u. a. 
Ze1nplénagárd c:s::•l.) Szent László, t: Chrenóc7.y 

Nagy Aladár. 
Zirc (IV.) Szent Bernát, t: Raák Endn~. !\·: Súrk1i:. ·· 

József. 
Zomba (IX.) I:iteJ:.i Gontlyi:~1 1li.-.:::, C~uzy Józsif h. l;:. 
Zsáka (XlI.) őrtn:gyaJl, t: Bokrossy Zoli{u1, fv: 

Nyitrai István. 
7:s~n:bék (!.) J\'fag'y~'.:· J{oroua, L: Biró Er:dre, f: · 

P07.~gny Józ::::ef. 
Zs:iml'h1li (1.) őr·:ngyal) t: Lf!~zló Káhnáu, fv: u. 

1 

ALLATGYóGYSZEREK: 

1 [rn:ortella, Sárkeresztur. Pióca (lliru
0

d_o_)_. ---' 

~~~-~->===~~-===~---:-·-~--~ 

l~:.ó:::~ és veg~:::=:=ékeJ~ gyára 1 
Rt., Ujpest. - Telefon: 292-900. 

. -~~~-~----~~·~=~==; 

1 
Koclu=ter Frigyes Utódai, Budapest, V. Hold-1 

utca 8. - Telefon: 120-356, 120-,615. 

'=-=-=-=- h. ~· ·=-
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·--~-~~·"""·'""·'=='=-''""'·" ... .,..,.,~ .... ~ ..... ~,,. .... ,,... ..... ~ 

1 
Lukács és Tárz;a J..,ryógyárUirágyli:ere~kedé~.. Du_ ~ 

dapest, VI•I;I. I.)rátp1·-utca 19. - Telefon: ~ 
13&--777, 1$8-790. i 

~-~=~-..._ ......... ~~.,..... .. .,.,_~~=="'~"~·- ,. -• ______ ....,,.......,,,,.,._,.,,,,.„ ............... ==--""-"'"""""'„ ....... """"'„......,,.,=. 

REX ,'gyógyszervegyfszeH gyár és gyógyáru-ke_ ~ 
reskcdehni RL, Budapest, V. Dorott-ya_u_ 7. ~ 
Telefon: 131-287, 189-.!2!). - Debrecen,!' 
Somogyi-Bacsó-ut 3. 

=::::::::.:::-··--·----· - = -

1 

Török-I~abor g;Ó~;::;:=g;.;;:;~~d;~~=-=;~1. 
azeti gyár Rt .. Budapest, VI. :.C\:iráh·-utca 12. 

~~~~:_:~~~:..,_..~,~~·-,~-·~~~Q~~=~ 
ASVANYVIZEK: 

1 Éde=~y :=rr:·:::,~::·~~:·:;;~d~~nli Rt„ Buda_ I 
1 pest, VI. Andrássy-ut 55. Telefon: 125........:330, 

<===:,,,,.- -,.,_= --= = ........... 

REX gyógyszervegyészeti gyár és """";:·gyáruhe_ I 
reskedelrni Rt. Budapest, v. Dorottya_u. 7. 

1 
Telefon: 181-287, 189-429. - Debrecen, 
Somogyi-Bucsó-ut 3. 

=e:.-= -== 

t Török-Labor gyógyárunag;rkeresked~~ -=;~==;;;;;.~ i 
szeti gyár Rt. Budapest, ·v·r. \Kiráf.'·-utca 12. i' 
Telefon: 225-:-'JGG. 

'=-==---·=---=--~--:=:„·==- = -== =="' 

---·~ 

BETEGÁPOLÁSI CIKKEK: 

J, Gióri11 lköiszergyár rt. \Budapest, VI. I\olozsár-u. 14. ! 
~ Telefon: 121-371. 

I~ """""'""'""'==·==•='""·"""'·"'-- == 

~ 1ii-·;;~;~::;;:;=;~7;~'-: =;~.:i;y'áruke_ 

! 
reslíede!mi Rt. Budapest, V. 1Dorottya-u, 7. 
'fe!efon: '181-287, 189--129- - Debrecen, 

; SomOI,.>J-·i-Bacsó-ut 3. 

~ ......... ~==.:.="-'""''=-..., --------~-------

['rERL.:~' G,róg;szerészeh. S:1ö\·e~kezete !L F. T. , 
~ Btulapest, JVIL !tiri!.ly-uü:n (67. I. 7. 

t-=·~========-
w~-==-==-- ----z==--·--= =- =--=--= 

~ '!'örük_Lahur gyúg-yár:111agykeresli:edés és vcgyé... 
~ szeti gyár It-t. Bu<l~ipest, VI. \!üráI:r-utca 12. 
~ Telefon: 225-.166. 

!,,=-=""""---:t==""="'"""""'-==·=-~- === 

CERAT CAPSULAK: 

P · • ·11 • • • t1' a ~ 'fichler .i~:no~; ,_:.5 eve fennz o gyogyszeresze p ~ 

f; p1rnr:.i- és porcnpsu]agyí:ra, Budapest, VI. 
~ ó_utca 37. - ·rclefun 1'28--0--57. 

1 ~~~~~~~· 
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:DUG-OK: 

1
··7;9~. :1·.a

6

;e~~::b·a'-~"'"~ ";;agyar ~
0

::.afad
0

ugaszgyár m' 

Telefon: 428-106 szolgálja ld. Budapes'.. i 
Nefelejts-ut .15. ~ 

'"'fbfr - it · 0
·- ~4?-1"-nY=· x ·~ ·· • · „ •.• .t--v~~b"·'Zi'~· 

FOGAPOLóSZEREK: 

Niven fogli:rén1. Gyártja: Beiersdorf: Buda:t:1 
XIV. n:omócsy-u. 41. - Telefon: 121-192 

-=~~~~~=·~~~~~~-·=-=======---=~~ 

GUMIÁRffiC: 

1 Glória kötszergyár rt. 1Budape:~-=;~~ Aio:á:~:.-·:4:- ~ 
~ Telefon: 121-371. !i 
u -= - ; 

l
~,,,;:j';~- és Társa gyógyá;·uuagyi1e~;sl~edfs~"'""ij~~~~~ 

pest1 "'\í. SVekerle Sándor-utca 11 ~ 

Telefon: 125-974. ~ 
·~= -===~' 

GYóGYARUNAGYKERESKEDőK: 

-====·--· 

utódai. Budapest. Y. Rohl-u.1 
ii s. - Telefon: .lZ0-350. 
~ ti 
~=~~""?~-·-'"·-"=·=,.,_~_...__-= 

4íl 

Lukács és 'fársa gyóg.riirunagykereeke<léa. Budn~ 
pest, ·v-IIL Práier-u~ca 19. 
Tele.fon: 138-777, 138-790. 

l
r:;dicina'1 gyÓS')Szerárunagykereskedé.s kft. Bu-

dapest._ VI. Hajós~::: ... ~~::~0-261· 

~=R'i~-~=;6;Y~::7.e~;:~eti ;;;=: =;y~gyárul\e~ 
reskedelmi Rt. Budapest., V. :.Dorottya-u. 7. Telefon: 181-287, 189-:!29. - Debrecen, 
Somogyi-Bacsó-ut 3. 

l
i .. T~llL:\~:;~~~~~;:::;:::~:::~~~::::~:cz~te-~(. F. 'f. 

I3udapt•st, fVII. I(irály-utca 167. I. 7. 

~··~·--~~~-"- ..• „„„~„~~·„-~.--„·"···~~-~~„~~~J 
H-==.. ..... =====-==<=-""'''°"=~""--=·~ .... =--=- = ! 
!! Thalln1ay~r és ~~eitz l"\.t. gyógyárunagykcrcskcdés 1· 

~ Budapest, ·v. Zrinyi-u. 3. 'l'elefon: 182-938. 

~---·""== "'=~-=""''~-========~· 
~--"" .... =""'=---===""""""= .... ""'=-"·=· ...... .,,,.-_. .... _..,.....,,,,,==--====s 
' -Török_Labor gyégyárunag;rl::creskedés és vcr:-yf,_ ~ szeti gyár Rt. Budapest, VI. liirály_utca,.,,1;. i 

Te]efon: 225-466. ~ 



GYóGYCUKORKAK: 

I~ ~;,. E::··~:;-;:,;,:án- g;~gy::.:yészeti gy~r, 1 
Budapest, VI. Révay-u. 12. Telefon: 120-ll66. I 

=~=..,...,....,-,,,,,,--"",,.-===--==~-"'"=~-=:;;<=--

GYóGYNÖVÉNYEK: 

REX gyógyszervegyészeti gyár és gyógyárul;;e_ 
rcskedehni Rt. Budapest., V. ·norott:ra-u. 7, 
Telefon: 181-287, 189-429. - Debrecen, 
Somogyi-Bacsú-ut 3. 

1 

... „. ~~j 

Thnlln1uycr és Scitz Ri'. gyógyárunngyl;;e:reskcdés I' 

Budapest, v. Zrinyi~u. 3. Telefon: 182-.938. 

=m==== =--=·='=<L-=-=.,.=··==-~="'--=--·-··-==::r= 
r=-==--==-~== ====i 

Török-Labor gyüg,;·árunag;i:kcreskedés é.;_:. Vl'gyé- ~ 
szeti gyár R!. Budapest, VI. lli.irúl.r-titc~ 12. ! 
Telefon: 225--,iüG. 1 

'------ ... ..._-4=-...-====-~"'"'=·-····"=""·-=t•:~~-

1 
1 • ; 
j: 

4-i:: 

-y·;;;:··~;· T~~sa g;;;;;:;:;;;;;;;;;::;;;;;;;::~·;;da-1 
pest, '\r. VilekPrl.~ Sándor-utca 11. 
Telefon: 125-974. ~ 

GYóGYSZERÉSZ! DOBOZOK: 

GYóGYSZERÉSZET! PAP!RÁRU!C: 

~~ ltesculap papi~===gyó;:z:;;gyészeti ·P:;::.-1 
~ árugyár, ;Budapest., JI. i\Iónus Illés~rnkpnrt 54 1 
~ Te1efon: 360-279. 
'====-==~=--.....-== ==-........ = 

1 i\lohácsi cl~:~: és papinirugyár rt. Pécs, lpar-U. 4.1 
2-====-=,,,.~·-·~u=-.._.,.=n ~·-·--- ~e == 

GYóG YSZET:K üLöNLEGESSÉGEK: 

Beiersdorf !Rt., Blidnpeit, XrV. ll\.01nócsy-utca 41. i 

Telefon: 121-192. · 

~ 0 1\-ledicina'' gyégyszcrá.-unagykereskedés kft. Bu~ 1 
~ dapest, VI. 11ajús-u. 32. Telefon: 120-261. 



REX gyógyszervegyészeti gyár és gyógyárul{e... 
resh:edelnti Rt. Budapest, V. Dorottya..u. 7. 
Telefon: 181-287, 189-429. - Debrecen, 
Somogyi-Bacsó-ut 3. 

Spergely Béla és Spergely Béláné 1gyógyszerészetl 
laboratóriuma, Budapest, XIV. ·Stefánia-ut 25. 

1 

Lukács és Társa gyógyántnagyli;ereskedés, 
11est, VlII. Práter-utca 19. 
Telefon: 138-777, 138-790. 

Buda_, 

1 
Thallnu'.yer ~ .Seitz ~;:- ~yógyá1·unagyli:ereskedés 1 

Budapest, v. Zrinyi-u. 3. Telefon: 182-938. ~ 

GYóGYSZERÉSZETI üVEGEK: „,,.„.===----------------
Gál Dezső gyógyszerészeti üveg- és porcellánáru 

nagyl\:ereskedé::.e, Budapest, V. Szent István
l\örut 23. (Kohá1-y-utcai oldalán). - Telefon: 
329-GSO 

11& 

G YERMEKTAPSZERE!C: 

Buda_ ~ 
I' 

==J 
Lukács és Társa gyógyárunagylcercskedés, 

pest, VIII. Práter-utca 19. 
Telefon: 138-777, 138-790. 

~ l{rompecher tápszer- és gyógyszeripari kft~ i Budapest, V. Nádor_uca 15. Telefon: 222-247. 

"""*="'=~ === 

, 

Török-Labor&""' gyói,•yárunagykereskedés és vegyé_ ~ 
szeti gyár Rt. Budapest, VI. 1Király-utca 12. _i1 

Te]efon: 225-466. ~ ;: 

Buda- ! 
' 

====I 
Dr. !Wandcr gyógyszer- és tápszcrgyár Rt. 

pest,, X. I(ereszluri-ut 30-38. 

GYóGYSZER- ÉS VEGYSZERGY."-RAK: 

1 
Alkaloida vegyészeti gyár rt„ Budapest, IV. VácL i 

utca 37. - Telefon: 181-684. ; 
! 

Beiersdorf 'Rt., Budapest, XIV. \Komócsy-utca 
Telefon: 121-192. 

41.1 
1 
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1 

Chinoin gyógyszer- és vegyészeti fermékek gyár~ ~ 
Rt. Ujpest, Tó-utca 1-3· - Telefon: 388-100, ~ 
388--190 ! 

Gyógyszerüzcm J(ft., Budapt>st, 
Szondy.u. 100. - Telefou: 120-086. i 

i 1 
Hun~~ 
!.-~~~~--======~~-=~ 

l llrlagyar Ph~:nu1 ~y;gyá:=;, Bu~ap:·„;;;i 
Telepes-u. 53. - Telefon: 120---878. ~ 

-==~,-~ 

! 
Richter Gede:~„-,:~~~~-~::~-rt.. ·B:::::st, ·i 

l ~3 _ Telefon: 186--'369. x. Cser tesz-u. u · · 

--===--== !!.,_==~~-=~'-=-===· = "==-ti 

I= · Rt. Butla-1: Dr. iWandei· gyógyszer- és tá11szergyar 
X I\.ercszturi-ut 30-38. pest, - . 

===-==~,...= !..------~ 

GYóGYSZERVEGYé:SZETI LABORA'föR!UMDK: 

1 
e -ta yo'"'l."""'e-t·,·e...,,,.,,,.,g·Vé~. labora7ir:: r7..- Bucla-1. cr g "

0

-· · „ . 121-168. 
XI„, ,...,,;!,ortio'í-U. 9. Telefon. pest., " t, .i....... • , • 

J\.z összes steril ;injt.o..ctiók igyartasa. 1 
\,...,...-~,..,...,.,~=·~ 

·1 
1 

1 

Szántó Sa.'ndor g;rógyszervegyészet-Í 
Budapest, II„ .Ady Endre-utca 

. 161-326. 

.{1 j 

laboratóriuni, I 
1. 1Telefon: 

,
' „Citó'' gyógyszer\'Cgyészeti lnboratóium, Budap1•st, 1 

XJ,r. LengJ·eLu. 33. - Ten.•fon: 121-035. 

Sper. gely Béla és Spergel;r Béhíné ·gyógyszerészeti 1 
Jabor.atóriuma, Budapest, XI\r. Stefánia-ut 2:). 

'VI. Szonc]y_u, 100. - Telefon: 120-0St;. 

1 
Huruan G,r()gyszPrüzem l\ft„ Budapest, 1 

'-~---'-e-Ie_r_on~:-1_2_0~-97_4_.~"-E_R_I_"~i<-•i_e_Ir,_c_ió=k=·~~~~ 

GYóGYSZERTARI 'BERENIJEZé:>:iEK: 

1 Bucll\Yalder Zsign1ond cég, _g.yó;;~;~rberendt'zé~ I 
eck. Budapest, IV. \rercs Pálné~utca a1. i Te1efou: 185-071. 

:=~~~.,....~~~~~-~·~~~~ 

1 Vegyi Prés ·üzem, VIII. üliöi·ttl 44. IV. 4. 1 
27 



1 

()berlii.nder Gru.·la gyógyszr.ri"ári \és .laborafóriun:i·I 
berendezési ciklieket szúllit. Budapest, VII. 
·1~ag-yatádi Szabú-u. 31· - Te:.eron: 221-í38. 

~~~~~~~~~~~~~~..: 

KARLSBADl Só (valódi): 

f;.tleskul;r L. ásv;:i.n;rvizkeresliedehni ·rt„ 
v1. J\ndi-ássy-ut 35. - 1211-930 

1KOZMETIKA! CIKKEK: 

Budapest, 1 

REX i;:yógyszerv~~gyészeti gyúr- \és gyógyárul\e_ 
l'esk~delnli Rt. Budapest. \'. Dorottya-u. 7. 
Telefon: 181-287. 189-429. - Debrecen, 
Somogyi-.....:Bacsíi-ut 3. 

1 
Thnlhuayer és Seitz Rt. gyógyárunagyhere.s1;:ed0s 1 

Ruda11esL V. Zrinyi-u. 3, Telefon: 182-938. 

Török-Labor gyógyárunagykereskedés és ve.gyé
~zeti gyár Rt. Budapest,, 1·vr. I\irúly-utca. 112. 

Teh~fo11: 225-466. 

I 

! 

KOZMETIKAI GY.'Í.RAK: 

Beiersdorf Rt. Budapest, XI'f .• l(omcícsy-utca 4J. , 
Telefon: 121-192. Nive.a crCm stb. 11:ikl;:ek. 

l 
,,HoFEH'J g~e1111pká.pnl{l$i ké,.,.zitnién;in•k: l 

Gyermekhintöpor 
íiintö11or nó1n1cli. 
Hintőpor felnötteknek 

' 

G-yern1ek-krém és 

Gyerin-ek-sznppa:zt 1 
legelönyösebb beszet·zt!si for1·fil:.a: 'fö1·öli.:-Lahor 

• Rt.
1 

Buda11est, VI. l{irály'..utca 12. Tel.: 225-"166. 

KöTSZEREl{: 

1 
Glória lkötszergyár rt. \Budapest, VI. 

Tch~fon: 121-371. 
Mozsár-u, H. I 

l 
,,l\lr.dicina·-· gycígyszerárunagykereskedé.s kft.. Bt1· 1 

dapest, VI. Hajós-u. 32. T~lefon: 120-2t-i1· 

REX gyógyszerveg,\·észetf gyár- 'é~ gyógyárul~::
reslí.:!::delmi Rt. Budapest, V. Dorottva-u 7. 
Tel<.\fon: 181-287, 189-429· - D~bre~l·n. 
Somogyi-Bacsó.-ut 3. 



l .. TERL-1
\/' .G.rógyszcrészek Szövetkézete 

Budapes1, VII. !(irály-utca !67. I. 7. 
K. F. T., 

~ 

1 
Thalhitayer ús S~ilz Rt. gyógyárunagyliereskedés I 

Budapest, \'. Zrin;ri-u. 3, ._ 'ft'.11.: 182-938. 

1 
T<iriilí-Labo7" g .• r~;y1.irunagykereskedés és vegyé_, 

gzeti gy;.ír l~I. Budapest.„ ,\ij, I\Jrúly-uíca 12 
Tt>h.fon: 225-466. 

1 
füiwsdi Sándor. Bpest. Bajcs;· Zsilinszl<y-ut 22., 

Tel('fon: 125-D46. 

;...~~~~--~~~·~~~~~~~~~~~ 

·1 Vajna és 'I'ársa, Budapest, 
'reh•fon: 125~D74. 

'Yekerle 

ORVOSI :llüSZEREK: 

Sándor_u. 11. r 

f 
Glória l\.ö · szergyár H.t. Budapest, 

1-t. - 'I'l'il'Í()ll: 121-371 
:v1. :\'1ozsár-u. l 
. . ·. 1 

___ ...,. """= 

óVSZEREK: 

I 
Control: HedYig Kornél; Budapest, 1r1„ I\irály-f 

utra l 06- - 'I'e1efon: 2:!f,___;Q68. 

'-~~--~~~,~~~~--~---' 

Gliíria I{ötszcrgyár Rt. Budapest, VI. l\Iozs;.Ír-u. ' 
,14. - Telefon: 121-371. 

1 
Primeros. 

- Budapest, 
Hygienili:us gutnhí.rult Eladási _K. I'.'· 'f„, 
'VI. Jókai-tér 10. - 'l'Plefon: 123-34.fi. 

l ,;ajna 's' 'f;:Ír:;a gyógy:.irunagylu~resl>edés, Buda-1 
. pest, V. 'Vekerle Sünclor-nlca 11. 

Te;efon: ,125-97-L Dnnna 1n11ni. 

T1tG EL YEIC: 

f,; l v·egyi Prt;i:-; üze1n, Budar1est, \'III. ü11tii_ut .1.t l ... · IV. 4. 1 



VEGYSZEREK: 

1 !{ochnu~ister Frig-ye~ utódai, Budapest, 'r· Hoid-u. \ 

' s. - Telpfon: 120-356. 

1 

HEX gyógyszerveg;részeti gyár_ . :és gyógyllruk~-1 
reshedelmi Rt. Budapest~ \'. Dorottya-u, t· 

TeJefon: 181-287. 189-429. - Debrecen. 
Somogyi-Bncsó-ut 3. 

' 

Sitnonyi P<.í.l g,.vóg:yáru,nagykereskcdéí, Budapest, \ 
VI. ~Jókai-:(·r 3. - Ti>k•fon: 123-269. 

l 'l'halln1ayt•r és Seitz Hl.- gyógyárunagyli:ere.'íkedés \· 
Budapest. , .. Zri.n;ri-u. 3. - ·rel.: 182-938. 

1 
Töriili:-Lv.bor gyúgyárunagykc1~eskc_~é~ és vegyé:" \ 

fflCti g~:ár Rt Budapest,, ·\' t. h.traly-utca fl.2, 

Telefon; 225-466. 

i

1
"':"~,heriali:a i.r:rógyszerveg~ré;;zpJi .vállalat Itt. utód<~ \· 

Bartha J. old. g)·ogyszeresz, Budapest, '· 
' Zoltáti_utca l:l. . , 
!......=-=-=-=--=-~=-=-=-=-=-=-=---' 

„)ledicinn·'~ g;rúg_J:árunagykereskedés l;:ft„ Buda..! 
pesl, VI. Ha.1os-utca 32. - T('1efon: 120-261. 

OLTöANYAGTERMELöK: 

Philaxia ;;zl•rumter1ne1ö 
'l'elPfon: lSG--884. 
labor·atúriun1, Vll. 
TelPfon: 425-730. 

rt. Budapest, Szállás-11. 3. 
H..özponti iroda: Hun1au 
Roth•nbille.r-utca 26. 

SZÉlW~E\lüYEK BÉKÉSCSABA. 
]{(izponli iroda: B&ké:::c:-:ah:t. TI. A„ndrás:.y-ut 

14. - 'I.'eleron: H9. 
Szérun1üzem: Békésc3aba, l(erekLut. 
Budapesti iroda: XI\í. ..\:bouyLu. 
'felefon: 42G-í45. 
Sürgönrciin: Széru1u. Bék&ic::.aba. 



1 . 
19 yü 

Korlátlan mértékben beszerezhető 

vitaminkész itmények 
WANDl!!llVl'ü' A 

dragée : 
50 db. 

WS%NDERVl'ü' A + D·, 
dragéc: 
50 db, 

WAND!RVD'ü' 8 1 
injekcio : 
2mg.ixlkcm 
2 15 x 1 

10 " 3 x 1 
10 " 15 x 1 
20 „ a :r.: 1 
50 ~ 3x2 
50 ·" 3x2 

WANDl!!llUIH'li' C 
injckcio: 

1 x 2 kcm 
5 x 2 ~ 

iorlis,;inium injcHc10 : 
3 x fi ltcm 

tnbietta: 
20x l mg 

forte tablctla : 
20 x,5 mg 

tabletta: 
tG x 0.05 g 
forte tabletta: 
J;xO.IOg 

dragf.c: iníckcio: olit}: 
30011 !E 25 dh, Jll 11.g l x I kcm 400.00J IE 10 kcm 

„ .. 5.J ~ íorte injekcio: 
5000 !E 20 „ 15 mg 1 x l kcm 

Wfi\llNIDJ:~'lll'li' li:)2 líorte + A 
infckcio ~ 

WANl!lH!lli'HíTf t~ 
J .~ 1 kcm 

injckdo: 
5 x I kcm 

tabletta: 
20 x 0.10 g 

llr. wnurm1 gyógyszer ils iápszergvár r. 1. 
Budapest, Te!eloij: 138-865. 



Áfonya bor 
Asthmolysin inj. 
Posterisom kúp 
Posterisom kenőcs 
Alsol c:rém 
Tinct. Ferri Athenstaedt 

cum et sine i:us. 

na9-'t!ket:e~ked(i,knée 
k(j,r;e&-tean 
menn'tfi8-é~~en 
kari-~at6 ! 

H ÖFE R 
börápoOó ksszHméneek 

beszerzési !is fO!iJlyasztói árai: 

Hö FER 1. sz. C~.n„n111 iJ.:ihintö1ior I / 1 doboz 
b1~21.przé.::;i itn:l 2.28 Ft fogyasztói ára 3.15 Ft 

IIÜFER 1. sz. G~·eune'khin:üp::r 1/2 dcb:iz 
hf':.;.z(1rzL':'i áru 1.51 Ft ío;.rya:-;ztöi ára 2.10 Ft 

, 1-IüFER 2. sz. Hintöpor nőknP!;: 1/1 doboz 

1 . 
bp,.;z1•rzé:-;:i úra 3.Síi Ft- .f .. ·(1g'ya.:-;z!{'.;ii Ú!'a ;G.- Ft· 

!IüF'ER 2. sz. Hintöpor nókrwk 1/2 doboz 

lw.:,r.prze~1 ára 2.15 Ft: fogya"zrói ára 3.:30 Ft 
• .fiüFER :l. sz. Hintüpor 

,. fPlnőUP!i:Hi'k 1/1 doJ11iz 

he . ..:z(!l"Zéi-ii úra a.02 Ft fogyas;.:téii ára -Ll() Ft 
!fdFER :3. sz. Hintöpor 

f1>Jn()1„knek 1/2 doLoz 
hP~F.Przé~i· iira l.G8 ·F1 fog-ya~ztúi úra 2.:30 Ft 

liüFER g-yer111ekli:ré111 tnln1;:;ban 
lie.-;zr·1~1:f:-;i ú1·:1 2.0!l Ft fogyasztói úr.a .J,,25 Ft 

Fenti áral1:at !LZ ..-\11yag~ és „\rhiYalal a 1.IHH 7:~/1947. 
sz1in;.u It>iratii.Ya! iillapitotta inu~g. 

.Az árali:han a forgalmi aclú bennfoglaltatik. 


